
Rok XXIV. Petroków, 12 (24) Maja 1896 r. Nr. 21. 
PRENUftIER1\T A 

w m i ej 8 C u: 
rocznie .. rs. 3 kop. 20 
półrocznie . rs. 1 kop. 60 
kwartalnie . rs. - kop. 80 

II Cena pojedyńezego numeru I 
kop. 8. I 

z przesyłką: I 
rocznie. . . rs. 4 kop. 80 I 
półrocznie . rs. 2 kop. 40 
kwartalnie . rs. I kop. 20 

OGŁOSZENIA. 
Za ogłosz enie l-razowe k.8 

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

I 
sza. Za reklamy i nekrologi, 
oraz ogłoszenia zagraniczne 
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 jed~szpaltowym. 

Wychodzi W każdą Niedzielę wraz z oddzielnym stałym Dodatkiem Powieściowym. 
biuro Redakcyi i ekspedycyja główna w oficynie domu p. Ka
tarzyńskiego obok Magistratu.-Ogłoszenia przyjlłlllj~,: W Piotr
kowie Redakcyja "Tygodnia" i obie księgarnie; w Warszawie 
"Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8; 
oraz takież biuro pod firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej "Raj
chman i S-ka"); w Łodzi "Biuro Dziennikówu B. Londy1'/'skiego, 
Zawadzka 12; wreszeie wymienione obok agentury w miastach 

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

Prócz tego, 

w Częstochowie W. Komornicki. 
" Będzinie • Janiszewski Stan. 

n Adam Mazowita. 

w Łasku VlT. 
n Tomaszowie n 

n Rawie n 

Grass. 

powiatowych gubernii piotrkowskiej. 

n Brzezinach 
• Dąbrowie 
n Sosnowcu 

n Waligórski Karol. 
• Jermułowicz. 

• Radomsku n { 

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

I Szanownemu Duchowieństwu, kolegom, 
przyjaCiołom, zyczliwym i znajomym, którzy 
oddali ostatnią przysługę mężowi i ukochlL· 
nemu naszemu ojcu, ś. p. Franciszkowi 

I 
Lipi1/'sl.iemu, a szczególniej kolegom 
zmarłego, W-nym 'Wojciechowskiemu i Dmo-
chowskiemu, za ich zyczliwość okazaną nam 
w ciężkich dla nas chwilach, serdeczne 
• Bóg zapłać" składają 

Wdowa i dzieci. 

WYSTAWA lI!GXElTXC:Z:lTA 
W \V ł\J·szawie. 

(Korespondencyja" Tygodnia".) 

l. 

Świetna. to myśl i chlubna to rzecz, pokazać 
ludowi, jak IV tej życiowej wędrówce po ziemi 
i w walce o byt - ma żyć i działać, aby swoje 
istnienie uczynić znośniejszem, aby swoje siły 
i zdrowie unormować podług zasad hygieny i czy
stości ... 
Tą piękną, iście humanitarną ideą, kierowane 

liczne grono osób dobrej woli i dużego ducha 
przedsiębiorczości, od dłuższego czasu opraco
wywało plan drugiej już w naszem mieście wysta
wy bygienicznej (pierwsza odbyła się w 1887 r.) 
i po licznych a mozolnych czynnościach wstę
pnych, plan ten doprowadziło do skutku. 

Z wystawą hygieniczną wiążą się u nas ściśle 
nietylko rozwój naszych najrozmaits;r.ych gastro
nomiczno - konsumcyjnych przedsiębiorstw, ale 
i warunki sanitarne miasta ... 
Dużo się i tak w tym kierunku u nas w ciągu 

ost.atnich kilku lat zrobiło, ale wystawa hygieni
czna będzie niezawodnie bodźcem do wszelkich 
dalszych ulepszeń i innowacyj, mających przede
wszystkiem na celu dobro miasta, odnośnie do 
jego hygienicznego poziomu i wartości. 

Otwarcie wystawy hygienicznej odbyło się 
w dniu 16 b. m.; wszelako expozycyja. w całej 
swej świetności ukaże się jeszcze ogółowi nie
prędko ... 

Jest wiele jeszcze pawilonów i kiosków niewy
lwńczonych, namiotów niewypełnionych okazami 
i klombów ogrodowych, nieugarnirowanych 
kwieciem ... 

Nieustające deszcze i wogóle wielce niesprzy
jająca pogoda, wplynl,lła bardzo ujemnie nietylko 
na energiję wystawców, ale i robotników, zajętych 
przy budowie poszczególnych gmachów ... 

Jest więc po dziś dzieJ'l gotów zaledwie 8 pa
wilon główny i to w niektórych działach nieza
jęty jeszcze przez wystawców, oraz z ogólnej 
liezby dwudziestu kilku oddzielnych pawilonów, 
got.owych jest zaledwie parę· .. 

Z konieczności zatem, nie będziemy się w tym 
na~zym przeglądzie trzymali alfabetycznego po
rządku wystawy, ale z obowiązku dziennikarskie
go zajrzymy przedewszystkiem do tych budyn
ków, w których nie rozlega się już huk młotów 
i które stanęły zupełnie gotowe do apelu. 

Wchodzimy na wystawę od ulicy Kaliksta. i tuż 
niedaleko, po za bramą, spostrzegamy pogotowie 
ratunkowe, pomysłll hr. Pt·zeździeckich. 

Zanim przysięgli ocenią jak należy, tę doniosłą 
innowacyję, mającą znaleźć zastosowanie w syre-

nim grodzie, my, na tern miejscu, nazwiemy pogo
towie ratunkowe główną attrakcyją wystawy. 

Obok pvgotowia, ustawione zostały trzy powo
zy, odpowiednio urządzone, i mające na celu 
odwożenie chorycb, znajdowanych na ulicy, do 
pogotowia. 

W pawilonie głównym widz ma przed sobą 
przepiękną mozajkę przemysłową, z zakt·esu kuli
namo-hygienicznego ... 

Obok więc świetnie rozwijającej się fabryki 
makaronów Barszczewskiego i S-ki (bez konkuren
cyi) widzimy niestrudzonego fabrykanta Edmun
da Chrzanowskiego, f,lbryka musztardy "Arthura" 
ma za sąsiada Semadeniego, a wyroby aluminiowe 
usadowiły się obolc .. hygienicznych gorsetów! 

Teodor Lissowski, właściciel fabryl{j biszkoptów 
i cukrów p. f. "F. Anczewsld" z wielkim nakła
den kapitału i pracy, wybudował w specyjalnym, 
wykwintnym budynku fabrykę biszkoptów, która 
czynną będzie przez cały czas trwania ekspozycyi 
z wyjątkiem niedziel i swiąt. Fabryka p. Lissow
skiego stanowi też jedną, z kulminacyjnych pun
któw wystawy i cieszyć się będzie niezawodnie 
ogólnem uznaniem publiczności. 

Oryginalnie bardzo pomyślany jest pawilon wi
na Sza m pańskiego "Excelsior", gdzie każdy zresztą 
może być ... wielkim panem, bo za kilkanaście ko
piejek dostaje kieliszek szampańskiego! To też 
amatorów nie brak! .. 
Ukończony zupełnie stoi na wystawie barak 

przenośny systemu Dockera, firmy Cbristoph 
i Unmack, posiadający wiele zalet, obok jednakże 
pewnych stron ujemnych, jakie wykażemy w na
stępnych naszych sprawozdaniach ... 

