Petroków, 21 Stycznia (2 Lutego) 1896 r.

Rok XXIV.

Nr. 5.
OGŁOSZENJA.

PRENUMER.o\ TA

Za ogłosz enie l-razowe k. 8
od jednoszpaltowego wiersza
petitu. Za ogłoszenia kilkakrotne - po k. 5. od wier- I
sza. Za reklamy i nekrologi,
oraz ogłoszenia zagraniczne I
po k. 10 od wiersza.-Za ogło
szenia, reklamy i nekrologi na
l-ej stronie po k. 20 od wiersza petitu.
(Jeden wiersz szerokości strony=
4 wierszom jednoszpaltowym.

w m i ej 8 C u:
rocznie
. . ts. 3 kop. 20
półrocznie
. re. 1 kop. 60
kwartalnie . rs. - kop. 80
Ceua pojedyńczego num eru II
kop. 8.
z p r z e s y ł k ą:
roczuie. . . r8. 4 kop. 80
półrocznie
. r8. 2 kop. 40
kwartalnie . 1'8. 1 kop. 20
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W każdą Niedzielę

Wychodzi

wraz z oddzielnym

Biuro Redakcyi i ekspedycyj a główna ~ oficyn~e d~mu p. ~a
tarzyńskiego obok Magistra~u.-~gh~szelll.a przrJmuJą: w PIOt~

kowie Redakcyja "Tygodma" l oble kSI~garme; w WarszawIe
Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8;
~raz takież biuru pod firmą "Piotrowski i S-ka" ((lawniej "R:tjchman i S-ka")' w Łodzi "Biuro Dzienników" B. Londyńskiego,
Zawadzka 12" 'wreszeie wymienione obok agentury W miastach
, powiatowych guberuii piotrkowskiej.

Z dniem 1 grudnia r. z. Holel Polski
przeszedł pod nowy zarząd i grun~
townie odrestaurowany został.
~
30 numerów umeblowano z kom~.
fortem, wedle nowoczesnych
\
wymagań. Ceny od 50 kop.
\\
~
do rs. 2 kop. 25 na dobę.
~ '(') ~
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y, \ . ~ dluższy odstępuje się stoO ~ ~
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Z Miasta i Okolic.
Ogólne zebl·auie członków kasy pozyczkowo - wkładowej, istniejącej przy
miejscowym sądzie okręgowym, zwołane na
d. 25 b. m., nie przyszło do skutku, z powodu nie przybycia wymaganej przez ustaw~
liczby członków.
Zarząd kasy termin powtórnego zebrania
ogólnego wyznaczył na d. 8 lutego r. b.,
(sobota) na godzinę 5 1/ 2 po południu, w sali
posiedzeń wydziału cywilnego sądu. Na rzeczonem zebraniu poddane będą pod decyzyję wszystkie te sprawy, które wyznaczone
były do rozpatrzenia na niedoszłem zebraniu (patrz" Tydzień" Xl! 3 z r. b.), bez wzglę
du na liczbę przybyłych członków.
- Wybol'y do starej, pożytecznej i tak
sympatycznej instytucyi, jaką jest straż nasza ogniowa, powinnyby zebrać w tym roku
w teatrze Spabna bardzo znaczną ilość
członków. Czynni członkowie straży znajdują się zwykle na wy borach w pełnym komplecie, zg'l'omadzićby się powinni i członko-

Dodatkiem

Powieściowym.

P r e n u m e r a t ę P r z y j m u j ą: w Piotrkowie Biuro Redakcyi i obie
księgarnie; w Łodzi księgarnie Scbatke, Fiscbera i Kolińskiego.
Prócz tego
w Częstochowie
" Będzinie
" Brzezinach
" Dąbrowie
" Sosnowcu

W. Komornicki.
" Janiszewski Stan.
" Adam Mazowita.
" Waligórski Karol.
" Jermułowicz.

wie bonorowi, jeżeli cbcą dHć dowód, że isto·
tnie instytucyję straży uważają za pożyte
czną i godną swego poparcia, że zaś tak jest,
jesteśmy tego az nadto pewni.
A więc szanowni panowie, zgromadźcie się
w dniu 9 lutego, o gudziuie 2 po południu,
licznie i ocboczo; po ukończeniu zaś wybo·
rów pozostańcie na tańcującym wieczorze,
jaki ma być wyd:tnym o godr.iuie 8 wieezorem dla członków straży i ich rouzin w sHli
teatru. - Członkowie straży, tak honorowi
jak czynni, uie przyjmujący udziału w tań
cacb, mogą dla siebie i swych rodzin, nabywać na wzmiankowany balik loże u skarbnika straży.
- DI'uk ustawy Towarzystwa Kredytowego miasta Piotr'kowa, rozpoczniemy
w przyszłym numerze" Tygodnia".
- P.·enumel·atol'Zy Ilasi z miasta Radomska i okolicy mogą odtąd składać
należności prenumeracyjne nietylko na ręce
W-go rejenta Myślińskiego, lecz i w sklepie
stowarzyszenia spożywczego w Radomsku.
- Teatr. W sobotę 25 b. m. odegrano
"Tułacza", melodramat, przerobiony z rozgłośnej swego czasu powieści Eug. Sue.
P. Orliński w roli Rodina dowiódł, iż posiada samoistny talent, zdolny obmyślić
i wykonać dany typ samodzielnie. Na pochwałę też zasługuje pan Dąbrowski, za trudną rolę tułacza, którą umiał utrzymać
prawdopodobieństwa, a to, co
mówił-czuł i rozumiał. Całość odegrano starannie, przy wystawie scenicznej, względnie
do środków naszej sceny, bardzo przyzwoitej, a jeżeli pp. Łęczyńska i Tomaszewska
nie były na właściwem miejscu w rolach

w granicach
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Blanki i Rosy, nie icb wina, albowiem powierzono im zadanie nad siły.
- Premiel·y. W czwartek zaczyna występy gośc~nne na naszej scenie pan Lucyjan Do brzański, dyrektor teatru Wodewil
w Warszawie. Pan D. wystąpi w komedyjacb: "Fredzio" Grajbnera, "Właściciel
kuźnic" Obneta, "Nad czeremenem" Korze·
niowskiego, "Syn(! i "Łotrzyca" Zaleskiego.
Pan D. wybrał przeważnie komedyje oryginalne, z których "Fredzio" i "Syn" cieszyły się niezwykłem powodzeniem.
- Popołudniowe przedstawienia. Za.
przykładem Warszawy, rozpoczynając od
dzisiejszej niedzieli, dyrekcyja naszego teah'u urządza w każdą niedzielę i święto przedstawienia popołudniowe, po cenacb o połowę
zniżonych.

