
Rok XXIV. Petroków, 24 Marca (5 Kwietnia) 1896 r. Nr. 14. 

PRENUMER.-\TA 
w m i ej s c u: 

rocznie " 1'8. 3 kop. 20 
póh-ocznie . 1'3. 1 kop. 60 
kwartalnie . rs. - kop. 80 , 

I 
Cena pojedyńczego numeru t. 

kop. 8. t 

z p r z e 8 y łk ą: 
rocznie. . . rs. 4 kop. 80 i 
półrocznie . rs. 2 kop. 40 
kwartalnie . 1'8. 1 kop. 20 I 

OGŁOSZENIA. 
Za ogłoaz enie l-razowe k.8 

od jednoszpaltowego wiersza 
petitu. Za ogłoszenia kilka
krotne - po k. 5. od wier-

II 
sza. Za reklamy i nekrologi, II 

I oraz ogłoszeuia zagraniczne 
I po k. 10 od wiersza.-Za ogło
szenia, reklamy i nekrologi na 
l-ej stronie po k.20 od wier-

sza petitu. 
(Jeden wiersz szerokości strony= 

4 wierszom jednoszpaltowym. 

Wychodzi W każdą Niedzielę wraz z oddzielnym stałym Dodatkiem Powieściowym. 
Biuro Redakcli i ekspedyc~'ja główna w oficynie domu p. Ka
tarzyńskiego obok Magistratu.-Ogloszenia przyjmują: w Piotr
kowie Redakcyja " Tygodnia " i obie księgarnie; w Warszawie 

Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8; 
~raz takież biuro pod firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej "Raj
chman i S-ka"); w Łodzi "Biuro Dzienników" B. Londyńskiego, 
Zawadzka 12; wreszeie wymienione obok agentury w miastach 

P r e n u m e r a t ę p r z y j m u j~: w Piotrkowie Biuro Redakcyi i obie 
księgarnie; w Łodzi księgarnie Schatke, Fischera i Kolińskiego. 

Prócz tego, 

w częstochowie W. Komornicki. 
n Będzinie 

w Łasku W. 
n Tomaszowie n 

n Rawie n 

Grass. 

powiatowych gubernii piotrkowskiej. 

n Brzezinach 
n Dąbrowie 

n Sosnowcu 

" Janiszewski Stan. 
n Adam Mazowita. 
n Waligórski Karol. 
n Jermułowicz. 

"Radomsku n { 

J. Sochaczewska. 
Hipolit Olszewski. 
Myślińaki Feliks. 
Sklep Stowarzysze
nia Spożywczego. 

. Weloc~~eu~ "Brennaoor" 
..... nadeszły już do składu .... 

p'I'zy lokalu Redakcyi "Tygodnia". 
(1-1) 

Brak pracy. 
Ustaliło się w naszem społeczeństwie głę

boko zakorzenione w masach przekonanie, 
jakoby ogólny brak pracy u nas stanowił 
chroniczne znamię naszych stosunków, gro
żąc poważnem przesileniem ekonomiczuem, 
które, wcześniej czy później, z całą druzgo· 
czącą siłą wybuchnąć mnsi. 

Nic nad ten sąd złudniejszego, powiedzmy 
wprost, nic karygodniejszego; jest to bowiem 
dobrowolne zamykanie oczów na rzeczywiste 
potrzeby życia. Lenistwo tylko i niezaradność 
mogą narzekać na wzrastający brak pracy, 
skarżyć na coraz większy przyrost wydziedzi
czonych, napróżno kołaczących o chlebodaj
ne zajęcia. do wrót przeróżnych instytucyj. 

Niezawodnie w większych ogniskach na
szego kraju, a przedewszystkiem w Warsza
wie, znajduje się spory zastęp ludzi napró
żno poszukujących pracy, cisnących się na
tarczywie, z pomocą protekcyj i wpływów, 
do zajęć, o których naj mniejszego bodaj nie 
mają pojęcia, przynoszących szkodę zawo
dowo wykształconym jednostkom, a dla in
stytucyj, które ich przytuliły, będących 
prawdziwą kulą u nogi. Bezwątpienia sze
regi owych omnibusów, ludzi ndo wszy
stkiegoU

, a właściwiej "do niczego" wzrastają 
z roku na rok z przerażającą siłą, czyniąc 
niejako narzekania na brak pracy pozornie 
nzasadnionemi. Dość wniknąć bliżej w życie 
naszych ognisk fabryczno - przemysłowych, 
zbadać potrzeby różnych instytucyj przemy
słowo - handlowych, ba, nawet rolnictwa, 
które osławiono w czasach ostatnich, jako 
jedf!o z najmniej zyskownych przedsięwzięć, 
aby mieć namacalne dowody, jak szerokie 
jeszcze pola pracy czekają na uzdolnione 
ręce, ile to jednostek do pracy tej odpowie
dnio przygotowanych może znaleźć dostatni 
chleba kawałek! .. Leży przed nami sprawo
zdanie kantoru komisowego z ulicy Niecałej 
w Warszawie, zajmującego się wyszukiwa
niem pracowników. W okresie tylko dwu
miesięcznym pracodawcy żądali 2,227 oso
bników, a,otpzymali ich zaledwie połowę, 
bo 1,042. Ządający poszukiwali: 320 monte
rów, mechaników i ślusarzy, 212 ekonomów 
i pisażów prowentowych, 86 rządców agro
nomicznych, 46 leśników, 162 ogrodników, 
112 prowizorów i pomocników aptekarskich, 
70 handlowców, 14 inżenierów-konstrukto-

rów, 37 gorzelanych, 41 gospodyń wiejskich, 
10 buchalterek, 26 krajczyń, 32 freblówki, 
180 bon i 126 nauczycielek z wyższem 
wykształceniem. Cyfry to wymowne, dowo
dzące jasno potrzeb naszych i wskazujące 
kierunki, w jakich młode pokolenie kształ
cić by należało, aby brakowi rąk do pracy 
zapobiedz i zniweczyć bezmyślne na jej 
brak narzekania, które, wobec faktów z ży
cia zaczerpniętych, wprost na śmieszność 
nas narażają. Samo już tylko osławione ze 
stagnacyi rolnictwo, w owym przytoczo
nym wyżej okresie dwumiesięcznym, potrze
bowało 584 osóh na wakujące posady, 
a w dziale wychowania młodzieży było ta
kichże żądań 383, gdy jednocześnie prze
mysł i handel ofiarowywały 51G miejsc wol
nych!.. 
Zwróćmy teraz uwagę na Sosnowiec, 

Dąbrowę, Zawierci e, Częstochowę, Łódź, 
Pabijanice i t. p. fabryczne miejscowości; 
przypatrzmy się bliżej składowi osobistemu 
ludzi, obsługujących ich potrzeby, a uderzy 
nas dziwna anormalność stosunków w po
daży pracy i popycie na nią. Lada technik 
swego chowu, lada fachowiec, li tylko pra
ktycznie do zawodu swego przygotowany, 
znajdują tam dobrze płatne zajęcia, a bu
chalter, zwłaszcza mogący prowadzić kore
spondencyję w językach francuzkim i nie
mieckim, pobiera płacę, do której niejeden 
z urzędników zaledwie latami mozolnej pra
cy dochodzi. 

Wobec takiego stanu rzeczy, stwierdzo
nego faktami i cyframi, zkądże biorą się 
u nas ludzie nadaremnie poszukujący chlebo
dajnego zajęcia? - Czem usprawiedliwić 
wzrastający wciąż proletal'yjat inteligencyi? 
Wadliwem wychowaniem młodzieży, za
ściankowemi poglądami na życie i jego po
trzeby, senną apatyją, niezrozumieniem 
potrzeb chwili bieżącej, lenistwem myśli 
i głupotą przesądów! .. 

Gdyby cała ta młodzież, która Jziś prze
pełnia gimnazyja klasyczne i uniwersytety, 
zwartą falangą stanęła do pracy zawodowej, 
przy gotowawszy się do niej, uprzednio 
w szkołach fachowych, fabrykach i warszta
tach, obniżyłby się znacznie procent ludzi 
"do wszystkiego" a właściwie "do niczego" 
i nie byłoby ani tak zwanej nadprodukcyi 
inteligencyi ani tylu wykolejonych i rozcza
rowanych, ani narzekań zbyt wielkich na 
brak sposobów zarobkowania. 

------~(<»~------

Ł Ó D Z. 
W mal'cu 1896 r. 

senny mocen jest z naddatkiem wynagrodzić 
straty, wszelako szereg ostatni~h bankructw, 
z których jedno na sumę ćwierć milijona 
rubli dotyczy firmy ćwierćwiekowej, odbił 
się niekorzystnie na interesach innych, w grę 
wciągniętych firm, a za niemi poszły fabryki 
i fabryczki nic do stracenia nie mające, 
które resztkami płuc oddychały w między
sezonie. Nieznaczne przesilenie w miejsco
wym przemyśle wywołała nadprodukcyja 
w niektórych gałęziach tkactwa, spotęgo
wana konkurencyja i niewypłatność firm od
biorczych. 

Pomimo to, ruch handlowy w Łodzi na 
niewtajemniczonego w jej stosunki przyby
sza czyni poważne wrażenie, a ruch uliczny, 
tłumy prawie bezustanne napełniające liczne 
restauracyje i cukiernie, dosadnie malują 
życie olbrzymiego fabrycznego ogniska, któ
rego puls, zda się, ani na chwilę nie sła
bnie. 

Z brzaskiem wiosny ożywiła się i gorą
czka budowlana. Miastu przybędzie nape
wno kilkanaście nowych domów, ale nie 
wpłyną one na obniżkę komornego, pomimo 
kilkudziesięciu mieszkań . stojących pustka
mi, bo tu wszysto obliczone na spekulacyję, 
na zarobek doraźny. Posiadacz paru tysięcy 
rubli kupuje plac, robi kontrakty z przedsi~
biorcami budowlanymi, a skoro mury wy
prowadzi pod dach, bierze pożyczkę z towa
rzystwa kredytowego miejskiego, wykończa 
kamienice i poszukuje nabywcy, zadowo
lony, jeżeli uda mu się zarobić kilka tysięcy 
rubli. Ceny mieszkań nie regulują się tutaj, 
jakby należało, w stosunku podaży do po
pytu, lecz oznaczane bywają dowolnie, bo 
dochód z komornego służy za podstawę do 
ustanowienia szacunku domu i jest to bodaj 
kardynalny i jedyny powód anormalnej 
drożyzny mieszkań w Łodzi. 

Stan zdrowotny miasta nie przestaje inte
resować szerszego ogółu, a paląca kwestyja 
skanalizowania Łodzi niebawem rozstrzy
gniętą zostanie. Odpowiedni projekt przed
stawiono już władzom właściwym do roz
patrzenia. Przed rozwojem fabrycznego 
przemysłu w Łodzi w 1'. 1820 miasto opasy
wały gęste lasy i przerzynały je dwie rzeczki: 
Łódka i Jasica. Obecnie łasy wycięto, rze
czki znikły, a koryta ich służą jedynie do 
ścieku nieczystości, co przy zupełnym braku 
wody w mieście, liczącym przeszło 300,000 
mieszkańców, przy 172 fabrykach o sile 
20,500 koni parowych, warunki hygieni
czne czyni wprost szkodliwemi i zabójczemi 
dla zdrowia! Dodajmy do tego stopniowe 
wysychanie gruntu na całym terenie łódz
kim, tak dalece że studnie muszą być pogłę
biane co dwa lub trzy lata od 6 do 8 stóp, 
a studnie fabryczne, działające siłą pary, 

W przejściowej fazie przesileń znajduje głębokie na 600 stóp grożą zupełnym bra
się chwilowo produkcyja łódzka, a chociaż kieru wody, a będziemy mieli dokładne po
ze stanu tego nie można żadnych wyprowa- jęcie, jak ważne jest dla przyszłego rozwo
dzać wuiosków, gdyż pomyślny sezon wio- ju Łodzi jej skanalizowanie. Niepośle-



2 TYDZIEN 

dnią rolę przy kanalizacyi odgrywać będzie 1 11.56 i 1158 Ustawy Postępowanj~ Sądowe~o .Cy
i asenizacYJ' a która oddaną zostanie w en- wIluego, przed w?,znaczo.nym do. t?J czynnoścI reJtln: 

, . . .. tem lub zastępującym Jego mieJsce, w obecuoścl 
trepryzę przedSHiblOrcom kanahzacYI. I członka Dyrekcyi. 

