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OGŁOSZEl\'U.

Za ogłoszenie t-razowe k.IO
od jednoszpaltowego wiersza ,
Jletitn.-Za ogłoszenia kilka- I
krotne po k. 6. - od ' .... ie-r- ,
I sz:t.-Za reklamy i uekrologi,
Il oraz ogłoszenia zagraniczne I
po k. 12 od wiersza.-Za ogło: szenia. reklamy i nekrologi na .~I
l-ej stronie po k.20 od wiersza petitu.
Za tłomaczenie ogł. z języków
obcych po 2 kop.~~ wier~za__ _

mIeJscu
rocznie
. . rs. 3 kon. 20
półrocznie
. rs. 1 kop. 60
kwart.'1lnie . .rs. - k01l. 80
Cena pOjedYliczego numeru II
kop. 8. Dopłata za odnoBzeI, nie-15 kop. kwartalnie.
z przesyłką:
rocznie. . . rs. 4 kOp. 80 ,
: półrocznie . rs. 2 kop. 40 '
i kwartalnie . rs~_ l kop. 20
VI"

W każdą Niedzielę

wraz z: oddzielnym

stałym

Dodatkiem

Powieściowym.

Redakcyja i Administrac1lja: ulica Kaliska w Piot1'kowie, dOłn Katm'zyńskiego (obok magisti'atu).
Redaktor przyjmuje codziennie od 3-ej do fi-ej popołudniu, z wyjątkiem świąt.
Ogłoszenia

przyjmują:

Redakcyja, wszystkie księgarnie i na.tępujące kantory ogłoszeń: w Warszawie .Binro ogłoszeń Ungra" Wierzbowa Hl 8; Biuro
handl. inf-komisowe "Bernard Berson," Królewska M 51; w Petersburgu i Moskwie Dom bandl. .L. i E. Metzl i S-ka".

do uporządkowania pozotery tory juro, Prócz tego, tllŻ firŚ. p. Józef y Z Radwanów Cholewickiej
ma buduje około cmentarza domki robotniw piątą rocznicę jej zgonu, w d. 19 b. m'l cze dla swych pracowników. Całe to przedo godz. 9 1/ 2 rallo w kościele po-Bernardyńsiębiorstwo dla nie'6tajemniczonych jest, poskilll odprawioną będzie msza św., ua któkryte mrokiem domysłów i przypuszczeń;
rą rodzina zmarłej zaprasza krewnych, p r z y - . . .
kł d
jaciół i znajomych.
lak tem zas jest, iż prócz nazwy "za a y
metlllurgiczne", po za per80nelem fabryki
nikt nie wie co to będzie za przedsiębior
stwo,
Urzędnicy fabryki rekrutują się z pośród
Przypominając Szanownym naszym Pre- francuzów; mała zllledwie część wyższego
nU1Jteratm'otn, że " Tyd%ień" UJumaga pew- personelu, oraz s}użbll niższlI i robotnicy są
nych nalcład6w na druk, papier, ekspedy- krajowcami. Główny zarząd mieści się w
cyję i t. d.-i, że naltlady te, jak w każ Dąbrowie Górniczej.
Do . tej pory miasto
dum wreszcie innym interesie, muszą być zyskało na nowych zakładach tyle tylko,
% końcem każdego roku u1'egul,owane: że pracuje w nich pewna ilość rzemieślni
zrm'acamy się do Nich z t,pr%ejmą prośbą, ków i robotników, przeważnie sprowadzoby i oni swoje z nami rachunki przed nyeh przez przedsiębiorców budowlanyeh;
końcem ,'oku uregulować j'aczyli; pieJ'w- ale za to ceny mieszkań i produtków spożywczych przewyższają drożyznę wllrszawsze bowiem zależne jest od d1'ugiego.
Pi'zesłane prent/'łneratorOłn naszym w ską, co, jak na prowincyję, jest niepożąda
tych dniach rachunki wskażą iłn sumę za- nem przy skromnych budżetach jej mieszkań
ległOŚCi/sumkę raczej-drobną kwotę dla ców.
Na miejsce odprzedanej J. Chanove'owi
każdego. Dla nas-sumki te, razem wzię
te, tW07'Zą sUłny, których nieodesianie we ceratowni, powstaje nowa fabryka ceraty
Gdy
właściwym terminie, utrudnia nam p,'acę tuż pod miastem przy plancie kolei.
dodamy do tego dwie oddawna istniejące
wydawniczą·
Gdyby kt6ry z naszych p,'enumerawrów już fabryki mebli giętych, to uznamy, iż
nie życzył sobie od Nowego Roku odbie- miasto z rolniczego przekształca się na farać • Tygodnia," zechce zawiadomić nas o bryczne.
Z instytucyj społecznych, oprócz powiatem listełn otwartym.
Wszyscy nowi prenumeratorowie, otr%y-) towej dobroczynności, istIJieje straż Ochoi nowo
madą początek drukującej się powieści tnicza, Stowarzyszenie spożywcze
.Rycerze przeD1yslu" (arkuszy 16 zawiązane Towarzystwo pożyczkowo - oszczędnościowe. To ostatnie rozpoczęło swą
bezpłatnie.
działalność dopiero od dwóch miesięcy, a posiada już około 5000 rb. kapitału, złożonego
prawie wyłącznie z oszczędności robotników
fabrycznych. Zarząd 'l'owarzystwa tego spoczywa w rękach pp, Karwasińskiego, LeWykop placów i ieb cena.-Zakłady metalurgiczne.Inne fabryki.-!listytucyje miejscowe.-Nowe Towa- mene i Myślińskiego. Do wszystkich jedrzystwo pożyczkowo-oszczędnościowe i jego szybki nak instytucyj daje się czuć dotkliwy brak
rozwój-Brak kierowników.-Kuratoryjum trzeźwo odpowiednich kierowników: starsi, którzy
rci.-Czytelnictwo.-Potrzeba ochronki, łaźui i t. p. wytrwale dotąd dźwigają ciężar obowiąt.
ków społecznych, nie mogą mieć należy
Miasto nasze dość Ii.Izybko przekształca tej rzutkości i powoli zresztą schodz~ z pola;
się w jedno z tych ognisk przemysłowych, wśród młodszych zaś trudno znaleźć kilku,
które powstają wzdłuż toru kulei Wiedeń którzyby się poczuwali do jakichkolwiek zaskiej na przestrzeni od Granicy do Piotrko- jęć dla dobra ogółu. Co jest przyczyną tej
wa. Od 2 lllt blisko zakupywano tu obszer- obojętności - trudno orzec: złożyły się na
ne posiadło8ci obok ulicy Powiatowej, które, to i szczupłe uposażenie materyjaJne i brak
dla braku funduszu u właścicieli ówczes- intelegencyi i jakaś niechęć do wszelkich
nych, pozostawały niemal bez użytku, hllseł podnioślejszych.
Kuratoryjum trzeźwości zaprowadziło tu
Wszystkie te posesyje, na przestrzeni kilkudziesięciu morgów, nabyła następnie firma i utrzymuje niezbyt licznie uczęszczaną herJ. Chanove, w celu budowy zakładów me- baciarnię i czytelni~, z której książki biorą
talurgicznych. W tym też czasie ceny pla- przeważnie dzieci szkół miejEcowych. 1nteców i ogrodów w obrębie miasta, jak rów- ligencyja ma swoje pisma i książki;prostllcy
nież poza jego granicami, szybko poczęły albo uie czytują wcale, albo oczekują na
rosnąć, tak, że dziś za łokieć ziemi pod mia- wznowienie "Zorzy", do której już przywystem żądają około 1 rb., w samem zaś mie- kli.
Rok temu p, Naczelnik dyrekcyi nauko·
ście już nic prawie kupić nie można.
Nil zlIkupionych przez firmę J, Chanove wej łódzkiej zaproponował mieszkańcom zaplacach dotąd pohudowano lub przerobiono łożenie szkoły typu miejskiego; odmówiono
z dawnych budynków odlewnię i modelar- dla braku funduszów, a natomiast postanonię, dwupiętrowy fabryczny dom mieszkal- wiono zająć się przygotowaniem lokalu dla
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istniejącej szkoły rząnowej męzkiej i żeń
skiej. Już nawet kupiono trochę placów
w celu budowy, ale sprawa na tem ugrzęzła
i śpi. Może się teraz poruszy żywiej, gdy
kosztem rządu ma tu powstać seminaryjum
nauczycielskie, rugujące z dotychczasowej
R-i.
siedziby szkoł~ ludową.
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Z Sielca
Przedstawienie amatorskie i koncert uczniów
realnej. Otwarcie berbaciarni. Starania p.
skieglJ. Nowa knrtyna.

