
Rok XXII. Petroków, 10 (22) Lipca 18U4 r. Nr. 29. 

PRE~U~lER.'\TA 
w m i ej s c u: 

rocznie .. rs. 3 l;:op. 20, 
póh'ocznie . 1'8. 1 kop. 60 i 

, kwartalnie . rs. - kop. 80 ' 
II Cona pojedY{lczogo nUmOl'll 

kop. 8. 
z przesyłką: 

rocznie. . . rs. 4 kop. 80 
półrocznie . rs. 2 kop. 40 
kwartalnie . l·S. 1 kop. 20 

OGŁOSZENIA. 
, Za ogłoszenia l-razowo k. 8 
od jednoszpaltowego wiersza , 
petitu. Za ogłoszenia kilkuna
stokrotne-po k. 5. od wier- I Il sza. Za reklamy i nekrologi ,I 
po k. 10 0(1 wiorsza.-Za ogło- I 

8zcnia, reklamy i nekrologi na 

I Ł-ej stronie po k. 15 od wier-
I sza petitu. , 

I 
(Jeden wiersz szerokościstrony= i 

4 wierszom jednoszpaltowym. \ 
I~=========== ' 

Wychodzi W każdą Niedzielę wraz z oddzielnym stałym Dodatkiem Powieściowym. 
Biuro Rednł .. cli i eksl,edlcyja gUnvna w oficynie domu p. Ka- ll p r e n u m e r a t ę P r z Y j m uj ą: w Piotrkowie Biuro Redakcyi i obie księgarnie 
tarzyńskiego obok Magistratu.-Ogłoszenia przyjmują: w Piotr- ~ w Łodzi "Biuro Dionników" B. LOlldyllskiego, oraz księgarnie Schatke, Fischera 
kowie Redakcyja Tygodnia li i obie księgarnie; w Warsza wie i ~ i Kolińskiego; w Tomaszowie rawskim księgarnia J. Socbaczcw ski ej-llró cz tego 
"Warszawskie Biu;o Ogłoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8d:

1 
w częs~o~howie W. Ko~ornick!. I w Łask~l W. Grass. . . 

Ł d' B'· Dziennikówtt B. Londyńskiego Zawadzka ] 2' ~' "Będzl~l1e " Jalllszewskl ~tan. "Łod~l "B: L~ndYllskl. . 
W O ~I " nu? . ..'. ' . "Brzezlllach "Adam Mazowlta. "Rawie "IIlpoht Olszewski. 
wreSZCie wymiemone obok .. ag~ntUIy w. ~llastach powiatowych , "Dąbrowie " Srokowski Kazim./ {DZiemienowicz. 

gubernll plOtrkowskieJ. ,,~ " Sosnowcu " Jermułowicz. "Radomsku" .iHyśliński Feliks. 

I W ~IQQ~~~~y Angiliski~: 
Ormonde Model G. i 
Peregrine (z Leicester), 
Triumph (z Coventry), 

W ~en~eJ od rs. 16Dlv 
sa do obejrzenia w lokalu Redakcyi "Tygo
tliiiau , która pośredniczyć może w ich kupnie, 
sprowadzając na zamówienie w ciągu 2-1 go
<lzin. Przesyła je również pod adresami na
bywców do ",""szystkich. stacyj 
dróg żelaz:n.ych..-Przy (lokollanem I 
zamówieniu, wymaganą jest zaliczka 
najmniej 1/3 wartości obstaluuku; resztę 
pobrać można przez zaliczenie kolejowe 
(:n.ach.:n.a.h.:rne). (0-6) 

Aby licznym moim konsumentom zapewnić lepsze 
wygody, z dniem 12 lipca r. b. -rn6j zakład cu
kie~'niczy p~'zenioslem do obsze1'niejszego 
lokalu, w domu W -go Kańskiego, naprzeciw placu 
Cerkwi. 
Przyłożywszy wszelkich starań, aby szanownych 

konsumentów i nadal zadowolnić, mam nadzieję, że 
szanowna Publiczność nie omieszka zaszczycać 
mnie nadal swojemi wzglęi\ami. 

Z szacunkiem 
(1-1) A. ZO'l'ł/lJłe'r. 

Potrzeboy lauczycieł 
do szkoły prywatnej na prowincyi. Bliższa wia-
domoŚĆ w Redakcyi. (3-3) 

Kronika łódzka. 
Lato w Łodzi.-Odysseja.-pół milijona rs. stra
ty.-Rachunek.-Spekulacyjny paroksyzm. - Plaj

ty.-Zyczenie. 

Łódź, d. 17 lipca 1894 r. 

N a wsi wiosnę zwiastują skowronki i pier
wiosnki; lato-znojna, pełna wrażeń i na
dziei praca; zimę-mróz i długie, rozpaczli
wie jednostajne wieczory. W Łodzi zimę 
zwiastuje karnawał i zebrania towarzyskie, 
po których uczestnicy zmykają do jakiej 
poczciwej jadłodajni; wiosnę-nieobecność 
śniegu; lato-gorączkowa febra budowlana, 
plaj ty "sezonowe", oraz wielka świętojańska 
l'Umacyja i pożary. 

W takiej właśnie fazie znajduje się obe
cnie gród bawełniany i kiedy inne miasta 
zasypiają W tym miesiącu ciężkim snem 
letnim, nasze huczy i zieje ogniem z góry 
i z dołu, bo kilka pożarów odnotować dziś 
można. Nie wiem tylko, czy zaaklimatyzo· 
waną u nas włóczęgom anię z mieszkania 

do mieszkania zapisać na debet osławionego 
wieku nerwów, czy też objaw ten zapisać 
"na rachunek" (w Łodzi - wyrażamy się 
technicznie) rozczulającego altruizmu wzglę
dem całej rzeszy rzemieślników, łatających 
i naprawiających meble połamane i podra
pane ściany, dość, że coroczne te odysseje 
wywracają na nice powagę przysłowia, że 
trzyrazowa przeprowadzka równa się ... szczę
ściu lub nieszczę~ciu (bo u nas i tak i tak 
bywa) ... klęski pogorzeli. 

Wystarczy spojrzeć na charakterystyczne 
karawany wehikulów i roje tragarzy, snują
cych się po ulicach od wczesnej rannej do 
późnej wieczornej godziny, by po za rzeko
mą miłością bliźniego dopatrzeć się bezpro
dukcyjnej straty czasu i pieuiędzy, które 
pochłaniają przedsiębiorstwa przewozowo
meblowe, fabryki szkła i porcelany; wreszcie 
setki rąk, znajdującycIl godziwe zajęcie ... 
w kradzieżach mniejszyeh lub wiqkszych 
przedmiotowo - Godzimy się na potrzebę 
zmiauy mieszkania, wżględnie do potrzeb 
i okoliczności; tego jednak rodzaju procesy je 
zakrawają poprostu na jakąś chorobę chro
niczną, mało albo wcale nieusprawiedli
wioną· 

Nie oddalq się zbyt od prawdy, dowo
dząc, że w świętojańskich tych pielgrzym
kach bierze udział dwudziesta część mie
szkańców miasta, t. j. 10 tysięcy osób, ty
dzień przed i tydzień po rumacyi z równo
wagi wytrąconych. Obliczywszy dwutygo
dniową stratę czasu na pieniądze i dołą
czywszy nieuniknione tri wypadki i szkody, 
otrzymamy z tego źl'óJla około pół milijona 
rubli dlatego tylko, że9Y czas jakiś nową 
zamiatać miotłą i zamienić ją po roku de 
capo!.. Przyzwyczajenie-to druga natura; 
jakoż z przyzwyczajenia ludziska się prze
prowadzają; z przyzwyczajenia też nie ru
szy się nikt z miejsca przed tradycyjnym 
"ósmym"; weszliśmy też w drugą połowę 
miesiąca, a jeszcze widzieć można tabory 
maruderów. Opóźnienia te powodują wiele 
przykrości, nieporozuqtień, swarów i kłótni, 
nierzadko wyrokiem sprawiedliwości prze
cinanych. To też przez wzgląd na własne 
i innych dobro, należałoby się z tej kunkta· 
torskiej manii wyleczyc. 