W ostatni~j chwili Łódź, po dlugicj walce Licytacyja rozlwczyna się. od Bumy nrl.zielonej 
fabrykantów swoich z koleją ł6rlr.ką, otrzy- I przez To.warzystwo. pożre.Z!>,I, PO~Wyż8~OlleJ 0.50%, 
mała wres c' e koncesYJ' e na budowc kolei Osoby zYl:~ąccsoble pr~YJąc.~r.lz.Lał wllcytacyl mo-

, Z I ,"" 'r, gą prz)'sbWlc do takowej OSOlJlSCle lub przez osobę 
do ZgIerza, Ozorkowa l PIlbIJallIC, Z budo- do te"o SzczlJo-ólllie umocowaua zCloduie z art. llf>G 
Wą tą zwiazane zapewnie zostane i rozsze- Usta~y Postępowania Sądowego Cywilncgo. 
rzenie nierooźliwie ciasnej stacyi kolejowej Nieruchomość na sprzndaz wystawiona przecho· 

t b 'd" , '? l' :',.. ,,1" ł" dzi na własność tego, kto na licytacyi najwyższą 
em ,al Zlej, ze nową wncesy h UZ) s ,a a postąpił za nią sumę. Protokół licytacyi spisany 

kolej łódzka. jll'ze7. 1l0tal'yjl1~Za, służy za dowód llalJycia nieru· 
Ministeryjum komunikacyj wydało już chomości, na ządanie Towarzystwa sprzed'lllej, 

rozporządzenie o wywłaszczaniu gruntów UWAGA. W przedmiocie poświadczenia toż-
pod projektowane rozszerzenie stacyi. Oko- sa.m?ści osó~, for~y ~ełnomocni~t~va i obi~~'U re' . atoli właściciele zawarli z zarzadem nlJ(JJs~a zamleszka~la. prawnego,. le~ent ObOWlą: 
I zn,I , ,. ," zany Jest stosowac Się do ol.)I)wląznJących w tej 

koleI dobrowolne umowy l h tylko Jeden mierze przepisów. 
Salamonowicz będzie wywłaszczony, a grun- § 89. Do duia licytacyi, a nawet podczas jej od-
ta jego oceniono na 80,000 rs, bywania, byle przed jej ukoiJczeniem, wolno jest 

Ustalonem było mniemaniem jakoby dłuzuikowi wnieść sumę (§§ 77, 78 i 93) od niego 

W Łodzi J'e 10 operetki i poukas~ne muzy przez .,:!,o~arzY8two ,Poszukiwaną, i tym sposobem 
. .. l .." uwolmc meruchomosć od sprzedazy. 

kWItnąć l rozwlJac SIę mogły, Kłam podo- Z prawa tego dłużnik korzystać nie moze po od-
bnemu twierdzeniu zadał p, Michał Wo- byciu licytacyi, cbociażby nawet naznaczoną była, 
łowski, stanąwszy na czele uzielnej i dobrze na .za~adz!e § 90 nadlicytacyja, lub z mocy § 93, 
zorganizowanej drużyny, I oto po paru mie- rehcytacYJa, 
, . h' t t łód ki dobył so bie § 90, W przeciągu ośmiu dni po nastąpionej 

SI~C~C pl ~cy, e,a r, z z " sprzedaży przez licytacyję, dozwolonem jest postą-
wsrod pubhcznośCl mebywałe uz?al1lc l po- )Jić za sprzedawaną nieruchomość szacuuek wyż
wodzenie, zajął poważne stanOWisko w sze- szy przynajmniej o 1/4 część od postąpionego na 
regu scen polskich, ba., nawet konkurs dra- licytacyi. :v tym celu .zeznaną zo~tan!e IV kSięd,ze 
matyczny ogłasza dzieki ofiarności jednego hypotecznllJ, przed reJeut~m sprze?az odbfwaJą-

ł <, 'lód <k' h' Al b ? cym stosowna deklarącya, I skhlda Się w kasw To-
Z przemys owcow z IC . e o tez na warzystwa vadium postanowione w warunkach li-
scenie łódzkiej pracują nie żartem, a talen- cytacyjnych. 
tów takich jak panie: Zimajer (córka) Przy- Rejent ?bowiązany j~~t w ciągu ~8 ~odzin prze~ 
byłko Wróblewska JasŁrzebiec i Trapszo- słać poś~ladc~oną kOP1Ję WSpOl?maneJ de~l:lracy~ 

, " ". DyrekCYJ, Idora wyznacza termlll do nadlJcytacYl 
wa, oraz p~nowl~: Szobert, ,Marcel! Trapsz01 najpóźniej IV dui 20 po pierwszej licytacyi, i ogło
Kopczewskl, Wmkler, Wmcenty RapackI sić krótkie o tem' zawiadomienie w )lismach publi
(syn), Sosnowski i Mielnicki nie powstydzi- cznyc~l; . dowody dotł'czą~e. ,t~g? ogłos~cn,ia, wnosi 
łaby sie bodaj' i warszawl:!ka scena. Obok do k.Slęgl hyp~teczlle~ llaJPoz.l1leJ na dm plęC przed 

", , , ..' termmem nadhcytacYl. WydZiał Hypoteczny po roz-
teatru l pozustaJe sztukI pIękne rozwIJaJą pozuaniu czy dopełnione zostały powyższe formal
się powoli a malarstwo i rzeźba posiadają ności, wydaj e decyzyję w ostatniej instancyi w prze
nawet salon artystyczny ze stałą wystawą domiocie odbycia nadlicytacyi. 
dzieł sztuki czystej i stosowanej, którą ozdo- yv nadlicytacyi ~ogą br~ć udzi~ł, . nietylko ten, 
biły prace' Sztencla Król Lear Jlad zwłoka- ktory ~trzymał Się p~zy hcyta~Yl, l osoba gktóra 

, :." ' " ,TT następllle wyzszy za Ulą postąpiła szacnnek, ale 
mI KOl'delll , Paw lasz czaka "Dwolska J.\..a- i kazuy mający chęć kupna na wal'llllkach licyta-
walka.ta" i 71Polowanie Z sokołem", Andry' cyjnych. Utrzymuje się przy kypnie ten kto w 
cbiewicza "Studyjum", krajobrazy Podko- czasie I~adlicytac'yi. najwyź~z~ postąpił cenę· 
wiń ski ego akwarele Kostrzewskiego i wiele . Jeżeh .w, ter~llme do nadll~yta~yl wyz~aczo~yml 
, " . me stawI Się mkt ze wpółubIegających Się, am tez 
lllnych cennych płÓCIen. - Ze ,SZtlJ~I stoso- osoha, która postąpiła wyższy o '/4 część szacunek, 
wanej, zwracają uwagę gobehny I patery wówczas ta ostatnia, utrzymóje się przy licytacyi 
fajansowe Poświkowej, oraz ekrany N 0- i obowiązaną będzie dopełuić warunków Iicytacyj-

., k' , Ł nych. 
WlllS leJ. . Do stawienia się w tym terminie, zadne wezwa-

__ -(.)-__ nia wręczane nie będą, a tak nabywca nierucho
mości, jak i postępujący za nią wyzszy o 1/4 część 
szacunek, obowiązani są sami dopiluować oznaczo
nego terminu, 

7, 
USTAWA 

W kaZdym razie, rejent spisuje protokół o nastą
pionej lub nienastąpiouej relicytacyi, ze wzmianką 
o stawienin się lub niestawieniu na termin postę

(Zatwierdzona przcz p. Ministra Skarbu dnia pującego za nieruchomość wyższy o 1/4 część 
29 Września (11 Października) 1895 roku). szacuuek, 

PIOTRKOWSKIEGO TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO 

~IE:rSE:IEGO_ 

Po sprzedaży nieruchomości w drodze nadlicyta
§ 88. Licytacyja odbywa się w oznaczonym przez cyi, nowe postąpienie wyzszego za nią szacuuku 

Dyrekcyję terminie w sposób wskazany wart. nie jest juz dozwolonem, 

TO I O\;fiTO 

Wiosna rozbudziła przyrodę zuspIenia, 
wlewając jednocześnie do piersi naszych 
ożywcze tchnienie. 

Tegoroczna wiosna niesie nam w fałdach 
swej barwnej szaty sporą wiązkę świeżych 
gałązek nadziei. Niebawem Towarzystwo 
Kredytowe miejskie wytoczy złocisty swój 
rydwa.n, z którego posypią się na kamieni
czników naszych rulony złota, kurniki i koj
ce-przepraszam-mieszkania nasze świeże 
przybiorą szaty, miasto przystrajać się za
cznie wspanialemi gmachami, a Bugaj napeł
nią mnogie kominy, dyszące kłqbami dymu 
i pary, zwłaszcza też skoro bank hipoteczny 
podąży żwawym krokiem za ryd.wanem To
wllrzystwa, a z brzaskiem wiosny swieżo 
narodzeni cykliści zakrzątną się około bu
dowy noweg'o toru i urządzać nam zaczną 
rozmaite olimpijskie igrzyska. Dzielna ta 
gromadka., niedarmo "sprężystymi" nazwana! 
W ciągu jednego tygodnia ukonstytuowali 
zarząd, odhywllją posiedzenie za pOHiedze
niem, raźno krzątając się około spraw swo· 
ich, Zapisujoież się do szereg6w tej chwa-

ckiej drużyny, a może wyleczy was ona 
z owej chronicznej senności, dzięki której 
Piotrków był dotąd podobny do grodu 
umarłych, 

W s~elkie stowarzyszenia łączące ludzi 
różnych stanowisk i wierzeń dają im mo
żność poznania się wzajemnie, ułatwiają 
wymianę myśli i uczuć i wszczepiają 
w szerokie koła, towarzyskie przymioty: 
więc w'lajemną uprzejmość w stosunkach 
zobopólnych, więc grzecznoŚĆ w obejściu, 
co do której, niekt6rzy z naszych panów 
kupców szwankują wielce, zapominając, że 
nie nos dla tabakiery, lecz tabakiera dla no
sa. Winne bo temu i przedpotopowe wyobra
żenia nasze o godności takiego lub owakie
go stanu, winna też pusta. kupców kieszeń. 
Może, skoro towarzystwa od obiegu pienię
dzy przeleją przez nasz organizm całe 
strugi złota, gazownia ciemne noce rozjaśni 
potokami światła z lampek Auera, a cykliści 
ożywią nas nowym zapasem energii ·-może 
w6wczas raźniej ruszać się zaczniemy 
i wyrównamy wszelkie niedobory w obejściu 
i obcowaniu wzajemnem, bo gdy kieszeń nie
pusta a dokoła jasno i przestrono, życie się 
uśmiecha do ludzi, a ludzie do siebie. 