szkoły
Feliń

Dnia 25 listopada r. b. odbyło się tutaj,
w sali teatralnej, mieszczącej się w hotelu
"Sielce," amatorskie przedstawienie, urzą
dzone przez pp. M-go i Rna, na korzyść niezamożnych uczniów szkoły realnej w Sosnowcu. Odegrano dwie jednoaktówki: "Pani
kasztelanowa u dramat
"Korzeniowskiego" i "Pokój do wynajęcia"-"Popławskie
go i Gulańskiego." Pomiędzy jedną, a drugą
sztuką mieliśmy sposobność posłuchać koncertu uczniów szkoły realnej pod kierunkiem
p. Zabrodzkiego. Grę pp. amatorek i amatorów, któny z prawdziwem przejęciem się
i subtelne m zrozumieniem odegrali swe role
szezerze oklaskiwano.
Miły bardzo widok przedstawiła ugrupowana na scenie orkiestra, złożona tylko z
uczniów szkoły relllnej Sosnowickiej: która
po rllz pierwszy tutaj dała się słyszeć publiczności. Szczere też uznanie należy się
owej młodzieży za jej grę, jak również jej
kierownikowi p. Z • , . mu, który w tak krótkim czasie zdołał utworzyć tak harmonijną
orkiestrę i obudzić w młodzieży zamiłowanie
do muzyki. To też niemilknącemi oklaskami darzono koncertantów i ich kierownika.
Serdeczne też i szczere podziękowanie
składamy Sz. pp-niom B. G. i P., które ła
skawie raczyły się zająć rozprzedaniem programów na powyższe przedstawienie. Czysty dochód z niego l·b. 251 kop. 45 został doręczony dyrektorowi szkoły p-nu Pfejfrowi.
Dnia 2 b. m. została otwartą w Sielcu herbaciamia; poświęcenia pomieszczenia dopeł
nił ks, Dotkiewicz, proboszcz parafii Zagórze,
pięknie pnemawiając do zgromadzonych o
wstrzemiężliwości ludu i waźności podobnych
zakładów. Na poświęceniu znajdowali się
także pomocnik NaczelnikIl powiatu p. Bogdano w , Dyrektor huty "Katarqua" i kilku
urzędników i oficyjalistów fabrycznych. P.
Feliński, dyrektor teatru w Sosnowcu czyni
co tylko może, aby zachęcić publiczność do
uczęszczania na przedstawienia. Wostatnich czasach sprowadził nowe dekoracyje i
kostyjumy, II w dniu 7 b. m. pierwszy raz
grano !Jaśń dramatyczną w 5 aktach Rydla
"Zaczarowane koło." Sztukll ta nagrodzona na konkursie Ignacego Paderewskiego
cieszy się u nas niebywałem powodzeniem.
Już po raz czwarty z rzędu jest powtarzaną
na żądanie publiczności; gra IIrtystów i ar-
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tystek zasługuje w niej na szczere uznanie.
Nareszcie teatr sosnowicki pozbył się
starej i dziurawej kurtyny, zastępując ją nową, przedstawiającą zamek Sielecki w zimowej porze; kurtyna ta wykończona a tała
w Sosnowcu według szkicu i pomysłu budowniczego towarzystwa "Hrahia-Renard", p.
Kamińskiego.
Warto by pomyśleć także,
by starą i pełną dziur kurtynę w teatrze
Sieleckim zastąpić nową, bo co prawda w
ładnej sali teatralnej i przy niezłej dekoracyi kurtyna ta, co najmniej, jest nieodpowiednia.
Emha.

---ce)---

nroni/a/ PiofrkolVsktl.
PJ'osimy czytelnik6w naszych z miasta
Piot1"!fowa i całej piot1'kowslciej gubt;1'nii
o komunikowanie nam ważniejszych fakt6w i ciekawszych wypadl,6w. Proste podanie wiadomości jest dostctteczne; Ob1'Obienie należy do 1·edakcyi.

