,

Piotrków, dnia 28 Lipca (10 Sierpnia) 1902 r.
PRENUill ERATA

IV MIEJSCU:
. . . rb. 3 kop. 60
półrocznie
. . . rb. l kop. 80
kwartalnie . . . rb. - kop. 90
Cena pojedYlIczego numeru k. 8.
Dopłata za odnoszenie-15 kop.
kwartalnie.
Z PRZESYŁKA:
rocznje . . . . rb.·4 kop. 80
pólrocznie . . . rb. 2 kop. 40
kwartalnie . . . rb. l kop. 20

rocznie
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Wychodzi

W

każdą Niedzielę,

wraz z oddziel nym stałym dodatkiem powieściowym .

Redakcyj a, Administracyj a i Drukarnia "Tygodnia" mieszczą się w domu Kw prawej oficynie na parterze.
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M. Dobrzańskiego
przy Redakcyi " Tygodnia"
w Piotrkowie, obok Hotelu
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i l~siążki: .~"
dla obywateli ziemskich, dla parafij, dl a rejen- I,
tów, adwokatów, dla sądów gm innych, wójtów
gm in, jeom etrów przys ię głych etc. et c.
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i ..... Bilety '"\vizyto"W"e p rz e ró ż nych
format ów. na p i ęknym , równo ci ętym brystolu .
wykonywaj ą się na poczekaniu; równ i eż wszel ki e zawiadom ienia, zap r oszenia, pr ogramy, i
WY]-i:ol.ly,",a ","szclkie 1"0";C
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Autorowi "Uskoków".
«Goniec Łódzki» przypomniał nam nie·
d.awno o jednym z najzasłużeńszych człon
ków naszego połeczel'lstwa. Wśród powodzi
jubileu8zó w, zapomnieliśmy, pisze «Goniec», o
człowieku, który na usługach ziomków sterał
swe siły, podniosłym sprawom poświ~cając
pióro i świetlane szerząc ideały; zapomnieliśmy o czło,rielm, który przeszecll przez życic
z podniesioną głową z czystą, jak łza duszą
o autorze «Uskoków», «w Zaraniu», «Historyi o pra-pra dziadku i pra-pra Il'lluku» i wielu, wielu innych powieści,-o Teodorze Tomaszu
Jeżu .
Zapomnieliśmy, a właściwie nie uprzytomniliśmy sobie tego, że życie, a zwłaszcza ży
cie pisarza i człowieka tej miary co Jeż, musi
stargać siły . A kto stargał swe siły dla społe
czel'lstwa,-jemu poświęciwszy całe swe życie:
wszystkie myśli swe i każde drgnienie swego
serca, ten ma chyba prawo, na schyłku tego
życia żądać od tegoż społeczellstlYa, spłaty bodaj
drobnej cząstki tego dłngu, jaki ono względem
niego zaciągnęło . To też gorąco popieramy projekt «GOllca», który, zastrzegając się, że' nie
żąda dla Jeża darowizny- «nie przyjąłuy on jej
może», rzuca myśl zakupienia dzieł jego, w celu takiego ich wydania, które «najwi~cej zapadłym wioszczynom pozwoliłoby czerpać z ożywczej krynicy myśli Jeżowych», przynosząc
jednocześnie czcigodnemu ich alltOl'owi pewien
zasiłek materyjalny.
_::-~.::=-: -

W poniedziałek, jako w dniu imienin
C sarskiej Mości NajjuRniejszej Pani Aleksandry Teodorówny, w piotrkowskim prawosławnym soborze i w św iątyniach innych wyzna,ń, a· ta.kże w żydowskiej synagodze odprawione zostały dziękczynne modły . Miasio uylo ozdobione flagami, a wieczorem uiluminowane.
-

J~j

Soczołowsldego

~~_ ~ . Dyrekcyi Szczegółowej,

Drukarnia, Introligatornia, ~~
Skład papieru, materyjałów (
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OGŁ O SZENIA
Za ogloszenie l-razowe kop. 10 od
;'edno8zpaltowego wjersza petitu.
Za ogłoszenia kilkakrotne po k. 6
od wiersza.
Za reklamy i nekl'ologi, oraz ogło
szenia zagraniczne po kop . 12
od wiersza.
Za oglos7.enia, rekla.my i nekl'o~
logI na l-ej stronie po kop. 20
Za dołącz. 1 kartki auneksu rb. 7.
Za tłomaczenie oglosz. z językó\\~
obcych po 2 kop. od wiersza.

.

dla wyboru prezesa i
ustanowienia na czas dwuletni (do nast~pnych
wyborów), porządku kadencyj tychże radców .
Jakoż wybrano jednomyślnie prezesem dotychczasowego preze, a p. Zygmunta Płonczyńskie go i ustanowiono kolej kadencyi następującą:
net sierpiC1't pp. Bronisław Szwejcera i Andrzej
Biesiek ierski; na Uirzesimi Andrzej Biesiekierski i Wacław Makomaski; na październik Wacła", .l\Ialwmaski i Bolesław Trepka; na listopad Bolesław Treplm i Walenty Radoszewski;
na grudziC1t Walenty Radoszewski i Tadeusz
'Valicki; na styczelt Tadeusz 'Yalicki i Bronisław Szwejeer; na luty Bronisław Szwejcer i
And'rzej Blesiekierski; na mal'zec Andrzej Biesiekierski i Władysław .l\Ialcomaski; na ku;ieciel~ Władysław lIlakomaski i Bolesław Trepka; na maj Bolesław Trepka i Walenty Racloszewski; l/a czerwiec "Talenty Radoszewski
i Tadeusz Wallcki; na lipiec Tadeusz Walicld
i Bronisław SzwejceL
- Na posiedzeniu gubernijalnej Rady Rolniczej, która się odbyła d. 31 z. m. do 27
punktów programu obrad, przysłanych z Petersburga dodała Komisyja Piotrkmrska nowych . Szczegóły z omawianego posiedzenia
pomieścimy w następnym numerze «Tygodnia».
- Towarzystwo samopomocy rzemieślni
ków i kup(·ów m. Piotrkowa, po 5-letnich staraniach i po dokonaniu żądanych przez ministeryjum poprawek w ustawie, zostało w tych
dniach zatwierdzone. Ustawa, zwrócona na
ręce 29 członków założycieli, wzorowana jest
na ustawie takiegoż «Towarzystwa» Lubelskiego.
- Z Towarzystwa Oszczędnościowo- Pożyczk owego.
Dnia 8 sierpnia upłynęło 100
clni istnienia Piotrkowskiego Tow. Oszczędno
ściowo-Pożyczkowego.
W okresie tym kasa
Towarzystwa (otwierana tylko w poniedziałki
i czwartki) była czynną 24 razy. Działalność
Towarzystwa we wskazanym 100-dniowym okresie przedstawia się jak następuje: lista człon
ków Towarzystwa obejmuje 129 osób. Obowiąz
kowe (50-rublowe) udziały członków wynoszą
2622 rub. 50 kop.; wkłady dobrowolne człon
ków i nieczłonkó)\T składane na 50 jo czynią
2121 rub. 18 kop.; ",kładów bezprocentowych
jest na rb . 700; procen tów od pożyczki (w stosunku 8 od sta) 144 rb. 7 kop.; z l -rublowego wpisowego członków wpłynęło 102 rb. 50 k.
Dalej: GO c~łonkom udzielono pożyczek na ogólną sumę 5960 rb., zwrocono pożyczek na 495
rb., wkładów zwrócono na 125 rb.; na książki,
druk ustawy i marki ,rydatkowano 122 rUD.
30 kop., za szafę ogniotrwałą wreszcie wypła
cono 224 rb . 15 kop. Jak więc widzimy pożyteczna ta instytucyja rozwija się nader pomyślnie, czego dowodem moic służyć chociażby
liczba członków, która się w ciągu stu dni
potroiła.
Dodać należy, że zarząd obowiązki
swe spełnia bezin teresownie, i, że Towarzystwo,
dzięki uprzejmości p. prezydenta, korzysta dotychczas bezpłatnie z lokalu magistratu.