Nie tak znowu źle na Bożym świecie, 
jak kraczą pesymiści z "urzędu"; czarną opo-
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§ 91. Nie później, jak na dni trzydzieści po za
licytowaniu sprzedanej nieruchomości nabywca wio 
nien złożyć do księgi wieczystej dowody zadoŚĆ
uczynienia warunkom licytacyi i spełnienia obo
wiązku wpływającego z art. 1162 Ustawy Postępo
wania Sądowego Cywilnego, poczem wydział hy
)loteczny spisuje w księdze wieczystej decyzyję 
względem pl'zyznania zalicytowanej nieruchomości 
na rzecz Jlowonabylvcy i wydaje nowemn właści
cielowi kopiję tejże decyzyi, z wymienieniem sJll'ze
daniej uieruchomości według wykazu hypoteczne
go. Jeżeli w ciągu termiuu jednomiesięcznego cle
cyzyja powyztiza, ani przez byłego właściciela, 
ani przez którcgobądź z wierzycieli zaskarżoną 
nie zostanie i apelacyja w ksiQdze wieczystej ob
jawioną nie będzie, to decyzyja wydziału hypote
cznego stanie się Jlrawomocną a wydział hypote
czny na żądauie nowonabywcy, obowiązany jest 
wydać decyzyję w przedmiocie wykreślcnia z hy
poteki długów i wpisów stosownie do warunków 
licytacyjnych, oraz do sJlosobu, w jaki takowe 
wykonauemi zostały. 

Na podstawie decyzyi wydziału hypoteczuego 
przyznającej niertlchomość na rzecz nowonabywcy 
dopełnia się wprowadzenie w posiadanie nabytej 
nieruchomości. 

Jeżeliby były właściciel nieruchomości, dzierża
wcy, zastawnicy i inne osoby korzystające z użyt
kowania całej nieruchomości lub części jej, nie 
ustąpiły z takowej na :iąflanie nowonabywcy,-słu
ży temuż prawo udać się <10 właściwej władzy 
sądowej i żądać wprowadzenia z mocy l'I'yrokn 
sądowego, 

Rozdział między wierzycieli postąpionego za 
nierucbomość szacunku, odbywać się będzie w miej
scowym Sądzie Okręgowym w sposólJ wskazany 
wart, 1214-1222 Ustawy Postępowania Sądowego 
Cywilnego, bez udziału w tem Towarzystwa Kre
dytowego. Kopija planu klasyfikacyi z pośw iadcze
niem pnwomocnol§ci decyzyi takowy zatwierdzają
cej, złożoną zostanie przy odpowiednim wllioskn 
ze ~trony nowonabywcy, do księgi wieczystej. 

§ 92, Skarga apelacyjna na decyzyję wydziału 
hYJloteczllego wydaną w przedmiocie przepisania 
tytułu własności ua llowonabyweę moze być poda
na do tegoż wydziału w ciągu jednego miesiąca od 
daty zapadnięcia decyzyi, lecz w każdym razie 
skarga ta nie wstrzymuje wprowadzenia nowona· 
bywcy w Jlosiadanie nieruchomośc.i. Rozpoznanie 
takowej skargi następuje porządkiem skróconym, 
wskazanym w Ustawie Postępowania SądowtJgo 
Cywilnego, 

§ 93. Jeżeli nabywający nieruchomość na licyta
cyi, lub postępujący za nią wyższy o 1/4 część 
szacunek, nie złoży w przeciągu 30 dni dowodów 
spełnienia warunków licytacyjnych, to sprzedaż 
przymusowa uważaną będzie za nie nastąpioną, 
a nie czyniący zadość warnnkom ]icytacyjuym, 
utraci vadium przez siebie złożone, 

Z vadium tego zaspokojone zostaną wszystkie 
przypadające wówczas TowlLl'Zystwu zalcgłe opła
ty terminowe, kary pienięzne i koszta przymuso
wej sprzedaży, 
Jednocześnie wykreślonemi zostaną bez straty 

czasu, z wykazu hypotccznego, za stosownym wnio
skiem, wszelkie wpisy, niedoszłej do skutku sprze
dazy dotyczące. 

Pozostała część vadium wniesioną zostaje do in
stytucyi kredytowej, dla wydauia wierzycielom, 
podług ]lorządku hypotecznego, 
Jeżeliby vadium nie pokryło wszystkich wyżej 

wspomnianych należności, to Dyrekcyja ogłasza 
relicytacyję na koszt i ryzyko uchybiającego 
nabywcy. Relicytacyja ta bezwarunkowo będzie 
miała miejsce w sprzedazach odbywanych dla 

nę sobkostwa i egoizmu przerzynają tu i 
owdzie złote nitki miłości bratniej, a chociaż 
ich niewiele, iloŚĆ ich wystarczająca, aby 
najskrajniejszego marudziarza pogodzić z ży
ciem, Co prawda, kłębki tych nitek tkwią 
przeważnie w sercach ty?h, co ciężką 
toczą walkę o byt powszedm, co stanęli do 
niej uzbrojeni w potężny oręż- w wiedzę, co 
uszlachetnia i uzacnia.! Niedawno zmarł 
w naszem mieście jeden z ogólnie poważa
nych pracowników, nie pozostawiwszy żonie 
i sierotom żadnego majątku. Wdowa zmu
szoną była przerwać kształcenie dziatek 
i rozstać się z nauczycielkami, k t6re od lat 
paru już nad niemi pracowały, Zacne jednak 
kobiety nie dopuściły do podobnej ostate
czności i uprosiły zgnębioną matkę, aby 
i dalej, na teraz już bezpłatnie, pozwoliła 
i~ pielęg~ować młodociane pączki, które 
mezawodllle w przepyszny k wiat rozwiną, 
bo ,upos~żą je w bogate skarby miłości i po
śWI~cellla ... 

nNomina sunt odiosa"; gdyby nie to, z10' 
temi głoskami wyryłbym imiona zacnych 
wychowawczyń, 

Janek. 

----i:+)----
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ścięgnięcia na zasadach § 18 niniejszej Ustawy, niać zapłatą właścicielowi komornego z góry za 
całości lub części pożyczki. czas przewyższający pół roku. 

§ 94. Wysokość kosztów sprzedaży ustanowioną Dziel"Żawcy i zastawnicy całej nieruchomości lub 
zostaje przez Dyrekcyję Towarzystwa, od decyzyi pewnej jej części, obowiązani są wnosić przypada
której, w tym przedmiocie skarga zanoszoną być jące Towarzystwu raty na równi z właścicielami 
może do komitetu nadzorczego; decyzyje zaś ko- nieruchomości. Wszelkie przeciwne temu umowy, 
mitetu są ostateczne. I w stosunku do Towarzystwa nie mnją znaczenia. 

§ 95. Termiu reJicytacyi objawionym zostaje ; § 102. Jeżeliby skutkiem zwłoki IV wykonaniu 
w wykazic hypotecznym przez delegowanego ze przepisanych w niuiejszej Ustawie środków egze
strony Dyrekcyi Towarzystwa. Na dni 15 przed kucyjnych, lub z jakiejkądź inuej pl'zyczyny, Ilrzed 
wspomniouym terminem zamieszcza się tylko raz 'I' sprzedażą w drodzo licytacyi nieruchomości Towa
jeden w pismaeh publicznych w § 82 wzmianko- rzystwu pod bezpieczeństwo poddanej, nadszedł 
wanycl!, obwicszczenic o relicytacyi i takowe roz- termin drugiej obowiązkowej raty, w takim razir: 
lepia się w miejscac.h w tymże § wskazaanych. prócz zwrotu całkowitego niedobol"U, wymaganym 
Egzemplarz obwieszczenia doręczonym być winien będzie bezwarunkowo, zwrot 1/10 części całej 
przez woźnego Sądowego uchybiającemu nabywcy. udzielone przez Towarzystwo pożyczki, która po
Dowody dopełnienia wszystkich tych formalności szu kiwaną zostaje bezzwło\Jznie razem z zaległo
na dni 10 przed terminem relicytacyi wniesione ścią i karami za pośrednictwem środków egzeku-
zostają do księgi wieczystej. eyjnych, postanowionych w niniejszej Ustawie. 
Wydział hypoteczny, nie później, jak na dni 3 § 103. Władze Rządwe i osoby mające udział 

przed licytacyją rozpoznaje wspomnione dowody w zarządzie miejscowym, obowiązane są bezwło
i wyrzeka ostatecznie w przedmiocie dopełnienia cznie zadość czynić wszelkim prawnym wymaga· 
formalności. Relicytacyja rozpocznie się od sumy niom Dyrekcyi w interesach Towarzystwa. 
ustanowionej do pierwszej lieyt:lcyi. 

Za różnicę pomiędzy szacunkiem postąpionym Rozdział VIJ. 
na pierwszej licytacyi, a szacunkiem na relicyta-
cyi podanym, odpowiedzialnym jest uchybiający Szacovvanie nieruchoDloŚci po(l
nabywca pod rygorem przymnsu osobistego, jeżeli <lavvanych pod bezpieczelu;ot-vvo, 
by Z'IŚ szacunek postąpiony przewyższał sumę po- o(lno-vvienie pożyczki i ubezpie
stąpioną na pierwszej licytacyi, uchybiający na-
bywca nie ma prawa do przewyżki, która przezna- czanie 0(1 ognia. 
czoną będzic na pokrycie długów hypotecznych, § 104. Przez oszacowanie winna byu wykazywa-
według planu klasyfikacyjnego; w razie zail nie- ną, ile moŻna najdokladniej, stała wartość niern
istuienia długów, przewyżka ta przechodzi na wy- chomości pod bezpieczeilstwo poddawanej. 
właszczonego właściciela nieruchomości. W tym celu, według uznania Towarzystwa, wy-

§ 96. Jezeliby w tel'minie wyznaczonym do liey- znacza się za każdym razem oddzielua do dopeł
tacyi lub relicytacyi, nie stawili się kandydaci kupna nienia oszacowania komisy ja, złożona z dwóch 
Dyrekcyj,t 'l'owarzystwa wyznacza nowy termin członków Towarzystwa i budowniczego. 
do powtórnej lieytacyi. Najpóźniej na dni 20 § 105. Przy dopełnieniu oszacowania nim'ucho-
przed tym terminem zamieszczone zOSt8ją mości poddawanych pod bezpieczeństwo, bierze się 
w pism3.ch pnlJlicznych dwukrotnie, z przerwa 'ć 
przynajmniej 8-mio dniową,. o!rłoszenia, i takowe na uwagę tak materyjalna ich wartos, jak i do-

~ chód roczny z tychże nieruehomo~ci. 
rozlepiają się w miejscach wskazanych w § 82, § 106. Materyjalna wartość nieruchomości pod 
z nadmienieniem: że z powodu spełzłej pierwszej bezpieczeństwo poddawanej, dochodzi się przez 
licytaeyi, powtórna rozpoeznie się od nieumorzonej sprawdzenie na miejscu planu zabudowań i spo
reszty pożyczki Towarzystwa, z dodaniem do niej rządzenie ophu, oraz przekonanie się o ~topniu 
narosłych zaległości, kosztów i kar, i z obowiąz- trwałości i stanie budowli. 
kiem spełnienia warunków licytacyjnych, wzmian- UWAGA. Za wskazówkę w tym razie może 
kowanych w § 79 niniejszej Ustawy. służyć oszacowanie (lopełnienie przy ubezpiecze-

Na dni 10 przed terminem powtórnej licytacyi, niu budowli od ognia. 
delegowany ze strony Dyrekcyi skład:~ do księgi § 107. Za zasadp; przy oznaczeniu dochodu 1'0-

hypotecznej dowody nowego postępowania w prze- cznego z budowli pod bezpieczeństwo poddawa
dmiocie sprzedaży, celem rozpoznania takowych nych, przyjmuje się najniżsźy dochód brutto z osta
przez wydział hypoteczny, który wyrzeka ostate· tniego trzechlecia. 
cznie w przedmiocie spełnienia formalności. § 108. Jezcli (Id czasu udzielenia pożyczki upły-

Jeżeli by w tym powtórnym terminie nie było nęło przynajmniej lat pięć, a nieruchomość pod 
kandydata do kupna,1'owarzystwo wuosi natych- bezpieczeństwo poddana znajduje się w dobrym 
miast do protokółu źądanie o przysądzeniu Bobie stanie, dozwala się odnowienie pożyczki na nowy 
nieruchomości, a po otrzymaniu takowego, przepi- okres z przyznaniem dodatkowej pożyczki w gra
suje tytuł własności na swoje imię i wykreśla nicach pierwotnej pożyezki lub uez udzielenia do
z wykazu hypotecznego wszystkie długi i ciężary, datkowej pożyczki lecz z obniżeniem wysokości 
oprócz obowiązków i ciężarów mających pier- rat. Udzielanie dodatkowej pożyczki, odpowiadają
wszeństwo przed pożyczką Towarzystwa. cej cyfrze umorzonego długu bez konwersyi, nie. 