- Z 11I'zyczyn od nas niczilleżn~' cb, bo
skutkiem op6źnienia drukami, następny dopiero numer, będzie "Numerem Gwiazdkowym". Przepraszając za to op6źnienie czytelników nas:tych, mamy nadzieję, że nam
to wybaczą choćby dlatego, że numer ów dostarczy im na święta Bożcgo Narodzenia
obfitszej niż nUDler zwyczajny lektury.
- ,V tełegl'aauacb czwartkowych "Kur.
War." czytamy: Kmj donosi, że 'l'owarzystwom kredytowym miejskim w miastacb
gu bemijalnych pozwolono udzielać puży
czek na domy w innych mi<tstach tejże gubemii, o ile wniesie o to podanie przynajmniej 20 właścicieli dom6w w każdem z
millst takich.
- Dla dzieci. Księgarnia Teodora Paprockiego i S-ki w dalszym ciągu przygoto~ała na gwiazdk~ następujące książeczki:
"Swiat cza1'6w" dowcipnie obmyślana na
spos6b ~lOgielski malowanka w kt6rej za pociągnięciełll u dołu wystającej tekturki
zmieniają się obrazki.- "Za naszym płot
kiem" w takiż spos6b wprowadza się w ruch
zwierzeŁa domowe.-,,10 piosenek łatwych"
układu" Z. Noskowskiego stanowić będą miły podarek dla uczących się muzyki malc6w.
Do trzech tych książeczek wierszyki dc,robił
Józef Jankowski.--"Ach jaka książeczka"
zawiera 6 kartek, zapełnionych nietyle artystycznemi ile nęcącemi wzrok jaskrawoś
cią barw obrazkami,
oraz wierszykami
Or-Ota.
Zgromadzeni w
- Spółka I'olnicza.
ubiegły wtorek, na liczniejszem prywatneOl
zebraniu okoliczni ziemianie piotrkowscy,
zadeklarowali, wrazie zatwierdzenia przez
władzę ustawy projektowanej sp(}łk{ rolnej
złożyć na cele określune tą ustawą rb. 10000.
Byt więc zamierzonej spółki jest już na początek zabezpieczony. Mamy wszakże nadzieję, że nieznaczny ten fundusz, z chwilą
zatwierdzenia ustawy, znacznie się powięk·
szy przez przystąpienie do syndykatu og6łu
okolicznych ziemian; w ciężkich bowiem
dzisiaj dla rolnictwa ekonomicznych warunkach-taka samopomoc ze strony rolnik6w
zasługuje na bezwarunkowe uznanie.
- Pl'Zcdstawienie amatOl'skie dane w
dniu b. m., na korzyść miejscowego Towarzystwa Dobroczynności dla chrześcian, odegrane zostało przez amatorów nader staranniej znać, że kierowane było wprawną ręką
dobrego reżysera. Wszyscy też szanowni
amatorowie i szanowne amatorki-wyszli
z zadania swego najzupełniej zwycięzko,
przyczyniając się do powiększenia funduszów dobroezynnych, za co im się prawdziwe uzoanie i szczera podzięka naleźą.
W przedstawieniu rzeczonym przyjęły udział
panie Cybulska i Więckowska, panny Bogusławska i Młodowska, oraz panowie: Cybulski, Kulesza, Trębicki, Skrudziński, Zapolski, Zarerubski i Więcko\,:ski, kt6rzy odegrali "Dw6ch głuchych"-"Zywego nieboszczyka"-i "Złotego Cielca".
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- ("adesłane). Szanowny Panie Redaktorze! W 7.eszłą sobotę, na przedstawieniu amatorskienl w miejscowym teatrze, na
n.ecz Towarzystwa Dobroczynności, byłem
przy wejściu zaatakowany okupno programu. Nie lubiąc wog61e wszelkiej presyi, po·
mimo natarczywych nawoływań, programu
nie kupiłem.
Aby sprzedający programy nie pomyśleli,
że mi chollziło o zapłatę jednego rubla,
skłlłdam na tenże sam cel, na kt6ry odbywało się przedstawienie rubli dziesięć. Gdyby chodziło tylko o mnie jednego, uczynił·
bym to pocichu w Dobroczynności, gdy jednak na temże samem przedstawieniu sły
szałem ze wszech stron narzekania na to, że
haracz ściągany przez Szanowne Kwestarki
a gł6wnie asystujących im Kwestarzy, dla
wielu jest zbyt uciąiliwy, że niejeden
woli nie pójść do teatru, niż być narażo
nym na nadmierue wydatki, głos mój pu·
blic7.nie w tej kwestyi podnoszę.
Piotrk6w jest miastem za ubogiem, za
mało w nim ludzi zamożnych, by mogli
na tacę programów złotem sypać; zresztą
należy to zostawić ich dobrej woli-kto
chce, nie zawodnie nienagabyw<lny nawet
grosz swój na cel dobroczynny złoży.
Sądzę, że Szanowny Pan Redaktor w imieniu dobra społecznego, nie raczy odm6wić
pomieszczenia tych paru sl6w w swym poczytnym organie. Łączę wyrazy winnego
szacunku i poważania
Stanisław Kępi11,ski

- (~ad{'słalle). W zeszłą niedzielę w
samo południe onebrała sobie życie przez
wypicie sporej dozy esencyi octowej Maryja
Czernik, lat 22, córka zmarłego przed kilku
tygodniami stroiciela fortepianów Ludwika
Czeruik. Ratunek udzielony zaraz przez
doktor6w był daremnym, gdyż po upływie
p6ł god:Liny, nieszczęśliwa, po wyspowiadaniu s,ię i udzieleniu jej ostatnich Sakrament6w Sw. w strasznych cierpieniach życie zakończyła. Przyczyną tego rozpaczliwego i
nierozważnego kroku był podobno list ziejący oszczerstwem i uwłaczający czci zmarłej, pisany przez X. do Z.- konkurenta nieszcz~śliwej ofiary, kt6ry, po jego przeczyta·
niu, postanowił zerwać stosunki z narzeczoną; ta zaś wzięła to wszystko tak do serca,
że odebrała sollie życie. List ten, o ile z pewnego słyszałem h6dła, znajduje się obecnie
u sedziego śledczego; na podstawie tego listu "ma być p. X. wytoczona sprawa sądowa.

Jotka.
- Komitet Pioh'kowskiego Tow. Cyklistów czyni wszelkie usiłowania, ażeby
bal "Sylwestrowski", o kt6rym donosiliśmy
w swoim czasie- wypadł świetnie. Chocia.ż
zabawa ta będzie miała charakter balu, zaznaczamy, jednakże, że tualety dam mają
być skromne.
- Zuchwały złodziej otworzył w ubiegłą środę· w biały dzień sklep mięsny Sokołowskiej, kt6ra na chwilkę wyszła do sąsie
dniego domu i wyjął z szuflady kasę. Na
tę chwilę nadesda właścicielka i schwytała
ptaszka na gorącym nczynku. N a miejscu
spisano protok6ł i złodzieja odprowadzono
do ula.
- Złamaua latarnia. Jeszcze w 1897
roku w grudniu, chłop przejeżdżając wiecZ,orem, złamał latarnię na nlicy n Tobolskiej"
tuż obok rynku zbożowego. Za szkodę tę
)',lIpłacił około 15 rs.
Mimo to latarni dotąd
niema, a sterczący po niej żelazny pień,
stanowi pułapkę na przechodzących. Mieszkańcy tej dzielnicy wogóle uskarźają się
na słabe jej oświetlanie i p6źne zapalanie
latarń.