Naturalnie, że nie możemy przedstawić czytel
nikom nawet ogólnego zarysu wystawy, z powodu 
jej niewykończenia i braków, jakie dotąd jeszcze 
posiada ... 

Zaczekajmy, aż harmonijll mącić przestaną 
huk młotów i rznięcie piły drwala, a wtedy posta
ramy się czytelnikom "Tygodnia" przedstawić 
wystawę hygieniczną z fotograficzną bodajby 
ścisłością·· . 

Adolf Stm·kman. 

--+«-o-lIM--

Z. Miasta i Okolic. 
- Z powodu UI'oczysłości KOI'onacyj

nych w całem Państwie, w mieście nasze m 
także nastąpić ma cały szereg zabaw, w któ
rych przyjmą udział wszystkie społeczne 
warstwy. I tak, w sam dzień Ś-ej Koronacyi 
będzie dany w resursie miejskiej objad 
składkowy na sto dwadzieścia kilka osób, 
następnie obiady bezpłatne dla ubogich, 
dane staraniem piotrkowskiego oddziału 
russkiego Towarzystwa Dobroczynności 
i miejscowego Towarzystwa Dobroczynno
ści dla Chrześcijan-każdy w swojem po
mieszczeniu na 220 osób: oddział 26-go o 4 
po południu, Towarzystwo 27-0 1 po połu
dniu. Dozór bóźniczny piotl'kowski również 
urządza bezpłatne obiady dla ubogich wyzna
nia Mojżeszowego, o tychże samych godzinach 
w oba dni uroczyste. W reszcie w d. 28 b. m. 
wydany będzie kosztem miasta bal publi
czny, bardzo świetnie się zapowiadający. 

Pl'Zejazdy. W tygodniu bieżącym 
przejechały przez Piotrków pociągami nad
zwyczajuemi, dążąc do Moskwy, na Św. Ko
rouacyję Najjaśniejszych Państwa, następu
jące Najdostojniejsze Osoby: 

dnia z 16 na 17 w nocy Jego Królewska 
Wysokość Książę następca Rumuński z Mał
żonką; 

dnia 18 Jego Królewska Wysokość Ksią
że Ludwik Bawarski, o 12 1/ 2 w południe; 

tegoż dnia w nocy Jego Królewska Wyso
kość, Książe Ferdynand Bulgarski; 

w nocy z 18 na 19 pociągiem nadzwyczaj
nym przejechało przez Piotrków nadzwy
czajne Poselstwo Rzeczypospolitej Fran
cuzkiej; 

tejże nocy pociągiem kuryj61·skim prze
jeżdżali Jego Królewska Wysokość Książe 
Nast~pca Tronu Greckiego i Jego Wysokość 
Książę Mikołaj Czarnogórski; 

w nocy z 20 na 21 raczył przejechać 
przez naszą stacyję pociągiem nadzwyczaj
nym Jego Cesarska Wysokość Arcyksiąże 
Austryjacki Eugienijusz, udający się do Mos
kwy, w zastępstwie Arcyksięcia Ludwika 
Wiktora, którego wyjazd został wstrzymany 
w ostatniej chwili z powodu śmierci ojca, 
Arcyksi~cia Karola Lud wika, brata Cesarza 
Austl·y jackiego; 

w nocy z dnia 20 na 21 pociągiem kury
jerskim przejeżdżał Jego Książęca Wysokość, 
Książe Sasko-Wejmerski. 

- Wybol'y do Tow. DobroczYllnośi
odłożone z powodu nie zebrania się na po
przedni termin dostatecznej ilości człon
ków - wypadają na przyszłą niedzielę, 
dnia 31 b. m_ 

- Z Towarzystwa Dobroczynności. 
Odnośnie do § 1 testamentu ś. p. Karola 
Burgbarda obecnie jest fundusz na zaku
pienie jednej maszyny do szycia, o którą, 
wedle wyraźnej woli testatora, ubiegać się 
mogą biedne wdowy dziećmi obarczone, lub 
dorosłe panny, z zarobku siebie i rodzinę 
utrzymujące, z warunkiem, aby kandydatki 
były katoliczkami, mieszkankami m. Piotr
kowa i moralnego prowadzenia. O czem 
zawiadamiając, Rada wzywa osoby' intere
sowane, aby z odpowiedniemi dowodami 
zgłosiły si~ do kancelaryi tejże rady naj
później, do 3 (15) czerwca r. b., gdyż po 
upływie tego terminu żadne prośby o maszy
n~ w półroczu bieżącem przyjęte już nie 
będą· 

Prezes Rady S?·zednicki. 
Członek-Sekretarz Rajkowski. 

-- Kolej do Sulejowa. Projekt wązko
torowej kolei do Sulejowa, na studyja której 
otrzymał pozwolenie obywatel z opoczyń
skiego p. Psarski, zost.ał już wykończony 
przez inżyniera Rusockiego i niebawem, po 
załatwieniu jeszcze niektórych formalności, 
zostanie przedstawiony władzy do zatwier
dzenia. P. Psarski, który kolej tę projektuje, 
zamierza zastosować do niej motory parowe; 
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nie byłaby to zatem, jak donosiliśmy, kolej 
konna, ale parowa. Linija kolejowa ma być 
poprowadzoną po burcie, czyli po brzegu 
szosy, a dla mijania się wagonów zaprowa
dzone będą odpowiednie weksle. 

- Przeprowadzanie wi~źllió\V z miej
scowego więzienia do gmacbu sądowego, 
zwabia zazwyczaj mnóstwo gawiedzi pró
żniaczej, na którą oddziaływa bardzo nieko
rzystnie, czyniąc w jej oczach najzucbwal
szych zbrodniarzy, bohaterami dnia. Mieliś
my tego dowód podczas sądzenia sprawy 
Bogusławskiego, kiedy zwarte tłumy godzi
nami całemi oczekiwały na chwilę przepro
wadzenia więźniów z gmachu lub do gma
chu. Z drugiej znÓw strony zdarza się czę
sto, że pośród oskarźonych znaleźć się mogą 
ludzie niewinni, zbiegiem fatalnych okoli
czności wplątani do sprawy sądowej, któ
rym wypadałoby oszczędzić przykrego nad 
wszelki wyraz przebywania ulicy pod strażą 
i przy asyscie próżniaczej gawiedzi. Sądzi
my, że więzienie nasze nader łatwo utrzy
maćby mogło parę koni i sprawić omnibus, 
na wzór używanego w Warszawie, w któ
rym możnaby przewozić więźniów do gma
chu sądowego i z powrotem, z większem da
leko bezpieczeństwem, niżeli przy transpor-
towaniu ich pieszo. . 