- I{aualizacyj a alei «Aleksandryjskiej»,
o której wzmiankowaliśmy w poprzednim numerze «Tygodnia», polegać ma na tern, że
środkiem ulicy będą przeprowadzone kanały
- - Z Tow. U.l'ed. Z-go. Dnia 2 sierpnia cementowe dla odprowadzenia wody zaskórnej
odbyło się ogólne zeuranie radców tutejszej z suteryn i piwnic oraz deszczówki.

(obok Hotelu

Wileńskiego)

- Egzamina w młeJscowem
męzkiem .rozpoczynają się d. 22

gimnazyjum
sierpnia. Do

tego też czasu będą przyjmowane prośby.
-'- D ziś o godz. 8 ra.no odbędzie się próba
III i IV oddziału miejscowej straży ochotniczej; za tydzieI'1. za.ś dnia. 17 b. m. o tej samej
porze będzie miała miejsce próba od. V i I.
- Przebrulwwywanie ulicy «SławiaI1skiej»
(dawniej Krakowskiego Przedmieścia) doprowadzono zaledwie do mostu na Strawie (począwszy od kościoła Farnego). Tymczasem
uruk znajduje się IV opłakanym stanie na całej przestrzeni tej ulicy, wobec czego należa
łoby doprowadzić naprawę bruku do końca,
zwłaszcza spowodowanem, naprali ą mostu na
przy alei «Aleksandryjskiej», skierowaniu przez
Sławiallską ulicę (dawniej Krakowskie-Przedmieście) najci~ższego ruchu kołowego na stacyję towarową·