- Zamiast powinszowalI nowOl'OCZnych, p. Stefanija Łuczycka złożyła na
szwalnie rs. 2, i p. M. Chyroszowa rs. 1, na
węgiel dla biednych.
- Ofial'y przesłane do uznania Redakcyi
przez p. K. rs. 1 i "Wdowę" rs. 4, rozdzieliliśmy w spos6b następujący: Staruszce O.
korzec węgla i rs. 1, na wieczerze wigilijn

w?owie K. 2 korce węgla, głuchoniemej na
rs. 1.
-- W imieniu ubogicb dzieci serdecznie
dziękujt4 S7.anownym ofiarodawcom za nadesłane w dalszym ciągu ofiary dla ochronki
Nr. 1. A mianowicie: Szanownym pracf\wnicom szwalni za 50 ubranek, p. Moro~ewi
czowej za dwie sukienki, p. N. N. za rs. 3,
uczenicom pensyi p. DtJmańskiej za 00 sztuk
r6źnego używanego ubrania.
Opiekunka ochrony 1. E. K1,zywicka.
- Sprostowanie. W podziękowaniu za
dary dla ochrony w Nr. 47 wydrukowano
mylnie:2 zamiast 3 kurtki.
- Rozdanie gwiazdki dzieciom w Ochronie 1\2 l odbędzie się w sClbotę o godz. 11.
- Polowanie i strzałowe. W ubiegly
czwartek dnia 14 b. m. w majątku Szydlów
pod Piotrkowem, własności p. Fiszera, odbyło się pulowanie, na którem zabito 118
zajęcy i 15 kuropatw. Kr61em polowania
był, jak prawie zawsze, p. A. Biesiekierski.
Tak świetny, od lat wielu już niepraktyko·
wany rezultat polowania w Szydłowie, jest
rezultatem zaprowadzonej przez właściciela
nmiejętnej ochrony zwierzyny,
na którą
jak to zwykle bywa pod większem miastem-zewsząd czyhają raubszyce, rekrutujący się przeważnie wśr6d okolic2.nych wło·
wIeczerzę

ścian.

- Wychodźtwo ludności ruboczej ze wsi
wzrasta w naszej gubernii. Niedawno z robót w Prusach wróciło do wsi Rusociny
w gminie Grabica, pięć dziewczyn; każda
z nich przyniosła około 100 rubli, korale
i "obleczenie"·.
Nic dziwnego, że zachęcone tym przykładem, wybierają się 'La granic~
inne
dziewczęta w liczbie kilkunastu.
Dworom brak robotnika coraz bardziej
daje się we znaki; jeden z wlaścicieli w powiecie piotrkowskim m6wił nam, że nH kilkunastu służących jakich wymaga gospo·
darstwo, ma ich zaledwie trzech (!)~ zamierza też z wiosną znaczną część ziemi puś
cić w dzierżawę włościanom. - Z N owej
Wsi pod Bełchatowem rok rocznie wychoązi
na zarobki do Prus nieltdwie cała żeńska
część ludności.

- Doktol' Stanisław Skalski, stały nasz
od lat paru współpracownik, po przyjeździe
z Cesarstwa, zamieszkał czasowo w majątku
Grabice pod Piotrkowem.
- Slub. Dnia 2 grudnia, w Warszawie
zawarty został związek małżeński pomiędzy
J~nem hr. Skarbkiem, (synem ś. p. B. hr.
Skarbka b. właściciela d6br Wierzch las
Dl'zazgowa Wola i Cieniawy) i panną S. Goldfeder c6rką bankiera z Warszawy.
- W Pal'zymiechach, wsi kościelnej
guberni i piotrkowskiej, odbyło się poświęce
nie ochronki dla dzieci wiejskich, założonej
kosztem hr. Władysława i Elżbiety Potockich, właścicieli Parzymiech.
- lSowe Towal'Zystwo Akcyjne. Powstało nowe Tow. Akcyjne przetwor6w chemicznych "Redziny" z kapitałem zakłado
wym 600,000"rb.;-wkr6tce zaś ma powstać
drugie p. t. "Łódzkie towarzystwo przemysłowo-handlowe" celem urządzenia głównej
farbiarni i wykończalni wyrob6w sukienniczych drobnego przemysłu, oraz handlu temi
wyrobami.
- Nowy kościół katolicki w Łodzi,
kt6rego plan został już zatwierdzony, rozpoczęty zostanie z wiosną. Obecnie na porządku dziennym jest kwestyja funduszów
na budowę tej świątyni.
- ~aułm rzemiosł w ocbl·onkach. N a
kursa rzemieślnicze, kt6re założono przy piel"
wszej ochronce katolickiej w Łodzi zapisało
się dotychczas 24 kandydat6w. Szkółka rzemiosł otwarta zostanie w pierwszych dniach
stycznia r. p.
- PI'owizor farmacyi p. Antoni Charemza otrzymał koncesyję na otwarcie normalnej apteki w Łodzi .
.- DYI'ektor teatru polskiego w Łodzi
p. Michał Wołowski otnymał pozwolenie na
urządzenie tamże teatru ludowego.
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",ełną tak w Rosyi, jak i zaujawnia tendencyję zwyżkową.
W niektórych miejscowościach C~sarstwa
ceny wełny meryuosowej idą ci~gle w górę,
a na rynkach zagranicznych, zainteresowani w tej sprawie utrzymują, iż w roku prty8~łym ceny te ulegną znacznej jeszcze

-..:. Handel

granicą

zwyżce.
---{.)---

.z dalszych

stron.

3

R OZMA I T OSCI.

b) dozorowanie bygieny nauczania; c) opiekowanie się zdrowiem uczniów (choroby zakaźne, braki cielesne, wychowanie fizyczne).
Na __ szechś __ ia-to __ e,j ,vys-ta·
3) Gminy większe powinny mianować lekarzy wspólnych dla kilku szkół ludowych ~i~ ~łu~yzkie.i -vv r. 1900 odbędą
SIę WIelkIe mlędzynarodo\ve zapasy kolarskie. Na
i średnich. W większych miastach istnieć nagrody
przeznaczoną jest powaźna suma-tlO 000
powinien inspektor lekarzy szkolnych. W franków. Oprócz wyścigów na rowerach pnbiiczmałych gminach państwo uposaża lekarzy ność będzie równiez miała sposobność 'obserwoszkolnych; toż samo tyczy zakładów nauko- wania ćwiczeń francuzkiej komendy wojskowej
wych wyższych. Szkoły prywatne należy kolarskiej.
~
poddać nadzorowi
lekarzy państwowych
lub gminnych. Lekarze szkolni należą do
wszelkich komisyi dozoru nad szkołami.
4) W łonie wyiszyc.h rad szkolnych powinni zasiadać fachowi hygieuiści. KierowPanu G. w Kole. Przedstawiono otwarcie
nicy szkół powinni słuchać specyjalnych 6, -wyraźnie
sześciu.
Co się tyczy drugiej kwestyi
kursów hygieny.
ta będzie dopiero przedmiotem dyskusyi na ogól·
5) Wszyscy nattczyciele i 11auczycielki mu- nem zebranin tutejszego sądu. Gdyby jednak zapadła,
szą znać podstawy hygieny. Hygieua musi decyzyja twierdząca, nie będzię ona pralvem
być przedmiotem obowiązkowy,m w semina- obowiązująoem.
ryjach nauczycielskich. Każdy kończący seminaryjum musi otrzymać dostateczny stO-I Jaśnie W-mu Prezesowi Szrednickiemu i Księ·
S .O
pień z hygieny.
.
źom Brolllskiemu i Szabelskiemu serdeczne

Listy od Redakcyi.