Inna rzecz, jeżeli nie zdążono wykończyć 
lub odnowić na czas lokalu, co szczególnie 
przy nowowznoszonycn domach w tym roku 
czesto sie zdarza i rodzi dla stron intereso
wanych 'wiele kolizyj. W podobnych wy
padkach pan lokator pakuje swoje manatki 
na skład, sam lokuje się ganz gemiitlich 
w pierwszym lepszym hotelu i w końcu 
posyła rachuneczek... właścicielowi domu, 
który, albo go akceptuje, albo odsyła do 
wszystkich dyjabłó~. To kwestyja osobi
stych zapatry~ań; nie powinno też dziwić 
nikogo, jeżeli rachunek hotelowy z l'óżnemi 
dodatkami zawadzi przypadkiem o sąd. 

Pragnąłem jeszcze powiedzieć, co zacz są 

owe, jak grzyby po deszczu wyrastające 
domy; owe łódzkie Kalifornie i współczesne 
w nich mieszkania; obawiam się jednak 
zbyt długo trzymać uwagi czytelnika na 
jednym i tym samym przedmiocie i przec)lO
dzę do kwestyi gorączkowego nabywania 
placów. Zdaje się, że w państwie tern coś 
się popsuło; że spekulacyjny paroksyzm 
sprowadzil przesilenie, wyrażające się uśmie
rzeniem żądzy kupna placów budowlanych. 
Chociaż bardzo wieln zawdzięcza spukulacyi 
tej znaczne odsetki. 

Z tem wszystkiem, doznała ona ostatnio 
srogiej porażki, dowodem czego gromadIle 
wycofywanie się z umów o kupno domów. Su
ma zadatków z jakich spekulanci skwito
wali, sięga przeszło pół milijona. rubli! 

Znany to pewnik, że gdzie się dwóch 
kłóci-trzeci korzysta. Tym trzecim będą 
lokatorzy, przewidujący obniżkę cen komor
nego, sztucznie do maximum wyszrubowa
nego. 

Kilka mniejszych poiarów, a świeżo zna
czny pożar fabryki towarzystwa akcyjnego 
"Stiller i Bielszowski", przy ulicy Południo
wej, którego pastwą stał się gmach fabryczny 
wyrobów tkackich; farbiarnia i apretura ze 
stratą 150,000 rubli, jakie pokryje kilka to
warzystw asekuracyjnych, urozmaicają upa
dłości, z każdym 'dniem w kronikach miej
scowego przemysłu notowane. Jest to na
stępstwo silnej konkurencyi, braku gotówki 
na rynku pieniężI).ym i żądzy szybkiego a ła
twego zrobienia pieniędzy, w myśl niebar
dzo etycznej, lecz bardzo p1'aktycznej zasa
dy: beattts qui tenet, której na o bu pułkulach 
naszego padołu płaczu, 1'7.etelnie ludziska 
hołdują. Z plajtami temi niewiele się tu 
liezą; odnoszą się one bowiem do drugorzę
dnych i drobnych firm fabrycznych, anga
żujących przeważnie instytucyje finansowe, 
reprezentantów wełny, apretury i t. p. Suma 
tych bankructw sięga 300,000 rs., o które 
toczą się przeważnie układy w stosunku 
30-40 a niekiecly 50% w gotówce lub to-
warach. . 

Ale podczas kiedy mali podają, wielcy 
idą przebojem wyżej i wyżej . Huk fabryk, 
świst i ryk formalnie ogłusza; mimo to pro
dukcyja nie zaspakaja popytu i na ofertę 
1000 nap. sztuk danego towaru, niektóre 
składy odpowiadają wysyłką połowy. 
W mieście bawi chwilowo dużo kupców 
z Cesarstwa, zmieniającycb się jak w kalej
doskopie. 

Towarzystwo dobroczynności, krząta się 
tu około urządzenia dorocznej zabawy ogro
dowej, nic jak zwykle w parku Kweli, lecz 
w uroczym He)enowie, co ze względu na 
nowoŚĆ zapowiada siQ bardzo korzystnie. 
W program jej wchodzi wiele niespodzianek 
oraz wspaniałych podarków, których kom
pletowaniem zajmuje się komitet zabaw. 

Okoliczne wsie zamielliły się w wielkie 
świątynie pracy; pola zaroiły się ludźmi; 
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wokoło rozlega się od pobrzęku kos i we
sołych pieśni żeńców. To żniwa pogodne 
i plony obiecujące, Oby ta garść zboża, 
którą dała ręka Boża i dokonała praca 
ludzka, opromieniła dolę sympatycznej braci 
ziemiańskiej, czego jej z głębi serca tu ży-
czymy! Enka. --.--Sprawy rolne. 

(dokończenie) . 

Chów inwentarza dla produkcyi mięsnej 
stał się również we wszystkich zaludnio
nych krajach przedmiotem szczególnych 
starań i zabiegu rolników. Kraje północnej 
i południowej Ameryki pomyślność swoją 
tej gałęzi przemysłu rolnego zawdzięczają, 
a kamieniem węgielnym do rozwoju olbrzy
miego dziś Chicago, były ni mniej ni więcej, 
jeno poczciwe ... wieprzki, dotąd w pos.:;ano
waniu u yankesów pozostające. Szlachtuz 
w Chicago niema sobie równego w świecie, 
zarówno pod względem wysubtelizowanego 
urządzenia technicznego, jak i swego ogro
mu. Kilkadziesiąt milijonów dolarów rocznie 
wynoszące przetwory mięsne, rozchodzą się 
po całych Stanach Zjednoczonych. Słynny 
ten zakład połączony jest specyjalnemi li
nijami kolei żelaznej, posiada własne biura 
telegraficzne, stajnie, obory, chlewy, owczar
nie zawsze przepełnione; nadto posiada 
własne pastwiska i t. p. Olbrzymie to przed
siębiorstwo zaopatruje się w nierogaciznę u 
fermerów, którym wysoko stojąca hodowla 
duźe przynosi zyski. 

U nas podnosi się także hodowla in.wen
tarza, lecz zarówno proces chowu jak I ma
nipulacyja przetwórcza mają dotąd chara
kter pierwotny i o tym właśnie objawie jak 
równie o innych, należycie niewyzyskanych 
źródłach krajowego bogactwa, słów parę 
w przyszłej gawędzie wypowiedzieć sobie 
pozwolę. Rybołówstwo, chmielarstwo, je
dwabnictwo, pszczelnictwo, eksploatacyj a 
torfu, młynarstwo, sadownictwo, olejnictwo, 
uprawa nasion handlowych i aptekarskich, 
suszenie owoców i inne, mniej lub więcej po 
łebkach traktowane dziedziny przemysłu 
rolnego--to podstawowe w dzisiejszych wa
runkach dźwignie warsztatów rolnych! 

Praktyka lat ostatnich twardą była dla 
gospodarzy szkołą i chyba niema już dziś 
optymistów i wyznawców zaśniedziałej ru
tyny, łudzących się nadzieją, aby gospodar
stwa rolne na produkcyi ziarna egzystować 
mogły. 