- Łaźnię przy ulicy «l\Ioskiewskiej» (dall'niej Bykowskie-Przedmieście), nabył na licytacyi p. Jaszcz za rb. 9,810, z zamiarem gruntownego przerobienia jej i zastosowania do potrzeb no,,"oczesnych.
tym celu nowonabywca
ma się nawet udać dla obejrzenia łazienek do
Łodzi i \Y arsza wy.
- Z lwle,jki Sulejowskiejo Robota około
budowy kolejki wre. Na linii pracuje ogółem
300 robotników. Obecnie są prowadzone roboty ziemne na stacyi towarowej Piotrków
(za cegielnią Brauna), oraz wznoszone budynki. Ukończona została budowa mostu na Strawie, a rozpoczęta budo\ra drewnianego mostu
na Bugaju; jest na ukończeniu również sąż
niowy nasyp na Bugajskich bagnach na przestrzeui 300 sążni.
Skompletowany tabor kolejowy jnż jest na
miejscu; sldada się on z 3 parowozów (zakontraktowanych przed trzema laty w berliJ'lskiej
firmie Borsiga), 60 wagonów i 6 brankartów.
Prócz tego są sprowadzone 1 wagony Pullmanowskie osobowe. Te ostatnie z fabryk krajowycll. W tych uniach też będzie puszczony
na liniję pierwszy pociąg roboczy, a w niedługi m czasie ma nastąpić połączenie linii pod
Piotrkowem z lin iją na Bugaju, po którem to
połączeniu zostanie otworzony ruch do Przygło lra, a więc na pierwszych ośmiu wiorstach.
- Wywłaszczen ie . Prace komisyi przy wywłaszczaniu gruntów pod budowę kolejki Sulejowskiej zostały w sobotę ukończone. Za morgę gruntu (bez zasiewów, parkanów itp.) pła
cono od 200 rb. do 2400.
- Zegar " B el'nar{lyński " po dawnemu
«chodzi, jak mu się podoba», to opóźniając
się, to spiesząc. Ten nadmiernie wybujały indywidualizm należałoby naszem zdaniem raz
ukrócić, gdyż bałamuci on nas, utrudniając
i tak nic uardzo przez nas lubianą punktualność w pełnieniu swych obowiązków.
- Nowy cmentarz grzebalny rozszerzają .
- Stypemly,j a dla medyków_ Z legatu
ś. p. Koczorowskiego (Piotrkowianina) wakować będzie z początkiem przyszłego roku akademickiego G stypendyjów po rb. 300 dla mło
dzieży poświęcającej się naukom lekarskim_
PierwszCl1stwo mają krewll i zapisodawcy: Koczorowscy, Chilewscy, Strojeccy i Lechowscy_
Kandydaci wnosić winni prośby do warszaw-
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ski ego T-'wa, lekarskiego (Niccała 7) najpóź- urzędnicy ruchu mają prawo korzystać co rok ~alllobójst\\' 5; dzie ciobójstwo 1; znaleziono trupów 2;
nici~ do d. 15 września.
z czterotygodniowego urlopn .
]Joranit' ń było 5; llic~zczęś1iwych wypadków 9; ],I'adzieży 7.
- Parcelacyja. \Y ciągu lat 20 i tnienia
- Szkoła sztygarów w Dąurowie liczyła
Banku IYłościallSkiego, czyli do obecnej chwili w uuiegłym roku szkolnym 113 uczniów, z któNaJwyZsze na~rody, odZnaczenia, rangi 1 zmiany,
zosiało rozparcelowane w guuernii piotrkow- rych proll@rano G9 ucznión'; ukollCzyło zaś
skil'j wśród 1Yłościan 49,4.94 morgów.
szkołę 17.
- U\rolniony zoslał na własną pro~b ę Cezary
- - Z Pabijauic piszą na,m: «Dowiadujemy
-~ W pow. będzińskim zosiały zawieszone
Lud", ik Wicliro\\'ski, asesor farmacyi wydziału JesiQ, ii na miasto Pabijanice z kUku przyl cgłe- na ])ewien czas jarmarki i targi na bydło i kar~kiego rządu gubernijalncgo piotrko\Y~kjego.
mi gminami \ryznaczony został osobny sędzia nierogaciznę w celu umiejsco\vienia epidemii
:ledczy.
jaszczura. \\' tym też celu została ustanowioRozwijający się w naszem mieście przemysł na kwarantanna na 1rszy tkich tych traktach
fabryczny, pociąga za obą równoległy upadek naszej gubernii, które granicz<ł z gub. kielecką.
ręcznych warsztatów tkackich, wskutek czego
_ JatJd w Łodzi. IV roku ubiegłym lódz~~~~
coraz większa liczha tl<aczy-rękodzielników ki zarząd miejski przedstawił rządowi guberPolacy w Ameryce. Izba poselska w
traci dotychczasowy S\\'ój środek ntrzymania. niajalncmu projekt lJlldowy dwóch bal targo- Waszyngtonie przyjęła bil o w)' stawieniu pom~iejaki Jasanowicz żyd, otworzył w naszem "'ych. w kiórych urządzone Lyć miały jatki nika Pułaskiego w tern mieście za sumę 50
mieście dwudziesty drugi zakład felczersko- miejskie. Ouecnie wzmiankowany prqjekt, ,,'0- tysiQcy dolarów. Ani jeden z przeszło 500
fryzyjerski (każdy felczer jesi tu także fryzy- dług kt6i'ego jedna hala stanąć ma na Zielo- posłów nie glosował przeci\l"ko wnioskowi, któjerem jednoczcRllie). Mając jednak wobec sp 0- nym Rynku, zwrócono do magistratu, w celu ry zaraz na początku sesyi kongresu podał
rej konkurencyi małą praktykę i widząc, że poczynienia zmian. wzorując się na halach tar- posol Abracham Lincoln Brick. Bil był przylud goli się przeważnie w sobotę -- przyj ąl gowych 'I" Warszawie. z zastoso waniem naj- gotowany przez pułkownika Józefa Smoliilskiedo swego zakładu pomocnika chrześcijanina, nowszych ulepszeil. Budowa projektowanych go i jego to energii zawdzięcza się, że uH przyjęto. "Na sesyi zimowej potwierdzi bil senat,
który w szabas czynności golenia dopełniał. hal kosztować ma około p6ł milijona rubli.
Nie podobało się to jego rodakoffi-konkurel1d t
l'
D l ł d l ·t t b
t0111, bo udali s ię do miejscowego rabina ze
-- Urzędnicy ua kolei łódzkiej. Do «Gaz. a prezy en. po.qllS~e.. o s c a u. eonu e ~\ l~d. oll'y
pomlllka
Polskie.J·» l)iszą.:' Nie wesoł~l'"t .J' est dola niższych
skargą na Nasanowicza. R abin, wezwawszy .l.N. ,
l
d t . ".'eJdzle
l l l pulkowl1lk
ó
l Sm, oli.nsICl,
l 1.
urzędników nasze.J· kulei łódzkiei, daJ'ące i bodaJ' Ja co prze S amCle po a c wamery mns OCli.
zapOWiedział mu, by się nie ważył razury w
~
. ~
sobotę otwierać . Gdy to nie poskutkowało, - największe zysld w calem Pailst\Yie. Au}' ją
- Pamięci Szopena. W tych dniach odzjawił się rabin w zakładzie K. i zwrócił jego polep, zyć cokolwiek, w ostatnich ~zasach opra- było się w l\Iarienbadzie uroczyste odsłonięcie
uwagę na panującą IV mieście, a zesłaną ja- cowany został projekt podwyższenia ich pensyi i poświęcenie tablicy pamiątkowej, wmurowakoby przez l;ozgniewanego zachowaniem się N., i powiększenia liczby i przedstawiony do głów- llrj na domu l)od «B i ałym łabędziem» na. Kaj,Jechowę szkarlatynę, na którą umierała wiel- nego zarządu IV Warszawie. Odpowiedź przy- serstrasse, w którym w r. 18:iG m ieszkał
lm liczba dzieci żyd01l"skich; groził on l)rzy- słano odmowną, a w zamian za to, zarząd za- Fryderyk Szopen.
tem podouno Xasanowiczowi zemstą 1rspółwy- m~erza wiele .czynn?Ści na nowob~dowanej. ko- Sprawa politechniki Wilellskiej została
znawców. Wskutek tego Nasanowicz 1ridział lm obwodowej włozyć na bark1 urzędmków podobno zdecydowana przychYlnie.
.
'1
dd 1'ć .
tern kol,ei łódzkiej, niezbędne zaś tyllco posady ob_
.
." .
.
Się zmuszonym pomoclll ca o a I l, co za
sadzić no",vmi urzędn ikami.
'
J~zyk polski .na. Buk01\ ll118 doczeka Sl~
idzie, otwierania razury w soboty zaprzestać .
J,
.
.
nareSZCIe uwzględl1lellla przy nauce szkolnej,
Poskutkowało to i śmiertelność wśród dzieci
- Zarząd łodzklCh tramwajów elektrycz- odpowiednio do przepisów ustawy zasadniczej .
żydo'Yskich jakoby zmalała».
nych opracował dla swoich pracowników llsta'
"
.
_ Ko})alllie torfu. Liczne IV naszei !rU- wę kasy przezorności.
- Kandydatow do politechniki w tym 1'0~
ku jest, jak donoszą pisma warszawskie, tak