- Dzieci żebrzące. Po ulicach naszego 
miasta w różnycb porach dnia napotkać mo
żna prawie codziennie małych włóczęgów 
płci obojga, żebrzących natrętnie, lub, niby 
włoscy lazzaroni, wylegających się na 
słońcu, na stopniach sklepów i trotua
rach. - Wartoby pomyśleć trocbę o tych 
zawiązkach na przyszłych Bogusławskich 
lub Jeziorków, w zaraniu życia tonących 
już w lenistwie i przyuczanych do lek
kiego chleba. Aresztowanie małych włóczę
gów i odstawianie ich do domu rodziców, 
których należałoby pociągać do odpowie
dzialności za brak dozoru nad dziećmi, nie
zawodnie usunie tę wstrętną plamę z bruku 
naszego miasta; w razie zaś rzeczywistej nie
doli, nie wątpimy, iż nasze Towarzystwo Do
broczynności zaradzi potrzebie. 

- P.-zyłapani. Dwaj jegomoście, którzy 
w dniu 17 z. m. okradli zegarmistrza tutej
szego Grosberga, o czem donosilismy w),1! 17 
"Tygodnia", przytrzymani zostali w Wł.)cła
wku, według wskazówek Grosberga, który wy
jechał w celu odszukania rabusiów. Są to 
stali mieszkańcy Warszawy, oddani pod na
dzór policyi, którym na miejsce stałego po
bytu przeznaczono Włocławek. Jeden z nich, 
Leopold Legutko udawał komornika i był 
nawet ubrany w mundur sądownika; drugi 
zaś, Marceli Lebanowski przedstawił się jako 
jego sekretarz. Obaj pn~ywiezieni zostaną 
w tych dniach do Piotrkowa etapem. 

- TI'otual'Y. Chodniki nasze nawet na 
pryncypalnych ulicach znajdują się w stanie 
iście opłakanym . Zniszczone przez czas, wy
żłobione niby koryta, pełne wybojów niby 
drogi wioskowe, miasto udogodnienia, stano
wią dla nóg prawdziwą torturę. Czyby mu
nicypalność nasza nie uważała za właściwe 
pomyśleć nareszcie o ich renowacyi; jeno nie 
w ten sposób, jak to miało miejsce nieda
wno na ulicy obok apteki p. Samborskiego, 
gdzie po odwróceniu starych płyt, chounik 
stal się bardziej niewygodnym niżeli poprze
dnio. 

- Niejlol·zi\dki. Niejednokrotnie za u wa
żyliśmy, że służące nasze z okien wycbo
dzącycb na ulicę lub bałkonów w biały 
dzień wyrzucają 11a ulicę śmiecie, bez wzglę
du na przechodniów. W ubiegły poniedzia
łek np. z domu narożnego przy ulicy "Mos
kiewskiej i Orłowskiej" okolo pierwszej z po
łudnia wyrzuciła śmieci na bruk uliczny, 
które gnane wiatrcm zapruszyły oczy dwom 
przecbodniom. Wartoby ukrócić podobną 
swa wolę, czy też lenistwo. 

- Wyzysk. Slyszeliśmy, jakoby w nowej 
fabryce naszej na Bugaju dobry rouotnik 
nie mógł zarobić więcej nad rs. l kop. 20 
tygodniowo. Za arszyn tkaniny, płacą 1 k. 
tylko; najzdolniejszy pracownik nie może 

TYDZIEN 

wyrobić więcej nad 200 arszynów tygodnio
wo. Jeżeli to prawda, rodzi się pytanie, czy 
podobne obniżenie płacy zarobkowej do gra
nic niemożliwych zgadza się z zasadami ety
ki przemysłowej. 

- Pobór koni. We wtorek ] 9 b. m. od
był się u nas spis koni, przeznaczonych do 
poboru wojskowego w razie pospolitego ru
szenia. Koni przedsta wiono blizko 600, 
z których zaledwie 45 uznano za zdatne do 
służby wojskowej. 

- RUI'~' gazowe. W poniedziałek ubiegły 
rozpoczęto roboty około układania rur gazo
wych na ulicy "Petersburskiej," Idzie ona 
raźno i przyznać należy z wszystkiemi ostro
żnościami, by nie tamować cyrkulacyi pie
szych i ekwipaży. 

- Elekt,·yczllość. Dowiadujemy się, ja
koby właściciel naszego teatru zimowego za
mierzył teatr i całą swoją posesyję oświetlić 
elektrycznością jeszcze w r. b., uważając ją 
dla siebie za odpowiedniejszą od gazu. 

- Handel używanemi pl'zedmiotami. 
Miasto nasze nie posiada zakładu, w któ
rymby można za opłatą komisowego, sprze
dać stare odzienie lu b nieużyteczny sprzęt 
domowy, a jednak zakład taki niemałe od
dałby usługi. Ileż to razy biedniejsi mogli
by przez pośrednictwo podobne zaopatrzyć 
się, za tanie pieniądze, w dobre jeszcze, choć 
już podnoszone ubranie, lub nabyć sprzęt 
domowy, zdatny do użytku, bez którego 
atoli obchodzić się muszą, bo nowy zbyt 
drogo kosztuje.-Podobno jedna z mieszka
nek Piotrkowa zamierza zakład taki powo
łać do życia. Szczerze życzymy jej powo
dzenia. 

-- Aush'yjacka orkiestra wojskowa. 
We wtorek 05 m. 43 po południu, pociągiem 
osobowym, przejechała z Wiednia do Mos
kwy prkiestra, złożona z 50 osób, udając się 
na Sw. Koronacyję Najjaśniejszych Pań
stwa. 

- Jelonek. W ogrodzie miejskim po-Ber
nardyńskim umieszczono w stosownem ogro
dzeniu żywego jelonka, którego schwytali 
okoliczni włościanie. Podobno ogrodnik 
miejski zamierza sprowadzić kilka jeszcze 
zwierząt leśnych krajowycb. Będziemy więc 
mieli coś w rodzaju ogródka zoologicznego. 

- W!"I,adki. W dniu ] 8 b. m. jeden ze 
znanych fabrykantów częstochowskich upadł 
pod koła pociągu, które mu zmiażdżyły obie 
nogi. Do ciężko rannego wezwany został 
telegr.amem dr. Roman Jasiński z Warszawy 
dla uokonania amputacyi. 

We wsi Niwy-Domiechowskie gminy Beł
chatów spalił się dom drewniany z oborą, 
zaasekurowane na rs. 150, własność Zofii 
Kowalskiej. Przyczyną pożaru nieostrożne 
obchodzenie się z ogniem. 

W gminie Cbabielice, we wsi Stanisławów 
z podpalenia zgorzał do szczętu dom dre
wniany Maryjanny Krasawiak, wartujący 
80 rs. Podpalacza nie odszukano. 

We wsi Janóv, w gm. Łękawa, z powodu 
nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, 
spłonqła stodoła Elzbiety Lalek, wartująca 
200 rs. 

- Świętokradztwo. W Witowie w ko
ściele parafijalnym dobranym kluczem okra
dziono dwi~ skarbonki, z którycb zabrano 
ok.oło 3 rs. Swiętokradcy nie odszukano. 