Sl!d okręgowy kielecki osądził niedawno
sprawę o zabójstwo, jaka że względów oby~ajowycb zasługuje,na przytoczenie; dowodzi
bowiem, że wyrafiuowaue przestępstwa na
bruku miejskim, znajdują odbicie i w wioskowych zaciszach.
Powodem zabójstwa była kobieta i namilił
na walka o jej posiadanie pomiędzy dwoma
młodymi, pracowitymi i zabiegliwymj gospo·
darzami. Dramat ten rozgrywał się przez
lat trzy w grlluillach gm. Ogrodzieńca i Pili---{+)--podziękowanie składa rodzina
Ś. p, Flo1'yjana Godlewskiego.
cy, pow. olkuskiego.
Na jarmarku w Pilicy, 32-letni włościa
nin z Ryczowa, Piwowarczyk Mikołaj, od
lat kilku już żonaty, ujrzał Józefę Pociejowską kobietę urodziwą, która, taki wpływ wy- ~W dzienniku ministeryjum oświaty" czytamy, iż ,
warła na Mikołaju, że powróciwszy do do· w sprawie polepszenia bytu materyjalnego nauczyWyrokiem z dnia 25 listopada (7 grndnia) r. b.
mu, oświadczył wprost własnej żonie, iż gdy- cieli gimJlo,zyjów, rady naczelne wszystkich okręgów
postanowił:
1) ogłosić upadłość fallrykantowi Łó·
by nawet była auiołem, żyć z nią pod jen- naukowych joc1nogłośnie uznały za kouieczne jak dzkiemu
Julijuszowi Fritsche, licząc początek upadło
naj
szybsze
rozwIązanie tej sprawy. Opinije okrę
nym dachem uie będzie, Jakoż tak zaczął gów zgadzają się nawet w szczegółach. Zasadni- ści od d. 11 listopada 1899 r.; 2) majątek upadłego
jej dokuczać, straszyć śmiercią, że kobieta czą róźnicę jednak stanowią projekty, dotyczące wszędzie, gdzie się oknze, opieczętować; 3) upaporzuciła dach mężowski i powróciła do do- wysokości pensyi. Jedni są zdania ił etat pierw- dłego Julijusza Fritsche zabezpiec6yć przez osa·
go w areszcie dłużników w Warszawie;
mu rodziców. Mikołaj tymczasem coraz czę szy powinien pozostać bez zmiany (750 rb.-900 r.), dzenie
według innych nulezy go powiększyć do 1200-1800 4) zamianować członka Sądu D. F. Antepowicza
stszym stawał się gościem w sąsiedniej wio- rb.
Liczcbę lekcyj, przypadających na kazdego sędzią-komisarzem i kuratorami adl'\"'. przys. Wysce. Złożeficu, gdzie mieszkala Józefa, któ- nauczyeiela nalcty ograniczyć. Największą normę ganowskiego i pom. adw. przys. Wyżuikiewiczara wyszła za mąż bez przekonania za Jana może tu staul)wić 18-24 godzin tygodniowo. Nie- 5) wyrok opatrzyć rygorem natychmiastowej wyopublikowae wyrok podług prawa i wyPocieja i również porzuciła męża i powróci- które okregi proponują, sby za wysłużenie pew- konalości,
nej ilości iat (np. 20) nauczyciele otrzymywali ty- wiesić goprzy wejŚCiU do sądu.
ła do domu matki swej Antoniny, pomimo
tuły houorowych profesorów, o ile się dadzą pozPiotrków 1 (13) grudnia 1899 r.
głośnych protestów małżonka, czluwieka nać ogÓłowi z pra tspecyjaluych.
Za
zgoduość świadczą, Kuratoro\\'ie upadłości:
spokojnego i pracowitego.
_ Termin prekluzyjny. Jak wiadomo, z Nowym
WyganQwsTci Adw. przys.
Romans Mikołaja i Józefy był głośnym w Rokiem st. st. zostaną wycofane bankuoty 25, 10
jednak,
że do tei
5
rnblowe
z
r,
1887.
Z
uwagi
Wyżltikiewicz p. Adw. przys.
i
całej wsi, mąż rozwodził żale, prosił proboszgo terminu kasy gminne, zwykle zbyt oddalone
cza o pośrednictwo lecz bezskutecznie. Per- od kas skarbowych nie zdążyłyby wymienić otrzy·
swazyje uie odniosły skutku. Matka Józefy manych od płatnikó\v na inne pieniądze, ministe·
i jej brat, radzi nawet byli Mikołajowi, po· ryjum spraw wewnętrzuych zawiadomiło wszystkich gubernatorów, że dla kas gminnych w miejsconieważ ten obrabiał im ziemię, oddawał
wościach nieposiadającycb poczty, termin powyż
swego konia do roboty, zarabiał furmanką. szy przedłuża się do dnia 1 (13) lutego 1900 roku,
Z chwilą przyjścia na świat dziecka. Jan tam za ś gdzie istnieją poczty, banknoty winny
upadłości
Pociej, mąż Józefy , zaczął znów dom2.gać być wysłane do najbliższej kasy skarbowej pierwszą odchodzącą po Nowym Roku pocztą. W obysię powrotu żony do domu; interesowani więc
dwóch wypadkach w odezwa.cb do kas, powinno
postanowili "usunąć go aby nie przeszka- się znajdować objaśnienie, że przesytane pieniądze
dzał."
W tym celu Gonciarz Jan (brat Jó- zostały pobrane ·w roku 1899.
- Drobna monela srebrna. Bank państwa podejmu·
zefy) zwabił do lasu Jana Pocieja, gdzie
Na zllsadzie art. 476, 480 kod. hani!. wzywa niszereg nowych środków, mających na celu roz- niejszem
przy pomocy gajowego Ąłaja i Piwowarczy- je
wszystkich wierzycieli wyżej zacytowapowszechnienie monety wymiennej. lUianowicie, kli- nej
masy aby w d. :iO (22) grudnia 1899 r. stawili się
ka, udusił go powrozem, a następnie dla za- jenci instytucyj bankowych z pośród właścicieli
godzinie 12 IV południe w sali wydziału uprosztarcia poszlak, jeden koniec szalika denata większych fabryk, przedsiębiorstw handlowych i oczonego
porządku Piotrkowskiego Sądu Okręgowe
przemysłowych,
oraz
majątków
ziemskich,
położn
okręcił trupowi około szyi, gdy drugi przygo i złożyli dokumenty IIsprawiedliwiająre ich żą
nych
w
miejscowościach odległych od miast, w ra·
wiązał do drzewa.
Do operacyi zabójstwćł zie zapotrzebowania do wypłat mOllety srebrnej, dania do masy w celu zadyktowallia kandydatów ua
gajowy Maj wynajęty był za pieniądze i będą mogli zwracać się o nią teleg:aficznie lub syndyków tymczasowy ch.
Piotrków d. 1 (13) gruduia 1899 r.
gdy Piwowarczyk trzymał za nogi, Gon- listownie do naj bliższej kasy hankow"J, która obo(podpisano) D. F. An~epowicz.
ciarz za ręce, Maj zanucił na szyję ofiary wiązana będzie wysyłać zapotrzebowaną ilość mI)nety srebrnej pocztą do wskazanej naj bliżej stacyi
za zgodności Adw. przys. JYyganowski
pętlicę i założywszy w nią kolek, dopóty krę
pocztowej, przyczem wszelkie koszta przesyłki pcri pOili. Adw. przys. Wyżnikiewic z,
cił, aż ndusił Pacieja.
llosić na bank. Ten sam porządek ma być też zastoSąd Okręgowy, po krótkiej naradzie, wy· sowany względem osób, które nadeślą do bauku goniósł wyrok, skazujący wszystkich trzech tówkę lub przekaz pocztowy do wymiany na ~re·
Bortklad Zimowy pociqgów na
oskarżonych: Piwowarczyka Mikołaja (lat qro.
- O wypłatach złolem. Skutkiem dawniej wy
Stacyi Piotrków
32), Maja Antoniego (21) i Gonciarza Jana danych rozporządzeń o wypłatach należności z kas
(l~t 23), na 15 lat ciężkich robót w· kopal- rządowynh, mianowicie obowiązkowem płaceniu
od dnia 15 (27) Października 1899 r.
złotem kaZdemu odbierającemu należność przynajmach.
Odchodzą z Piof;l'lcowa:
mniej 200 do 300 rnb., wynikło, że w obrocie
- W Petersburgu w d. 6-ym b. m. senat stosnnek
Do Warszawy
Do Granicy i Sosnowca
biletów kredytowych do złota i srebra
rozpoznawał sprawę braci Ku~lów przeciw- stał sie uienormslnym. Dnia 28 października by3 m. 12 IV nocy klIryjer.
2 m. 41 w uocy kury jer.
ko Towarzystwu kredytowemu ziemskiemu ło w o-brocie 540 milijonów rub. biletów banko- 4 m. 34 w nocy osobo"'y
4 m. 57 w nocy osobowy
o sprzedaż dóbr Nowosiółki w gub. lubel- wych \vobe4ol 668,4 milij. złota i 145 milij. srebra. 9 m. 29 rauo pocztowy
6 m. 35 rano osobowy
Przytem
zauważono, że moneta 15-rublowa wypie8 m. 30 rallo osobowy
skiej. Po wysłuchaniu obrony adwokata ra z użycia bilety 25-rnblowe. Pierwszej wypnsz- 12 m. 38 po poł. osobowy
II m. 1 rano owbowy
3 m. 4 po poł.080bo\ry
przysięgłego Feliksa Dqbskiego, który sta- czono za 149, drugiej tylko za 95 miJij. rub.
l m. 30 po poło pośpiesz.
5 m. 4 po poło pospiesz.
wał w imieniu Towarzystwa kredytowego
Wskutek tego ministeryjum skarbu postanowiło 6 m. 30 po poł.osobo\vy
G m. - wiecz. pocztowy
ziemskiego, senat skargę kasacyjną braci znieść obowiązek płacenia złota m każdemu od· 9 m. 37 wiecz . osobowy
7 m. 53 wiecz. osobowy
biorcy 200 do 300 I'ub.; nie odmllwiać ~vydawauia
do Częstochowy
Kuszlów oddalił.
biletów 600, 100 i 25-rublowych, lecz wydawać
- Lekarze szkolni. N a XXIV Zjeździe je z własnej inicyjatywy. Jeżeli klijent wyrazi
P1'zychodzą do Piot1'kowa:
Niem. 'row. Publicznej ochrony zdrowia, w życzenie odebrania należności w złocie, uie odZ Granicy i Sosnowca
z Warszawy
październiku r_ b. uchwalono-jak donosi mawia tej wypłaty, wszakże płacić sztnkami 10
12 m. - w nocy osobowy
11 m. 15 w nocy osobowy
łódzkie "Czasopismo lekarskie"-następujące i 5·rublowemi, lecz w razie żądania specyjalnego
nie odmawiać wydawania sztuk 15-rublowych.
dezyderaty w sprawie lekarzy szkolnych:
Rozporządzenie co do wypłat srebrem llozostaje w
Poleca się pierwszm'rtędny
1) W każdej szkole musi być czynuy le- swojej sile.-Rozporządzenie to otrzymał bank pań·
stwa i kasy skarbowe gubernijalne i powiatowe
a tani Hotel ~.ngielsk'i
karz odpowiednio wykształcony.
w mieŃcie OzęstQchowie. w blizk.ości
2) Obowiązki lekHrza szkolnego: a) dozo- w okólniku z d. 5 Listopada r. b., )& 105.
dworca kolei żelazne.i,
rowanie zdrowotności urządzeń szkolnych;
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poszukuje
•