- Do zarządu "Ziarna" w Łodzi zwr6- mało, że konkursu prawdopodobn ie nie będzie .
berllii kopalnie torfu ponoszą duże straty z powadu bezustannych deszczów.
cilo się warszawskie stowarzyszenie spożywcze Termin l)odan'ania próśb upływa z nadcho- - W Sulejowie wznoszą wapiennik no- «Pożytek» z propozycyją przystąpienia do two- dzącym wtorkiem (12 sierpień).
rzącego się
«Towarzystwa kooperacyjnego».
wego sys temu,1, l;: tó ry ma wypa l a Ć 300 l\:orcy Zarząd «Ziarna» uczynioną lllU propozycyję
_ Wydział górniczy przy' \YarszawskieJ'
wapna na douę·
lJolitechnice
bpdzie
otworzony dopiero w roku
przyjął.
"
- Budowa kolei elektrycznej HerlJy-Częakadelllickilll 1903,4.
,s toc howa Jes
. t na ulcouczenlU.
'
. Zarząd ot rzymał
Uto nięcie . Dnia 30 lipca we wsi
Dwunastu współpracowników :firmy
·
t
.
l'
"
h
t
Krzyżanów koło 2-ej godziny po południu
pozwo l ellle na o warcie na ll11l ruc u ymczaLahme:ver i Sp. (towarz\'sLwo elektrotechniczJ
· h oraz ł adun- utonął, w znajdującym się o 10 kroków od ne) niezadowolonych
sowego do przewozu po dr Óznyc
z Jte!r_o, że szef pi'zYJ'ął
ló
mieszkania stawie, tefan Dudek, liczący pół"
c w.
trzecia roku.
korespondenta Niemca, zażądało dymisyi bądź
- Na stacyi mikroskopiJnej w Częstonowego kolegi, bądź swojej. Szef oświadczył
chowie wykryto w dwóch sztukach nierogaci- We wsi Kleszcze d. 29 ub. m. około się, że zgadza się na ostatnią propozycyję, ale
zny trychinę . Zarażone sztuki Sl)alono w rze- 111 /2 godziny w nocy wszczął się z niewiado- po trzech miesiącach.
. Codz. », donosząc o tem, po d
' mJ.'ch przyczyn
pożar. Pomimo energicznego
zm.« KuryJer
nOS1
.
_ Łomża . Nowy inspektor lekarski w
t
ratunku, oraz pomocy okazanej przez właścit t·
d
owocną na er pracę am PJszego we erynarza
,
I
F
l Lomży bardzo enf'rbO"icznie wziął ię do rewi.. lnego
.
'
mleJs
p. 1\1 arlcsa na d zaprowacl
zenjem
pG- ciel a majątku Grzymalina \V o a, p. 'rancisz m dowania aptek. ,krupulatność ])l'zy rewizy.J· ach
.
k
l
,
'
l
t
l
t
.
t
h
l\Iieszkow kiego, który przysłał do pożaru d wie doprowadził do tego, że,-.J· ak donoszą «Echa
rządk u Ja w rzezllIac l a ( ez w częs oc ow·l
. h
sikawki, spłonęło 18 budynków, z których
k
płockie i łomżyllskie» -na J'ednego z tamteis lC l masarl11ac .
część była zaasekurowaną na sumę 454-0 rb.
~
- Z kopalń Zagłębia dąbrowsldego wy- Pozostałe, niezaasekufowane budynki są sza- szych aptekarzy, spisał protokół w celu powieziono w ciągu czerwca r. u. 42,lG7 "'OZÓW cowane na rb. 330. W budynkach spaliły się ciągnięcia go do odpowiedzialności sądowej, za to,
węgla kamiennego, że zaś w m. czerwcu roku również niezaasekurowane sprzęty domowe że na sto recept znalazły się dwie recepty
ubiegłego wywieziono tylko 3G,233 wozy, prze- wartości 1510 rb.
obliczone ponad taksę· Jedna na 1 kop., a
to wywóz czerwcowy tegoroczny był większy
druga na 2.
- W osadzie Uj ście od iskry z komina
Dnia 15 z. m. otworzyło sklep Stowarzyo 5,934 wozy od zezłorocznego. Wywóz zaś
węgla w ciągu pierwszego półrocza r. b. l)1'ze- zapalił się d. 30 lipca młyn będący własno- szenie spożywcze, do którego towary sprowawyższył wywóz węgla w ciągu tegoż półrocza ścią Antoniego Kociołka. Spalony wraz z do- dzane są z pierwszorzędnych pism warszawkicll. Do stowarz~rszenia prócz zwykłych konroku ubiegłego o 22,773 'I"ozy, gdy bowiem mem młyn był zaasekurowany na rb. 1240.
w okresie czasu od 1 stycznia do l-go lipca
_ Pożar od .pioruna. Dnia 31 z. m., sument,ów przystąpili właściciele sklepów, gdyż
1901 r. wywieziono wozów 230,743, to w tym- we wsi Kuźnica Zerechowslm., należącej do stowarzyszenia odstępuje im towary po cenie
że okresie czasu w r. b. iloŚĆ wywiezionego gminy Rozprza, spłonęły: zaasekurowana na hurtowej. Sklep Towarzystwa przyjmuje w kowęgla wyniosła 2G2,51G wozów.
150 rb. stodoła, a z nią 10 kóp niemłoco- mis wyroby rolne, wyroby drobnego przemysllt
_ Sosnowca nie stać widocznie na opła- nego i niezaasekurowanego żyta i iano; prócz i produkty gospodarstwa kobiecego.
cenie oświetlenia ulic. IV ubiegłym bowiem t y- tego zginęły w plomieniach również niezaase- Szkoła handlowa w Płocku . Jerlen
godniu To\rarzyst1vo «Sielce», nie mogąc do- kurowane sprzęty domowe wartości rb. 220, z młodych płocczan, który IV tym roku ukoń
czekać się uregulowania należności, za.trzyma- będące własnością Szachs6w.
czył uniwersytet w Warszawie, ma zamiar
ło maszyny elektrj'czne, pogrążając miasto \\'
- Jeszcze pożar . W kolonii Ostoi, gm i- wystąpić do władzy z podaniem o udzielenie
da wnych ciemnościach, do li:tórych przez czas ny Bujny, w nocy z 2G na 37 z. m. spłonęły mu pozwolenia na ot"'arcie, w Płocku -szkoły
ich trwania może znowu Sosnowiec l)rzywylcnie? mUr01yanyelom, obora i stodoła (kryte słomą), handlowej, według typu, jakie IV ostatnich
_ Dziewiętnastu Ul'zęduilwm kolejo,rym będące własnością Andrzeja Króla, zaaseku- czasach były u nas otwarte w różnych miaw Sosno\H.;u odmówiono udzielenia urlopów, rowano. na rb. 2;50. Przyczyna pożaru nie- stach. Szkoly te jak wiadomo dają prawa
. l
rządowe .
.
tłomacząc się 1ryczerpaniem fUllll uszów na za- Wlac oma.
,
stępstwa; na tej samej zasadzie jednemu urlo- Kronika wy!latlków w gnb. lJiotrkowskiej
Szpital Św. Trój cy w Płocku za półpO\l'anemu już do Buska w)'trącono z pensyi za drugą połowę czerwca 1002 roku. Pożaró w bylo ,l-t trzecia roku będzie obchodzić 500-lecie SIVerro
27 rb., "" 'l)laconych jego zastępcy. Postępo,ra- \\' tpi liczhj(': z podpalrnia 8: z ,,'aclli\\'f'j buuo\\'J' ko- istnienia. Szpital wzmiailkowany został zaloJ
minó\r G: od pioruna 12; z lIieo~trożlloścj 5: z nic\I'ianie takie znajduje się w rażącej sprzeczllolŚci domej przyczj'ny 13. Straty wyniosły 51 8:3G rb. Xic- iony W roku U 05 za czasów Księzt\Ya 1\laz przepisami ministeryjalnemi, wcdhlg których szcz~śli\\'J'c h wypadków ś mi erci było ID: zabójstw 4: zowicckiego, za. panowania Ziemowita.
LO
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W Kielcach za\l'iązały się w ostatnich
czasach dwa stowarzyszenia: zjednoczonych
szewców i kra}rcó\\'. Pierwsze, chrześcijaJ'lskie
stowarzyszenie rozporządza kapitałem 550-rublowym. składającym siQ z uuziałó,,' 50-rublowycll. Sto,\'arzyszenie krawieckie, dD którego przystąpili żydzi, wypuściło udziały 200rublowe.
-- Trzy krajowe fabryki na,,'ozów sztucznych, w KieJcach, LowicZll i Strzemieszycach,
utworzyły syndykat, w ceJu skuteczniejszej konkurencyi z wyrobami zagranicznymi.
- Szósta spółka ,rlościjallska zawiązała
się we wsi Antopoju pod Na1ęczo\\'enl w gub.
lubelskiej. Do Sl)ólki przystąpiło 18 uczestników z 25-rnblo wemi udziałami.
- Dwa oddziały okulistyczne ruchome pod
przewodnictwem lekarzy Marczewskiego i Rey1'0 wJTusz~-ły w tych dniach: pierwszy do
La ku,drngi do Ostrołęki.
-- Wieża Mary jacka w Krakowie, jak \\'y]m zitły dotychczasowe badania jej budowy, potrzebuje od strony wschodnio - południom'j
gruntownego wzmocnienia.
-- Najwyższy trybunał pruski orzekł, że
policyj et nic ma prawa żądać od towarzystw
polskich bliższych szczególó\\' o ich członkach
i, że zarządy towarzystw nic są obowiązane
zawiadamiać policyi o zmianach w swoim
składzie.