- Osada Szczel'ców podała prośbę 
do J. E. Warszawskiego Generał - Guber
natora o przywrócenie w ni~j dawnych 
tygodniowych jarmarków, na które osada 
posiada przywilej, sięgający r. ] 564. Poda
nie swoje mieszkańcy motywują wzg·lędami 
na rozwój i dobrobyt osady, która od 
czasu zniesienia targów chyli się do 
upadku, a kasa jej pozbawiona dochodów 
świeci pustkami. Wiadomo powszechnie, że 
włościanie nasi, udając się na ta.rg, zała
twiają jednocześnie i interesa swoje u miej
scowego rejenta; dochody zaś pobierane 
w rejenturaeh na korzyść miast i osad sta
nowią dość pokaźne sumy. Obecnie, z powo
du zniesienia targów, rejentura w Szczerco
wie prawie jest bezczynną. Szczerców li-

;N! 21 

czy około 4000 mieszkańców, przeważnie 
rolników. 

- CzęstOChOWłl. Panomarama Golgoty, 
budowana z gorączkowym pośpiechem, nie
zawodnie będzie gotową na Zielone Świątki. 
Gmach p<łnoramy stanowi szesnastościan, 
przykryty okrągłym dachem, krytym cyn
kiem i uwieńczonym kopułą.-Fabryki tu
tejsze materyjały surowe do wyrobu juty 
sprowadzają aż z Iudyj za pośrednictwem 
rynków angielskich przez komorę Herby.
Pomiędzy Herbami i Częstochową przejeż
dża codziennie niezliczona ilość wozów, co 
budowę kolei elektrycznej, łączącej te dwa 
punkty, czyni kwestyją pierwszorzędnej wa
gi.-Bankructwo jednego z kupców tutej
szych, zachwiało niezmiernie tutejszym ryn
kiem pieniężnym. Oddział banku państwa 
i oba kantQry bankierskie tutejsze niezmier
nie ostrożnie dyskontują weksle. 

- Szkoła "ea'nn w Sosnowcu. W przy
szłym roku szkolnym dodaną będzie kI. V 
i szkoła przeniesioną zostanie do specyjalne
go budynku, wznoszonego na ten cel kosz
tem jej założyciela p. Dietla.. 

- Snieg i mróz. W zeszłym tygodniu 
(donosi Gaz. Rad.) w godzinach południo
wych sypał śnieg, a następnie mrÓz pobielił 
dachy. Kwiaty i drzewa owocowe ucierpiały 
bardzo dotkliwie. 

- O wodę dopominają się pielgrzymi ja
snogórscy. Zbiorniki wody na placu Jasno
górskim zostały zawalone lub pozamykane, 
ku wielkiej niewygodzie przybyłych pątni
ków, którzy przecież przynoszą miastu zna
czne dochody. 

- Dąbl·owa gÓl"llicza. W teatrze miej
scowym, zajętym obecnie przez trupę pana 
Janowskiego, występy p. Gabryjeli Zapol
skiej cieszą się niezwykłem powodzeniem. 

- Telefony. Właściciel Inowłodza pod 
Łodzią, w którym corocznie zbiera się spore 
gronko letników, wystąpił z podaniem do 
władz właściwych o pozwolenie na budowę 
telefonu do Łodzi. Linija telefoniczna prze
szłaby przez Tomaszów-rawski, już połączo
ny telefonicznie z Łodzią. 

- Budowa szos, Najwyżej zatwierdzo
ne zostały projekty budowy całej seryi dróg 
szosowych w Królestwie Polskiem. 

- Rzeźnia miejska w Łodzi. W tych 
dniach zwrócono do tutejszego rządu gu
bernijalnego świeżo zatwierdzony przez ko
mitet techniczno-budowlany przy ministe
ryjum spraw wewnętrznych projekt rzeźni 
miejskiej w Łodzi, opracowany przez budo
wniczego guberuijalnego p. F. Nowickiego, 
który w tym celu odbywał podróże za gra· 
nicę oraz do Petersburga, Moskwy i Odesy. 

Rzeźnia zbudowaną będzie w rodzaju halli, 
złożonej z 30 przeszło murowanych budyn
ków, kosztem 750,000 rs., przy zastosowa
niu dokładnej wentylacyi i specyjalnych 
przyrządów do zabijania zwierząt, wypróbo
wanych już dokładnie za granicą, a zmniej
szających cierpienia w chwili rzezi do mi
nimum. Oprócz pieców kremacyjnych, rze
źnia zaopatrzoną zostanie i w specyjalne 
utylizacyjno-asenizacyjne aparaty do zuży
tkowywania wszelkich odpadków, które 
przerabiać będą na rozmaite oleje, smary 
i paliwo do ogrzewania tycbże aparatów. 
Urządzenie takie rzeźni ma doniosłe sanitar
ne znaczenie. 

- Kolej obwodowa łódzka. "Gazeta 
losowań" prostuje wiadomości, podane przez 
wszystkie niemal dzienniki, jakoby komitet 
ministrów postanowił drogę łódzką połączyć 
z wiedesską, z obowiązkiem wybudowania 
drogi obwodowej i odnóg do Zgierza i Pabi
janic. Wedle "Gazety losowań" komitet wy
raził jeno opiniję, że byłoby pożądanem, 
a by kolej łódzka połączyła się z jedną z wię
kszych kolei sąsiednich przez wykup lub 
dzierżawę. Z całego artykułu "GazetyU wi
dnieje tendencyja z góry p()wzięta, aby bro
nić interesów p. Blocha. Bo prosty rozum 
dyktuje, że kolej łódzka może być tylko po
łączoną z koleją wiedeńską, jako posiadają
cą z tą ostatnią jednaką szerokość toru. 
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Przytem kolej wiedeńska z mocy swego 
aktu nadawczego posiada tytuł prawny do 
nabycia kolei łódzkiej, jako biorącej począ
tek z głównej tej linii i biegnącej w stronę 
granicy pruskiej. Zkądże więc nauczka pod 
adresem gazet, które widocznie lepiej były 
poinformowane, niżeli "Gazeta losowań", 
a do forytowania zachcianek monopolitycz
nych p. Blocha nie miały żadnej uzas})dnio
nej racyi. Do przedmiotu tego powrócimy 
jeszcze w obszerniejszym i bardziej wyczer
pującym artykule, w którym udowodnimy 
na podstawie danych statystycznych o ile le
piej i sumienniej kolej wiedeńska dbała o in· 
teresa fabryk przy jej linij ach położonych, 
od kolei łódzkiej mającej na celu wyłącznie 
tylko zyski, na krótką metę obliczone. 

- Ob«;hód Sw. KOl'onacyi w Łodzi. 
W dzień Sw. Koronacyi po nabożeństwie od
prawionem na placu Nowego-Rynku dany 
będzie obiad składkowy w Helenowie po 
rs. 8 od osoby. Tegoż dnia wieczorem 
i w temże miejscu rozpocznie się o 10 bal 
składkowy po ra. 2 od osoby. Składkę płacą 
tylko panowie. 

- Pożyczki bezprocentowe. Izraelici 
łódzcy na pamiątkę Sw. Koronacyi N ajja
śniejszych Państwa, zamierzają zebrać po
między sobą około 100,000 rs. dla utworze
nia kasy pożyczkowej, której celem będzie 
udzielanie pożyczek bezprocentowych fabry
kantom zubożałym wsk utek nieszczęśliwych 
operacyj lub katastrof losowych. 