Towarzystwo przyjmuje prócz tego obowiązek wcześniej może mieć miejsce jak po upływie lat 10 
uiszezenia wszystkich opłat uprzywilejowanych, od czasu wzięcia pożyczki. Odnowienie pożyczki 
na zasadzie art. 41 prawa hypoteeznego z I'. 1818. z przyzuaniem dodatkowej pożyczki w większej 

·Wszedłszy w posiadanie nabytej tym sposobem wysokośr.i aniźeli pierwotna, może mieć miejsce, 
nieruchomości, Towarzystwo obowiązanem jest jedynie w tym wypadku, jeżeli od czasu przyzna. 
sprzedać takową z wolnej ręki w przeciągu jedne- nia pierwotnej pożyczki, wartość nieruchomości 
go roku. i dochód brutto z takowej podniosły się niemniej 

§ 97. Na wy{lział hypoteczny wkłada się obo- jak o jedną czwartą w porównaniu z oszacowa
wiązek sprawdzać z urzędu dopełnienie formalno- niem dopełnionem przy przystąpieniu do Towarzy
!lci przepisanych w §§ 78, 80, 81, 82, 83, 90, 95 i 96, stwa i nadto nie wcześniej jak po upływie lat 10 
chociażby żadne zarzuty ze strony osób intereso- od czasu przyznania pożyczki, przyczem nieumo
wanych uie miały miejsca. rzona ezęść poprzedniego długu, stosownie do wo· 

§ 98. Sprzedaże nieruchomości, Towarzystwu pod li stowarzyszonego, konwertuje się lub pozostaje 
bezpieczeństwo poddanych, wszelkie egzekucyje w dawnej seryi. 
sądowe i administracyjue, równie jak sprzedaże Przy każdem odnowieniu pożyczki wymaganem 
przymnsowe, czy dobrowolne, działowe, beneficy- jest sprawdzenie poprzedniego oszacowania nieru
jalne i z uchwał rad familijnych dokouywane, nie chomości, w razie zaś znacznych jej zmian jak nie 
wstrzymują bynajmniej środków egzekucyjnych mniej w wypadku zażądania dodatkowewej poży
Towarzystwa. Rozpoczęta przez Towarzystwo sprze- czki przechodzącej wysokość pierwotnej, winno 
daż nie tamuje innych jakichbądź sprzedaży pod być dopełnionem nowe oszacowanie, 
warunkiem, żeby przypadające Towarzystwu nale- § 109. Pożyczki dodatkowe na budowle nowo 
żllości, zaspokojone były przed terminem licytacyi, wzniesione w niel:ucho:l10Ści, ju~ poddanej Towa: 
wyznaezonym przed Dyrekeyję Towarzystwa. rzyst~u pod ~ezpleczenstwo., udz~elane bp;dą na tej 

§ 99. Nieruchomości Towarzystwu pod bez pi e- samej zasadz~e .co ~owe ~ozyCZ~l. 
czeństwo poddane, w razie sprzedaży ich na pu- § 11? .w. laZle n~eak11latnośCl w~płat, do~:rczą
blicznej licytacyi za długi lub w drodze działów cych plelwlastkoweJ .lub {lodat~owej pożyczkI To
między snkcesorami, nie mogą być przysądzone na ~arzystwa, wystawIOną będzlC ~a spl:zedaż cała 
rzecz nowonabywcy, jeżeli postąpiony szacunek ~leruchomość. pOddana pod bezpleczenstwo, bez 
pokaże się niedostatecznym ua pokrycie wszystkich I zadnego pod:lału. . 
należności Towarzystwa. . § .11.1. Kazde zablldowa?le Towarzystw~l pod bez-

Przy tego rodzaju sprzedażach decyzyja Wy- ple~zenst~o podd~ne, wlDn.o być ubezpieczone od 
działu JIypoteczego względem przyzn:mia zalicyto- o~ma w lIlstytU.!~Yl Rzą~loweJ; przy?_zem ~abudowa
wanej nieruchomo~ci na rzecz nowonabywcy (§ 91) ~Ia na któr~ ządan,ą Jest. pożycz"a ptZC?osząc~ 
będzie mogła byt; wydaną, nie pl'ędzej, jak po IS. 5000, wIDny by~ ubezple?zone na tę plzewyż 
złożeniu dowodu uiszczeni~ wszelkich przypadają- szkę ":' pryw.at~yeh l?stytuC~jach:, ..._ 
cyeh 'l'owal'zystwu zaległosci kar i kosztów. § 112 .. W 1 aZle ~l1Iszc.zema pl zez ?glOn llIeru 

. '. chomoścl pod bezpleczenstwo poddaueJ, Towarzy-
~ 100. W Ciągu yostępowama do~yczącego spl'ze- stwo ma prawo odebraś z właściwej instytucyi 

dazy, r?zpoczętCj.z ro~P?:ządzema To~arzystwa, asekuracyjnej, na rachunek wynagrodzenia przypa
Dyrekc~Ja władną Jest, J~sh to za w~aścnYe. uwa.ża, dającego właścicielowi, sumę wyrównywającą nie
ustanowIć doz?r. nad. m~ruchomoścl~, powlOrzaJ~c umorzonej reszcie pożyczki Towarzystwa Krodyto
tako~y właśclcle.loWl. meruchomoścI lub. oso.IJle wego, z wszelkiemi zalegającemi ratami termino
ob~~J. Dozór takI pocIąga za sobą odpowiedz liII- wemi, z karami i kosztami. Następnie Towarzy
nose.. b~dącą. następstwem dozor~l sąd~w~go. . stwo zakupuje listy zastawne na sumę, jaka się 
Jez~h .dozor por~czonym będZIe dłuzlllkowl, t~n okaże potrzebną dla wystąpienia z Towarzystwa, 

ostatm me otrzymuje za to ża1lnego wynagrodzema. odpowiednio do § 17. lIIogąca okazać się przy tern 
§ 101. Od chwili ogłoszenia niniejszej Ustawy, reszta, zwróconą zostaje instytucyi ubezpieczeil, 

żaden z lokatorów nierncbomuści pod bezpieczeń- dla wydania komu należy, wedłng przepisów obo
stwo Towarzystwu poddanych, nie mOŻe się za.sła- wiązujących. 
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Pożyczka zwrócona tym sposobem Towarzystwu 
wykreśloną zostaje z bypoteki. 

Wynagrodzenie asekuracyjne wydanem zostaje 
Towarzystwu na prostą odezwę jego Dyrekeyi, bez 
potrzeby zgodzenia się w tej mierze właściciela 
nieruchomości, lub wierzycieli hypotecznie lIa niej 
ubezpieczonych. 

§ l Ul. Jeżeliby nieruchomość pod bezpieczci18two 
Towarzystwu poddana, w części tylko zg orzała, lub 
w części byla zniszczoną lub uszkodzon ą, Towarzy
stwo rozpoznaje, czy pozostała nieumorzona reszta 
pożye.zki, jest wedhlg przepisów uienicjszej Usta
wy dostatecznie zabezpieczoną. Jeżeli bezpieczeń
stwo uznanem będzie za dostateczne, stosunki To
warzystwa z właścicielem nieruchomości, w części 
spalonej, zniszczonej, lub uszkodzonej, pozostają 
bez zmiany. W razie przeciwnym, Towarzystwo 
oznacza ilość brakującego zabezpieczcnia i odbiera 
sumę odpowiednią z wynagrodzenia, przypadającego 
za uszkodzoną przez pożar nierucbomość, z którą 
postępuje według zasad, ws!;azanyclI w poprze
dzająeym §, nie wymagając zgodzenia się na to, ani 
właściciela uszkodzonej nieruchomości, ani wie
rzycieli hypotecznych. 

§ 114, W wypadkach wzmiankowanych w §§ 112 
i 113, Dyrekcyja 'l'owarzystwa, na prośbę dłuŻni
ków, o pozostawienie im możności odbudowania 
zgorzałych zab11l1owaiI, lub poprawienia szkód 
przez ogieli wyrządzonych, na rachunek wynagro
dzenia asekuracyjnego, może zatrzymać w kasie 
Towarzystwa odebrane z instytucyi ubezpieczeń 
funduszfl i wydawać takowe tymże dłużnikom, czę
ściami, w miarę przywrócenia do dobrego stanu 
części w'zkodzonych przez poż:IJ', pod warunkiem, 
żeby wszystkie przypadające od tych dłużników 
raty terminowe od pożyczek Towarzystwa, całko
wicie z tych fUl1du~zów zatrzymy\~aue były. 

Zatrzymane w kasie Towarzystwa wynagrodze
nie asekuracyjne, nie ulega żadnemu aresztowi ani 
zapowiedzenin; jeżeli zaś odbndowanie nie nastąpi 
w ciągu czterech lat po pożarze, wyżej wspomnio
ne wynagrodzenie asekuracyjne obróconem zosta· 
nie na umorzenie pożyczki, w spósób wskazany 
w §§ 112 i 113 niniejszej Ustawy. 

Instytucyja ubezpieczeń obowiązaną jest do cza
su otrymania odezwy Derekcyi Towarzystwa, 
wstrzymać wszelkie wydawanie wynagrodzeil i za
liczeń należnych z powodu zniszczenia lub uszko
dzenia przez ogieil nieruchomości, Towarzystwu 
pod bezpieczeństwo poddanych. 

§ 115 (ostatni). Towarzystwo zawrze umowę z in
stytucyjami, asekuracyjnemi co do wzajemnych 
zobowiązali, jakie uzuane bęc1ą za potrzebne. Prze
pisy ułożone na podstawie taki ej umowy, winny 
być przez Dyrekcyję podane do powszechnej 
wiadomości. 

--«.:n--

Roztopiony duchem w ciszy, 
Wyglądałem jakiej burzy, 
Burza bowiem zaWijze w życiu 
Jakieś inne doby wróży, 
Roztopiony w niej jak mara, 
Luuatyka szedłem krokiem, 
I napróżno myśl gubiłem, 
W zadnmaniu swem głębokiem. 

Później woli niósł mnie wicher, 
Inuych myśli niosła burza, 
A z chaosu, ja widziałem, 
Nic się również nie wynurza. 
Na posępnem życia niebie, 
Błyskawica nie zapłonie, 
Nawet piorun nie wybiega, 
By szaleńca strzaskać skronie! .. 

Więc nie wierzę w olle cuda, 
Cuda burzy, cuda ciszy-
W jednej próżno siła ginio, 
W drugiej dusza nic nie słyszy. 
Gdybym chociaż wi(lział ludzi, 
W nieprzebrauym figur tłumie, 
Lecz nikt nie chce w ciszy marzyć, 
I nikt szaleć już nie umie. 

Zawieszon więc gdzie.~ IV przestrzeni, 
lI-liędzy niebem znów a ziemią, 
Tkwię sam, bólem rozszalały, 
Nad tłumami, które drzemią. 
Na komety czekam drodze, 
By, gdy przyjdzie roziskrzona, 
Z nią wszechświata obiedz morze, 
Potem stać się tem, czem onu ... 

Józ~r Waslliewslci. 

--«+:n--

z: Miasta i Okolic. 

- RezllI'ekcyje jak lat poprzednich od
będą się w sobotę: vv kościele r"al'llym o 10 
wieczorem, w po-Bernardyńskim o 12 w no
cy; w po-Dominikańskim o 2 w nocy, w po
Pijarskim o 6 rano w Wielką Niedzielę. 