Roboty melijoracyjne ważną także odegra
łyby w rolnictwie rolę; ale te mogą być do
konane tylko z inicyjatywy rządu. N a dzia
łalność korporacyjną właścicieli ziemskich i 
włościan niema u nas co liczyć, bo ci nie 
posiadają potrzebnych na to kapitałów. 

Nie odbiegnę chyba od rzeczy, jeżeli w 
końcu, dla scharakteryzowania cen zboża 
na rynku warszawskim w okresie ostatniego 
dwudziestopięciolecia, przytoczę cyfrowe za
stawienie, wyrażające się jak następuje: 

ROk·1 
Ruble za korzec. I Ruble za korzec. 

Rok. 
Ż y t o I Przenica. Ź y to Przenica_ 

1869 4,79 6,97 1882 5,30 9,20 
1870 4,06 6,78 1883 5,59 8,90 
1871 4,76 7,44 1884 5,73 8,11 
1872 5,78 8,21 1885 4,72 6,81 
1873 5,57 8,81 1886 4,52 6,68 
1874 5,33 7,59 1887 4,51 7,44 
1875 4,65 6,32 1888 3,40 6,62 
1876 5,06 6,97 1889 3,49 6,40 
1877 5,85 9,11 1890 4,60 6,21 
1878 5,19 8,40 1891 6,15 7,33 
1879 5,51 8,66 1892 6,01 7,79 
1880 7,57 9,57 1893 4,36 6,06 
1881 7,24 9,32 1894 2,65 4,10 

Z tablicy powyższej widzimy, że naj tańsza 
przenica rs. 6,21 (1894 r.) droższą była o rs. 
2,11 na korcu; a najtallsze żyto rs. 3,40 
(1888 r.) o 75 kop. Obecnie, gdy wyproduko-
wanie jednego korca pszenicy najmniej rs. 
3,60 kosztuje-chyba tylko na straty racho-
wać można! 

TY DZIEŃ 

Wogóle, w historyi handlu zbożem, rok 
1894 należy do wyjątkowych, tak ze wzglę
du na nizkie ceny, jakich od roku 1850 nie 
spotykamy, jak i na zmiany zaszłe w stosun
kach wywozu i przywozu ze strony krajów 
produkcyjnych. 

To też wobec przewidywanych w całem 
niemal państwie dobrych urodzajów i obawy 
spadków cen zboża, departalIlent handlu 
i rekodzieł opracowuje środki podtrzymania 
ce~ przez wprowadzenie w r, b. opłaty po
datków rządowych zbożem, po cenie prze
ciętnej. Byłoby to niezaprzeczonem dobro
dziejstwem i prezerwatywą przeciw depre
cyjacyi cen naszych ziemiopłodów! 

ski. --.--z miasta i Okolic. 

JW. Naczelnik tutejszej gubm'nii 
rz, radca st. Konstanty Miller, wyjechał 
przed kilku dniami na 6 tygodni za gra
nicę. Obowiązki gubernatora pełni przez 
ten czas szambelan Najwyższego Dworu 
rad. st. Ozierow, wice-gubernator piotrko
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przekonała się, że śmierć spowodowana 
była porażeniem mózgu. 

- Chó.· amatorski przy kościele po
Pijarskim, kończący w roku bieżącym 
25-lecie swego istnienia, na półtora miesiąca 
zawiesza swe zajęcia, z powodu wakacyi. 

- Nowe miasto nad Pilicą, którego 
kupno przez p. Wyganowskiego, nie przy
szło ostatecznie do skutku, sprzedane zosta
ło p. Blawdziewiczowi, inżynierowi z gub. 
mińskiej, za rs. 186,000. 

- Kupno Rozprzy. Dnia 17 b. m. drogą 
subhasty sprzedany został w tutejszym są
dzie majątek Rozprza za rs_ 58,200. N aby
wcą jest znany artysta Paderewski, w które
go imieniu działał p. Edmund Zaręba, jako 
pełnomocnik.--O ile słyszeliśmy, część grun
tów Rozprzy, więcej od głównego folwarku 
oddalonych, zostanie rozparcelowaną; sam 
folwark zaś, przy osadzie Rozprza położony, 
młyn i propinacyję, nowonabywca pozostawi 
przy sobie. Odpowiedni rozdział ma uskute
czniać jeometra Piaszczyński. 

wski. 

- Trzy wielkie Iłowe prz~dzalnie mają 
być założone w Łodzi przez grono przemy
słowców rosyjskich, którzy już w tym celu 
wysłali tam swego delegata dla obrania 

" . . odpowiedniego terenu i kupno placów. Wia-
. - S~dz~a sledczy 2-go o~ręgu. pOWiatu dom ość ta będzie zapewne dość interesu-

plOtr~owskIego .p. E. Ge~beI, w.fJec~a~ za jącą dla szerokich kół przemysłowo-handlo
granICę na sz~śc typ-odm; ObOWIązkI Jego wych miasta Łodzi. 
zastępcz? p~łm sędzIa śledczy 3-go okręgu _ W okolicach Zawiercia pojawił się 
p. Roma~skl. • karbunkuł. Lud wiejski, dla którego krowa 

-. ZlIllany s.łuzbo~ve.. Se~retarz 'przy jest kwestyją bytu, szuka ratunku u zna
komIsarzu ~owlatu sIerpleckIego MIChał chorów; ci zaś, radzi z okazyi, wyzyskują 
Skworc?w mianowany zost~ł młodsz:r~ po- naiwnych niemiłosiernie. We wsi Wysoka 
m~cmkIem referent~ wydzIał~ admlm~tra- grasuje zaraza od 2 tygodni; padło już kil
cyjneg? przy rządZie gubermjalnym plotr- kan aście sztuk, a przewidywane są dalsze 
kowsklm. Radc~. honorowy, Gorczakow- wypadki. Weterynarz powiatowy odppwie
starsz?,m urz~d~Iklem do s~cz~gólnych p~- dnie środki ostrożności zarządził. - Zydzi 
ruczen przy Izbie skarbowej pIOtrkowskIej. podobno skupowali z początku zdychające 

- Z rozporządzenia p. o. warszawskie- sztuki, dorzynali je i sprzedawali mięso po 
go Generał-gubernatora, naczelnik straży zniżonej cenie. Energija gminy Rokitno, 
ziemskiej i policmajster m. Łodzi, podpuł- złe stłumiła w zarodku, winnych do odpo
kownik Danilczuk pozostaje za etatem na wiedzialności karnej pociągając. 
ogólnych zasadach, zgodnie zNajwyższym - Niewidomy pielgrzym. Do nKur. 
rozkazem z d. ] 5 stycznia b. r. o reorga- Codz." piszą, że na Jasną Górę przybył 50 
nizacyi policyi w Łodzi; starszy nadetatowy letni Anzelm Praśnik, bartnik, zamieszkały 
urzędnik do szczególnych poruczeń przy ' u córki pod Kownem. Mimo to, że jest zu
gubernatorze piotrkowskim, radca stanu pełnie ;niewidomy utracił bowiem wzrok 
Chrzanowski, mianowany na urząd p. o, po- przed 20 laty, w kwietniu wybrał się pieszo 
licmajstra m. Łodzi, według Najwyżej za- na pielgrzymkę do Częstochowy. Szedł, py
twierdzonego w d. 15 stycznia b. r., etatu tając 1',0 chwila przechodniów, czy dobrze 
łódzkiej policyi miejskiej. idzie. W ten sposób doszedł do Warszawy, 