- Ostatni w Poznańskiem urzędnik kolejowy polak, asystent stacyjny p. Grbanowicz
przeniesiony został «dla dobra słnżby» do
Szlez\\'igu.
- Rektor uniwersytetu w Kielu zabronił zarządowi Czytelni Akademickiej. prenumero"'ania pisma humorystycznego « implicissimL1. », które odznacza się bezwzględną
krytyką zachowania. się Hakaty. ~ tudenta, który pomieścił w jednym z pism wiadomość D
tern, senat uniwersytecki skazał na 24 godziny karceru, gdy zaś student zaoponował, areszt
z\rięks7.ono do 6 dni i wręczono mu «consiJillm alJcllndi».
- Profesor Cluzet z Tuluzy, na mającym
się odbyć w je ieni międzynarodowym kongresie nekrologów i elektrologów będzie, miał
odczyt o wynalazkach i pracach krakowskiego
lekarza d-ra Zanietowskiego.
~

Wiadomości

ogólne.

Sprzedaż trunków.
,y Królestwie Polskiem
sprzedano ze sklepów rządowych i pry\ratnych
4,324,800 wiader wódki. Sp ożycie " 'ódki w
Królestwic Polskiem odznacza się wielką
równomiernością (."rednio 361,200 wiader miesięczn ie); nieco większa niż zwykle, jest tylko
w grudniu i styczniu, a mniejsza w lutym.
p ożycie na j ednego mieszkal'lca wynosi IV
Królestwie średnio 0,43 wiadra; najwyższy
procent przypada na gub. Warszaw ską (0,69
wiad.), na samą 'Yarszawę (1,26 wiad.)igub.
Piot?-7w'Los7cą (0:60 wiad.); naJ mniejszy zaś na
Płocką (0,22 wiad.). Procent spożycia znacznie się podnosi IV miejscowościach fabrycznych.

ć)
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Z ogólnej ilości wódki, sprzedanej \I' Królestwie. na sklepy monopolo\l'e przypada: w gub.
Warszawski'ej 71,7 proc., Kalisldej 74,1 proc.,
Kieleckiej 7G .5 proc., ŁomżYllskiej 83,3 proc.,
Lubelskiej 82,7 proc., Piotrkou:skiej 78.3 proc.,
Plockiej G0,5 proc., tyleż w Radomskiej, w Suwalskiej 71.7 proc. i w Siedleckiej 87,5 proc.

- Rudy żelaznej IV Królestwie Polsldem wydobyto w 1'. 1901 19,35 1,807 plldów. t. j. O
32° o mniej niż w r . 1900, w którym wydob.yto tejże ru~ly pudów. ~8,188,808. Tłumac~y
Się ~o .tem, ze .!abrykt %elazne w I~r?lestwlC
lmazaJą obecme za rzecz korzystmeJszą dla
siebie używać taniej rudy z Krzywego Rogu.
X ajw i ęcej rudy "'ydobyły zakłady: częstochowskie B,6H,-t 2() pudów (4., 794,2:W pud. ,y 1'.
1900), ostrowieckie 2,(i53,378 p. (3,036,93G
p. \\' r. 1900), starachow ieckie 2,207,:327 pud.
(2,7 2,006 pud. w 1'. 1900), gen. Rezenkampf
G88,455 p. (3,41 ',HO p. w r. 1900), zakłady
stąporkowskie l,222.GOU p. (1,706,486 pud.
,,- r. 1900), huta «Katarzyna» 8-b6,4.17 pud.
(2,12:3,616 p. w r. 1900), Towarzystwo sosnowieckie 1,119,293 pudó\\'.
Przewóz książek . W głównym zarządzie poczt
i telegrafów poruszono _ouecn ie projekt obniże
nia opłaty za przewóz książek, nut, cza 'opism
i wogóle druków. Sprawa ta lila być zdecydowana '" koilCU września r. h.
-- W ministeryjum rolnictwa obraduje obecnie komisyja w sprawie podniesienia drobnego przemysłu domowego. Projektowane J'est, J'ak doJ
J
noszą «Birż. Wied.» utworzenie 12 komitetów
miejscowycli, działających samodzielnie pod
kontrolą wydziałów gospodarki miejskiej minister".J·ull1 rolnictwa.
1

J.

-

Ministeryjum

oświaty

postanowiło

opracować

ogólną ustawę kursó\\' ogólno-kształcących, podłng

- "Bluszcz" z początkiem bieżącego miesiąca podzatwierdzeni już przez główny zarząd
do spraw prasowych: na stanowisIm wydawcy p. Piotr
Laskaucr i na stanowisku redaktora p. Marj'jan GawaJewicz.
- "Goniec Łódzki " przeszedł na \rłasnbść p. Władysława Ro\ril1 kiego.
- Autorem felijelOJlU, któr~' na konkursie d\.ul'.
Codz.» otrzymał po nagrodzonym felijetonie największą ilość głosów do nag-rod)'. jest znany publicy~la i
literat p. Jan Lorentowicz, zamieszkały w Paryżu.
_ Redakcyja ,St.-Pet. Wiedom" zaprzecza pogłosce
jakoby wydawn ictwo to przejść m i ało \\' inne ręce
i kład redakcyi uległ zm ianom. Tprmin dzierża\ty
dziennika przez ks. Uchtomskiegu upływa dopiero
z kOJICell1 r. 1!>O7.
pisywać zaczęli

!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!!!!!!!!