Czwcwta maskm'ada odbyła się
w niedzielę z względnem powodzeniem. Na
scenie odegrano jednoaktówkę "Przez Telefon", a p. Orliński wypowiedział monolog.
- \V tych dniach oglądaliśmy szczegółowo tutejszą by po tekę miejską, mieszczą
cą się w posesyi . p. Kępińskiego, sekretarza
tutejszego zjazdu sędziów pokoju. Wzorowe
jej urządzenie, o którem jut dawno docbo-

w Łasku
W. Grass.
" Tomaszowie" J. Sochaczewska.
" R~wie
"Hipolit Olszewski.
Uyśliński Feliks.
"Radomsku " { Sklep Stowarzyszenia Spożywczego.

dzily nas wieści, zasługuje istotnie na zaznaczenie. Pomijając sam wygląd zewnętrzny
i wyjątkową czystość, wszelkie wskaźniki
i skorowidze, tak numeryc~ne jak i alfabetyczne, ułatwiają znalezienie w mgnieniu
oka każdej informacyi. - Pomimo to wszystko, zamiłowany w porządku i systematyczności gospodarz, nosi się z myślą wybudowania z wiosną nowego, murowanego domu,
ze specyjalnem na by po tekę pomieszczeniem,'
ze sklepionemi sufitami i drzwiami żelazne
rui do wnętrza, na podobieństwo podobnego
pomieszczenia hypoteki łódzkiej, jaka istnieje tam przy Towarzystwie Kredytowem
miejskiem.
- Kosz kwiatów sztucznych, bardzo
misternie wyrobionych, pojawił siq w tych
dniach w jednem z okien sklepowych naszego miasta. Kobiety uderzyły w dłonie,
zwłaszcza teraz w karnawale, gdy co chwila
któraś potrzebuje
sztucznych kwiatów,
a tymczasem w lepszym takowych gatunku
dostać nie może po zwinięciu w Piotrkowie
jedynego pod tym względem magazynu,
p. Schuman. To też na widok owego kosza
kwiatów, powstała między młodemi przedstawicielkami płci pięknej niezwykła radość, trwająca do chwili, w której się przekonano, że to kwiaty ... z cukru, z magazynu ...
p. Zommera. Jakoż możecie je podziwiać
w oknie jego cukierni. Kosz mieści w sobie
przeważnie róże, narcyzy, tulipany i lilije.
- Ślizgawica. Przy panujących obecnie
mrozach, należałoby chodniki uliczne starannie z lodu oczyszczać i posypywać piaskiem
lub popiołem; wypadki bowiem poślizgnięć,
powodującycb niebezpieczny upadek, zdarzają siti coraz częściej.
- Jlość dOl·ozek w Piotrkowie, od czasu
wybudowania fabryki na Bugaju znacznie
wzrosła. Przedtem było ich 13, a obecnie 33.
- Zmiany słuzbowe. Mianowani zostali
Julijan Bocheński-naczelnikiem · stołu kancelaryi policmajstra m. Łodzi; W siewolod
Riezwiakow - kancelistą tejże kancelaryi;
starszy referent rządu gubernijalnego warszawskiego, sekretat'z gubernijalny, Dymitr
Kłopow-urzędnikiem do szczególnych poruczeń przy gubernatorze piotrkowskim.
- Najwyisza nagroda. Wójt gminy
Górki, pow. łódzkiego, Ksawery Zwierzyń
ski, otrzymał medal srebrny z napisem "Za
gorliwość", dla noszenia na piersi na wstę
dze św. Anny.
- Fnrbiamie w Łodzi. Rząd gubernijalny tutejszy wstrzymał wydawanie pozwoleń
na budowę farbiarni w Łodzi aż do czasu
zaprowadzenia w mieście kanalizacyi.
- Kaplica w Koluszk;lch. Rząd gubernijalny tutejszy przesłał już do zatwierdzenia właściwym władzom wszystkie papiery
i plany, dotyczące budowy kaplicy filijalnej
rzymsko-katolickiej w Koluszkacb , opatrzywszy je przycbylnym wnioskiem. Jeden z wło-
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koluszkowskieh, pod budowę kllplicy nia, oświadczyła mu kategorycznie, iż żoną
służby kościelnej, oraz pod CUleu- jego być nie może, bo została narzeczoną
tarz grzebalny, ofillrował trzy morgi gruntu. pewnego hardzo bogatego kapitana. Ch. poPrzemysłowcy łódzcy, nawet illnycll "'y-\ ~zedł do domu, a po napisaniu listów do
znań i obywatele okoliczni, nadesłali oferty OjctL i kolegów, powróciwszy około 7 do K,
z gotowością do ofiar, skoro plan budowy za- wystrzałem z rewolweru położył ją trupem
twierdzony zosta.uie. Zarządy WSZ) ;.;tkich na miejscu, poczem wystrzałem w skroń sam
trzech dróg, schodzących się w Koluszkach, pozbawił siC; życia.
przyrzekly poparcie materyjalne.
-- Z SO!;/lowcn. Pierwsze tygodnie no- Projekt l'ozszel'Zenia kościoła~w Dl\- \Vego roku zaznaczyly się w kronice naszej
bl'owie górniczej w tych dniach został r</z- osady krwawemi rozbojami uohrze zorganipatrzonym w tutejszym rządzie gllbernijal- zowanej bandy, której zuchwalstwo przeszło
nym i przedstawiony do zatwierdzenia wła- już wszelkie granice i rzuciło zupełnie uzasadnioną panikę na mieszkańców, w dzień
dzom właściwym.
- K.·owa za 2 ('uble. Smutno patrzeć czy w nocy niepewnych życia, ni mienia.
na ciągłe przez złych ludzi oszustwa nasze- Bezwątpienia, główna przyczyna tych smugo ludu wiejskiego. We wtorek w dzień tar- tnych zjawisk leży w charakterze miejscogowy, w mieście Częstochowic, kohieta ze wej ludności, pośród której nie brak jednowsi Stradomia przyprowadziła krowę na stek, niejednokrotnie już karanych sądo
sprzedaż, chcąc ją spieniężyć, a kupić mniej- wnie. Dlatego to właśnie potrzeba nam poszą i tallszą, resztę zaś pozostałej ztącl go- licyi licznej i dobrze zorganizowanej; nie potówki użyć na nieodzowne wydatki domowe. dobna bowiem wymagać, aby paru strażni
l tak się stało: sprzedała swoją za 37 rs., ków ziemskich, w rozrzuconej na kilku wior()trzymawszy 7 pHpierków po 5 rubli, jedne- stach i gęsto zaludni()nej osadzie, rozciągnąć
go rubla papierowego i jednego drobnemi. zdołało należyty nadzór nad tylu niesforneNa rynku, pieniądze przez kupującego na mi żywiołami. Jeżeli nie można zamienić
dłoń właścicielki były odrachowane, poczem Sosnowca na miasto w niedalekiej przyszło
ta skrupulatnie je zawinęła w szmatkę ści, należy przynajUlniej bezwłocznie wzmoi schowała w zanadrze.
cnić skład osobisty policyi miejscowej i odWytargowawszy małą krówkę wydobywa dać ją pod kierunek energicznego naczeluiszmatę z pieniędzmi, aby zapłacić 22 rs., ale ka, jak to miało miejsce w Łodzi, gdyż tym
cóż się okazuje? W papierku jedno-rublowym tylko sposobem rozboje i bezustanne krawidzi zawinięte 7 kawałków bibuły! Jak się dzieże ukróconemi zostaną.
Mieszkańcy
to stało, biedna kobieta ani pojąć ani wy tło- naszej osady chętnie poniosą wydatki na
maczyć nie może; to tylko wie, że za dużą urządzenie policyi potrzebne, byle raz wrekrowę dostała r<lptem dwa ruble!
szcie spokojnie po ciężkiej pracy zasypiać
- Poprawa zwiel'Zostallu. D. 18 b. m. mogli, bez obawy o jutro.
odbyło się po~?w~nie w do~r~ch Kołac}nie,
- Z Dąb.·owy Gó.·niczej donoszą nam
w pow. brzezmsklm, własnosCJą. p. E. Ll~PO- o świeżej zuchwałej kradzieży w magazypa będących. WIO strzel.b, ~ablto 95 za]ę~~ nach tow. francuzko-włoskiego przy kopalni
l parę kmopatw: Przed pIęCIU łaty, w ~hWlh Paryż. Pomimo sąsiedztwa huty bankowej,
kupna te.go maJąt~u, przez p. L., zwwrz.o- stróżów nocnych fabl'yczuych i patrolu polistan w mm, w tak JUz 6płakany.m by} stan~e, cyjneg'o, nie wykryci dotychczas złodzieje
że .P?dczas pod_obnego polowama, me zabIto wyłamali mur i wynieśli ośm pasów rzemienam Jednego zająca!
nych warto~ci 839 rs., innych rzemieni 180
- Zabójstwo i samobójstwo. W Sielcu funtów za 2441's., bronzu i miedzi za 86 rs.,
pod Sosnowcem 21 b. m. rozegrał się ponury oraz 6 kołder wartości 18 rs.
dramat, w którym bohaterami było dwoje
Ze Zdllliskiej Woli. Niezawodnie
młodych ludzi. - Aleksandra Rajkinówna ziemia żadnych trudów nie opłaca tak hoj20-letnia brunetka, nanczycielka, od półtora nie, jak łożonych około sadownictwa.
roku prowadziła romans z Józefem Chmu- W okolicach Złoczewa, w kolonii Potok
rzyńskim, nauczycielem w szkole fabrycznej zwanej, gosp()dal'ze p07.akłaclali ogródki.
l1Huta Katarzyna". Ch. kochał ją miłością Jeden z nich nazwiskiem Lasota z jednej
niekłamaną i pragnął poślubić; tymczasem jabłoni zebrał 16 ćwierci jabłek, które sprzeR., powróciwszy ze świąt Bożego Narodze- dał po 21's. za ćwierć.-Ludność parafii lVIa-