- Zmiany w ducbowiellstwie. Przenie- zkąd jakaś pani .~awiozła go do Gidel. 'l'u 
sieni zostali administratorzy parafij: ks. Ru- spotk~ł kompanlJę, z którą dosze~ł aż do 
dolf Olszewski do parafii Potok-Złoty i ks . Ja~l,leJ. Gór:y, ab.y: "serce~ złoźyc pokłon 
Józef Sikorski do parafii Niegowa w pow. NajSwIętszeJ Pamence, chOCIaż Matka Boska 
bedzińskim. nie pozwoliła oczom jego oglądać Swojego 

<_ Oddział pocztowy otwarty został obra~u". Modlił się t~m gorąco, a. pot.em 
w osadzie Biała, w pow. rawskim, 15 wiorst wróCIł do. domu koleJ~, l~cz. zapowledzlałz 
od m. Rawy odległej. Przesyłka korespon- że na ~rugI ~ok.znów plzyjdzIe. "nucałowac 
dencyi do m. Rawy odbywać się będzie co- tę ŚWIętą ZIemIę w Czę~tochowIe... . 
dziennie. :- Smutny wypadek. Syn p. R. PI3;se-

, __ cklego, prywatnego nauczyCIela w ZawIer-
- TuteJ~zy h~tel ~olskl, dotychczaso- ciu, 15-letni chłopiec, udawszy się z kole

wa własnośc p. I?ledulma, sprze~any został gami do wsi Turny na ryby, kąpiąc się pod 
prze.z tego ostatmego za rs. 29,120" P: ~ągo~ upustem koło młyna, utonął. Chłopiec był 
wsk.Iem~, dotychczas?wemu ~łasClClelowl podobno zgrzany i nagły kurcz pogrążył go 
cukler~I. w WarszawIe przy ulICY ~arszał- w wodzie. Ratunek, choć wczesny, był już 
kowskleJ:, Now~nabywca ~a .zamIar za- bezskuteczny. 
prowa~~Ic rozm~lte .ulepszellla l .cały hotel - Podróżnicy. Dnia 15 ~. m. przybyli 
postawlC na stopIe pIerwszorzędneJ, .. do Łodzi przed' godziną 6 po południu po-

- Cu~i~l'n~a p. Z~mmera prz~mesIOną dróżnicy na kołowcach pp.: L. Delense i R. 
z?s~ała Vl~ a VIS cer~wI, do znaczme obsze~- Lundberg z Moskwy - j~k don~si "Kur. 
n!ejszego l bar?zo WIdnego lokalu. . Wł~ŚCl- Warsz." - Całe trzy mieSIące bylI oni już 
CIel urządza Ją na. sposób ?dpowI~daJący w d~·odze. W drugiej połowie maja znajdo
słuszn,Jm w:rma~a~llom p~bhcznOŚ?I, ?'. że wab się w Monachium, zkąd przez Lindau, 
s~m CIągle pil?uJe l dozorUje obsł~gI goSCI- Romanshorn i Szwajcaryję dostali się w d. 
meza~rze.czeme .wywalczy sO~He ogólne 25 maja do Genewy. Po 5-dniowym wypo
uz~ame l pOparCIe; W tych dmach ma sta- czynku przez Alpy, wspinając się do wyso
nąc przed cukIermą pana Z. obszer~a we- kości 2,000 metrów nad poziom morza, skie
renda! której dotąd była ona całkIem po- rowali się ku Medjolanowi, dokąd przybyli 
zbaWIOna. d. 9 czerwca. Potem przez Turyn, Piacenzę 

- CllI'ioSIIIl1. Przed kilku dniami, jeden i Florencyję do Rzymu i Neapolu i z powro
z miejscowych doktorów doniósł magistra- tem na Wenecyję do Tryjestu. D. 4 czer
towi o wypadku zasłabnięcia na cholerę wca byli już w Gratzu, zkąd na Wiedeń, 
pewnego żyda, i ojego, wkrótce nastąpionej, Wrocław i Ostrowo dotarli do naszej gra
śmierci. Władza poleciła zdać raport o tym nicy w Szczypioruie, a ztąd na Kalisz, Sie
wypadku lekarzowi miejskiemu, z którego rad z i Pabijanice zmierzali do Łodzi. 
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- Z Cz~stocho\Vy, piszą do "Kur. Codz:" 
Od pewnego czasu Jasną Górę coraz czę
ściej zwiedzają cudzoziemcy. Po anglikacb, 
francuzacb, włocbach i niemcacb przybyli 
z kolei turcy, którycb dwaj przedstawiciele 
kilka godzin spędzili niedawno na oglądaniu 
klasztoru jasnogórskiego; objaśnień udzielał 
pan O., przybyły z turystami umyślnie 
z Warszawy. Wyznawcy Mahometa zaopa
trzyli się w różne przedmioty na pamiątkę 
swego pobytu w Częstochowie. - W sferacb 
przemysłowycb krąiy pogłoska, że jeszcze 
w tym roku rozpoczętą tu będzie budowa 
2 -3 fabryk tkackicb, założenie których 
projektują kapitaliści zagraniczni.-Z inne
go źródła dowiadują się, że kilku łodzian, 
mając na U\yadzie, iż Częstocbowa posiada 
nadzwyczaj dobre warunki na miejscowość 
fabryczną, również myśli o założeniu tn za
kładów tkackicb.- W niedzielę po południu 
14-letni terminator szewcki, syn jednego ze 
służby kolejowej, kąpiąc się w Warcie pod 
t. zw. Ostatnim Groszem w Częstochowie, 
utonął. Wypadek nastąpił z nieostrożności, 
gdyż chłopiec, nie umiejąc pływać, wszedł na 
głębię-

- Internaty. Na założenie internatu przy 
łódzkiem gimnazyjum męzkiem, wyasygno
wano z łódzkiej kasy miejskiej sumę 20,000r8. 
i wyznaczono na ten cel jeden z placów 
miejskich. N a budowę zaś internatu przy 
gimnazyjum piotrkowskiem, p. Konsztad 
z Łodzi złożył rs. 1000. Donosi o tem "Praw. 
Wiest." 

- Niea'ucholłłość zwana "ParadyzemLl 

w Łodzi, wraz z ogrodem, który służył do
tycbczas do użytku publiczn/)ści, zmieniła 
faktycznie właściciela. Nieruchomość tę na
był kupiec tamtejszy Izaak Wiezel, za 120,000 
rs.; kosztować zaś niegdyś miała 40,000 rs. 

- Niebawem, jak zewsząd donoszą, 
wieś Sosnowiec uzyska przywilej miasta. 
Odnośny projekt, przycbylnie przyjęty w 
sferach właściwych, będzie w tym czasie 
rozpoznawany przez władze decydujące. 

WyścigoID. cyklistó~ na 
cz~stocho-vvski.ID. torze zeszłej nie
dzieli towarzyszyła prześliczna, nieupalna przez 
cały dzień pogoda. Cykliści z Piotrkowa, Bę
dzina, Sosnowca i Milowic, przyjeZdżając dnia 
tego drogą żel. z obu stron róznemi pociągami i dąząc 
wprost na cyklodrom, zwracali uwagę zaraz przy 
wjeździe nań, na pracę poc1jQtą przez często
chowskich kolegów, w celu urządzenia i przy
strojenia całego placu cyklodromowego. Obsta
wiony cały trójkolorowemi chorągiewkami i nbra
ny w zieleń, przedstawiał się prawdziwie świą-
tecznie. " 