Kancelaryja Warszawskiej Wystawy
Spożywczo-Kucharskiej

przy ulicy Foksal }\~ 1, przyjmuje zgłoszenia
wystawców z dziesięciu glluernij Królestwa
Polskiego, codziennie ou godzin y 11 rano do
7 po południu.
(G- G)
Licytacyje w obrębie gubernii piotrkowskiej.
-- W dniu l'I1 lipca (13 sierpJlia) \\' leśnej osadzie
Brzezil', \\' gminie Ręczno, na. sprzedaż hydła, bryczki,
,,"ozu, siodła i dubeltówki, od slImy RiO rb.
- 2~ września (7 paździcrnika) w sądzie zjazdowym
w Piotrkowie l1a sprzedaż nierucholllości, położonej w
111. Rawie pod ~ polic. 153-a, hipotecz. 165, o I ~ull1y
3000 rb.
- 28 wrzl'śnia (11 października) w sądzie zjazdolI'ym \r I1L :todzi na ~przedaż nie ruchomości, polożo·
Ilych: 1) przy ul. Złotej, dziś Lubelskiej. pod .\~ lOn.
od sumy 5.500 l·b.; 2) przy ul. ł:.ow i cl;iej (Xowo·projc·
ktowanej) pod.\!< 958·a, od sumy 4500 rb.: 3) przy Pasażu Schultza pod .\~ 1568, od sumy 1000 rub. i niżej:
J) przy Pasażu Schlllt.za pod :\~ 1570, od sumy 1000 rb.
i niżej.
- ·1 (17) pa:i.dziernika 5) przy ul. So~nowej pou :\~
893·G T, od sumy 5000 rb. i n i żej; 6) przy tlI. Pustej
pod ,~ 576-BC,7, od ~umy 9000 rb.: 7) przy ul. WólczaiL~kiej pod .\~ 809 '65. od sumy 10000 ruh. i niżrj;
8) na rogu Głównej i Targowej pod .\2 lIn, pol. 67
(od Głównrj) i 69 (od Targowej) od silmy 7000 rnb.;
9) przy ul. Nowomiejskiej pou :\2 10. od ~IIJl1y 1000 rh.
-- 81 lipca (13 ~ierpnia) w m. :todzi \Y mieszkalliu
Arona JCohna, na . przcdaż mąki, mebli i t. d. od Slllll~'
634 rh. 40 kop.

wzoru istniejących w Pawłowsku.
_ Podatek mieszkaniowy, według pornszonego w
ministeryjum slcarbu projelttu, . ma stanowić
dochód miasta, })odczas gdy obecnie podatek
ten jest olJracal1y na dochód skarbowy.
- Nowe prawo o teatrach, które niedawno zostało opracowane, dotyczy budowy teatrów i ich !!!!!!!!!!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!"'!'!""'!!!!!!!!!
wewnętrznego urządzenia.
Teatry zo tały poCENY ZBÓŻ
dzielone, co do oujętości, na wielkie i małe.
za
korzec
wagi Warszawskiej
Wielkie muszą mieć oddzielny budynek, z szepodług
sprawozdań
"Okólnika
Rolniczo-Handlowego".
rokim przejazdem naokoło, to samo odnosi się
do cyrków. Mieszkania w teatrach mogą być
:tódź
Piotrków
ZBOŻA
,
llfZądzone tylko dla służby niższej.
l\IateryRuble i kopiejki.
jały wszystkie, oprócz wiązall dachu, mllszą
być ogniotrwałe.
Dla ułatwienia ratunku wi- Pszenica wyborowa
7.30
~6.15- 6.4-0
dzów w razie p ożaru, okna nie powinny być
średnia
zakratowane, na korytarzach i w garderouach Żyto wyborowe
5_20
~4.95-- .5.20
muszą uyć umieszczone krany ogniotrwałe.
" średnie
IloŚĆ pięter w sali ,ridzów ograniczono do 4. Jęczmiell browarny
4.75
)
Teatry małe, mieszczące mniej niż 700 osób,
)
na kaszę
m ogą się mieścić w ogólnych domach miesz- Owies wyborowy
4-.20
~4.05-i. to
kalnych, naj ,ryżej jednak na 2 piętrze .
średni.
.
~
9.60
Groch warzelny
)
6.70
pastewny
)
Z BIBLIJOGRAFIl i PRASY.
" .
Proso
-- "Goniec Handlowy" drukuje nadpr zajmującą pra- Gryka . . . .
:
~e:
cę p. t. «Gospodarstwo i tnlktaty handlowe Rzeczy---~~~-pospolitej z mocarstwami rozbiorowemi r. 1775».
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1 Warszawskie laboratoryjum chemiczne poleca jako

najlepsze

mydło

toaletowe,

HYDLO TATRZAŃSKIE
kawałek

("'. B. O. 3G00)

]5)

Il

k., wyższe gatunki 25 i 45 k. Sprzedaż wszędzie.

(108)

~
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WSzkole lianalowej J. 14ejera
w Czestocllowie'
,
zapis uczniów na rok U. 1902, 3 od hywa się codziennie z w}'jątkiem
świątecznych. Egzaminy wstępne rozpoczną się l-go, tekcyje zaś
9-g J Września.
lIf""" Przy szkole jest pensyj·onat. ~
(-L- l)

~INO~EU]Vl
~ INO~ EU]VI
~ I O~ EU]VI

dni

o G L O S Z E N I E.
Dyrekcyja Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej

rolowe
chodniki
dywany

N

niniejszem podaje do ,yiadomości, iż lIa dworcu CiedlOcinek
lolei żelaznej Warszawsko-WiecleJlskiej otwarte zostało specyjalne pomieszczenie dla eza owego przechowywania ręcznych pasażerskich paknnków.
Mając na względzie w danym wypadku wyłącznic tylko
wygodę pasażerów, kolej żelazna odstępuje na ten cel 11 tylko
pomieszczenie, lecz za uszkodzenie, lub też zaginięcie złożonych
rzeczy- żadnej odpowiedzialności ponosić nie będzie. Odpowiedzialnym w tym razie będzie Warszawski Związek Giełdowy,
któremu powierzono zawiadywauie pomieszczeniem, o jakiem
mowa, oraz pieczę nad pl'zechowywanemi rzeczami.
Przyjmowanie i przechowywanie rzeczy odbywać się będzie
\yeclłllg przepisów, zamieszczonych w okólniku M.inisteryjum
Komllnikacyi z dnia 2J j '25 Sierpnia 1898 roku za Xc> 14971,
opublikowanym w M 983 Zbioru Taryf dróg żelaznych rosyj(3 - l)
skich.

poleca

JULIJAN MEISEL
Warszawa: Senatorska 22, telefonu 964
Ł

ód

Nalewki 16,
,,965
Piotrkowska 49,,,
60.