~

.
't)rzy miasteczku niedaleko kolei
T lub nad Bugiem i Wisłą od Te" , respola do Ciechocinka poszukiwany
rasowyc h, m ł od yc h , z d rowyc h sWlezo·,
dojnych lub cielnych. OftJrty i wiado- Jest og1'ód lub kawałek lallu..
mość o cp.nie nadsyłać do Redakcyi Oferty
proszę
nadsyłać
Warszawa
• Tygodnia~ \V Piotrkowie .dla Admi- Wilcza 38 m 3.
(]i 7679)
(3-l!)
nistl'acyi dóbr~.
(3-:1)
•
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się

10 krew mlecznych

-

TOW ARZYSTWO

~r~ginalna "Katnr~in~ra Kawa ~IDQDWa Kn~i~~a"

Russko-francuskich fabryk wyrobów gumowych, gutaperkowych i telegraficznych

Dlljlepiej zastępuje kawę ziarnis,tą i stanowi najle~szą
do nit'j domieszkę; dla tego tez gorąco polecana Jest
przez księdza Kneippa i nosi jego porlobiznę, jako mar-

POD

FIRMĄ

kę fabryczną.

Świetne opinje naiwiększych powag nankowych,
14 złotych medali, [) dyplomów uznania w Niemczech
od 189! 1'. po za konkursem. W 1898 r. sprzerlano
800,000 pud.
Tania, porzywna, przyjemna w użyciu.-IO fabryk za granicą

"PROWODNIK"

'J.'OW. Akc.
Zastępcy:

Jagiełło

,.,Łivonia". BygaWarsltawa.
i Korzycki, w Warszawie.