i domu dla
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Karnawał tegoroczny, jakkolwiek przekroczył już połowę swego żywota, niezwy-

kle ma być ożywiony.
Na bal panieński, który pozostawił po sobie tyle miłych wspomnień, młodzież męzka
odpowiedziała balem kawalerskim, a niebawem nastąpi szereg nowych zabaw.
Podnieceni przykładem towarzystwa dobroczynności, członkowie zabawnego komitetu straży ochotniczej ogniowej krzątają
się podobno około maskarady na lodzie
i balu strażackiego. Rozbawionym, na konceptach nie braknie; może więc, za przykła
dem panien i kawalerów, pójdą m~żowie
i żony, wdowy i wdowcy, a wreszcie babki
i dziadkowie poruszą kieszenie i urządzą bal
dziadowski, aby rozkoszując się pląsami
ochoczej młodzieży, dawne przypomnieć sobie czasy!...
Tylko, czy naprawdę przypomną je sobie? ....
Za ()wych bowiem dobrych czasów, gdy
życie towarzyskie płynęło u nas s7.erokiem
korytem, kawaleryja dostarczała głównych
organizatorów wszelkich zabaw publicznych; ona to nadawała im ton i olnasę.
Młódź ówczesna, była to młódź do tańca
i różańca, do wybitki i wypitki.
Paliło
się w jej glowach, niby w piecach hutniczych, serca biły, niby młoty kowalskie,

rzeńskiej opuścił niedawno ks. Kobyliński,
którego żegnano z wielkim żalem. - Opał
coraz droższy w naszej okolicy; po drzewo
trzeba jeździć daleko, a i węgiel dużo kosztuje; zwracamy się więc do torfu, który
u nas dość jeszcze drogi, bo kosztuje po pięć
rubli za sązelL
- Z kolei. W pobliżu stacyi Baby, d. 25
b. m., maszynista prowadzący pociąg 11~ 132,
spostrzegł przy plancie człowieka cięzko
ranionego, w którym poznano robotnika kolejowego, Mikołaja Pali tę. - W tymże dniu,
w odległości f> wiorst od poprzedniego miejsca, znaleziono niewiadomego z nazwiska
człowieka, silnie poranionego i dającego
słabe oznaki życia.
- W Częstochowie w r. 1895, było ludności stllłej 24,619 dusz, niestałej zaś 9,486,
czyli razem 34,105.
- ({łolllnice. Fabrykę cykoryi, wybudowaną przez pp. Steinhagena i Wiinsche w tych
dniach w ruch puszczono.
- Tow. Jekal'skie w Łodzi. Na doroczu.em zebraniu ogólnem wybrano do zarzą
du: na prezesa dr. Janschera, na sekretarza
dr. Rundo, na biblijotekarza dr. Pinkusa, na
kasyjera (k Likiernika. - Towarzystwo liczy 42 członków rzeczywistych i 4 korespondentó w.
- Słnszne. Jeden z cechów łódzkich odmówił pewnemu r7.emieślnikowi przyjęcia
go w poczet majstrów cechowych, z powodu,
iż nie umie ani czytać ani pisać.
-- KOllcel·t. W środę 29 b. m. odbył się
w Łodzi koncert Władysława Mierzwińskie
go. Bilety sprzedawano po cenach bajecznie
wysokich.
- Skwer. W Łodzi postanowiono urzą
dzić skwer na placu obok gimnazyjum męz
kiego.
Roboty rozpoczną się z wczesną

wiosną·

- Bank handlowy łódzki w r. z. dokonał obrotów na sumę 8,962,963 I'S. 72 kop.
- Stow<U'zyszenie snbjektó", handlowych w Łodzi, z wiosną pl'zystępuje do budowy własnego hmachu.
- Sezo/l budowlany w Łodzi niezapowiada się tak obiecująco, jak donosiły o tern
niektóre gazety. Dotychczas do rządu gubernijalnego tutejszego nadeszło zaledwie kilkadziesiąt planów, projektujących nowe budowIe. Wieści, o przewidywanem jakoby
znacznem ożywieniu w sezonie budowlanym
rozpuszczają spekulanci, aby zgromadzić
w Łodzi siły robocze w znaczuiejszej ilości