ź

Wyłączny

Przedstawiciel

e:'owar--zysfwa "j?rowodnik".
(5-2)

(W. B. O. 46(8).

Zakład

Sanatoryjum

wodoleczniczy

llro[a ZBlazna Warszawsko-WiBdBllSka BYSTRA obok BIELSKA

podaje do wiadomości, że w dniu '23 października (5 listopada)
1". b., O1"az dni następnych, na mocy artykułów 40-go i 90-go
Ustawy Ogólnej Dróg Rosyjskich, odbędzie się sprzedaż przez
licytacyję publiczną: bagażów i towarów, które przybyły llo
stacyj przeznaczenia po dziell 18 (31) maja 1902 r. a.nie zostaly odebrane przez odbiorców. Będą sprzedane również przelImioty zagubione przez pasażerów.
Szczególowy wykaz przedmiotów zakwalifikowanych na sprzedaż, z wyszczególnieniem daty i stacyj na których ma się oclbrć licytacyja, ogłoszony zostanie w."MM 53; 54 i 55 «Warszawskich Gubernskich Wiedomostiej».
Ogłoszenia, obejml~ące wyżej pomienione szczegóły, wywieszone zostaną na wszystkich stacyj ach wysłania i przybycia to(3 - 3)
warów; przeznaczonych na li cytacyję.

rMOLE~

Niezawodny środek })rzeciwko
lIlolom

,.GUBIl''lOL''.
Cena, lntdelka 20 i 30 kop.
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tMIlJCOHY~
JetlYJlY do wytę})ienia JIIuch,
lep na muchy

,.VICTORY".
Cena (,w lcusza 2 i 4 kop.

REPREZENTACYJA I SPRZEDAŻ. GhÓWNA

W. KWIECIŃSKI i B. CZEMPIŃSKI
Warszawa, Mokotowska 16.

(12-11)

IOYREKCYJA
podaje do wiadomości pll bliczneJ, że oprócz dotychczasowego uskuteczniania realizacyi kuponów i wylosowanych listów zastawnych
Towarzystwa przez Bank Dyskontowy Warszawski i przez dom bankowy «A. Peretz i S-ka» IV Warszawie, podobnejż realizacyi IV Ło
dzi, podjęło s i ę obecnie Łódzkie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu.
(3-3)
Ws:z:elkiego rodzaju roboty w zakres

7' W ~ E R T N ~ CO T W A ,~
wchodzą,ce,

jako to : studnie artezyjskie, bruk1inowskie, ))ochłaniające
i innr; poszukiwania górnicze; badania. grllntu i podglebia wykonywują,

S. KARCZEWSKI i W. POPOWSKI.
. Adres: Piotrków, dom W·nej Popowskiej.
(O-l)

.n:oeBolIeHo

I~eH8ypolO.

(15-12)

2 lekarze.

""."'
' ' .11'' ' ' ' ' ' .11'
Dla Pan" Dla Panor w'

Dom-Willa

w Piotrkowie, na ulicy. Mosbewsldej za
• tunelem, meclaleko kolej, z ogrodem warZy\l"uym i owocowym i placem 8600
kw. łokci przestrzeni, jest do sprzedania
na przystępuyC!l warunkach. Wiadomość lJa
miejscu u rzeźnika \\Tarnec1<iego.
(4-·1)

•
-----

auczycielka - Gimnazistka

N

poszukuje miejsca na wIjazd. Wiadomość w Redakcyi "TIgodllia". (3- S)

Płyn do utrzymania skóry (twarzy) w cią·
glej odporności przeciw \\'szeUdm atmotifcrycznym i innym zewnętrznym wpływom.

BOROXYL
Chłodzi, odświeża

cerze

o):

twarz,

. .
"
.
IstJllrjąca w PJOtrkoWJe od lat Julku

PRACOWNIA
MĘZKIEGO,

:< o

Cena flakonu 60 kop.

DAMSKIEGO i DZIECINNEGO OBUWIA
pod firmą:

nadając

delikatną, matową białość.

VV

INIA 10 z: ~ E J A VV

})1'zy uHcy "Petersburskiej" (dawniej
KaHskiej) w domu Miillera
Główna sprzedaż w aptece
poleca znaczny wybór takowego . \\'szclJ,ic
obstalunki wskonywa według llajnowtizych
' .
fasonów Jla oznaczony tCJ"JniJl i po cenach
Warszawa, Plac ZetazneJ Bramy 8. nader umiarkowanych.
Żądać ",,-szęc1zic. (10-2) (52-2- 1)
Bronisław Graczykowsk i.

F. ZAlUENHOFA,

"."h..księgarniach sprzedają, się ~
","h . ." ... h....

\Ye wszystkich

dzieła pedagogiczne Reussnera Jo bardzo

pr~dkiej i nujlat,riejszcj nauki Języków
Obcych bez nauczyciela z objaśnieniem

Sa ID OUCZek
,~ymowy

i z kluczem, pod. tyt. :

,,

l~

Polsko - Francuzki kurs I-szr kop.
1.20, kurs II-gi kop. 3.20.Gramatyka polsko-francuzka 1;. 1.20.
Polsko· Ruski kurs I-y k. 1.40. kurs II-gi
kop. 1.80.
(14-2-3)
Skład u autora, " arszawa, Złota Ng 6.

~

r

Do dzisiejszego numeru dołącza
49 powieści p. t.

się

«O MILIJONY».

Redaktor i Wydawca

Austryjacki.

urządzenie!

Wytworne

... h. .

Towarzystwa Kredytowego m. Piotrkowa

I

Szlązk

Mirosław Dobrzański.

arkusz

POWSZECHNIE ZNANY

A R'A a o

VlJ
vv~
na wyniszczenie ODCISKO'''".
Sprzedaż

w Składach Aptecznych.
~

«VENUS»

puder

polccasięjako:lieszkO~iWY.subte.tllY iniedostrzegabl J'. S}u·zedaz wszę(IZl e ]lO 15.
(26- 5)
30, 50 kop. i rb. 1.

ROWER

zupelnie nowy. I)rawie nie używauy

do sprzedania.
Adres
dnia».

wskaże

-

Reclakcyja «Tygo(0·-8)

W drukarni M. DObrzańskiego w Piotrkowie .
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zaściełającym

pana, szepnął Alfons, sytuacyja staco mówię poważną! ona staje się
brzemienną. wielkimID wypadkami.
Usiadłem na łóżku i widzę, że clrzowi w nogach
mego lóżka będące i prowadzące do sąsiedniego, PL1stego numeru są uchylone i po pokoju rozchodzi się
zapach różanego olejku, którego widać Alfons użył,
z poświęceniem goclnem ze wszech mial' pochwał, na
uciszenie skrzypiących zawias.
~ Cóż mi powiesz Alfonsie? dla czego mię
. -

r

-

dywanie:

Proszę

się poważną.,

obudziłeś? pytałem.