(B. H. 2378)

KALOSZE, Linoleum i Wyroby Gumowe.
Teg o roc2.ny zbyt KALOSZY reprezentuje ilość 5,500,000 par;
przeszło 4,500,000 stóp; wyrobów gnmowych
przeszło 3,800,000 funtów.
Przy kupnie proszę zwracllć baczną uwagę, na Herb Państwa

LINOLEUM

(l-l)

~~S.O~T V~ ~@

i mark~ fabryczną.

GlÓWD~ R~~r~ź~Dtant

w Warszawie

Confiserie Speciale
poleca na

nadchodzące świ~t.a

~Julj an

wyroby swoje jako to:

Cukry desero'w e, Karmelki owocowe
w ró~nych gatunkach,

f,

Pierniki
'fi

w które to wyroby zaopatrzyli się prawie wszyscy W-ni Panowie kupcy
prowincyjoualni.
(4-2)

NA SEZON
przesyłają

Przyrzędy

się

na kazde

ządanie

do uzycia, oraz
franco.

~ największe pismo tygodniowe
ilustrowane dla rodzin
polskich

Parowniki "Reforma" pat. Reussa do parowania kartofli, łubinu i t. d.
Niezaprzeczenie pierwsze między parown. bez żadnego zarzutu.

S

Pasza z parowuika ~Reforma" pod względem pożywności,
smaku i zdrowotuości, nie ma porównania z gotowaną w wodzie.
Pluczki mechaniczne do Okopowych.
Najdogodniejsze w nżyciu z samowyrzncanlem kłębów po opłukaniu.
Robota dokładna i nierównie szybsza od ręcznej.
Rozdrabiacze do parowanych kartofli,
znanej fa·
Siekacze i szarpacze do okopowizny,
bryki Ben·
Rozdrabiacze do makuchów,
}
talia
Gniotowniki do gniecenia różnego ziarna.
Śrótowniki "Exselsior" słynnej fabryki Fried. Kruppa do śrótowania
wszelkiego ziarna i mielenia na razówkę, pojedyńcze (para tarcz)
i podwójue o stalowych t.arczach mielących obustronnie.
73 nagród na wystawach i największe rozpowszecbnieni~ (20.000
egz.) we wszy~tkich krajach, dostatecznie przemawiają za war-

( PO! k:r~:::~~t~~~:::!~~~~J;.s:~:~O~~~I~~O.
'.l)

(

«
~

to~cią·

ręczne

i

maneżowe,

znanego wyrobu BentalIa i inne.

Maszyny do czyszczenia i sortowania
ziarna i kartofli.
Wialnie do wiania Clavtona najlepsze z istniejących, o zuacznej powierzchni oczyszczającej, Backera oryg. angielskie kombinowane,
Roebera i iuue.
Młynki do sortowania na wagę gatunkową" Triumph" znane z doskona-

~

łego działauia.
odciągania okrągłych zani e czyszczeń i sortowania ziarna podług kształtn nnjstnrazej renomownuej fabryki Mayera IV Kalk.
Sortowniki do kartofli najpl'akt. z sitami płaskiemi ,vyrobu Cegielskiego

~

Trieury do

i inue.
Kombin. parowe młocarnie do koniczyuy z bukown. "Monitor" wydające
100 pud. czystego ziarna dzieuuie.
Bukowniki do koniczyuy maneżowe-i wszelkie inne maszyny.
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z~szyty

w Warszawie:

Z przesyłką
pocztowa:
Rb. 8. "

ją

pian-kosztuje wraz
z przesyłką
tylkowyborowych
50 kop. kwartalnie.
kI"O._CZUie
24
utworów na forte-

PI'cn umel'ata ,,\V ~(h'o\Vca" wynosi:

Półrocznie"
Kartalnie ~

TADEU~~ K~WA~~KI l Al TRY~~KI

(
(

Wat'sltawie, l1.Liodowa m 4. (4-2)
• • • ;

przysługuje kaMemu rocznemu przenumeratorowi prawo wyboru jednego. Prenumeratorom miejscowym wydawać je będzie Administracyja
,. Wędrowca" (w księgarni T. Paprockiego I S-ki) BEZPŁATNIE, zamiejscowym-za zwrotem tylko kosztów przesyłkj i opakowania w ilości za Album
Jasnej Góry rb. 1,-za mapę rb. l kop. 20,-za "Wojnę" rb. 1 kop.
3ó,-za Album Polskie kop. 7ó.
Te wspaniałe premia, wydawane będą wszystkim całorocznym
prenumeratorom. Wędro wca" bez względu na to, czy przedpłatę wnosić będą rocznie, półrocznie czy kwartalnie-BEZPŁATNIE-a pomnikowe dzieło Tadeusza Korzona p. t. ~W~wn!trzne Dzieje Polski Za Stanisława Augns\a~ (6 wielkich tomów) za połOWI! ceny ksi\!garskie; t. j. za
rb. Ił.-zamiast t6·tu.
Prenumerntorzy prowillcyjonalni, życzący sobie nabyć to dzieło
nie poniosą kosztów przllsyłki, o ile przedpłatę. Wędrowca" wnosić
będą
wprost do Administracyl naszej (T. Paprocki i S-ka NowyŚwiat 41).
"Wewnętrzne Dzieje Polski~ będą wydawane roczuym prenumeratorom • Wędrowca~, NATYCHMIAST po opłaceniu za takowe należności
w sumie rb. 8.
~Dodatek muzyczny" • Wędrowca" wychodzący dwa razy na mie-

We Lwowie

W Poznaniu:

złr. 12 .
4..
•
6. .
2..,.
3..

Mk. 24.
3 " óO
,.
12.
1. 7ó
6
Szczegóły w prospektach, które na żądanie rozsyłamy gratis i franko.

,

\ł

Album Ja.mej, Góry.
Wielka .cłenna mapa Buropy,
4) Album Grottgera" Wojna n ,
li) "Album Pol.kten-tegoż artysty.

2)

~« b 7

około

POLECAJĄ

'U '

(6-3)

~ "WĘDROWIEC"-

do przygotowania paszy

ułatwiające spozywanie, trawienie i wyzyskanie paszy przez inwentarz.

Sieczkarnie

W",sSlwi., Senatorska 22,
Nalewki 16,
Piotrkowska 49.

NADCHODZĄCY.

Najdokładniejs:zc opisy maszyn, rysunki, wskazówki

cenniki

Meisel

-

~

•

.,Wędrovvca"

)

Adluini.stracyja
warszavva,)
Novvy-Svviat 41, """ księgarni Teodora PaprocJ~ieg"o i !e-ki.
(4-2»
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Palmer dobrze wie, że ja sumy tej nie pusiauam. Dlatego zwrócił moją uwagę na to, że przeciei rozporzą 
dzam kluczami do kasy męża ...
-

On się ua to ośmielił!