W kościele po-Dominikańskim w Niedzie
lę Wielką odpust z wystawieniem Najświę-
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trzego Sakramentu. W kościele po-Bernar
dyńskim takiż odpust w poniedziałek, oraz 
Nieszpory o 5 po-południu z wystawieniem 
N ajświętszegp Sakramentu. We wtorek w 
trzeci dzień Swiąt w kościele po-Bel'l1al'dyl'l
skim \) 91/ 2 rano odpmwioną zOf3tanic uro
czysta Wotywa Arąybractwa S-tej Anny 
przed ołtarzem tejże Swiętej. 

- \Viosna obdarzyła nas przed paru ty
godniami prawdziwie zludnym uśmiechem. 
Zdawało się, że ustali się już nadobre; zru
ciliśmy też wszyscy nietylko futra ale je
sienne palta, wylegliśmy tłumnie na uli cę 
i po zamiejskie spacery, a cy kliści nasi urzą
dzili pierwszą ogólną wycieczkę o 12 wiorst 
za miasto do J'lburek, gdzie paru z nich ura
czyło się nawet pierwszą w tym roku rze
czną kąpielą! Aliści w parę dni potem po
wietrze nagle się oziębiło, a śnieg z deszczem 
przypomniał nam, że nie czas jeszcze na 
wiosenne uciechy i rozkosze, że daleko je
szcze do lata. 

- .Rozl»orządzenie o stałych stróżach 
domowych w naszem mieście, które miało 
wejść w życie od 13 marca r. b., na teraz 
wykonanem nie będzie. 

- 'J'eah' łódzki przyjedzie do uas dopie
ro 1 maja r. b., z powodu występów gościn
nych p. J\farcello, artystki teatrów warszaw
skich i przedłużenia skutkiem tego sezonu 
zimowego w Łodzi. 

- Zemsta Kontl·abnndzistów. W są
dzie okręgowym piotrkowskim osądzono 
nieda\vno sprawę kontrabandzistów, obwi
nionych o zamordowanie towarzysza. S~rawa 
ta rzuca cbarakterystyczne światło na wzaje
mne stosunki kontrabandzistów i wpływy 
ich na ludność pogranir.zną. 

Pod wieczór 26 lipca r. z. powracali z za
granicy kontrabandziści: Steia n Wylian, 
Jan Paliga i hracia Józef, Paweł i Jan Maj
cherczyki, mieszkallcy pow. będzińskiego, 
wszyscy z kontrabandą. Nie doszedłszy do 
gral1icy, w miejscowości "Polski las" napot
kali oni kontrabandzistę Leona Wasia i ra
zem z nim przekroczyli gr:micę. Skoro atoli 
Wasia zaczął kłótnię z Paligą, Józef Maj
cherczyk oddał Wylianowi swój pakunek 
i kazał mu iść naprzód. Bracia Majcherczy
kowie otoczyli Wasia i, nie zważając na jego 
prośby, zabili go pałką, okutą żelazem.
Wezwani do sądu świadkowie, bracia Ed
ward i Jan Duda, zeznali, że Józef Majcher
czyk podejrzewał Wasia o stosunki ze strażą 
pograniczną i odgrażał się, że go zabije przy 
nadarzonej sposobności. 

Oskarżeni, ludzie młodzi podczas sądu za 
chowywali się swobodnie, niekiedy kłócili 
się pomiędzy sobą, zaprzeczając stanowczo, 
jakoby przyjmowali udział w zbrodni, tylko 
jeden Paliga przyznał się do winy i objaśnił, 
że Majcherczyk dawno już szukał sposobno
ści, aby za bić Wasi a, podejrzewając go o de
nuncyjacyję· 
Sąd skazał Józefa Majcherczyka i Jana 

Paligę na zesłanie do Syberyi na osiedlenie, 
a Jana i Pawła Majcberczyka do rot aresz
tanckich. 

- Z Sądów. Głośna sprawa herszta roz
bójników sosnowickich, Bogusławskiego, są
dzoną będzie w tutejszym sądzie okręgo 
wym 2 (14) kwietnia r. b. 

-- Nn rachunek tow. cyklistów, a ra
czej przyszłego rozlokowania się tegoż, naj
rozmaitsze krążą bajki. Pochodzi to ztąd 
zapewne, że wynalezienie w Piotrkowie od
powiedniego lokalu, któryby jednocześnie 
czynił zadość specyjalnym wymaganiom 
.sportu, jest niezmiernie trudnem i, jak dotąd 
przynajmniej, pokazało się niemożliwem. 
Miasto tutejsze posiada wprawdzie obszerne 
place, nadające się na cyklodrom, ale są 
one zbyt odległe i pozbawione całkiem mo
żliwycb do zamieszkania budynków; pose
syje zaŚ w śródmieściu położone i zabudo
wane, nie posiadają dostatecznie rozległych 
placów_ Na początek więc, wypadnie zape
wne nowemu Towarzystwu: 1-0) posiłkować 
się dawnym cyklodromem, a na miejsce ze-
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brań członków i siedlisko komitetu wynająć 
w mieście pierwszy lepszy, gotowy już i, jeśli 
można, umeblowany lokal, - 2-0) jedno
cześnie upatrzywszy sobie, względnie jak 
największy pusty plac w blizkości ~ródmie
ścia" rozpocząć na nim z wiosną budowę 
nowego cyklodromu, z tym wszakże wt\l'un
kieru, aby, jeśli nic na samym placu, to 
przynajmniej tuż obok niego znajdowała się 
posesyj a, którąby można wydzierżawić, lub 
miejsce, na któremby mógł stanąć w przy
szłości odpllwiedni nu potrzeby towarzystwa 
budynek. 

- Konklll'encyja prowadzoua racyjonal
nie jest duszą bandlu i jednym z najważniej
szych czynnikow jego rozwoju. Jakim atoli 
manem nazwać należy figiel konkurencyj
ny, który spłatano jednemu z poważniej
szych kupców piotrkowskich? W czasie naj
ruchliwszym, bo przedświątecznym, przyle
piono na drzwiach jego kilka kartek, któ
rych treść dosłownie podajemy: "Z powodu 
przewidywanego bankructwa sklep mój w 
niedzielę będzie otwarty" . To już nie kon
kurencyja, to żakostwo. 

- Tent.· zydowski. Jeden z przedsię
biorców łódzkich zamierza sprowadzić do 
Łodzi, trupę teatralną żydowsko-niemiecką 
dająca obecnie przedstawienia w Wiedniu. 
Repertuar trupy składa się z oper i opere
tek w języku niemieckim i żargonie żydow
skim. Trupa w przejeździe ma dać parę 
przedstawień w Piotrkowie, a następnie 
z Łodzi uda się do Warszawy. Podobno w 
Wiedniu cieszy się ona dużem powodzeniem 
i posiada w swym składzie bardzo piękne 
głosy. 

- Kar'mienie trzody chlewnej. Rząd 
gubernijalny tutejszy wydał pozwolenie in
żynierowi Wernerowi na urząc1zenie w Bę
dzinie aparatu parowego, przygotowującego 
pokarm dla trzody chlewnej, idącej za 
granicę· 

- Roboty technicznE.'. Wydano pozwo
lenie inżynierom: Weicbselfischowi, W ąso
wskiemn i Malinowskiemu na prowadzenie 
robót techicznych w obrębie gub. piotrkow
skiej . 

- SPI·ostowanie. Wiadomość o zawią
zanem w Dąbrowie, za staraniem p. Kont. 
kółku śpiewaczem, podana w koresponden
cyi z Dąbrowy, w ~ 12 naszego pisma, jest 
niepraw dziwą, gdyż żadnego takiego kółka 
niema, a tylko p_ Kont., jako kierownik tea
tru amatorskiego, założonego niedawno za 
pozwoleniem władzy w miejscowej resursie, 
pragnąc urozmaicić przedstawienia, zapro
ponował wprowadzenie do nich śpiewu chó
ralnego, na który mają się złożyć głosy 
członków resursy. 

- Ścieki fabl'yczlle w Łodzi. Dla po
prawieuia warunków sanitarnych Łodzi, 
zanieczyszczonej ściekami wód fabrycznycb, 
wydział lekarski ostateczny termin do przed
stawienia odnośnego projektu, wyznaczył na 
dzień 31 maja r. b., projekt ten winien być 
przedstawiony magistratowi łódzkiemu do 
rozpatrzenia 22 kwietnia r. b. W tych dniach 
atali komitet fabrykantów łódzkich, usta
nowiony do opracowania rzeczone~'o pro
jektu, wszedł z podaniem do tutejszego rzą
du gubel'llijalnego o prolongowanie wymie
nionych terminów, z uwagi, iż sposoby oczy
szczania wód fabrycznych u nas nie są znane 
i należało wezwać drogą konkursu specyja
listów zagranicznycb_ Otrzymano wprawdzie 
z Niemiec Anglii i Francyi liczne oferty i 
plany różnych systemów, lecz dla wypraco
wania ostatecznycb kosztorysów specyjaliści 
zarządali danych o ilości zanieczyszczanych 
wód, ich własnościach, oraz topograficznego 
planu miasta. Aby odpowiedzieć na te pyta
nia, należało przeprowadzić specyjalne stu
dyja techniczne, którym pora zimowa, sprzy
jać nie mogła. Na jesieni i w porze zimowej 
ilość wód zwiększa się niepomiernie, pr~y
czem i skład ich chemiczny ulega zmianie; 
rezultaty studyjów hydrotechnicznych, prze
prowadzone w tych warunkach, dałyby 
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wnioski błędne; wreszcie same studyja pro
wadzone być mogą tylko w dni pogodne. 

Dla opracowania więc projektu oczy
szczania wód fabrycznych, potrzeba co naj
mniej ieszcze 11/ 2 do 2 miesięcy; słowem, 
wcześniej niżeli w końcu maja nie może być 
on pl'zedst<l\viony magistratowi łódzkiemu. 

K.lsa zaliczkowo wkładowa w 
t.nsku. Star<lnia p. Władysława Kępińskie
go, właściciela dóbr Wydżyn, o założenie 
kasy zaliczkowo-wkładowej w Łasku nie 
zostały uwieńczone pomyślnym skutkiem. 
J. E. Jenerał gubernator warszawski, z 
uwagi, że stowarzyszenia podobne słabo się 
rozwija.i~ w naszym kraju, orlmówił swego 
poparcia inicyjatorom i nie uznał za właś
ciwe projektu ich przedstawić władzom de
cydującym. 

- PI'ojekt Towarzysta Kredytowego 
miejskiego dla m. Tomaszowa, wzorowany 
na us tawie kaliskiej, w tych dniach przed
stawiony został tutejszym władzom guber
nijalnym. 

- (;\'ndesłane). Znaleziony nr mem mie
szkaniu list zapieczętowany, pod moim adre
sem zawier<ljący jakąś kwotę pieniędzy a nie
wiadomo przez kogo mi nadesłany, składam 
w Redakcyi, do rozporządzenia wysyłające
go. W razie, gdyby w ciągu miesiąca list ten 
przez nikogo odebranym nie został, raczy 
szanowna Redakcyja otworzyć go i zawar
toŚĆ przeznaczyć na cel dobroczynny, we-
dle własnego uznania. FleszY11ska. 

- Bezwzgl~dlłość. Położenie urzędni
ków i oficyjalistów kolei fabryczno-łódzkiej 
nie budzi zazdrości; pensy je pobierają oni 
bardzo skromne, a o kasie em,erytalnej nie
ma nawet mowy do tej pory. Swieżo wyda
ne rozporządzenie rady zarządzającej tejże 
kolei wprost nazwać należy nieludzkiem: 
urzędnik lub oficyjalista cborujący przez 
dwa miesiące dostaje tylko połowę placy
a jeżeli choroba' przedłuży si ę jeszcze na 
następne dwa miesiące uwalniają go za 
służby. Nowe to rozporządzenie zastosowano 
już dwa razy i w obu wypadkach ucierpieli 
ludzie, którzy siły i zdrowie swoje stargali 
w usługach kolei; jeden z nich przesłużył 
20 a drugi około 30 lat przy kolei fabryczno
łódzkiej! Fakt iście oburzający, zwłaszcza 
w obee 25% rocznej dywidendy. 