- Zawalenie się I·usztowania. W Ło
dzi na ulicy Wulczańskiej przy nowo-budu
jącym się domu runęło rusztowanie, z które
go zlecieli z deskami i balami trzej robotni
cy. Jeden" nich Poradziński odniósł, grożące 
mu śmiercią rany w bok, g rzbiet i głowę. 

- Kradzież w Łodzi. W tych dniach 
w gmachu łódzkiego Oddziału Banku Pań
stwa, miejscowemu przemysłowcowi p. Ma
ksymiljanowi Szyffer skradziono pugilares 
z 2,100 rs. gotowizną. 

- Bank handlowy w Łodzi ustanowił 
cen~ swych akcyj na 484 rs., z których 
rs. 25 wnoszone będą do kapitału zakłado
wego, rs. 166 kop. 67 na fundusz zapasowy, 
rs. 64 na fundusz specyjalny i rs. 33 kop. 33 
na pokrycie kosztów wypuszczenia akcyj. 

Jnspekcyja IlOdatkowa wezwała 
przedsiębiorców budowlanych w Łodzi, aże
by wykupili świadectwa II gildyi. 

- Zasypane. W tych dniach w polu za 
Helenowem w Łodzi dwie dziewczyny, ko
piąc piasek zasypane zostały oberwaną zie
mią; Obie znalazły śmierć na miej scu. 

- Omnibusy. Pomiędzy Łodzią, a 
Zgierzem w ostatnich dniach mają zacząć 
kursować wygodne omniblll~y, które utrzy
mywać b~dzie niejaki L. Opłatę za przejazd 
ustanowiono bardzo umiarkowaną. 

-- Goście ze Szląska. W tych dniach 
przybyło do Łodzi 26 przedstawicieli firm 
przemysłowych ze Szlązka, w celu obznaj
mienia się z ruchem przemysłowym łódzkim, 
wartością produkcyi i urządzeniem fabryk. 

- Slu'zcdaz lasu. Magistrat łódzki zgo
dził si~ na sprzedaż zarządowi akcyzy, pod 
budowę rządowego składu okowity, części 
lasu miejSKiego, obszaru piqć morgów, za 
50,000 rs., z warunkiem atoli, aby drzewo 
sprzedane zostało na korzyM miasta. 

- Bl'lIki w Łodzi. W rządzie guber
nijalnym tutejszym 2 czerwca odbędzie się 
licytacyja na zabrukowanie części ulicy 
Mikołajewskiej w Łodzi od sumy rs. 6994 
kop. 66 in minus. 

- Teab' łódzki. We wtorek 19 b. m. 
wystąpił na scenie łódzkiej, jako wojewoda 
w l1 l\1azepie" Slowackieg o, p. Bolesław Lesz
czyński, artysta teatrów warszawskich. 

- Ogóllla Iiczbn szkół średnich prywa
tnych w r. 1894 wynosiła w calem państwie 
1,769, liczących 46,935 uczniów. Najwięcej 
tego rodzaju szkół było w okręgu war
szawskim. 

- Zmiany w sądownictwie. Vice-Pre
zes sądu okręgowego tutejszego GrUnwald 
przeniesiony zostal na takąż posadę do War-
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szawy; w jego zaś miejsce przychodzi do 
Piotrkowa vice-prezes sądu okr~gowego 
kowieńskiego Izenze. 

- NOlllinacyje. Komornik częstochow
skiego rewiru Romuald Wyszatycki mia
nowany został sekretarzem hypotecznym 
w Noworadomsku, a na jego miejsce-sę
dzia gminny Józef Waszczyński. 

- Grat~'fikacyja. Zarząd kolei łódzkiej 
przeznaczył w r. b. na gratyfikacyje dla 
swych urzędników 00,000 rB. 

- Kronika. --wypa(lkó"'W vv gu
bernii pio-trkovvskiej. W pierwszej 
połowie kwietnia r. b. było pożarów 8. W tej 
liczbie: z podpalenia 1; z nieostrożnści 2; z nie
dbałego utrzymywania kominów 2; z przyczyn nie
wiadomych 3. Straty wyniosły 5,845 rs. Wypadków 
nagłej śmierci było 11; na linii drogi żelaznej 1; 
znaleziono trupów 2; samobójstw było 2; dziecio
bójstw 2' poranienie 1; kradzieży 5. 

---0---

Wiadomości bieżące. 

Ś. p. Paulina z Mitraszewskich Kondrato
wiczowa, wdowa po Władysławie Syrokomli 
zmarła w Wilnie przed dwoma tygoduiami. 

= Ś. p. Józef Przy borowski historyk, literat 
b. profesor i bibliotekarz szkoły Głównej 
a ostatnio bibliotekarz ordynacyi hr. Za
mojskich zmarł w Warszawie 13 b. m. w 74 
roku życia. 

Ś. p. Przy borowski urodzony w r. 1823 
w Galęzowie w W. Ks. Poznańskiem study
ja uniwersyteckie ukończył w Wrocławiu. 
W 1'. 1863 powołany został na dyrektora 
biblioteki głównej w Warszawie i lektora 
języka polskiego w szkole Głównej . Oprócz 
wielu prac wydanych w oddzielnych odbi
tkach, Przyborowski drukował szereg stu
dyjów w " Bibliotece Warszawskiej i Ate
neum a od r. 1874 do r. 1882 redagował 
wychodzące w Warszawie" Wiadomośc i ar
cheologiczne" . 

= Cena wełny. Zl:lpaBy wełny zeszło
rocznej w magazynach Banku Państwa 
w Warszawie wynoszą kilka tysięcy pudów, 
co wpłynie zapewne na obniżenie cen na 
tego roczny m jarmarku wełnianym, zwłasz
cza w obec zapowiedzianego dowozu wełny 
z Cesarstwa. 

= Gazeta losowań donosi jakoby właści
ciele zakładów górniczych, którzy do tego 
czasu nie płacili pddatków, wnieśli podanie 
do ministeryjum skarbu z propozycyją opła
ty na rzecz skarbu po 11/ 2 kop. od puda, 
wyrobionych w zakładach ich produktów, 
w eelu uniknienia bardziej wygórowanego 
podatku, przy projektowanej reformie po
datków górniczych. 

= Podałek od mieszkań. Ministeryjum skar
bu wyjaśniło: że w razie śmierci lokatora 
głównego, spadkobiercy nie są obowiązani 
płacić ani raty bieżącej, ani zaległego po
datku mieszkaniowego; że od podatku wol
ne są lokale, zajęte na stancy je uczniowskie 
i że od podatku tego uwolnione są mieszka
nia letnie. 

Wystawa w Niższym· Nowogrodzie. 
Z dniem 24 b m. upłynął ostateczny termin 
nadsyłania .okazów na wystawę w Niższym 
NowogrodZIe. 

= ,W Ojcowie w pierwszy dzień Zielo
nych Swiątek, w sali hotelu pod Łokietkiem 
dany będzie tradycyjny wieczór tańcujący. 

= Podatek gruntowy. Ministeryjum skarbu 
opracowało projekt prawa o zmniejszeniu 
podatku gruntowego. Podług "Rusk. Wied. " 
podatek ma być oblliżony do połowy. 