O godzinie 4-ej punktualnie, jak było zapowie
dziane, odezwały się w namiocie przeznaczonym 
dla muzyki, dźwięki orkiestry wojskowej i wkrótce 
rozpoczęły się wyścigi pod okiem licznie, wszy
stkie miejsca zajmującej publiczności.-Do 1-go 
bie.ąu zachęty, 5 razy dokoła toru (tor często
chowski długi na 245 metrów t. j. o 12 metrów 
krótszy od tutejszego) zgłosiło się 3-ch jeźdźców: 
Bełdowski i KoczaIski z Częstochowy, oraz Pie
chulek z Będzina; po wycofaniu się p. K. przy 
4-ym obiegu, pierwszy z pozostałych przybył do 
mety p. Bełdowski w minut 2 sek. 224/. i wziął 
I nagrodę zeton bronzowy, drugi p. Pie
chulek w minut 2 sek. 23 z II nagrodą w 2-e11 
lichtarzach platerowanych. - Do 11-go biegu 
na krótki dystans 5 razy dokoła toru, stanęło 
równiez 3-ch jeźdźców: Kieslig Ryszard z Czę
stochowy, Krzymowski z Będzina i Rehne 
Henryk z Milowic; po wycofaniu się w połowie 
biegu p. Krzymoskiegol przybyli do mety: pierw
szy p. Rehne w miuut 2 s. 151/5 Z I nagrodą 
(zeton bronzowy) i drugi p. Kieslig w minut 2 
s. 152/. z II nagrodą (puchar platerowany). - Do 
111-go biegu serliorów 8 razy dokoła toru stanęli 
pp. Krzymowski z Bęclzina, Rehne Józef (senior) 
z Milowic, Sommer z Częstochowy, Tschope 
z Piotrkowa, którzy wzajemnie się wciąz dy
stansując, przybyli do mety w następującym po
rządku: p. Relme w minut 3 sek 58 z I nagrodą 
(zeton bronzowy), p. Tschoepe w m. 3 s. 58 1/. 

Z II nagrodą (papierośnica srebrna) i p. Krzymow
ski w m. 4 s. 3.-Do TV biegu głównego, Częstochow
skiego, 15 razy dokoła toru, stanęło tylko 3-ch 
jeźdźców, powodem czego zdaje się było zapisa
nie do tego bicgu jednego znajgłośniejszych 
jcźdźców wyścigowych warszawskich, p. 1I1ro
kowskiego, obecnie stale mieszkającego w Dą
browie-Górniczej i z tej jedynie przyczyny do 
pnszczonego przez sędziów do konkursu. Ol>rócz 
p. M., zgłosił się do biegu p. Rehue Henryk 
z Milowic i p. Kieslig R. z Częstochowy; gdy 

TYDZIEŃ 
ostatni w połowie wyścigu wycofał się, I nagrodę 
(zeton srebrny) wziął p. Mrokowski przybywszy 
do mety w m. 6 s. 443/., a II nagrodę (zeton 
bronzowy) p. Rehne H., który stanął na mecie 
w m. 6 s. 47.-190 V-go biegu, małoletnich, stanęli 
p. Tymowski i Sommer, z których pierwszy przy
bywszy w m. 1 s. 35, otrzymał w darze ecritoir 
bronzowy; drugi jednak jechał tuz za nim, bo 
stanął na mecie w m. 1 s. 351/ •. - Do biegu VI-go, 
pocieszerlia-nikt się nie zgłosił, wskutek czego 
urządzono bieg dodatkowy, do którego stanęli pp. 
Bełdowski, Biedrzyczki, Eckerzdorf i Kieslig R. 
z Częstochowy, oraz p. Tschoepe z Piotrkowa: 
pierwszy stanął u mety p. Kieslig (w m. 2 s. 21), 
drugi p. Biedrzyczki (w m. 2 s. 211/.) trzeci 
p. Bełdowski, czwarty p. Tschoepe; p. Ekersdorf wy
cofał się. Pierwszą nagrodę w tym biegu stanowił 
ecritoir platerowany; drugą przycisk marmurowy. 

Sędziami koukursu byli pp. Austen, Biedrzycki, 
Dobrzański, Gliickshon i Sztraube w pierwszych pię
ciu biegach; w ostatnim ciz sami, z wyjątkiem 2-go 
z nich, przyjmującego udział w wyścign. Dla dokła
dności sprawozdania musimy dodać, ze nagrody 
w żetarIach ofiarowało "Warszawskie Towarz. Cykli
stów"; zaś w pozostałych przedmiotach, wartościo
wych, właściciel cyklodromu. 

Po skończonych wyścigach, które poprzedziło 
i zakończyło ogólne Corso, z nastaniem zmierzchu, 
zapalono róZnokolorowe lampiony, a zgłodniałe 
rzesze "sprężystych" udały się na kolacyję do 
cyklodrom owej restauracyi; nazajutrz zaś, według 
projektu jednego z urządzających wyścigi czę
stochowskich cyklistów, miano się udać na wy
cieczkę zamiejską do Herbów, do któl'ej jednak 
stanęło zaledwie 2 piotrkowskich i 3-ch miejsco
wych, widocznie naj wytrwalszych i naj zawołań
szych, sportsmenów. Ci jednak dziwili się w duchu, 
dlaczego sam inicyjator i gorący prowodyr wycieczki} 
wycofał się z niej najnie.spodziewaniej, chociaź 
juz widziano go na punkcie zbornym.? .. 

---cc+, ... ---
Sprawy Ziemiańskie. 

X Na Szląsku pojawiło SH.l jui świeże 
żyto, które po m. 12 za 100 kil. młynarze 
kupili. Pierwsze dostawy młynarze zawsze 
chętnie kupują, chcąc się przekonać z mąki 
o wydajności nowego ziarna_ Wydajność 
żyta jest przeważnie średnia, a wiadomości 
z powiatów, w których już żniwa rozpo
czete, brzmią bardzo różnie. N a stan pól 
kai-toflanycb skarg nie słycbać. 

X W ksi~stwie Poznańskiem rozpoczęto 
żniwa; żyta w okolicach Leszna, Wschowy, 
Gostynia są dobre, średnie; natomiast w 
okolicach północnych i północno-wschodnich 
rezultat zbioru żyta jest o wiele niższy od 
średniego, a także w okolicach Babimostu 
i Międzyrzecza. Stan pszenicy polepszył 
się, a stan pól kartoflanych, na które na
rzekano, obawiając się gnicia, musiał się 
poprawić, gdyż uskarżania w tym względzie 
bardzo są obecnie rzadkie. 

• 
ROZMAITOŚCI. 

-w spra-vvie ,.n.auki zr~czno
ści". nNa(1 wszelkie spodziewanie pomyślne re
zultaty, jakie w czasie ostatnim osiągnęli Niemcy 
na polu nszkółek zręczności", dają powód do zapy
tania, czyby u nas się nie dało rozp'ow8zechnić takichże 
szkółek?-Dowiedzionem jcst, że szkółki zręcznollci 
wywołują wśród ludu zamiłowauie do rękodziel
nictwa i przemysłu domowego, a natenczas ogół, 
znajdując wystarczające zatrudnienie i dostateczny 
zarobek, nie szuka drogi wyjścia z biedy w zgub
nem wychodźtwie. Z rękodzielnictwem w połączeniu 
jest zwykle wzrost miast, które znowu są dźwignią 
rolnictwa, gdyz w nich to spienięzamy surowe pło
dy po targowych, a nie eksportowych cenach. 

Jak w całej juz Galicyi,tak i po stronie pruskiej miej
scami rozwijają się znakomicie szkółki zręczności: w 
Ceradzu pod Bukiem (dzięki gorliwości pani Stable
wskiej) w Pleszewie, Pogorzeli i Koźminie, gdzie na 
szkółkę tę wyznaczono z funduszów powiatowych 
2000 m.k. rocznie.-Sprawom szkółek zręczności 
przychylne są tam wszystkie władze. Rękodzielni
ctwo tornje przejściową drogę do fakryk, o któ
rych zakładaniu i powodzeniu marzyć nie mozna, 
nie mając zręcznych robotników. I to prawda, że 
do przyspiesz cni a postępu w tym kierunku nic wy
starczą dziennikarskie nawoływania ani nawet 
choćby odczyty miewane na zebraniach Tow. prze
mysłowych. 