- Przewóz bawełny wschodnio-indyj
skiej do Warszawy i Łodzi wkrótce będzie 
uregulowanym. Dawniej przewóz tego pro
duktu szedł na Odesę. Trzy lata temu austry
jaekie towarzystwa żeglugi i kolei żelaznych 
obniżyły taryfy i transport bawełny skiero
wał się na Tryjest, zkąd przez Granicę idzie 
do Warszawy i Łodzi. Konkurencyja ta ode
brała drogom rosyjskiem okolo 500,000 pu
dów rocznie ładunku, przewożonego po wy
sokiej taryfie. Obecnie drogi rosyjskie we
szły w porozumienie z drogami austryjac
kiemi o rozdział ładunku pomiędzy sobą, 
przyczem i taryfy ulegną odpowiedniej 
zmianie. 

- Nngła śmiel·ć. W Radomsku rażony 
apopleksyją zmarł w wieku lat 59 ś. p. Wła
dysław Siennicki od lat 20 rejent radomsko
ski. Był to człowiek prawy i zawsze gotowy 
współdziałać przy rozwoju instytucyi do
broczynnych. Jako kurator szpitala i schro
nienia dla starców i kalek, członek rady 
nadzorczej straży ogniowej ochotniczej, a 
przez czas pewien jej prezes, położył zmarły 
niemałe zasługi. 

- ZamOl'downllie bandyty. We wsi 
Jamki pod Strzemieszycami mieszkał niejaki 
l~o~an Pawlica, kilkakrotnie karany wię
ZIemem za różne przestępstwa. Po odsiedze
niu kary, na nowo kradł i rozbijał, a zawsze 
był uzbrojony w rewolwery, noże i sztylety. 
W tych dniach dokonał on w Strzemieszycach 
dwóch zuchwałych kradzieży. Włościanie 
wsi Strzemieszyce, pod dowództwem wójta 
gminy Józefa Flaka, oraz przy pomocy 
dwóch strażników ziemskich, urządzili nań 
obławę. Około 4 po południu obława otoczyła 
Pawlicę w krzakach, w chwili, gdy obdzie-
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rał skórę ze skI' adzionej jałówki. Pawlic 
chciał się ratować ucier.zką, lecz niebaw 
został schwytany, przyczem włościanie zbili 
go tak niemiłosiernie, ze przywieziony do 
aresztu gminnego, pomimo natychmiastowej 
pomocy lekarskiej, nazajutrz ducha wyzio
nął. 

- Z B.-zezin. Roboty w polu już rozpo· 
częto; oziminy wyglądają bardzo ładnie, na 
co, wedle zdania rolników, wpły nęły w zna
cznej mierze ostatnie śniegi. Kampanija go
rzelnicza w całej jeszcze pełni, kartofli spore 
zapasy, co przy wyjątkowo wysokiej normie 
produkcyi okowity w naszej okolicy, pozwoli 
zaol'atrywać się w wywar aż do nowej pa
szy.-Szosa z Brzezin do Łodzi niedawno 
ukończona, pod względem dobroci pozosta
wia bardzo wiele do zyczenia.- Projekt bu
dowy rządowego składu okowity w Brzezi
nach upadł; na cały bowiem okrąg akcyzny 
łódzki postanowiono urządzić jeden tylko 
skład w Łodzi. 

- Częstochowa. Jedną z palących kwe
styi dnia stanowi zanieczyszczanie Warty 
wodami ściekowemi z fabryk tutejszych, 
które na kilka wiorst od miasta zatruwają 
rzekę. Zaradzićby temu mozna przez urzą
dzenie odpływów fabrycznych dalej po za 
miastem.-Postanowione już zostało powiq
kszenie terytorjum naszego grodu z jednej 
strony pod wieś Stradom z drugj~j pod 
Kiedrzyn, z trzeciej aż po za rzekę, przez 
przyłączenie tak zwanego ZcJwodzia. Oby
watele tutej s i złożyli już na ten cel rs. 10000. 

Cena placów zwieksza sie rok rocznie: za 
plac pod budynek, 'w którym pomieści się 
panorama Golgoty, zapłaco obecnie rs. 8000, 
gdy p1"zed rokiem tenże plac kupiono za 
rS.4000. 

- Wystawa I"ói. P. Zawada, ogrodnik 
w Częstochowie, na początku lata urządza 
w swym ogl"Odzie wystawę róż i kwiatów 
sezonowych. 

- Towa.-zyst\l'o p.-zędzalni \v Zawiel'
ciu postanowiło wypłacić za rok ubiegły 
dywidendę w wysokości 17% od kaidej akcyi. 

- Poia.'. We wsi Brzozy gm. Wadlew 
spalił się dom mies~kalny, wraz z I)borą, 
własność Tomasza Szpadzillskiego, oszaco
wany na 460 rs. Pożar wynikł z podpalenia; 
sprawcy jednak dotyehczas nie wykryto. 

- Topielec. We wsi Rożniatowice w gm. 
Bujny, utopił się dwuletni chłopiec, Józef 
Krakowiak. 

- Towaa'zyshvo SosIłowickie powię
ksza kopalnie węgla "Ignacy-lVIortimer" do 
nader poważnych rozmiarów.-Zaczęto rów
nież roboty przygotowawcze do bicia trze
ciego szybu, najgłębszego w całem zagłębiu 
dąbrowskiem, bo dochodzącego 500 metrów. 

- Zakład. P. Bolesław T. założył się 
z p. G. ze drogę z majątku swego do Łodzi, 
wiorst 31 odbędzie w półtory godziny brycz
ką, zaprzężoną w parę koni, które kupił od 
dragonów na licytacyi, jako wysortowane 
za rs. 70. Metę oznaczono na rynku Gayera 
w Łodzi, dzień rekordu, skoro tylko drogi 
dobrze obeschna. P. T. z tern i samemi koń
mi odbywał jui podobne rekordy, zawsze 
pomyślnie i bez szkody dla koni. 

- Zobopólnie zobowiązać!.. Welocy
ped jest jednym z najdelikatniejszycb ładun
k6w, wymagających przy przewozie koleją 
zelazną szczególnej pieezołowitości. Bran
kardy w pociągach osobowych są zwykle 
przepełnione; trudno jest wyjąć welocyped 
z brankardu bez uszkodzenia; welocyped 
waży mniej niż pud i przewozony jest zwykle 
bezpłatnie. We wszystkich tych kwestyjach 
departament kolejowy zebrał uwagi zarzą
dów kolejowych i obecnie opracowuje nowe 
przepisy o przewozie kolejami welocype
dów, zwłaszcza gdy razem z niemi jadą i 
cykliści. 

Jeśli jednak przewóz welocypedów 
obłożony zostanie jaką opłatą, to nalezy 
zobowiązać drogi żelazne, aby brankar
dy miały odpowiednie przedziały v. klatki 

TYDZIEŃ 

na welocypedy - bo może się stać, ze 
cykliści za przewóz rower6w będą płacić, a 
d~ogi żela~ne, mimo to, będą im w dalszym 
CIągu psuc rowery!.. 

- St.·aie nocne. W powiecie łódzkim na 
szosie od Dąbrowy do Rokicia ustawiono 
14 wart nocnych, czuwających nad bezpie
czeństwem podróżnych. 

- Runięcie ściany. W Łodzi, w nowo 
budującym się trzypiętrowym domu przy 
ulicy Długiej pod Kg 8, runęła cała ściana. 
Na szczęście wypadku z ludźmi nie było. 

- Lecznica Klleippa. P. H. Krauze, 
właściciel majątku Chojny pod Łodzią za
kłada w tej miejscowości lecznicę, podług 
metody Kneippa. 

Kasa przemysłowców łódzkich 
w r. z. zdyskontowała weksli za 8,725,773 r8. 
45 kop. Czysty dochód przyniósł uczestni
kom 82,188 rs. Płace oficyjalist6w kasy na 
r. b. podniesiono o 4,360 rs. 

- Elekh'yczność. W Łodzi w fabryce 
wyrobów bawełnianych Gayera jeden od
dział tk.acki, złożony z 200 warsztatów, pra
cować będzie siłą, elektryczności. 

- Zal'ząd cechów .-zemil'śluiczych w 
Łodzi, zobowiązał majstrów, aby termi
nator6w swoich bezwarunkowo posyłali do 
szkól rzemieślniczych niedzielnych. 

- Bank handlowy łódzki powiększa 
swój kapitał zakładowy o milijon rubli i za
mierza otworzyć oddziały na zewnątrz Ło
chi, a przedewszystkiem w Warszawie. 

- O.·yginalna sf1elmlacyja. W Łodzi 
w fabryce Alart i S-·ka trzyna8toletni chło
piec, robotnik tejże fabryki, włożył rozmyśl
nie palec w tryby kółek przy selfaktorze, 
aby otrzymać przewidywane w podobnym 
wypadku wynagrodzenie. 

- Teah' amatOl·ski. W Łodzi 23 marca 
w teatrze" Victorja" pod reżyseryją p. Kop
czewskiego odbyło się pr:t.edstawienie ama
torskie na cel dobroczynny, które zakończył 
zywy obraz "Jutrzenka", układu jednego 
z malarzy łódzkich. 

- Zamiast powinszowa.'. świątecznych 
doktor T. Dobrzelewski złożył w naszej re
dakcyi na rzecz dobroczynności rs. l; doktor 
Wolski wyjeżdżając złożył rs. 3 dla bie
dnych, do uznania redakcyi. 

----(+)----

Wiadomośoi bieżąoe. 

= Podatek od mieszkań. "Pet. Listok" do
nosi, jakoby w sferach rządowych powstał 
projekt uchyłenia podatku od mieszkań, któ
ry nie przynosi skarbowi należytego docho
du, ~ obciąża niepotrzebnie biedniejszą lu
dnoSc. 

---(0)---

ROZMAITOŚCI. 

fj 

z zaufauiem weparta na ich ramieniu (?), dalej 
Austryja, Włochy i na ostatnim Jllanie Anglija.
Na samym przodzie, cokolwiek z boku, Francy ja 
lewą ręką zakrywa oczy, jak gdyby nie dostrz ega· 
ła jeszcze zbliżającego się niebezpieczeństwa. Nl' 
czele grupy wspaniała postać Michała Archanioła 
ukazuje ręką na zbliżającą się z oddali hordę 
mongolskich plemion. U podnóża skały, na której 
stoi grupa, rozpostarta mapa Europy z sylwetkami 
chrześcijańskich świątyń wszystkich wyznaJ!. Sze· 
roki potok oddziela ją od nadciągających hord 
wschodnich, których drogę oświeca pożar miasta. 
Ciężkie, niekształtne obłoki unoszą się nad niemi, 
otaczając postać Buddy. Hordy dziczy zblizają si ę 
już do brzegów potoku i czynią przygotowania, 
aby go przekroczyć. 

Moda lniodo~a. Nawet hygij eu:. i ga
stronomija hołdują modzie. Obecnie najnowszą mo· 
dą, opartą zresztą i na systemie księdza Kneippa, 
j est spożywanie po każdym posiłku dzi ennym kilku 
łyżeczek miodu przaśnego. Nietylko więc w do
mach prywatnych, ale nawet na stołach restaura
cyjnych mozna widzieć słoiki z miodem przy śJJia
daniach, obiadach i kola~yjach. Spożywający słodki 
produkt pszczelny twierdzą, że to znakomity śro
dek "clygestyjuy" , zapobiegający różnym uiedyspo· 
zycyjom żołądkowym. L ekarze temu nie IJrz eczą, 
więc się moda miodowa rozpow8zechnia ku ,~iel
ki ej uciesze właścic.ieli pasiek, znajdujących COI"ll.Z 
więc ej odbiorców. Tym razem, moda gastron om icz
na j est w zgodzie z produkcyją krajową. 

licytacy je w obrębie gubernii. 