świeciły iskry zapału, zdolne z własnego łona wytworzyć, pociąga za
wzniecić ogień nawet w lodowcach podbie- sobą współtowarzyszy i-w knajpie szuka
gunowych. To też, gdy w zwartym szeregu ujścia dla swych sił młodzieńczych, rozprastanęła do tańr,a, siłą młodzieńczego zapału szając je bezpożytecznie, a nawet szkodliwie.
wszystko i wszystkich porywała za sobą.
Dużo by o tern powiedzieć mogły gabineDzisiaj, ilekroć przyjdzie zorganizować ty restauracyjne, zwłaszcza.... w pewnej

a w oczach

bal publiczny, teatr amatorski, a bodajby
skromny wieczorek prywatny, skargi na
brak młodzieży rozlegają się smutnem
echem i inicyjatywę w rzeczach podobnych
muszą brać na swe barki mężowie, pracą
i wiekiem sterani. Czyby w stuleciu pary
i elektryczności, gdy postęp bieży exp1'esem,
młodzież wprost z wieku pacholęcego przeobrażała się w mężów dojrzałych i statecznych? ...
Nie, szaleje ona podawnemu, ale szaleje
inaczej. Przepojona pesymizmem, w zaciętej
a coraz trudniejszej walce o byt, zbyt wcześnie zatraca barwę młodości, a słaba wolą,
żądna wrażeń i zleniwiała, nawet w zabawie szuka łatwych rozkoszy: nie lubi być
krępowauą niczem, bodajby strojem balowym; szuka więc rozrywki tam, gdzie swohoda IV całej pełni panuje.
~a prowodyrami, idzie cała falanga mło
kosów, z pustką IV sercach i głowie, której
IV salonach, wohec kobiet, mniej
więr,ej
z formami światowemi obytych, dziwnie
niewygodnie bywa.
Jeden z odłamów takiej młodzieży, obcy
duchem i scrcem tej atmosferze, która panuje w naszych salonach, zaubogi, al)y coś

knajpce, nieopodal kolei.
ZajdźmY' tam ua chwilę.

Wśród gęstych kłębów dymu, IV ścieśnio
nych kolumnach tłoczy się owa młódź
wszelkiego stanu, a nawet i starsi wiekiem.
Jak muchy plastel' miodu, tak oni obsiedli
stoliki, przy których królują szansonetki,
ochrypłym głosem flirtujące cynicznie z tłu
mem przygodnych swych wielbicieli, pośród
których nie braknie ani gołowąsych podrostków, ani statecznych męzów, ani ojców
dorosłych córek, ani też wiekiem zgarbionych staruszków ... 'l'rzeba widzieć ów zachwyt barani, gdy szanowne (!) damy zajmą
estradę, a przepite soprany i alty zleją się
w jedną olbrzymią dysharmoniję, rozdzierającą uszy iście kocim koncertem! Grzmot
oklasków i cynicwe dowcipy krzyżują sie
niby race w powietrzu, a przywodzi im jo:
wialny staruszek, z twarzą pooraną zmarszczkami, niemy kontemplator przekwitłych
i zwiędłych już wdzięków muz podkasanych
które uwielbia, niby kot sadło zawieszone
u pułapu.
Nikt przy zdrowych zmysłach nie wchodzi
tam, gdzie dżuma panuje. A jednak pewna
kategoryja młodzieży bieży tu niby ćma. do

TYDZIEN
i wyzyskać je następnie, skoro nadzieja roboty zawiedzie obalamuconych robotników.
- Fnbl'ykn tytoniu. Kilku kapitalistów
z Mochilewa zamierza wybudować w Łodzi
fabrykę tytoniu i p<lpierosów.
Z"pnłki. W Tomaszowie rawskim
i w Łodzi grono kapitalistów projektuje założenie na wielką skalę fabryki zapałek.
- Lutnia łódzka urządza w Grand-hotelu, 8 lutego, bal dla rodzin swoiell.
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mieszkaniec m. Łodzi Henryk Lewenberg i mieszkaniec m. Zgierza Mieczysław Zmig"ider zawiązali
spółkę pod firmą "Lewenberg i Zm(grider" w celu
prowadzenia w Łodzi przez lat 5 farbiarni z kapitałem 10,000 rs.
VII. Na mocy aktu, sporządzonego u Łódzkie
go r ejenta Płacheckiego 30 grudnia 1895 r. (11 styczuia 1896 r.) łódzki kupiec Oswej-Zelmąrl Wm'galszycz i kowieński kupiec Chaim-Ja'lkiel Serejski zawiązali na lat 3 spółkę pod firmą "Wa'·.galszycz
i Serejski" w celu prowadzenia w Łodzi fabryki
bawełnianych towarów i sprzedazy tycbZe towarólV. Zakładowy kapitał spółki wynosi 10,000 rs.
VIII. Na mocy aktu, sporządzonego u Łódzkie·
go r ejenta Gruszczyńskiego 6/ 18 grudnia 1895 r.
mieszkańcy m. Łodzi Szmul-Gersz Ratkowicz i JochelDawid Niewiażski rozwiązali spółkę istniejącą w Łodzi pod firmą .Ratkowicz i Niewiaiski.·