• 
Z biblijografii i Prasy. 

- Kilka słów o TYQ1·ishofen. Jeden z czy
telników nl{raju", powróc.iwszy z kuracyi od ks. 
Kneippa, opisuje w M 22 tego pisma, dość szc,ze
gółowo tę miejscowość, pod względem pierwotnego 
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jej zupełnie urządzenia i porady lekarskiej, udzie
lanej chorym, dając jednocześnie bardzo prakty
czne wskazówki, co do poszukiwania mieszkań 
i kuchni przez czas kuracyi. Sąd ogólny autora 
o Worishofen, o dozorze i lekarskiej opiece, a ra
czej zaniedbaniu chorych i pozostawianiu ich wła
snemu przemysłowi-wypada bardzo niepochlebnie. 
W końcu tez artykułu przychodzi on do następują
cej konklnzyi: nJezeli kto wierzy, albo tez jd do
świadczył na sobie, ze leczenie, systemem Kneippa 
moze mu pomódz, to lepiej uczyni, gdy uda się do 
Rosenheim, Jordans-bad-Ulm (w Niemczech); Gene
wy, Rorschach, jeziora 4-ch kantonów (w Szwaj
caryi); Marjówki, Gmunden (w Austryi), lub do in
nego zakładu leczącego metodą Kneippa, aniżeli 
do Worishofen. Tak mianowicie postępują niemcy: 
tylko włościanie, uhozsi rzemieślnicy i wogóle kla
sa niezamozna ludności niemieckiej przybywa tn 
na kuracyję. Z innych narodowości przeciwnie: 
przyjeżdżają do Worishofen, nieświadomi stann 
rzeczy, ludzie inteligentni i zamozni! .. 

- "Wisła", tom VIII, za pierwszy kwartał r. b. 
i zawiera: ,,0 literaturze ludowej", przez Jana Ło
sia; - "Systematyka archeologii przedhistorycznej", 
przez Maurycego Hoernesa, (przekład Erazma Ma
jewskiego); - "Kolę<la w Wiśle, wiosce przy źró
ellach Wisły", przez Bogumiła Hotfa;-"Przyczynki 
do podań o ~lahomecie u Słowian", przez Iwana 
FrankQ; - "Smierć w wyobraźni i ustach gminu", 
przyczynt'k do studyjum etnograficznego, przez Ka
rola l\l:l.tyasa; - "Wesele litewskie z okolic Wielo
ny", przez ks. Antoniego Juszkiewicza w przekła
dzie z litewskiego przez J. Karłowicza (dal. ciąg); 
-,,0 młynarcance i o zbóju", przez Z. A. K.;-"Ki!
ka zabobonów owczarskich", przez G. Z. Zieliń
skiego;-"Poszukiwania"; - "Biblijografija, krytyka 
i wiadomości bieźace". 

- "Encyklopedllja 1'olnicza", wydawana 
staraniem i nakładem Muzeum przemysłu i rolni
ctwa, zeszyty 32, 33 i 34, wyszłe ostatnio z druku, 
zawierają: "Handel drzewem", "Handel inwenta
rzem zywym", "Handel spirytusem" i "Handel 
zbozem". 

- "K7'ólestwo zwie7'ząt", obrazy z zycia 
i obyczajów świata zwi erzęcego, wedłng Brehma 
i innych najlepszych źródeł, opracował W. Lako
witz, z oryginału niemieckiego przcłozył Stanisław 
Rewieński (z licznemi rycinami). Wyszły zeszyty 
VI, VII i VIII. Do ukończenia całego dzieła bra
kuje tylko jeszcze 2-ch zeszytów, według pierwia
stkowej zapowiedzi. Cena pojedyńczcgo zeszytu 
bardzo przystępna, bo tylko kop. 45 wynosi. 

- "Do W1Jb1'zeŹll AZlli JVschodniej", wra
zenie turysty, przez Oskara Lenza, spolszczył S. 
Statkiewicz. Są to wspomnienia autora z pobytu 
jego w Japonii, w któl'ej się formalnie rozmiłował, 
tak entuzyjastycznie kreśli powaby tego krajn. 
Ksiązka napisana bar<lzo ciekawie_ 

- "Poezyje" Włodzimierza Zagórskiego (Cho
chlika) wyszły jako nowo sery ja w bardzo pięknem 
wydaniu. Forma zewnętrzna w zupełuości od
powiada treści wewnętrznej książki. Zagórski, 
prawdziwy artysta-poeta, przewaznie erotyk i liryk, 
znany jest głównie u nas, jako autor pięknego 
i pełnego głębokości myśli potlmatn p. t. "Król Sa
lomon", który przedrukowany został w tym 
zbiorku i jest prawdziwą jego ozdobą. Z wyją
tkiem tego ostatniego i niewielkiej ilości drobniej
szych utworów, w pozostałych przeważa pogodne, 
a nawet figlarne usposobienie autora; ksiązka więc 
bardzo dobrze uspasabia czytelnika i jedna sympa
tyję dla antora, który swoją drogą potrafi być głę
bokim i powaznym, jeśli się dotknie odpowiedniego 
przedmiotu. 

- "Fellea", piękne studyjum Ignacego Dąbro
wskiego, autora nSmiercF. Są to dzieje zycia pro
stej, uczciwej, zapracowanej wiecznie i wiecznie 
wyzyskiwanej, a jeduak pogodnej zawsze i kocha
jącej młoclej kobiety, która igłą znrabia na swoje 
utrzymanie, której marzenia i pragnienia nader 
skromne, nigdy się nie urzeczywistniają!.. Smutne 
te <lzieje pisane z prostotą iście gołębią, wielkie 
robią na czytelniku wrazenie. 

Licytacy je w obrębie gubernii. 

- W dniu 4 (16) października w sądzie okrę
gowym piotrkowskim na sprzedaż majątku Bałuty
Nowe w pow. ŁÓdzkim, od sumy 20,000 rs. 

- Tegoz <lnia w sądzie zjazdowym w Łodzi na 
sprzodaz: 1) nieruchomości w m. Łodzi przy ul. 
Zakrzewskiej, pod }& 899, od sumy 9500 rs. 2) przy 
ulicy Piotrkowskiej pod}& 741, od sumy 10000 rs. 

- 26 lipca (7 sierpnin) w osadzie Strykowie 
na sprzedaz nieruchomości w tejże osadzie, od 
sumy 450 rs. 

- W dniu 21 września (3 października) w są
dzie okręgowym piotrkowskim na sprzedaż: 1) ma
jątku Kołacinek w pow. brzezińskim, od sumy 
25000 rs. 2) części majątku Niegowoniczki w pow. 
będzińskim. ocl sumy 11000 rs. 3) nieruchomości 
w m. Piotrkowie połozonej przy ul. Twerskiej 
i Krótkiej pod .M policyjnym 5B i hypoteczn. 320, 
od sumy 3150 rs. 4) nieruchomości , wchodzącej 
w skład majątku nFolwark Zawiercie lit. D." 
w pow. będzińskim, w gminie Krtlmołów, od sumy 
5000 rs. 5) nieruchomości w m. Tomaszowie, przy 
ul. Jeziorncj pod }& 14S/44B od sumy 3600 rs. 
i niżej 6) majątku Osiny, w pow. brzeziIlskim, od 
sumy 15000 rs. 
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- 4 (16) sierpnia w kancelal-yi m. Tomaszowa 
na 6 letnia dzierZawe 109 pustych ogrodów 
i placów do ·zasiewania. -

Co do papierów pnblicznych, to wobec nieco le- mo ciągnienia spadła na 248; II-226j szlacheckie 
piej kształtujących się stosunków na rynku pienię- 190.-Z akcyj zajmowano się tylko Starachowicami 
:inym, kUl'sa potrafiły się wzmocnić. Płacono tedy które poszły na 186; niemniej kupowano Lilpop~ 
100 do 100.10 za listy ziemskie, gdy zaś miejskie Rau, które poszły na 677; Bankowc i cukrowe 
warszawskie poskoczyły na 101.50 w siódmej seryi; bez ruchu. Kronika giełdowa. 