- Proszę pana, jak pan widzi zająłem się badaniem tajemnic tych dam. Wybomie tam widać i
słychać wszystko, tylko potlloga w niektórych.. miejscach skrzypi szkaradnie, ale trzeba stąpać lekko.
Miejsca te zresztą naznaczyłem krecią.
Począłem się ubierać, a on mówił:
- Otóż proszę pana, moje damy są naj czystszej
krwi warszawianki. Mówią po polsku tak jak ja i
pan.
- Tak? spodziewałem się tego. Ale po czemże poznałeś, że to są warszawianki?
- Ba! Lyłem ja przecie w Krakowie i we
Lwowie i wiem Jak gdzie mówią. Moje tllrkm\'eczki walą « kiępa», «gięś», a za to «cuke!'» i «keliszek»
należą do wyrazów okastrowanych. No! ale nie mamy proszę pana cza~\l do stracenia, ani minuty czaSIl, słowo onorll daję.
Teraz tam u tych ])all jest

'Eq
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Mnie się ogromnie podoba, przepadam za taldem ży
ciem. Śledzić kogoś i być śledzonym', niech mnie
smeg spali, jest coś boskiAgo. Zawsze o tern marzyłem!
Od czasu jakem przeczytał prześliczną ksią
żkę pod tytntem «Eugenija czyli tajemnice dworu»,
ciągle tylko myślałem o wstąpieniu do pollcyi.
Ale
widzi pau ... do policyi... hm! u nas! jakoś nie wypada. Ale teraz ja dopiero pokażę temu WaJbllrgowi co umiem. W kozi róg go zapędzę, jak Stwórcę kochan!!
Ja go proszę pana lJędę brał ciągle na
lapę, będę mu zawracał kontramarkę tak, że on zlJarameJc. Zupełnie zbaranieje, słowo onoru daję!
Słuchałem tych
zdali nacechowanych specy• ficznie warszawską blagieryją, bo cóż miałem rolJić?
Zresztą, prawdę powieclzia\yszy, bawiły mię one wybornie, zwłaszcza ten «onol'» , na który Alfons co
chwila się powoływał. Tak ga\vędzą.c, a raczej
wsłuchując się w opowiadanie Alfonsa, dostaliśmy się
rano do Paryża. Na d worcu kolei, przy wysiadaniu z wagonów poleciłem Alfonsowi mieć się na
Laczności i sam pilnie upatry\\'alem Walburga, ale
nie spostrzegłem go wcale. Prawdopodobnie ukrył
się gdzieś dobrze i stamtąd mię śledził.
To nkrywanie się jego, było zresztą zupelnie usprawiedliwione. Zdecydowany byłem nic oszczędzać go teraz
i gdybym go mógł dosięgnąć, natychmiast wydał
bym go w ręce władzy, jako zbrodniarza i złodzie
ja. Wiedział on o tem zapewne i dla tego śledził
mię tylko z ukrycia, potajemnie.
Przyznać muszę,

o Milijony
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mi to było nie na rękę, że mię to w najwyższym
stopniu niepokoiło: Czuć tajemniczą. rękę i wzrok
wroga na sobie, lękać się co chwila ciosu, którego
uniknąć niepodobna, bo niewiaclomo kiedy i skąd
uderzy, takie położenie może najodważniejszego zaniepokoić, najzimniejszą kre\y wzburzyć.
KrzelJiłem
się jednak jak moglem i mówiłem sobie:
- Trudno! położenia tego w tej chwili zmienić
niepodobna i trzeba rzeczy brać takiemi, jakiemi są.
Jadąc do hotelu dorożką, oglądałem się pilnie
przez okienko, umieszczone w tyle pudla powozowego czy nas kto nie ściga. Z aje się jed!1ak, że
nikt za nami nie jechal, prócz dwu kobiet, jednej
starszej, siwej już prawie, drugiej młodej i, o ile mi
się zdaje, wcale łallnej cJzie\vczyny. Kobiety te wiozły ze sobą mnóstwo pakunków l prawdopodobnie
jednym pociągiem z nami przyjechały. Ponie\vaż
damy te, jak się zdaje jechały do tego samego co
i my hotelu, ponieważ teraz wszystkiego się lękam
i postanowiłem sobie na najclrobniojszą rzecz zwracać
uwagę, więc rzekłem do Alfonsa:
- Uważaj CQ ci powiem. Za nami od dworca
jadą dwie kobiety, jedna stara, druga młoda i, jak
mi się zdaje, staną w tym samym co i my hotelu.
Przy wysiadanin przypatrz się im dobrze i nie tra<':
ich z oczu. W hotelu cJowie ' z się gdzie stanęły,
nie pyt~ąc o to nikogo. Od czegóż są oczy?
- Tym więcej proszę pana, gdy nie umiem
parlować po francllzku.
AlD niech pan będzie spokojny, ja się pI'ęd ko nanczę.

można widzieć i słyszeć co
dam.
- Tak się zalatwiwszy z rządcą, mó\"ił dalej
Alfons, poszelUem do mych kompatriotek. Z miną
zrozpaczoną rzekłem im, że niestety, mój pan wziął
jedyny, jaki' był numer na pienyszem piętrze i że
one kontentować się muszą mieszkaniem na d rugiem
piętrze, że jednak nie należy się tern smucić, gdyż
oba numery nie są zbyt dalekie od siebie, że zresztą
my będziemy sobie za «onOr» uważali, dopomagać
im czem i jak będzie można. Otóż proszę pana,
obie damy stoją w naszem sąsiedztwie, przedzielone
od nas pustym pokojem, do którego oto te drzwi
prowadzą, a ja do tych drzwi mam klucz.
Niech
pan się prześpi, a ja zajmę się swemi kom patriotkami.
Cała rzecz wydała mi siQ trochę skomplikowaną, aJe
nie chciałem oponować. Byłem zresztą. niesłychanie
zllużony, a w takim stanie ciala, nie bylem zdolny
do zebrania. myśli.
.- Rób jak chcesz, rzekłem, otl1li1em s ię koł
drą i zasnąłem wkrótce snem kamiennym.

numeru wszystko
się dziać

będzie

będzie Ll

x.
Ze snu ciężl, iego i niozclro\\'ego, pelnego przykrych mal'zeIl, obudził miQ Alfons. Stał on nad
mojem łóżkiem i lJatl'zal się na mnie swem i dnżemi,
wesolemi, niebiesJdemi oczyma. Dzień był jeszcze;
Jlrzez zapuszczone firanki II okien, przedostawał się
jakiś nikły promieJl słonec7.I1y i drgal złocistą pJamą