= Straże ogniowe. Zanim proj ekt hr. '3zeremi e
tiewa, dytyczący upaństwowienia strazy ognio
wych, wejdzi e w wykonanie, spOdziewaną j est 
inna, bardzo doniosła r oforma. Chodzi tu o zuż yt
kowauie prz ewyżki (loch odów nad wydatkami w e 
wzajemuem ub ezpieczeniu gub ernij alnem, jakie 
iHtni ej e w Królestwie Polskiem. Obecnie już ub ez
pieczeniu to wytworzyło znaczn e przewyżki do
chodowe, a ni ozawodnie re zerwy byłyby j eszcze 
większe , gdyby zwiększono bezpi eczeństwo od po
żarów, co naturalnie pozwoJiloby znacznie obniżyć 
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składki ubezpieczeniowe. Dla osiągnięcia tego ce
lu, należałoby pójść za przykładem niektórych to
warzystw prywatnych ubezpieczeniowych, które 
tam, gdzie są zaangażowane na większe sumy, 
wspomagają materyjalnie straże ogniowe, a wyda
tek ten znakomicie się im opłaca przez zmni ejsze
nie strat. Tą samą zasadą ma kierować się rząd, 
spożytkowując przewyżki dochodów od ubezpie
czeń na organizacyję straży ogniowych miejskich 
i wiejskich i na pomoc materyjalną dla już istnie
jących.-Postanowiono doprowadzić do tego, aby 
każda wieś posiadała, jeżeli już nie straż, to 
przynajmniej komplet narzędzi ratnnkowych. 

--~.)---

Listy od Redakcyi. 

- Panu F. T. w O~ę8tQclwwie. Numer po
jedyńczy może Pan otrzymać po nadesłaniu kop. 10 
w markach pocztowych. 

Licytacyje W obrębie guberniL 

- 27 maja (8 czerwca) w magistracie miasta 
Piotrkowa: 1) na konserwacyję ogrodów i skwe
rów miejskich, a także brzegów Strawy w m. 
Piotrkowie do 1/13 stycznia 1890 r., od sumy 
2805 rs. roczuie, 2) na oczyszczanie kominów 
w gmachu magistratu, od sumy ~ 8 rs. rocznie. 

- Tegoż dnia, w magioltracie m. Częstochowy: 
1) na dzierżawę łąki w parku Jasno-Górskim do 
l/t3 stycznia 1890 r ., od sumy 140 rs. 25 kOI>. , in 
plus, 2) na konserwacyję mostów i mostków w m. 
Częstochowie, od sumy 138 rs. rocznie, in minus. 

- 4 (16) czerwca w magistracie m. Piotrkowa 
na restauracyj ę domu mieszkalnego w osadzie l e
śnej Lubień, od sumy 439 rs . 

- 3 (15) czerwca w urzędzie p -tu brzezińskiego 
na restauracyj ę domu mieszkalnego, c!Jlewa i stu
dni w osadzie Łaznów, zajętej przez leśniczego, 
od sumy 390 rs. 

- (Na.desłane). 10 maja w Sielcu pod 
Sosnowcem, przy względnie piękuej pogodzi o, na
stąpiło otwarcie miejscowego parku. Li cznie zgro
madzona, najdoborowaza publiczność Sosnowca 
i Siel ca do późna w nocy słuchała koncertu orkie
stl-y wojskowej 8 pułku strz elców z Częstoch ow y; 
pod batutą p. M. W einrota. Trzeba przyznać, ż e 
nowy, wielce uprzejmy oraz energiczny dzierżawca 
i restaurator p. Aleksander Knrtz, dokłada usilnych 
starań, żeby pozyskać sympatyję i względy tutej
szej publiczności; to te ż nie szczędząc pracy i ko
sztów, część parku, w której mieści się cukiernia 
i restauracyj a, przywdział w zupełnie now e szaty, 
pamiętając o najmniejszym szczególe; wszystkie we
rendy , altauki , gabinety, krzesła, ławki i stoły 
przyprowadził do nalozytego porządku, a zaopatrzy
wszy do tego re stauracyję w naj rozmaitsze wina, 
oraz sezonowe przysmaki, wykonywa wszystkie za
chcianki i zlecenia publicznoś ci bardzo spieszni(l, 
przy znaczni e zwiększonej liczbie służby. Do koń
ca więc sezonu wyżej wzmiankowana orkiestra 
będzie dawać w parku konce rta , które rozpoczy
nać się będą w dnie pOWtiZ ednie o 6, a VI' święta 
i niedziele o 4 godzinie po południu. 

ROJlleo. 

Najsłynniejsze Rowery . 
zagranIczne 

Z WSZELKIE~ll ULEPSZENIAMI 

nn I'ok 1896. 

~klaQ Iwzr lOKalu ReoaKcyi "Tygoonia". 
Oeny mo~UwieJ na!ni~sZJeJ. 

(6-2) 

,~ Poleca się pie'l'wszol'zędny 
~ a tani Hotel Angielski 
w "nieście Częstochowie, w blizkości 
dworca kolei żelaznej . 

ZARZĄD "DOMU PRACY" 
~ Pio-trh:o'W'ic. 

(w snterenach taniej kuclllli przy uli cy "Petersbur
skiej ") przyj muj e do r eparacyi star,! bieliznę, odzież, 
worki, skarpetki, do szycia nowe worki, pierze do 
zdarcia, krzesełka do wypla tania . Tamże można za
mawiać pracownice i pracowników do mycia podłóg, 
rąbania drz ewa i innych pO .:lług , a takż e nabywać po 
cenach nizkich miotły, słomianki i wiązki drew 
na podpałkę . (0-33) 

------~~------
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o G Ł o s z E N I A. 
Szkoła Dentystyczna w Warszawie 

zapis nowych słnchaczy na rok szkol
ny 1896/7 rozpocznie dnia 16 (27) maja. 

(WBO. 2846) (3-1) 

PODZ:IĘKOWANLE. 
Szanownemu pastorowi za po

sługę duchowną i pocieszające 
słowa, któromi ukoił nasz żali 
krewnym, zuajowym i wszystkim, 
którzy raczyli odprowadzić na 
miejsce wiecznego spoczynku 
zwłoki ś. p. ukocbanej córki na
szej Anieli Nehring, niuiejazem skła
d:lmy serdeczne .Bóg zapłać .• 

Stl'oskani Rodzice. 

GARNITUR MEBLI 
Z pOWOdu zmiany mieszkania, jest 
.. lo sprzedania.-Ulica Peter
sburska, za Przejazdem, dom Halika, 
mieszkania Ni t. (2-1) 

7000 RUBLI 
w całości lub częliciacb, jest do uloko· 
wania na dobry numer hypoteki. Wia
domość w kancelaryi rejenta 00-
gole"'ll\7"skiego_ (3-2) 

.0000000000000000000000. 8 Fabryka kotłów parowych F. L. Oschatz Meerane 8 
O w Saksonii dosta1'cza: O 

8 Kotły Parowe 8 
O wszelkich rozmiarów, ciśnień i syste- O 
O 

mów, najlepszych konstrukcyj, o naj- O 
dokładniejszem wykonaniu. 