-

Mógł się ośmielić, wiedząc, że honor mój, wol-

noŚĆ, życie moje znajdują się teraz w jego ręku! Póź
niej żądania swoje zmniejszył o połowę pod warunkiem,
że nie przeszkodzę owemu oszustwu zakupna galeryi
w Anglii. Tak rzeczy stoją, a teraz Brunonie,-radź
jeżeli możesz.

- Mogę spróbować.
się na łatwiejsze warunki.

O~!M

9~[

-

Stary złoczyńca jak wary jat zaczął biegać po izNie spodziewCłł się takiego obrotu rzeczy.
- A cóż będzie z mojemi interesami?-zawołał,
drżąc nu calem ciele.- Czy wiesz pan, że tem nieprawnem aresztowaniem zrobić mnie możesz żebrCłkiem,
a kto Uli da odszkodowanie?
- Nie ja,-odrzekł spokujnie sędzia.-Któż temu
winien, że wstąpiłeś pan na drogę zbrodni? Im prędzej
teraz złożysz szczerze wyznanie winy, tem krócej
będzie trwało uwiqzienie; proszq pamiętać o tern.
A teraz cbodźmy!
bie.

Może zastraszony zgodzi
Ofiaruję mu pewną stałą

XVII.

sumę rocznie, jeżeli się zobowiąże z.uchować tajemnicę

We

i nigdy się tu nie pokazywać.
I sądzisz, że onby przyjął takie warunki?-rzenie zrobisz. Mszcząc się powie wszystko. Nie pomoże także
okup cboćby największy, gdyż po wydauiu pieniqdzy,
przyjdzie znowu z groźbami i hezczelnemi preteusyjami.
Nigdy nie zapomnę twej szlachetuości i do końca życia
wdzięczną ci będę, ale niestety, widzę, że w walce tej,
podjętej w mojej sprawie, musiałbyś uledz.
-

kła Henrieta sarkHstycznie-groźbą nic z nim

- ' Nie zdaje mi się, by tak być miało.
Bruno wstał i uściśuieniem rqki pożegnawszy piqkna macoch9, wyszedł z buduaru. Był jakby odurzony
ten;, co Słysz~lł. Cokolwiekbądź, uważał za swój obowią
zek ratować tę kobietę, i miał nadzieję, że mu się t'l
powiedzie.

własnych sidłach.

Co się stlIło? - zawołał Bruno, ujrzawszy
w twarzy ojca.
- Bądż tak dobry i obejmij kasę, dopokąd nie
znajdziemy innego kasyjera. Ani chwili nie mogę go
trzymać dłużej w swoim domu,-mówił bankier gwał
townie, szarpnąwszy za dzwonek .
Do pOKoju, wszedł Frauk jak zwykle pokorny,
uniżony, a chytre jego oczy badawczo śledzily twarz
bankiera i jego syna.
-- Czy wiadomo panu, że wekslarz Goliat został
arcsztowany?-zapytał Morris, z truunością zacbowując
spokój i, że aresztowany został za to, że chciał wymusić odemnie okup na podstawie dokumentów, które mi
zosttlly skradzione. Papiery te pan ukradłeś.
-

okropną zmianę

!{yceTze [ll'zem yałn.
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134 do góry pokornie dotąd pocbymu z oczu.
- Proszę o postawienie mi oskarżyciela- rzekł
tonem głębokiego oburzenia.-Nigdy, odkąd zostajq
w służbie pańskiej, nie dopuściłem się przeniewierstwa,
i cbciałbym poznać tego, kto ma odwagę mnie oskarżać!
- Komedyja już SkOllCZOn!l!-szyderczo odparł
banlder.-Nie zwiedzie mnie już dziś obłudna maska pana. Czy pan pisałeś ten list?
Kasyjer przelotnie tylko spojrzał na podane sobie
pismo i złośliwie wykrzywił usta.
- Jakiś list bezimienny-rzekł.-Podziwiam, jak
można zwrócić przeciwko mnie takie upokarzające podejrzenie.
Podziwiaj pau raczej swoją nikczemność!
- Panie Monis!...
- I pan śUliałbyś mi może jeszcze grozić?Może masz w ręku jeszcze jakie dokumenty na poparcie
swoich podłych machinacyj?
Frank cofnął się mimowolnie; wzrok jego pełen
w ściekłego gniewu, padł teraz na BruIlonfl, który czytał właśnie ów list bezimienny.
--- Cbcialeś pan obwinić moją żonę o kradzież
10,000 talarów, które w tak zagadkowy sposób zniknęły z kasy, chciałeś ją obwinić o skandaliczny stosunek z Walkerem, a oszczercze te obwinienie poświad
czyć miała krzywoprzysięstwem pokojówka, za co
obiecałeś się ożenić z tą dziewc~yną!
- Nie przypuszczałem, iebyś pan był zdoluy dopuścić się takiej nikczemności! -za wołał Bruno rzucając
kasyjerowi pogardliwe spojrzenie.
Frank

loną głowę,

podrzucił

a

nienawiść błysnęła
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O! zl.pewniam pana, że nie myślałam przytem ani (~ jego
majątku, ani o stanowiskn towarzyskiern, ale widziałam
przed sobą jedynie możność wyzwolenia się ze służby,
która mi juz obmierzła. Postanowill!m też sobie, być
męż')wi mojemu aż do zgonu wdzięczną za to wybawienie mnie z prawdziwej niewoli. Prawda, powinnam
byla zaufać mu zupełnie i opowiedzieć całą swojq przeszłoŚĆ. Musze'" teraz cieżko
pokutować za to 'iem
te"'o
c:
b
nie uczyniła, ale gdybym Dla była powiedziała wszystko, czyiby się nie był cofnął w ostatniej cbwili?
- O ile go znam, byłby się niezawodnie cofnął!
- Otóż tego właśnie się obawiałam. Widoki niezależnej egzystencyi i przyszłość bez troski były zanadto pon~tue. Milczałam, uie przeczuwając nawet,
jak ciężko mi przyjdzie pokutować za to. Przed ślu
bem jeszcze dowiadywałam się w Anglii o Palmera; oznajmiono mi, że zaginął bez wieści, i to mnie uspokoiło. Byłam pewna że, na zawsze wyemigrował za ocean.
Zdawało mi się, że wobec sumienia i prawa moralnego
związek mój z tym człowiekiem dawno już uRtal. Gdybym choć była przeczuwała wówczas, że zn!l,iduje się
w mojem pobliżu i śledzi mnie nieustannie!.. Dopiero
w dzień po ślubie niespodzianie pojawił się przedemną·.. Wnet też poznałam, co mi grozi. Jakich środ
ków używał, !lieby wkręcić się do tego domu; wiadomo ci; wiesz również, na co jest zdecydowany.
- Pomówmy jeszcze spokojnie o tem. Miałaś
z nim rozmowę? Czegoż właściwie cbciilł Palmer?
- l\.iebyrn dla zapewnienia mu przyszłości postarała się dla niego o 100,000 talarów! Po otrzymaniu tych pieniędzy gotów jest, powiada, milczeć. Ale