1. Na mocy aktu, sporządzonego u warszaw-/
-<+)skiego rejenta Staniszewskiego 28 listopada (10 grudania) 1895 r. inzynierowie - cbemicy Stefan Waliu
u
g6rski i Jakób Hejman zorganizowali pomiędzy sobą firmową spółkę na lat 5, od 1 stycznia II. s.
1896 r., w celu prowadzenia wspólnie fabryki beWielkie ogniska przemysłu i handlu zrozumiały
touowych wyrobów pod firmą: ...fabryka betonowych oddawna, iż kto pierwszy stanął na nowo-otwierawyrob6w Walig6rski i lIejman·. Do tej spółki Stefan jąc.ym się rynku zbytu, opanowywa go wszechwła
Waligórski wniósł kapitał-4500 rs., H ejman zaś dnie i niełatwo wyrugować się daje z raz zajętej
nie wniósł zadn ego wkładu, lecz swoje specyjalne pozycyi. Stajemy się coraz więcej krajem przemywiadomości.
słowym i w kierunku tym coraz więcej l'ozwijać
II. Na mocy aktu, sporządzoneg o u Łódzkiego się będziemy;
zapewnienie więc przemysłowi
rejenta Kamockiego 2/14 grudnia 18\15 r. Nuchim naszemu rynków zbytu na wschodzie, nal ezy do najBabat i Abram - Dawid Rigler zawiązali spółkę pilniejszych zagadnień danej chwili. Aby jednak
w celu prowaflzenia w· Łodzi agentury handlowej w kierunku tym jak najdalej przenikać i zagadnieprzez lat 3, poczynając ocli stycznia n. s. 1896 r . nie jak najlepiej rozwiązać, nalezy produkować to,
Zakładowego kapitału wspólnicy nie wno~zą do te- co ma zbyt na tych rynkach, c.o odpowiada gnstom
go przedsiębiorstwa, lel'.z tylko swoją pracę. Fir- i upodobaniem tych, dla których jest przeznaczoma spółki nosi nazwę: "Babat i Rigler".
ne. Gusta te i upodobania niesłychanie dalekie od
III. Na mocy aktn, sporządzon e go n Warszaw- naszych. To, co wyrabialiśmy dotąd i sprzedawali
skiego rejenta Stalliszewskiego 3/15 grudnia 1895 r. na wschodzie, odpowiadało potrzebom tylko warstw
mieszkańcy m. Warszawy:
kupiec J6zef Lipiński zwierzchnich, ucywilizowanych i napływowych, po
i iuzyniel' J6z~r Blldkiewicz, mieszkaniec m. Ozorko- za któremi stają całe masy, mające dotąd gusta
wa, kupiec Jan Budkiewicz i mieszkaniec m. Łodzi i upodobania nie europejskie. Jeżeli zaś chcemy
Feliks Lipiński zawiązali spółkę pod firmą "Feliks oprzeć przemysł nasz na pewnych podstawach, muLipiński Jan BudkiewicI!- i S-ka" W celu prowadze- simy uwzględnić upodobauia tych mas i dostarczać
nia w Łodzi i okolicznych miastach sJlrzedazy na im towarów odpowiednich do ich gustów i potrzeb;
większą skalę węgla kamiennego i w celu zaloze- do nich zastosować swój przemysł. Potrzebujemy
nia i prowadz enia w Łodzi transportowego i ek- więc przedewszystkiem postarać się o wzory zes pedycyjnego przedsi ę biorstwa. Zakładowy kapitał brane na mi ejscu, oraz mieć dokładną wiadomość
spółki wynosi 2500 rs.
Czas trwauia spółki okre- o cenach, po jakich dany towar na danym rynku
ślony na lat 3, poczynaj ąc od 20 grudnia 1895 r. mozna sprzedawa ć hurtownie i destaliczni e. Wzory
(1 stycznia 1896 r.)
te i wiadomości zgromadzać nalezy na mi ejscu
IV. Na mocy aktn, s porządz o nego u Łódzkiego dostę pnem dla kaZc1ego przemysłowca, wielkiego
r ej enta Płach ec kiego 9/21 grudnia 1895 r. miesz- i małego. Miejscem takiem najwła ś ciwszem byłaby
kańcy m. Łodzi: fabrykant
Wilhelm Elcsztejn i bu- wystawa prób i wzorów towarów wschodnich, któchalter Ryszard Oelbel zawiązali spółkę pod firmą re by powinny być u nas wyrabiallemi.
• Eksztej'l i GelbeZ" w celn prowadzenia w Łodzi na
Nagromadzeuie atoli tyeh wzorów, dopóki nie
wspólny koszt i ryzyko mechanicznej fabryki mie- mamy domów handlowych wywozowych, należy do
dzianych i rozmaitego rodzaju metalowych wyro- zadań najtrmlnicjszych i moze być osiągnięte tylko
bów przez lat 3, poczynając od 1/13 stycznia 1896 r. drogą prywatnych usiłowań osób, mieszkających
Kapitał spółki wynosi 3000 rs.
w miejscowościach blizszego i dalekiego Wschodu.
V. Na mocy aktu, sporządzonego u Łódzkiego
Byłoby bardzo poządancm, aby każda z tych
rejenta Grabowskiego 5/17 grudnia 1895 r. łódzcy osób zajęła się zebraniem choćby niewielkiej kolmieszkailcy Abm7l! v. Adolf .Markus i Dawid-Lipman lekcy i wzorów i prób rzemiosł i przemysłu miejv. Ludwik Griinfeld zawiązali spółkę pod firmą scowego, z oznaczeniem zkąd próba wzięta i po ja" A. Markus i L. Grii'ifeld" w celn prowadzenia kiej cenie towar ten na miejscu sprzedawać mow Łodzi agentnry komisowej w przeciągu 10 lat żna, i aby zbiór ten wysłała do 'Warszawy pod
od 1 stycznia n. s. 1896 r. z kapitałem 1500 rs.
adresem stałej Wystawy prób i wzorów (KrakowVI. Na mocy aktu, sporządzonego li Łódzkiego ski e-Przedmieście 66).
r ejenta Jonszera 28 listopada (10 grudnia) 1895 r.
Zbiorowemi siłami możemy w lat parę stworzyć

"Muzeum towar6w wschodnich, które da popęd nasze·
mu przemysłowi, naszym rzomiosłom, do produkowania wyrobów, znajdujących łatwy zbyt i IV sposób nader dodatni wpłynie na dobrobyt warstw
pracujących.

Procent ludności, któl'ej rola wyzywić już nie
moze, coraz bardziej rośnie i coraz liczniej zaludnia miasta poszukującymi pracy. Jezeli nie obmyślimy i nie zapewnimy sobie nowych rynków
zbytu, zarobki warstw pracujących, powoli lecz
stale obnizać się będą do granie, po za któremi
już tylko nędza panuje. Zaradzenie nadmiarowi
rąk roboczych, zapobiezenie nędzy drogą poduoszenia i l'ozszerzania przemysłu krajowego, to najpilniejszy z obowiązków obywatelskich. Ziomkowie
nasi na Wschodzie zamieszkali, zrozumieją go zapewne. Nie będą potrzebowali dalszej zachęty
i w niedalekiej przyszłości muzeum towarów
wschoclnich stanie się rzeczywistością!

Mnzpum towaro'w wschodnl'ch WWarSZaWl·p. I

świecy,

a wiodą ją do niej -o zgrozo-ci,
którzy własne córy hodują dla niej na
przyszłe towarzyszki!. •.
Choć brak młodzieży na zabawach prywatnych i balach publicznych-pod dostatkiem jej jednak było w teatrze, na ostatniej
maskaradzie, która, dzięki animuszowi owej
młodzieży, pod koniec przemieniła się w szopkę z kankanem, z maskaradą uie mającą nic
wspólnego!. ..
Nie lepiej że stanąć w tanecznem kole
obok tych, które daleko rozkoszniejszych
dostarczą upojeń, a jeżeli rozniecą w sercach płomień, będzie to ogień, co nie pali
i niszczy, jeno ogrzewa i uULcnia, do pracy
i walki o byt zachęca?.
Niechże ostatni bal kawalerski będzie
owym etapem zwrotnym, od którego po gła ..
dkiej już pojedziemy drodze. Następne udadza sie niezawodnie, i-zanim skowronek ranną 'za~uci piosenk<;), kasy towarzystwa dobroczynności i straży ochotniczej ogniowej
napqcznieją, niby wory lichwiarskie. W ówczas nie będziemy już może litowali się nad
dolą lichej szkapy, po całodziennej ciqżldej
pracy, zmuszonej przez noc c~lłą wozić beczki
z wodą w czasie pożaru; zniknie może z ulic
mi asta żebractwo, niepokojące przechodniów
i wciskające się bezustannie do mieszkań
naszych; owe błotniste n<;)dzy kałuże, wyrzucające żebractwo na bruk uliczny zasypiemy może bezpowrotnie, wzuosząc na ich
miejsce warsztaty tkackie, którym fabryki z