O ... ..!'rzegrzewacze pary paleniu O 8 "Oschalz". Bezdymne paleniska. -- 8 
O KOSZTORYSÓW i bliższych obja- O 
O śnień udziela JENERALNY RE- O 
O PREZENTANT O 
O O 

AKUSZERKA 

z dyplomem Warszawskiego uniwer
sytetu udziela porad paniom potrzebu
jącym zupełnej dyskrecyi, zaopatrzona 
w utensylja zabezpieczające zdrowie 
położnic. Przyjmuje na czas dłuź~zy 
bez meldunku z umieszczeniem dziec
ka. Pokoje oddzielne, wspólne, wygo
dne. Cena przystępna. Królewska 31, 
wprost Saskiego ogrodu w Warszawie. 

(W. B. O. 2126) (12-5) 

Ktoby miał do sprzedania nie
drogo małą 

Bryczk~ jfldnokonk~ 
zechce się zgłosić: dom Mor
chnel'a, 2-gie piętro, St. Rudzki. 

(4-4) 

O m.IJl/Rycg Z.lJSK-l Inżenier, O 
00 Biura Techniczne: ŁÓDŹ i CZĘSTOCHOWA. 00 wy(laWniC\~ow~~~:!~:~'a i Wolffa 

(20-11) p · k 
.0000000000000000000000. amląt a 

= c 
o 

'a; 

BIURO KOMISO"WE UNGRA_ 
Warszawa, Krak.-Przedm. 9. Stale pOSiada na składzie nowe i używane: 

Biblijoteki dębowe, orzechowe, ma
honiowe. 

Biurka mezkie i damskie. 
Dywany perskie, bucharskie, n'an-

cuzkie i syberyj skie. 
Ekrany mahoniowe. 
Fortepiany i pianina. 

Meble salonowe i fantazyjne. 
Obrazy i dzieła sztuki. 
Otomany jutą lub dywanem kryte. 
Słupy drewniane i stiukowe. 
Sloły dębowe, orzechowe, czarne. 
Szafy dębowe, orzechowe, maho-

niowe. 

I 
z Jasnej Góry 

w Częstochowie, 
ozdobne album do rozwijania z 18 wi

';;} dokami kolorowanemi, podług akwarel 
~ L. Dymit1'owicza, w płóciennej = oprawie. = 

używany, w dobrym stanie <10 sprze- ~ 
dunia, za przystępną cenę. Wiadomość 
blizsza w Redakcyi • Tygodnia". (3-2) 

Kredensy dębowe, orzechowe, ma-
honiowe. 

Krzesła dębowe i gięte. 
Lampy stojące i wiszące. 

Szkło i porcelana. 
Tualely orzechowe, mahoniowe. 
Umywalnie orzechowe z blatami 

marmurowemi. 

(;j Oena 50 kop. 
f" Do nabycia we wszystkich księgar

niach.-W Łodzi, Piotrkowska ]f.! 46. 
(6-6) 

ZlIskarbiwszy sobie zaufanie po
wszechne, jako dzierżawca Restaura· 
cyi w Hotelu Angielskim ~ O z ~
S t o c h o ",v i e. donoszę, ze 
HOTEL KRAHO"WSKI 
na JASNEJ GÓRZE na
byłem na własność i tenźe urządziłem 
z wszelkim komfortem. Doborowa 
kuchnią, wyborowemi winami, umiar: 
kowanemi cenami i rzetelną usługą 
będę się 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. Pnbliczności co
dziennie kursować bedzie kareta z 
dworca kolei do Hotelu i z powrotem. 

(50-12) Z szacunkiem 
t 

JOZEF 13'O'JITOWSKI. 

Na sKlaazie welocyreuów -
przy lokalu Redakcyi ~lTygodnia" 

sq de na;b!:lcla.: 

latarki, dzwonki, trąbki, pedały filco
we i gumowe, klncze francuzkie, oli
wiarki z długiemi końcami, zatyczki do 
szpicrut, pochwy lub sprężyny do pom
pek, pompki, sprzączki do spodni, gnm
ki do wentyli, rurki gumowe do pom
pek, kulki, pudełka reparacyj ue, rączki 

do kierowników. (10-3) 

DEWTYSTIt 
ZYGMUNT ROZENBLAT 

powrócił do Piotrkowa i zamieszkał 
przy nlicy Ekateryuiellskiej w domu 
p. Jakubowieza. Wyjmuje zęby bez 
bólu za pomocą gazu rozw eselającego. 

(3-3) 

Lustra czarne, dębowe, orzecho
we, złocone. 

Łóżka orzechowe, mahoniowe 
i żelazne. 

Zaslawy bronzowe na biurka. 
~ydle dębowe. 
Zyrandole i kandelabry. 

(W. B. O. 2468) (6-2-2) 

C e n y n i z k i e. 

A. TAHN et C-o 
""V\Tła.ściciele 

Fabryki Tektury Smołowcowej 
.... i ASFALTU-.. 

pod firmą 

fIETSCitMftN'N 
w Warszawie. 

Kantor: TłoD1ackie 3. - Fabryka: Leszno 86. 
P o l e c aj ą: 

Tekturę i paski smołowcowe, lak asfaltowy, gwoździe, listwy, smołę 
gazową, holecement, klebemasę, asfalt, gudron i t. d. 

Wykonywaj~ wszelkie roboty tekturowo-dachowe I asfaltowe. 
Filij a 'W' Łodzi. Mikołaj e~ska 65. 

CENY UMIARKOWANE. 
(W. B. O. 2537) (6-2) 

Dystylarnia 
parowa M. Brauna w Piotr
kowie, znacznie udoskona
lona i powiększona, poleca 

I swoje spirytusy, likiery, co
gnaki i araki. 

I Sprzedaż detaliczna przy kan-
I. torze fabryki. (26-13-2) 

WIN AJEU POJ AZDOW 
Włodzimierza Sapińskiego 

ul. Petersburska wprost Poczty. 

KARETY, PO WO 1Y, BRYKI, KONIE. 
(26-26) 