16-go Lil,ca, 
spadły zaś listy łódzkie ze 101.10 na 100.25 kop. Podług notowań biura bankowego gazety loso
Po 100 kop. 75 obiegały Obligi m. Warszawy. Po- wań płacono: za marki 46; za .frat"~i 37 1/2; za gul-
sZl1kiwano po 100 listów prowincyjonalnych 5% d~e_";.;..'I_7;..;5.;.' _~~ _________ ..... ___ _ 

Różnica, jaką wykazują kUl'sa )"ubli w mmoJ
szym tygodniu j est prawi e żadna. Doprowadzono 
notowania do zaclziwinjącej jeenostajności, o ja
kiej nio marzono. To toż przez cały ciąg tygodnia 
j ec1 t'u tylko i s tni a ł knrs za woksle na zagranicę. 
J est to idealny zaprawd ę st<ln rz eczy. 

płockich i lubelskich. Papiery pailstwowe słabo - P l . -
się trzyÓ1ały. Listy likwlclacyjne zeszły na 961/2 ~ O eca SH:~ p~e,.w.·I.~O','z~dn1} 
w dużych i 96 w małych sztukach. Nowa renta ~ a tani Jlotel Angielski 
94, 4010. Wewnętrzne pożyczki po 94.75 oddawano. W ·nł-ie.fcie (Jz~stncltowie, W blizkości 
Pożytlzki premiowe w słabym rnchu: I emisyja mi- dworca kolei żelaznej. 

o G Ł s 

UBEZPIECZENIE 
e~ nieslczęśUwycb wypadków 

W T ~warz~~twi~ ~~~z~i~cz~ń 

" 

" Najwyżej zatwierdzonelll w 1881 r, --.--
Kapitał zakładowy i rezerwowy 20,500,000 rs. 

---~.<>+)~---

PRZYKŁAD. 40 letnia osoba zawiera ubezpicczenie od nie
szczęśliwych wypadków, mogących eię zdarzyć podczas podró· 
ży, wyjązdów, przechadzek, na polowaniu, na lodzie i wodzie, przy 
pożarze i t. p. wogóle wszęclzie w domu i po za domem, płacąc 
rocznej składki asckuracyjnej 38 r8. 60 kop. 

Za taką składkę Towarzystwo Ubezpieczeń .Rosyja" 
gwarantnje w razie nieszczęśliwego wypadku: 

1) W razie śmierci-rodzinie zmarłego lub innej uprzednio 
wskazanej osobie kapitał 6,000 rs. 

2) W razie kalectwa, lub wogóle utraty zdolności (lo pracy 
na całe życic - samemu poszkodowanemu doźy· 
wotnią pensyj!! do 800 rs. 

3) W razie czasowej niezdolności do pracy - jemuz same· 
mu dzienne wynagrodzienie do 6 rs. 

Ubezpieczenia mogą być zawierane z warunkiem zwrotu 
wszystkich wpłaconych składek po dojściu ubezpieczuego do 65 
lat wieku lub wrazi e wcześuiejszej jego śmierci. 

Ubezpieczajacy biora udział w zyskach Towarzystwa, 
\V dniu 1 Stycznia 1894 roku w Towarzystwie nRosyja" 

było ubezpieczonych od nieszczęśliwych wypadków za polisami 
rocznemi 124,359 osób na summy: rs. 90,738,146 na wypadek śmier· 
ci, rs. 115,406, 432 na wypadek inwalidności, i rs. 23,959 na wypa
dek czasowej niezdolności do pracy. 

Na rOK 1~~4 uywiucnua ula uoez~icczającycn wynosi 15°101 
Deklaracyje na ub ezpieczenia przyjmuje i wszelkiego ro

dzaju objaśnieu tlClziela Zarząd w SI. Petersdurgu (Wielka Morska 
Ni 37); Jeneralna Reprezenlacyja w Warszawie (Niecała M 3) i Agen· 
tury w miastach pańsIwa. (3-2) 

.aaaa-----------aa .... a. ~ Lstlliejąc1} od lat 1~ w Pet,.okowie • 

J Magazyn ubiorów męzkich 
~ K. WILCZYŃSKIEGO 

z E N I A. 

r············· ..... I ... I······· .. ···········ft· • •• • 

• ł i i 
i · 
ł i 
ł WelocypeH~~,:~~i~ls~~;hr~e:;,~~;~c~~:~~ rs. 145·1 
• Ludw. Reineke & C-o i 
łh 

W W...4.RSZ...4.WIb .. 
.. 1".Iarszalko"VVska .M 134, (12-12) 

•••••••••••••••••••• I ... I •••••••••••••••••• :!ii 
Ostrzega się przed falsyfikatem. 

Nagrodzona złotemi medalami i innemi na wielu wystawach 
J?ie:r",""sza. i jec::ly:na. "'"" Cesa.:rst",""ie 

PAROWA FABRYKA 

OOTU ZBoioWECO 
w WARSZAWIE ulica Polna JW 36 dawniej Przedokopowa róg Nowowiej

Skiej, telefonu Ni 456. 

W ocet zbożowy zaopatrzone są wszystkie znaczniejsze 
handle w Warszawie i na prowincyi. 

Codziennie świeże słodziny tanio. 
..... Ostrzega się przed falsyfikatem. __ 

o 
CI) -... N 
('D 

CCI 
SI) 

CI) 
~. 

"'CI ... 
N 
('D 
CI. 

----------------------------1. 
I PIWO RYGSKIE PORTER • 

Waldscltloes.łclten, znane ze swej dobroci, p o l e c a 
główny skład W. Zaleskiego w Piotrkowie. 

... ~ ______________ • _____ (~0-~20~) _______________ • 

DZIERŻAWA 
lu.b 

administracyja 
za kaucyją. ~Iajątek 20-włókowy: Skarb· 
kowa pod Nowem miastem. - Bliższa 
wiadomość: Biała Podlaska, dom D-ra 
Wroczyńskiego dla M. G. (2-2) 

Zahla~ ~Ia ~AD~y~A na D~Zy 
Dr. M. KĘPINSKIEGO 

Warszawa, Bielańslca N1',18. 
prowadzony przez okulistów 

D-ra Wł. Garliń~~ia~o i O-ra M, K~piń~~ia~o 

i z dniem l-go Lipca przeniesiony do domu W·go Zaleskie
g-o vis-a-wis Hotelu. "Wile11skieg-o. 

Poleca się Szanownej Pnblicznollci eleganckim krojem, dokładnem urYN ,'JE.' POJ IZDOW 
wykonaniem, a nac1ewszystko wielkim wyborem na każdy sezon matery. • " 11 li 11 

Przyjmnje chorych na stałe pomie
szczenie od rs. 1.50 do rs. 4 dzielluie. 