Bugaju chętnie dostarczą roboty; wreszcie powstanie przy Towarzystwie Dobroczynności
wydział rekomendacyi pracy, aby nie było
pośród nas jednostek pracowitych a głod
nych, upadających i upadłych, które napróżno, gdy był jeszcze czas potemu, wyciąga
ły dłonie, żebrząc chlebodajnej robot y_
Wyobraź sobie, piękna królowo w0zorajszego balu, ile to czasu zabrało biednej wyrobnicy igły przygotowanie twego stroju,
z materyj, kwiatów i koronek uwitego misternie!... Gdy ty rozkosznie dziś marzysz
o tryumfach wczorajszych, ona, równie może
młoda i piękna, z oczami od całonocnej pracy
zapuchniętemi, oblicza skromny zarobek, który jej nawet na połowę niezbędnych potrzeb
uie wystarczy. A cóż dopiero, jeżeli ma chorą
matkę, drobne rodzeństwo, a sił jej do dalszej pracy zabrakło?... gdy zmęczona, podpiera dłonią smutkiem ocienione czoło i marzy zawistnie o twojej i swojej doli?. gdy
głód szarpie a zimno przenika młode jej,
spracowane ciało, w źle ogrzanej izbie,? ..
gdy pokusa ciśnie się przed oczy, st.ając
niby mar:.1 obok stroju, który dla ciebie
przygotowała? ..
O nie! ... nie rzucaj na nią kamieniem potępienia, obmyśl raczej środki zaradcze,
któreby nad przepaś cią zatrzymać ją mogly.
Nie tak przecie trudno urządzić jaką zabawę na fundusz przy 'l'owarzystwie Dobroczynności dla biednych, schorowanych, lnb
chwilowo pozbawionych roboty szwaczek;
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Zdumiewij~ee

odkrycie.

Wiadomo oddawna, że słońce wysyła promienie
niewidzialne, lezące po za skalą widma, wytworzonego przez pryzmat. Zjawisko to W . Crooks nazwał czwartem skupieniem (materyją świetlną ) i ujawnił je za pomocą bardzo prostego przyrządu.
Rurka szklanna, z której do mozliwych granie
wypompowano powietrze i przez którą IHzepusz·
czono prąd elektryczny, wydaje promieJJie w ten
sam sposób działające nn płytę fotograficzną , jak
8wiatło słoneczne. Oprócz atoli widzialnych i świ e 
tlnych promieni, rurka Crooksa wydaje także i niewidzialne, które zadnego nie przynoszą niepła, ani
teZ nie wywierają magnetycznego wpływu; niemniej przecież działają na płyt\) fotograficzną w osobliwszy sposób.
Wiedzieliśmy dotychczas,
że zwykły prolllieil
świetlny wnika do pewnych grnnic w wodę,
a nawet w ciała ciemne, ale j e dnocz eśnie byliśmy pewni, ze dla wszystkich promieni światła zamkni ę tą
jest droga do wnętrza ciał ciemnych, do pudełka.
drewnianego n. p., w którem umieszczouo dauy
przedmiot.
'.rymc.zasem pod koniec r. z. profesor Ro entge n
w Wiirzburgu wykonał do ś wiadcz e nie, które wykazało, że niewidzialne promienie,
wycb od z ące
z rurki Crooksa, działają chemicznie na przedmioty metalowe, zawarte w drewnianem pnd e łku , lub
kości ludzkie, tkwiące w zywem ciele. Szereg dalszych doświadczeń njawnił, ż e cUa owych nie",idzialnych promieni, ciała ni e przezroczyste nie stanowią
zapory, a jedynie tylko kości i motale,
oprócz aluminijnm, tamują im drogę.
Za pomocą rurki szklannej, przez której oba
końce zalutowalle przechodzą druty platynowe, zaostrzone i zakoilCzone aluminijnm a połączon e
z cewką Rumkorfa, Roentgen fotografował (ucz zadnego innego przyrządu, oprócz kasetki z odpowiednio spreparowauym papierem) rękę ludzką lub
pudełko z umi eszczonym wewnątrz przedmiotem
metalowym.
Na płycie fotograficznej , wywołane
zwykłym sposobem,
występowały nie fotografij a
ręki lub pudełka ale szkielet kostny ręki lub przedmiot metalowy w pudełku zawarty, przyc.zem, j eż eli na palcach były pierścienie, ujawniały się on e

a ponieważ "jednodniówkę" dla pomnożenia
funduszu pomocy nauczycielek i nauczycieli
prywatnych czytać będą dopiero wnuczęta
nasze, nic więc uie przeszkadza dać tymczasem inicyjatywę nowemu projektowi,
który, także pewno w przyszłym stuleciu
zrealizowanym zostanie.
A może też nowy wynalazek profesora
Roentgena pobudzi was do większej energii
w sprawie wydziedziczonych? .. Bo i ty, cudnie piękna pani, strojna w kosztowne koronki i jedwabie, i ty, wspaniały lwie salonów, dumny z urody i modnego fraka, skoro
zdejmiecie z siebie fotografij e sposobem
Roentgenowskim i porównacie je z fotografijami największych nędzarzy i nędzarek
na widok bliźniaczo do siebie podobnych
szkieletów, zrozumi.eci.e może nakoniec ów
cel, do którego napróżno dotąd tęsknią szlachetni. i wydziedziczeui! Wówczas, zrównani
przez chrystyjanizm wobec religii, przez postęp
wobec prawa, zrównacie się może
przez Roentgena wobec samych siebi e!..

Janek.

---a:en-- P. s. "Rola", wi e rna swoj ej etyce, za dobre
nasze rady i życzeuia noworoczn e, odpłaca
si<;) nam czarną niewdzi ę cz1l o ścią...
Niepoczytalna, nie wie, jak si<;) przez to sama
ośmiesza i kompromituje. Nie drwijcie z niej
jednak zbyteczni e, łaskawi czytelnicy-litujcie się raczej nad nieszczęśliwą! ..

TYDZIEŃ
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płycie niby zawieszone w powietrzu,
ciała, ani tez pudełka na niej nie było.

na
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ale ani

N owy ten wynalazek dla nauki ma doniosłość
nieopisaną. Dotychczas utrzymywano, ze światło,
głos ludzki i elektryczność udzielają się w dal
tylko przez faliste drgania eteru. Promienie,
o których mowa, dostarczają pierwszego (lowodu,
iz działauie w dal odbywać się może i po linijach
prostyeh. W tym właśnie punkcie lezy ogromna
",artość nowego odkrycia dla nauki i usuwa ona
wszystko na plan dalszy. Strona praktyczna wynalazku niemniej jest doniosłą; umożebnia bowiem
fotografowanill rzeczy niewidzialnych, co dla chirurgów i lekarzy otwiera nowe poje do szerokich

Od Magistratu
:tn.iasta Piotrko,"a.