- W dniu 2 (14) kwietnia w sądzie zjazdowym 
w Czę8to chowie , na sprzedaż niemchomo ści IV tem
że mieś ci e pod M 501370 (283) położonej , od sumy 
200 rs. 

- 1 (13) kwietnia IV sądzie zjazdowym w Łodzi 
na sprz edaż nieruchomoś ci \Y t emz o mi eś ti e pod 
NI 353 przy ul. S t'eelniej pOłożouej , od sumy 500 rs. 

- Teg6ż dnia w magistracie lll. Piotrkowa na 
reperacyją bruków na ulicy Dnie prowskiej i Gie
orgijeVl"skiej w m. Piotrkowi e, ocl sumy 1515 rs. 
48 kop. 

- 11 (15) kwietni a, w sądzie okręgowym piott·
kowskim na s przedaż ni eruchomoś ci: 1) w lU. No· 
woraelomsku, pod N! 202, od sumy 500 rs., 2) ,"e 
wsi Ożarowice IV pow. będzińskim, pod NJ 29, od 
sumy 200 rs. 

Eu.ch pociągó""VV 
na stacyi Piotl.'kó'W" 

od 27-go października na sezon zimowy 1895{6 r . 

w kierunku od Warszawy G. .M. 

do Granicy: I --
J\~ 1 Kuryj erski {prZYCh. 2 41 } w nocy. (2 klasy) odchod. 2 46 

X~ 5 Pospieszuy {przYCh. 4 12 } po połu-
(3 klasy). odchod. 4 24 duiu. 

Nl 9 Osobowo- {przych. 9 24 } rano. poczt. (3 kl.) \ odchod. 9 34 

M 13 Osobowy {prZYCh. 7 39 } wieczo-
(2 i 3 klasy) odchod. 7 54 rem. 

:M 41 Osobowy {prZYCI!. 3 49 } w nocy. (2, 3 i 4 kl.) odchod. 4 09 

w kierunku od Granicy do 
Warszawy: 

J\l! 2 Kuryj erski {przYCh. 3 9 } w nocy. (2 klasy). odchod. 3 15 

:M 6 Pospieszny { przych. 1 25 } IV połn-
(3 klasy) . t odchod. 1 37 dnie. 

Ą\] 10 Osobowo· {przYCh. 5 33 } po połn-
poczt. (3 kl.) odchod. 5 43 I dniu. 

M 14 Osobowy {prZYCh. 10 27 l} rano. (2 i 3 klasa). odchod. 10 42 

:M 42 Osobowy {prZYCh. 4 22 
} w nocy. (2, 3 i 4 kI.) odchod. 4 42 

Poci,!gi miejscowe 
(3 klasy): 

Dar. Dr. Stanisław Hassewicz-jak dono
szą pisma warszawskie-ofiarował na moralue po
trzeby ludu polskiego w Ks. Poznańskiem 10000 ma
rek, które mają być nmicszczone w akcyjacll Ban
k~ Ziemskiego, ułatwiającego chłopom nabywanie 
ZIemi. Dr. Hassewicz w r. z. ofiarował również M 151 Do PiotrkoVl"a przy-
10000 marek na gimJl8zyjnm polskie w Cieszynie. chodzi z W arszawy 

Oj ciec przyrodnik. X. przechadza M 16 Z Piotrkowa wy- I 
się z synkiem llad brzegiem morza. cho zi do \Yarsz. I 

11 

6 

15 rano. 

I 
50 Ira.no. 

- Józio. Wytł6macz mi, tatusiu, jakim sp oso- M 17 1 Do Piotrkowa przy_ I 
bem morze nie występuje z brzegów, choć tyle chodzi z Warszawy I 
rzek do morza wpada. 

- Ojciec. To bardzo proste, kochanku. Natura M 18 Z Piotrkowa Wy- I 
pomyślała o wszystkiem i dlatego w głębi mórz chodzi do Warsz. I 
stworzyła gąbki, które wsiąkaj ą wodę···· M19{ ZFiot~'koVl"adoGra- :, 

. Obraz aleg·oryczny. We wszyst- mcy I Sosnowca. 
kIch księgarniach niemieckich sprz edają obraz ale- • {Od Grauicy i Sosno . ',' 
goryczny, wykonany w edle planu, nakreśloneg o :M 20 ,,,ca do Piotrkowa 
przez Cesarza Wilholma. Na lewej stronie, na . I' 
skale, ocieniona symbolami wiary chrześcijailskieJ 

11 15 IV nocy. 

7 35 wieczorem. 

1 20 w południ ·~. 

12 00 IV nocy. 

stoi alegoryczna grupa, przedstawiająca mocarstwa ~ Poleca się pierW~~Ol'Zędny 
ucywilizowane. Na pier,v8zym planie Niemcy, z błysz- ~ a tani Hotel Angielski 
Czącym mieczem w dłoni, bystrym wzrokiem śle- , 
dzą w dal ku wschodowi, jakby w oczekiwaniu W mie.fcie C~~.toc"'owie~ w blizkości 
nadchodzącego niebezpieczeństwa. Za niemi Rosy ja dwolCa kolei żelaznej. 
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o G Ł o s z E N I A. 
Dwa Rowery 

pneumatyczne, uzywane, w dobrym sta
nie, SZOSOWE do sprze
<lania, z powodu zamiaru wymia
ny na ,""yścigo-vve. Wiadomość 
w Redakcyi .Tygoduia". (3-1) 

Nowość! 

PIW~ GABINET~WE 
poleca. 

000000000000000000000000 Na skla~zje welocy~edów 
8 Fa.bryka. kotłów :.a.!~:;,.~~ .:;,:.:~:~hatz Meerane 8 .. fi łt! N 'N ~ B O R" 
o o (przy lokalu Redakcyi "Ty[odnia"): 
O Kotły Parowe O Dzwonki, trąbki, pedały filcowe i gu· 

O 
mow'e, klucze francuzkie, zatyczki do O szpicrut, pochwy lub spręzyny do pom-

O wszelkich rozmiarów, ciśnień i syste- O pek, pompki, sprzączki do spodni, gum-
mów, najlepszych konstrukcyj, o naj- ki do wentyli, kulki, pudełka repara-O dokładniejszem wykonaniu. O cyjne, rączki do kierowników etc. 

O O (6-2) 
... .!rzegrzewacze pary patentu 

KANTOR BROWARU 
Piwa Monachijskiego 

00 "Oschatz" . Bezdymne paleniska. __ 0
0 
I Jest do wykonania około 

50,000 st6p kub. mU1"U, 

l
o KOSZTORYSÓW i bliższych obja O zyczący się podjąć takowej 1'0-

O - O I boty, zechca. po blizszą informa-śnień udziela JENERALNY RE-

O O 
cyję zgłosić się do Redakcyi, 

w Piotrkowie. PREZENT ANT w go<lzinach redakcyjnych. 
Nowy ten gatunek piwa, wyrobiony O O (2-2) 

z nlłjlepszych materyjałów zagrani- O ff1.Ll7''DT/C'T/ ~ .LZsryz TH'Z·nH/·n*" O ~~~~~~~~~ 
cznych, sprzedawlłnym będzie po ce- .1-116"-1"34 3 ~6 .IJ'J .Iii. 'u, VI. 

nach umiarkowanych, tylko -vv 1Ia- O 6 ' O NanCZYCI' °llra NI' °mlra 
Ronach, we wszystkich miejsco- Biuro Techniczne, Ł OZ, Ewangielicka .M 7. IJ A.. IJ A. 
wych: handlach win, zakładach gastro- O (20-6) O 
nomicznych, restauracyj ach i w kanto- eOOOOOOOOOOOOOOOoooooooe 

życzy sobie przyjąć obowiązki stałe 
w domu prywatnym do starszych 
dzieci-lub dawać lekcyj e na godziny. 
Wiadomość bliższa w księgarni A. Pań-

rze browaru w domu p. Spana, obok 
teatru. (3-3) 

Do sprzedania 
.,67 ~iechcicach pod Gorzko
wicami: 70 sztuk bydła opasowe
go tłustego i młodego, 20 świń 
tłustych, 200 centnarów koniczy
ny na paszę, ~ wagony kwiatu 
sodowego, (2-1) 

Zaskarbiwszy sobie zaufanie po
wszechne, jako dzierzawca Restaura
cyi w IIotelu Angielskim ~ C z ę
S t; o c h o 'v i e, donoszę, ze 
HOTEL KRAKOWSKI 
:na JASNEJ GÓRZE na
byłem na własność i tenze urządziłem 
z wszelkim komfortem. Dobol'ową 
kuchnią, wyborowemi winami, umiar
kowanemi cenami i rzetelną usługą 
będę siQ starał utrzymać juz wyrobio
ną opiniję. Przyjmuję wszelkie zamó
wienia na śniadania, obiady i kola
cyje tak w hotelu, jak i na miasto. 
Dla dogodności Sz. Publiczności eo
dziennie kursować będzie kareta z 
dworca kolei do Hotelu i z powrotem. 

(50-7) Z szacunkiem 

JÓZEF B'O'JrtOWSKI. 

"Tygodnik Illustrowany" 
znaczuie powiększył od N. R. objętość i daje obecnie w kaZdym numerze: 
20 duZych stron tekstu illustracyj, 16-to stronowy dodatek powieściowy i ko
lorową okładkę. Obecnie drukuje .Tygodnik" nową powieść Bolesława 
Prusa p. t. "Fa1'aon", poczem nastąpi druk" TYielkiej powieści ju
bileuszowej" Hen1"yka Sienkiewicza, - Przedpłata na n TYGODNIK 
ILLUSTROWANY" wynosi w Warszawie kwartalnie rs. 2, półrocznie rs. 4:, 
rocznie rs. 8, z przesyłką pocztową kwartaluie rs. 3, półrocznie I's. 6, 
rocznie rS. 12; - Adres: Wa1"SZaWa, K1"akowskie-Przedmieście 17. 