(6-5) 

• jałów krajowych i zagranicznych. I Włod" " S" k" 
• Przyjmuje wszelkie obslalunki z własnycll jako tcz powierzonych ZlmlerZa aplns lego 
• materyjałów i takowe wykonywa trlyalo, na czas umówiouy, podhtg ul. Petersburska wprost Poczty. 
• najświezszych żurnltli )laryzldch. (3-3) KARETY,POWOIY,BRYKI,KONIE. 
......... _ .. __ .... __ .. __ ............. (26-8) 

Redaktor wydawca 11lirosław Dobrzał'lski, 
-----------------------------------

Do dzisiejszego numeru do
łącza się arkusz 14 powieści p. t. 

~~ZEJN::CST .A", 
p r Z e kła rl z f r a n c u z k i e g o. 

J~O flRo.~eHO [(eIl3y]101O. IIe'laTaHO BD ITCTpOKOBCKOtt ry6cpHcKOli TlIuorpatf!ilI. 
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III. 

" Dor.n. VT któryr.n straszy. 

Wieś Cresance oddzielona była ocl zamku laskiem 
Gaulis, a dom mera przytykał do lasu. Ogród otoczony 
był murem, a przez żelazną furtę można było wejść 
do lasu i dojść nim aż do parku. Poprzedniego jeszcze 
dnia, Herbert zbadał staranuie okolicę, bo, na wszelki 
wypadek, chciał być gotowym do ucieczki. Skoro też 
spostrzegł żandarmów, zbiegł szybko po schodach, 
przeskoczył ogrodzeuie ogródka i widząc, że nie zdoła 
uciec, wdrapał się na stojący tuż obok ogrodu dąb,wsu
nął się w jego gałęzie i wydostał z kieszeni przedmioty 
zabrane z ulicy Legeudre. ~faścią jakąś przylepił 
krótkie swe włosy do głowy i włożył perukę o długich 
włosach; ostrzygł krótkie wąsy i uczernił sobie zęby 
japońskim płynem; zdjął elegancki krawat i zastąpił 
go czarną chustką, którą obwiązał kilkakrotnie koł
nierz. Nie mógł jeduak zmienić ubrania i siedział spo
kojnie, przypatrując. się zdaleka, jak go szukano w ogro
dzie i w lasku. Zandarmi konni przeszukiwali las, 
a urzędnicy, w towarzystwie mera i pana Farjall, zaglą
dali. do nizkich zarośli. 

Przez chwilę zatrzymali się tuż pod drzewem, na 
którem ukryl się HerUert. 

- Nie mógł daleko uciec --rzekł p. Boyer,-znaj
dą go napewno. 

'mop f9A\S AłUJ [[I~flU.!l 
UM.1S~IEd U!Ugzp~z.lOdzo.l op ł'8PPO .mm fg.1911I M. ,ISA\ ll'll 
0ls łUMO.lg!'lIS UlgO fiAl M l mAoA.!OuI\T z 0ls ?AZa~qoz 
aa!M ł!A\OUU1SOd ·\>llm,\z.q 'Um 0ls o~gza '?g!ZP 
-g!M ! nA'ls-ggzog!dzgqg!u '\zao M ?gz.lfuz łU!suru '~puq 00 
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i teraz znalazł się w posiadaniu pięćdziesięciu tysięcy 
franków. Uspokoiło go to; gdyby nawet w chwili obe
cnej nie było sta tysięcy w kasie Faljalla, potrafi do
kompletować tę sumę wlasnemj oszczędnościami. 

Uspokojony, wziął dorożkę i kazał się zawieźć do 
hotelu Luwru. Ztamtąd, przebrany, udał się do kluhu 
i zasiadł do zielonego stolika. Szczęście sprzyjało mu, 
wygrał ogromną sumq i po chwili zdołał zapomnieć 
o dręczącym go niepokoju. Nad ranem ogarnęła go nie
pl'Zezwyciężona chęć pojechania do Crćsance. Opanował 
ją jedna.k, rozumując, że dopokąd nie wyczyta w gaze
tacb wiadomości o pożarze pałacu, luh też nie odbierze 
telegramu od Marceli, nie może przyspieszyć swego wy
jazdu. 

Rzucił się na kanapę i przedrzymał parę godzin. 
O ósmej powrócił do hotelu. Nie było żadnej wiado
mości. 

Dzień cały oczekiwał jej napróżuo. N akoniec 
pojecllał na stacyję i, pełen niepokoju, udał się do 
Cresance. 

II. 

Przegran.a. 

Tuż obok dworu, ludzie zebrani w gromady roz
mawiali z ożyw.~iem. Tłum robotników zalegał plac 
przed stajnią. N a widok Herberta rozstąpili siQ z szu,-

Zemsta. 14. 
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cunkiem i zaczęli wszyscy ra.zem opowiadać mu o stl'a
sznych wypadkaeh. nocy. 

stało? 

bryki ... 

Ah! panie de Nangis! Czy wie pau, co się 

Pauie, co za nieszczęście! 

Co takiego?-spytał Herbert. 
Jakto, nic pan nie wie? 
Kic et nic. Cóż takiego? 
Dzisiejszej noey spłonął pałac, kuźnice fa 

Nie może być! 

Ależ tak. 
Wielki Boże! Cóż to za nieszczęście. I jakim 

sposobem? 
I znów kilku robotników zaczęło mówić nn,raz, 

tWGrząc chaos, niepodobny do zrozumienia. N areszcie 
jeden z robotników zabrał głos. 

-- Nie gadajcie tylko wszyscy razem, bo pan uic 
nie zrozumie. 

- Ma. racyję, niech opowie Jl:l.1l, bo on to najle-
piej potrafi. 

- Tak, tak, uiech on mówi. 
Jan wystąpił naprzód. 
- Otóż-mówił-bawiliśmy się w najlepsze, gdy 

ktoś krzyknął "gore!" Wybiegliśmy z namiotu i oczom 
naszym przedstawił się straszny widok: płonął pałac, 

plonęła walcownia i fryszerka, wielkie piece, słowem 
wszystko, a pęklljące kotły rzucały salwy, podobne do 
armatnich wystrzałów. O ratunku nie można było 
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N akoniec mieszkańcy Cl"i~8aUCe pobudzili się ze snu 
i powoli wylegli na ulicę, przy której stał dom mera, 
p. Boyer. Mężczyźni nie szli dziś do pracy i gromadzili 
się wciąż, omawiając zaszłe świeżo wypadki, które 
komentowały na różny sposób wszystkie wydarzenia 
dnia poprzedniego. N 11 raz uwaga tłumu ze~J'odkowała 
się ua grupie wjeżdżającej do wsi. Przodem jechało 
konno dwóch żandarmów; za nimi dwa powozy. Mau
rycy dojrzał ich także przez okno i wraz z merem wy
szedł na spotkanie władz sądowych. 

Z powozu wysiadł prokurator, sędzia ślelIczy 
kilku urzędników. 

- Czy jest tu hrabia Herbert de Naugis?-zapy
tał prokurator. 

Tak, panie-odparł mer. 
- Czy mogę się z nim widzieć? 
- W tej chwili pójdę po niego. 
Pan Boyer pobiegł l1a schody i powrócił za chwile 

zmieszany. < 

- Pokój jest pusty... Hrabia de Nangis zniknął 
gdzieś. 

M:auryny zaczynał się niecierpliwić. Pi'okurator 
zmieszał 8i~ bardzo. W pl'zeddziefl odebrał on list Her
berta; był jednak pewien, że jest to mistyfikcyja i ani 
na chwilę nie przypuszczał, by hrabia był winien. Zje
chał tedy na miejsce wypadku, jedynie po to, aby speł
nić forma.lność prawną, pewien, że znajdzie hrabiego 
zupełnie niewinnym. Ucieczka sama dowodziła winy 
jego. Rozkazał natychmiast przebiedz okolicę i odszu
kać hrabiego. 
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