- P. T?'ojanowskietnu w Miechowie. Czy

doszła Sz. Pana powtórna nasza odpowiedź, czy
też zaginęła w drodze, jak pierwsza? Dziwne bo
rzeczy dzieją się czasem w tem państwie pocztowcm. Z gazfltami np. istny chaos, zwłaszcza około

Na zasadzie zawartego kontraktu z entl'eprenerem BerkiellI Goldminccm, latarnie
miejskie powinny być oświetlane, z wyjąt
i po nowym roku.
- P. S. tv Zielęcicach. Rachunek z pozosta- kiem nocy księżycowych, w miesiącu Styczwionych rs. 10 wysłaliśmy dopiero w tych dniach
w liście zwyczajnym. Przepraszamy za opóźnienie. niu od 5 godziny wieczór do li rano; w Lutym zaś od 7 wiec>':oreru do 4 rano. (3-2)
W dniu 8 lutego, w kościele Ś-go Ducha
w Warszawie o godzinie 11 z rana, odbędzie
się ślub p. Wlady.łlawa Bowiń
ZARZĄD "DOMU PRACY"
skiego~ b. współpracownika "Dziennika
Łódzkiego" a obecnie stałego korespon'W" Piotrko'W"ie.
denta i przedstawiciela "Kur. Codziennego" (w suterenach taniej kuchui przy nlicy "PetersburwŁodzi, z panną Jadwigą Dą'1lłbską. skiej") przyjmuje do reparacyi starą bieliznę, odzież,

badań.

Profesor Mosetig w Wiedniu na dwóch, podjedz
mających operacyi chorych, dokonał doświadczenia,
uwieńczonego zupełnem powodzeniem. Na zdjęciach
fotograficznych, z wielką dokładnością ujawniły się
obrażenia, doznane od wystrzału z rewolweru na
lewem ręku mężczyzny, oraz miejsce, gdzie kula
osiadła; u dzjewczyny zaś- umieszczenie i istota
utworzonej na nodze narośli.

worki, skarpetki, do szycia nowe worki, pierze do
profesor Biernacki, ~ Poleca się pierw$zorz~dny zdarcia, krzesełka do wyplatania. Tamże można zapracownice i pracowuików do mycia podłóg,
doszedł już do zdumiewających rezultatów.
....
a tani HoteZ Angiebki mawiać
rąbauia drzewa i innych posłng, a takze nabywać po
w '1Iłie.ide Częstochowie, w blizkości ceuach nizkich miotły, słomianki i wiązki drew
------~(<>~-----dworca kolei żelaznej.
na podpałkę.
(0-26)

W 'Warszawie wynalazkiem Roentgena zajmuje
się
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kowie, znacznie udoskonalona i powiększona, poleca
swoje spirytusy, likiery, cognaki i araki.

Sprzedaż detaliczna przy kan-

torze fabryki.
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Warszawa, Krak.·Przedm. 9. Slale posiada na składzie nowe i używane:
Meble salonowe i fantazyjne.
Biblijoleki dębowe, orzechowe, maObrazy i dzieła sztnki.
honiowe.
Otomany jutą lub dywanem kryte.
Biurka mezkie i damskie.
Słupy drewniane i stiukowe .
Dywany perskie, bucharskie, francnzkie i syberyjskie.
stoły dębowe, orzechowe, czarne.
Szafy dębowe, orzechowe, mahoEkrany mahoniowe.
niowe.
Fortepiany i pianina.
Kredensy dębowe, orzechowe, maSzkło i porcelaua.
Tualety orzechowe, mahoniowe.
honiowe.
Umywalnie orzechowe z blatami
Krzesła dębowe i gięte.
marmurowemi.
Lampy stojące i wiszące.
Zastawy bronzowe na biurka .
Lustra czarne, dębowe, orzechowe, złocone.
~ydle dębowe.
Zyrandole i kandelabry.
Ł6żka orzechowe,
mahoniowe
(W. B. O. 257)
(6-1-2)
i Żelazne.
Ceny nizkie.

DYREKCYJA DROGI

AKUSZERKA

I

z dyplomem Warszawskiego uuiwersytetu udzi ela porad paniom potrzebującym zupehlej dyskrecyi, zaopatrzona
IV utensyJja . zabezpieczając o
zdrowie
chorych przyjmuje na czas dłuż'lzy bez
meldunku. Słabość umi eszczenie dziec-I ka 15 7'. pOkoje oddzielne wygodne
~ Królewska 31 wprost Saskiego ogrodu
O' w Wa?·szawie. (WBO. 449) (12-1)
:.
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~

się podrabianych
naśladowanych,

Strzedz

ŻELAZNEJ

'IRSZA'SiO-WiEDEŃSKiEJ
poda.ie do wiadomości, że w miesiącu mlłju 1896 r. n. 8. na mocy
artykułów 40 i 90 Ustawy Ogólnej dróg żelaznych rosyjskich, bę
dzie się odbywała sprzedaż przez publiczną licytacyję towarów
i bagażów, nieodebranych przez interesantów, oraz przedmiotów
zagubionych przez

pasażerów.

Szczegółowy

wykaz przedmiotów, które mają być sprzedane
z wymienieniem daty i stacyi, na których ma się odbyć licytacyja, ogłoszony zostanie w XgM 4, 5 i 6 "Warszawskich Gubernskich
Wiedomosti" .
Obwieszczenie, zawierające powyższe dane, będą powywieszane na wszystkich stacyj ach wysyłających i odbierających
towary.
(3-l)
.<><><><><><><><><><><><><><><><><><>o<><>~

O

J?oleca.

0

korzystające

g

8O
przynoszący

znaczny dochódjest do sprzedania z wolnej rę
ki, z powodu wyjazdu wlaś\li
ciela.-Wiadomość bJizsza u W-go
Redaktora n Tygodnia", VI' Piotrkowie.
(3-2)
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uznania konsumentów

Papierosy i Tytonie
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"Noblesse"

W

War~lawi~

O
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w handln hurtowym "Wypadaj ą znacznie taniej.
aniżeli wyroby innych rabryk.
Natychmiastowa akuratna ekspedycyj a burto"VVa, przy
mozliwych udogodnieniach i najlepszych innych ""arunkach, odbywa się w magazynach
'n
., 1.
,."

O

w hotelu Europejskim i

O

2-piętrowy IV Piotrkowie, poło
żony w samem środku miasta,

się
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O P. Kołodziejskiego i S-ki O Do dzisi ej szego numeru dołącza się
O
NO"'VVY. Ś"'VVJ:.A.T S~
O arkusz 36 powieści p. t.
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Warszawie.