(W. B. O. oM 1623) (2-2) 

skiego w Piotrkowie. (2-2) 

Ta.nio 

BBOW.iJ.B 

Ru~~lf~ B~rten~~~n 
poleca ltJ 

~;;:T:;;;;:T:;;;;:T:;;~~. ~. ;;:T:;;;;:T:;;.~~;;:T:;;~~~T. :'1': ... ,1 • t hł 
~~!.......~~ł ........... 8......::~~ ............ :.. ........ ~~.~.~.~.~~.~~1 O na nadchodzące swię a ~ 

~:~ Powszeclmie znany SAL VATOR ~Iaster na oocisb r:~ H WIEi~';ow~~CY w 
~'~ W. Bf!~~!!:~!tLJjJGO ~~~ ~ hutelk~' 8 :p~?!on 5 kop. ~ 
~', w Warszawie, Przejazd Nr. 643. ~',~ ~ oraz g 
~ Dostać mozna we wszystkich aptekach i składach apteczuych. ~ ~ Eł ł.ł1'imo Ellgrome" ~ 
l'..J Cena kop, 35 za pudełko. l' k b t lk H 
r'jti'" Wysyła się pocztą do wszystkich miejsc w Królestwie i Cesarstwie. r. po 7 op. u e a. (I] 

~ (W. B. O. 1464) (10-2) ~ ~ Oba te gatunki, pomimo nader ,.i""'" • ....."...#..,.... ........ fi'it..,.... .. ~ • ..,.....~~....."... ......... · .... '.,. ................ _.......:;;~~ nizkich cen, nie ustępują w do-
~~~~:.L :.L :.L :.L ::..;:~~::..;:~~~~~ broci piwom warszawskim. -

OSTRZEŻENIE! ! ! 
Papier ił Cigarettes francais "LES DERNI~RES CARTOUCHES". 

z powodu ukazania się w handlu w ogromnej ilości gilz z bi
bułKi, naśladującej gilzy marki "Les dernh!res Cartouches" uprasza się 

Sprzedają się w kantorze bro
waru w partyj ach nie mniejszych 
nad 20 butelek. (2-2) 

• 
Szauowną Public?., by zwracała uwagę nietylko na rysunek bibułki, 

• lecz takze na przezroczyste napisy "Les dernieres Cartouches", znajdują-
Ogier J .iJ.SZCZ, ce się na każdej gilzie wyrobionej z bibułki "Cartouches". Jest to je-

Do sprzedania na bardzo korzystnych 
warunkach 

11 włók lasu dyna bibułka uznana przez analizę Chemicz. Labora!. Cesars. Warszaw. 
pełnej krwi, urodzony w Stadni- Uniwersytetu za najlepszą i nieszkodliwą dla zdrowia. 
i~g~~~~c1jf1KJ~ifl~ Próby oryginalnej hibnłki .Cartouches" fabryki "Braunstejn Freres Paris", 

TELEGRAPH od d.l mar- ==w=y=SY=ł=a=f=l'=an=c=o=D=o=m=H=a=n=d=l=oW==y=L==. =S=i1=b=e=l'=la=s=t=w==w==a=r=sz=a=w=i=e=,:::::, razem ca r. b. pokrywać będzie w do- (W.B.O. oM 568) Graniczna 10. Telefonu 85f). (8-8) 
mini um Liso wice (3 mile od Ło-
dzi szos~) po rs. 25--i rs. 3. dla ~""~""",,,"-'I~_""_"""-'_ w jednym kawale, stanowiące odrębną 

stajennego od klaczy. ~ całość, obciązoną serwitutami włościan, 
Blizszych informacyj udziela dla której to przestrzeni leśnej urzą· 

Administ1'acyja D6b1' Li- Zatwierdzone przez JW. Ministra Spraw Wewnętrznych dzonem jest gospodarstwo, wedle pla-
sowice, przcz st. dl'. żel. Ko- > d fi nu, zatwierdzonego przez naczelne wła-
Juszki. (6-5) i kaucyjonowane po rmą: dze włościańskie. Las ten jest połozo-

• • ) "WAR~ZAW~KIE BIUR~ ~Gt~~~EN'" ~;i ~l~~Jie}!~!~~~ d~a~s:~~f:d~tS:~~ > i posiada oddzielną hypotekę, na któ-
AKUSZERKA > rej zadne długi nie figurują. - Blizsze 

z dyplomem \Varszawskiego uniwer- informacyje udzielone być mogą w ka-
sytetu udziela porad paniom potrzebu- » otwarte w WARSZAWIE przy ul. WIERZBOWEJ N~ 8, wprost zdym czasie w kancelaryi W-go Gogo-
jącym zupełnej dyskrecyi, zaopatrzona lowskiego, Rejenta w Piotrkowie. 
w utensylja zabezpieczające zdrowie Niecałej. Telefonu N~ 461. (3-2) 
chorych przyjmuje na czas dłuz~zy bez ~ ~ 

meldunku. Słabość umieszczenie dziec- ~- Przy}· mUJ· e ogłoszenia do wszystkich pism (- Włodzimierza Sapińskiego 
ka 15 1". pokoje oddzielne wygodne 
Królewska 31 wprost Saskiego ogrodu ~ perYJ' odycznych WrGlEL KAMlmy, Km, WrSIEl ORZEW~Y, 
w Wa1·szawie. (WBO. 449) (12-10) ~ ~ 

SKŁAD: przy rynku Aleksandryjskim 
Do nabycia w ksi~garniach Piotrkowskich! PO CEl'IACH REDAKCYJnYCH. obok ogrodu po Pijarskiego w Piotrko-

~ U 'i:J ~ 1\1 wie. Obstalunki nalezy robić w składzie. 
~ ~ ~ J" ~ Odstawa natychmiastowa. (26-23) 

~:':,;!!Ei;;i;:;;!f"~~~f1!:!~= S "---;::;:~::;:~:.;::::-:;~-:::a~-~- Do d'i:~:::g: P~~o;:;:i :~ł~~, ,i, 
sobach uprawy, karmienia i melijol'o- > ( ~ JjJ n JjJ z r s 

waBia roli. (10-7) """""""""""""""""""""""""""1 przekhld E. D. 

• • z 

Redaktor wydawca :lIirosław Dobl'zailski • 

.u;oBBO.leHO II;eHBypOIO. IIe'laTaHO B'L IIeTpoKoBcKoit ry6epHcKoit Tllnol'pa~il'I. 
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Po dwóch godzinach męczarni mogła nakoniec 
schronić się na chwilę do obszernego saloniku, zam
kniętego grubą portyjerą, do którego goście nie mieli 
przystępu. 

Tu rzuciła się na fotel zgnębiona i przybita, sie
działa nieruchoma z wyrazem bezmiernego znużenia 

w całej postaci. Przeklinała dzień, w którym zdecydo
wała się powrócić i bywać w świecie. 

Portyjera poruszyła się. 
- Czy nie potrzebuje pani czego?-spytał, stając 

w progu Marsac. 
Skinęła na niego, by się przybliżył. 
- Źle zrobiłam - powiedziała stłumionym gło

sem,-że powróciłam, źle zrobiłam, że sama wprowa
dziłam w świat córkę. Przyniosę jej nieszczęście, zoba-
czysz pan! . 

- Co za myśl-przerwał Marsac. - Jakto, czyż 
pani nie widzi, jak skwapliwie skorzystano z waszych 
zaprosin? 

- Gilberta jest bogata i teraz tego boję się naj
więcej, by ją nie poślubił dla pieniędzy jaki łowca 
posagowy. Oh! wiem, że za mąż pójdzie, majątek prze
waży szalę, ale jak pójdzie? za kogo? ... 

- Jeżeli pani myśli o tych rzeczach - przemówił 

spokojnie Marsac - należy im zapobiedz, należy wal
czyć, bt> to jest obowiązek pani, od któl'ego uchylić się 
jej nie wolno. 

Zerwała się i wyprostowała. 
- Masz pan słuszność-zawołała.-Tak właśnie 

należało do mnie przemówić. Powróciłeś mi siły i dzięki 
ci za to najlepszy mój przyjacielu! 
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Przez dwie godziny chodzili po parku, odnajdując 
tu i owdzie dziecinne wspomnienia., żyjące w pamięci 
Pawła. 

- A więc, ty nie widziałeś mamy od lat osie
mnastu?-spytała, gdy wchodzili do domu, 

- Któż ci to powiedział? 
- Ty sam, Wszakże mówiłeś, że mama nie była 

tu od lat osiemnastu, a potem znów, że wakacyje tu 
zawsze spędzałeś ... Czy widywałeś ją w Paryżu? 

Mówiąc to, patrzyła na niego badawczo. Paweł 

czuł się zmieszany i nie wiedział, co jej odpowiedzieć. 
Sprytna dziewczyna od paru godzin zarzucała go bez
myślnemi napozór pytaniami i z jego odpowiedzi zllV.
dowała widocznie w zaciekawionej główce cały gmach 
przypuszczeń. Jeżeli wyda się wszystko, jeżeli zdradzi 
przed nią swój stosunek do matki, na cóż się zda po
święcenie ojca, co się stanie z honorem rodziny, jeżeli 

powierzy jego tajemnicę w ręce tego trzpiota. 
Wszystkie te myśli przeszły przez jego umysł 

z błyskawiczną szybkością; zdecydował się skłamać, 
. Widywałem ją w Paryżu-powiedział.-Pamiętaj 

zawsze o tem, że rodzicom naszym, choć niewiele zna
nym, winniśmy przedewszystkiem szacunek. Miłość 
i przywiązanie zjawią się później. 

- Oh! ja kocham już ojc~ulka, jakgdybym go 
znała od dziecka!-odpowiedziała, wbiegając w podsko
kach na schody terasu. 

Rozmowa ta zrobiła na Pawle niewymownie przy
kre wrażenie. Pomimo czarującego wdzięku, widok 
Gilberty draźnił go i niepokoił. Ona za to zdawała się 

Nemezys. 6 
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rozkwitać jak kwiat w słońcu pod wpływem otacza
jącej ją miłości i uwielbienia. Wszyscy ją tu kochali 
i psuli, Matka szczególniej nie mogła oderwać od niej 
wzroku, a widząc, że wesołość jej czaruje i rozwesela 
ojca, szczęśliwą była, że przez tyle lat opuszczo
nemu sprowadziła do domu ten ciepły promyczek 
wiosny. 

Na syna patrzyła wtedy tylko, gdy tego nie wi
dział, unikała spotkania z jego wzrokiem, Młody czło

wiek zachowywał się z zupełną swobodą, podtrzymywał 
rozmowę i ilekroć nie mógł tego uniknąć, zwracał się 
z szacunkiem do matki i odpowiadał na jej pytania. 

N ajtrurlni.ejsza chwila w tym dniu nadeszła, 

Mieli się rozejść na wieczorny spoczynek. Gilberta po
dała czoło ojcu, uściskała matkę i z wyzywającą cie
kawością wpatrzyła się w brata, chcąc widzieć, jak on 
rodziców pożegna. Paweł widział to doskonale, Zbliżył 
się do matki, ujął jej rękę i złożył na niej pocałunek, 
ona pocałowała go również w głowę. 

Nieszczęśliwa kobieta wolałaby już ceremouijalny 
ukłon llad ten chłodny, wymuszony pocałunek. Czuła, 
ie jest to tylko czcza forma, w której serce jej dziecka 
nie drgnęło, dotykając ustami matczynej ręki. 

Baron ucałował również rękli żony i wszyscy 
rozeszli się do siebie. 

v. 
Skoro wszystko w pałacu ucichło, baronowa 

wzięła lampę do ręki i skierowała się ku końcowi 
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Gilberta podobała się też ogólnie, Ten i ów przypo
minał dawne czasy, większość puszczała je w niepa
mięć, jedni przez dobroć serca, inni dlatego, by nie 
zamykać sobie domu, któremu stosuuki barona, bogata 
i wyborna kuchnia zjednać mogły liczne koło przy
jaciół. 

Pod koniec stycznia baronostwo uznali, że będzie 
można wydać bal. Rozesłano dwieście zaproszeń i posta
rano się urządzić wszystko z wyszukanym smakiem 
i elegancyją. Baronowa blada jak marmur stała w pier
WSZyUl salonie, witając przybywających. Panowała nad 
sobą tak, że nikt nie dojrzał na jej twarzy ani śladu 
męczarni, przez które przechodziła. Uśmiechała się 
i witała uprzejmie przybyłych, a drżała co chwila na 
myśl, że spotkać ją może obelga, że lada chwila mogą 
ją zranić jakąś przymówką, lub żartem, na który nie 
będzie mogła odpowiedzieć. Na dwustu zaproszonych 
stu osiemdziesięciu niezawodnie przybyło tu po to, by 
zobaczyć tę niegdyś upadłą kobietę, czyniącą honory 
domu, by ją skrytykować lub zranić. 

Istotnie też od czasu do czasu docinano jej niemi
łosiernie, 

- A córeczka państwa? - spytała pary, żyją
cej z sobą oddawna w niezgodzie, bez skandalu je
dnak, 

- Córka nasza jest jeszcze zbyt młoda, by mogła 
wszędzie bywać-odpowiedziano jej. 

Baronowa wiedziała dobl'ze, że "zbyt młoda có
reczka" ma 25 wiosen skończonych. 

- Bardzo mi przykro - odpowiedziała jednak 
bardzo obojętnie i spokojnie. 
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