(W. B. O. 6883)

8 "Dziedzic Athelstanu",
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bo kto wie, co nas czeka. Może na
Athelstan i szukać gdziein·

dziej chleba,
- Szczęściem, Jack i Wilijam mają już stanowiska - rzekła Althea, - a Gerald i Tom są na dobrej
drodze. Ja i Stuart zostaniemy pł'Zy tobie, ojcze, i bę
dziemy z tobą razem pracować.
- O, Wilijam rozmawiał ze mną o tem -odezwał
się Stuart-mówił, że wszystko co ma, do ojca należy,
a że jego pensyja jest dosyć wysoka, więc dla nas wszystkich wystarczy. Nie potrzebujemy się obawiać osta ..
tecznej nędzy.
Sil' Oswald stanowczo byłby zdziwiony, gdyby
mógł wiedzieć, jak spokojnie rodzina Martineau zniosła
cios, wymierzony przez niego.
Po chwili mI'. Martineau i Stuart odeszli do kancelaryi, a Althea została sama w jadalnym pokoju.
Wtem weszła służąca i podała jej list. Althea poznała pismo lady Syoil.
List opiewał, co następuje:
!lNie mogę powierzyć świstkowi papieru tego
wszystkiego, o czem się dowiedziałam w ostatniUl
czasie. Nawet i tych parę słów kreślę z prawdziwym
niepokojem. Dzisiejszej nocy przybQdzie 0.0 waszego
domu osoba, która zna was wszystkich. Blagam, przyjmijcie i wysłuchajcie ją. Służący nie powinni wiedzieć
o jej przy byciu" .
Nie było podpisu na tern dziwnem piśmie. Althea
zadzwoniła na służącą i zapytała, kto przyniósł list.
Dziewczyna odpowiedziała, że nie wie; słyszała tylko
dzwonek u drzwi wchodowych; otworzyła, ale nikogo
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287 Ani mi się waż! Jeśli usłQchasz tej vani, tracisz u mnie miejsce!
- Dobrze panier-odparł spokojnie stangret.
Za chwilę AtheJstan Towers znikło z przed oczu
tej, która tyle lat uważała się za właścicielkę i panią
jego.
Teresa o~jęła ją rękami i przytuliła się do niej.
- Wszystko teraz skończone! Minęły już dla
pani smutne chwile niepokoju i trwogi, a Bóg wszechmocny przywróci ci zdrowie!-l'zekła.
Była dziewiąta godzina, kiedy stanęły przed domem p. Martineau.
Mr. Martineau z córką wybiegli na ich spotkanie.
- Proszę pana o przytułek dla umierającej kobiety - rzekła Teresa, wysiadając z powozu. - Sir
Oswald Athelstan wypędził swoją matkę, a ja przywiozłam ją do państwa. Wiem, źe tutaj znajdzie bezpieczne schronienie!
Mr. Martineau serdecznie ją uścisnął i, przy pomocy Althei, wyniósł z powozu chorą lady.
Zaniesiono ją odł'azu do pokoju Althei i położono
do łóżka. Biedna kobieta byla tak osłabiona, że nie
mogła nawet podziękować dobrym ludziom za ich starauia. Teresa chciała koniecznie pozostać pł'zy niej
na noc, ale mI'. Martineau stanowczo się temu sprzeciwił.

-- W imieniu Jacka, proszę panią nie zostawać
tutaj. Niania będzie czuwała całą noc przy lady; pani
zaś po tylu wzruszeniach, potrzebuje spoczynku.
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Dobrze-odparła Teresa - ale mam panu coś
do powiedzenia.
I mówiąc to, wyszła z pok~ju, gdzie chora spoczywała; za nią poszedł i mI'. Martineau.
- Lady Athelstan - mówiła dalej Teresa - ma
pewną tajemnicę, którą chce opowiedzieć wobec świad
ków. Tajemnica ta dotyczy uietylko jej samej, ale
i osób trzecich. Trzeba więc, abyśmy byli przygotowani; jak tylko lady przyjdzie do siebie, będzie chciała
mówić. Nie można tracić czasu, bo chwile jej są policzone.
Zapewne-rzekł mI'. Martineau-ale teraz jest
zanadto osłabiona. Będziemy gotowi na jej skinienie.
Przyjdziemy jej słuchać, kiedy tylko tego zażąda.
Po chwili Teresa poszła się położyć, a mI'. Martineau posłał po urzędnika stanu cywilnego, który powinien był być obecnym przy zeznaniach lauy Athelstan.
Niania zajęła swoje miejsce pI'zy chorej, a Althea
przyszła czuwać razem z ojcem.
- Kiedyż przybędzie osoba, zapowiedziana przez
Sybil?-rzekła Althea, zwracając się do ojca.
-- Zapomniałem niej zupełnie-rzekł mI'. Martineau- a mam nawet dla niej paczkę, którą mi dorę
czył w imieniu swojej kuzynki lord Hazeldean!
- Czekajmy zatem, ojcze.
- Idź, dziecko moje, lepiej do lady Athelstau:
Gdyby jej było gorzej, przyjdziesz mnie zawiadomić
Będę sam czekał na zapowiedzianego gościa.
Althea wyszła, a mI'. Martineau usiadł na kanapce i począł nasłuchiwać, czy nie usłyszy czyich kroków

°

-

Ale ona im wszystkim pokaże, co
dzie natychmiast i na przyszłość

° nich myśli,
będzie

im

wyje-

okazywać

lodowatą obojętność.

N astępnie kazała sobie podać konie i odjechała
do Mountforest.
Tego samego dnia po południu cała rodzina
pp. Mart.ineau była pogrążona w smutku. Wiliam wyjechał. Obiecał wprawdzie pisywać codziennie zanim
wsiądzie na statek, ale była to słaba pociecha.
Althea robiła co mogła, aby rozweselić ojca, nie
udawało się to jednak. MI'. Martineau był posępny, jak
noc. Skoro wreszcie służąca po obiedzie odeszła do
kuchni:
żeśmy usłuchali sil' Oswalda!z kieszeni list. -- Oto jest list jego,
w którym żąda oficyjalnie, abym mu zdał rachunki
z moich czynności, ponieważ mianuje kogo innego
swoim pełnomocnikiem.
Altbea krzyknęła zdziwiona, a oczy Stuarta bły
snęły gniewem.
- Otrzymałem ten list zaraz po wyjeździe Wiliama-mówił dalej mI'. Martineau,-trzeba było nie ustę
pować baronetowi i nie skazywać Wiliama na wygnanie.
- William nigdyby się na to nie zgodził - odparła Althea-ale jaki powód może mieć sir Oswald do
prześladowania cię ojcze?
- Nie wiem. Zapewne i lord Mountforest pójdzie
za jego przykładem. Musimy, drogie dzieci moję,

-

rzekł,

Żle się stało,

wyjmując

Dziedzic Atbelstanu.

36