Zatwierdzone przez JW. Ministra Spraw 
Wewnętrznych i kaucyjonowane pod 

firma 

~~..:-::.::q:.:.-:ta:-.X~9:::9:::.X~ Warslm~i~ Biuro~~~omń" 
t~~ Powszecnnie znany SAL VATOR rlaster na oacisb t~~ ~twarte w W",,,.wie p"y nlicy 
~~1 JIT. BOBO JlTSHXJJJGO ~~1 Wierzbowej ~ 8, wprost Nieca-
~~1 właściciela apteki ~~1 lej. Telefonu j\~ 416. 
~~1 w Warszawie, Przejazd Nr. 643. ~~1 Przyjmuje ogłoszenia do wszystkich pism 
l'l Dostać mozna we wszystkich aptekach i składach aptecznych. lłl peryjodycznych, po cenach redakcyjnych. 
ri,~ rllAl Kantor otwar~y od 9 rano do 10 
l~~ Cena kop. 85 za pudełko. I...:l WIeczór. 
rW1 Wysyła się pocztą do wszystkich miejsc w Królestwie i Cesarstwie. r .. l 
~.~ (W. B. O. 1464) (14-7) ~.~ 

~~~.~.~~.~8~8~.~i""'.~.~.~.~.,.."T'.~.~.~.~.~.~!1 ~~~~~::...;:::...;:::...;:~::...;:::...;:~::...;:::...;:::...;::.;.;:.;.::.;.;~~ 

Redaktor wydawca l\lirosław Dobl'zailski . 

Do dzisiejszego numeru dołacza się. 
arkusz 13 powieści p. t. 

N JJJ l1.L JJJ Z Y S 
przekład E. D. 

.!(08BO.'IeBO D;eHsypoIO . IIe'laT311o Bo IIeTpoKoBcKoil: ryCiepBcKoil: Tllnorpal/lilL 
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Od rana już w duiu wczorajszym Paweł nie był 
zbyt pojednawczo usposobionym. Uważał on mał

żeństwo siostry za krok szalony, którego jej przyjdzie 
wkrótce żałować. Zachowanie jego, jakkolwiek szty· 
wne nieco, było jednak bez zarzutu, nie uchybił ani 
prawom gościnności, ani teź najwyszukańszym przepi
som grzeczności towarzyskiej, wzg'lędem przyszłego 

szwagra i jego rodziny. 

W chwili, gdy młodzi malźonkowie wsiadali do 
karety, zamieszany w tłumie, usłyszał kilka osób, wy· 
rażających się bardzo niepochlebnie o jego matce ... 
a także i ojcu. Zwrócił siQ w tę stronę i dostrzegł pana 
de Villebois rozprawiającego jeszcze na ten temat, 
Zbliżył się więc do niego, a poproszony o chwilę roz· 
mowy ·w cztery oczy, zapytał spokojnie, l-łle stanowczo, 
czyby nie zechciał odwołać tego, co powiedzał? Pan 
de VilIebois, zarozumiały głupiec, pozbawiony wszel
kiego poczucia delik"tności, ale nie tchórz, odmówił. 
Paweł przeto wyzwał go na pojedynek. 

Całe to zajście 11ie zwrócilo uwagi obecnych; roz
mowa była prowadzona po cichu. Paweł następnie 
pełnił do końca. obowiązki drużby i wice-gospodarza, 
ale gdy goście się l'ozjechali, zajął się nHtychmiast wy
szukaniem świadków. Dlatego to nie był obecnym na 
obiedzie, a dla uniknięcia wszelkich komenbll'zy i za· 
pytań, noc przepQdził u jednego ze swych przyjaciół. 

Pojedynek odbył się o wschodzie słolwa w l\1eudon. 

ViJlebois raniony był tak siloie, że nie przypu
szczano, by mógł żyć; obecllie jednak doktorzy mają 
nadzieję go ocalić. Paweł ma ranę w prawym boku, 
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stan zdrowia ojca, a nie mówił pani o tem, nie chcąc 
Jej martwić. Ponieważ jednak mąż pani jest 
poważnie chory, a pani jesteś przy nim sama ... 

- Córka moja dziś... to jest wczoraj, wyszła za 
mąż-wtrąciła Marta, 

- Tak... dlatego też sądzę, że powinnaś pani 
wiedzieć to, o czem syn jej wie oddawna. Mąź pani 
jest chory na serce, a choroba to bardzo skompliko
waua i niebezpieczna... Każdy taki atak ... moźe być 
śmiertelnym, co nie wyklucza, że J)rzy sprzyjających 
okolicznościach, żyć może lat dwadzieścia ... 

-- Cbory Da serce? .. -powtórzyla pani de Grand
pre-ale jakaż przyczyna? .. 

- Przyczyna? Czyż mało ich życie z sobą przy
nosi: zmartwienia, troski, niepokoje, każdy je ma ... 
Z niezwykłą energiją mąż pani zwalczał dotąd chorobę, 
która go nurtuje; dziś siły się wyczerpały; wzruszenie, 
jakiego doznał na ślubie córki spowodowało atak; 
serce jego i umysł potrzebują wypoczynku, spokoju ... 
szczęścia. 

- Szczęścia?-zwolna wymówiła baronowa, 
- Jeżeli pani woli, spokoju i tej odrobiny rado-

ści, jaką życie dać może, Pod tym jedynie warunkiem 
mogę rQczyć za życie barona, 

Skłonił siQ z zamiarem wyjścia. 
.- Dzi~kuję panu - odrzekła Marta, - czy po

byt na wsi wpłynąłby zbawienuie na zdrowie mego 
męża? 

- Zapewne; gdybym jednak ośmielił się ... 
Pani de Gl'andpre spojrzała na niego pytająco. 
Nemezys. 13 
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- Radziłbym, abyś pani towarzyszyła mężowi. 

Syn nie może stale z nim przebywać, a płatna opieka 
nie wystarcza, gdy ożycie chodzi. Żegnam panią. 

Doktór wyszedł, pozostawiając Martę zmieszaną 

i zaniepokojoną do głębi. 

Pozostać llazawsze z mężem, wyrzec się wolności, 
nie módz nawet płakać i cierpieć swobodnie, jednern 
słowem, wyrzec się siebie -oto co ją czekało!.. Pani 
de Granupre załamała ręce z rozpaczą. Nie! to prze· 
chodzi j~j siły! Gdyby śmierć jej mogła ocalić męża, 
umarłauy uatychmiast, bez wahania, ale żyć z nim 
i dla niego ... 

Przypomniała sobie w tej chwili, że mąż był sam 
i skierowała kroki w stronq jego pokoju. 

Słońce już weszło; przez otwarte okno, widać 
było Sekwanę, płynącą U stóp Luwru; wiatr poruszał 
zlekka gałązkami drzew, fale wody Dlienily się tysią
cem blask6w. Zapowiadała się wspaniała pogoda. 

- Jesteś tu jeszcze, Marto? --spytał baron głosem 
słabym, ale wyraźnym - czuwałaś całą noc._. przepm
szam i... dziękuję. 

- Nie masz za co dziękować, mój drogi, wszak 
to rzecz zupełnie natllralna-odpowiedziała, porządku
jąc, zwyczajem kobiet, rzeczy rozrzucone po całym po
koju.- Będziesz spał może? 

- Nie, ale ty idź spocząć; jesteś bardzo zmq
cZ9na. 

- Nie, dziękuję ci, nie jestem zmęczona wcale. 
Zapanowało chwilowe milczellie; przez okno pły

nęło światło. 
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- 'fak. 
- O kobietę? 
Marsac zawahał się przez chwilę. Czyż nie lepiej 

uyło ukryć pmwdę przed tą nieszczęśliwą, którą los 
i. tak już okrutnie doHwiadczał. Wahanie to jednak ba
ronowa pojęła. Z wyrazem nieopisanego bólu, z ocza
mi rozszerzonemi zgrozą, szeptała, nachylając się ku 
memu: 

- Marsacu, powicdz, ja byłam powodem po-
jedynku? 

- Ależ upewniam panią ... 
Wstrzymała go ruchem rqki. 
- Nie jestem dzieckiem, ilrarsacu, wycier

piałam tyle ... dziś wszystko znieść mogę... Więc bił się 
za matkę, dobry, dzielny, jak zawsze! 

Oczy jej suche blyszczały gorączką. 
-- Z kim?-zapytała. 
- Z panem de ViIleboisi nie zuał go prawie, 

zdaje rui si <t, że raz tylko się widzieli. 
- - Ale, kiedyż si~ to stało i jakim sposobem do 

tego pojedynku przyszło. 
- Wczoraj, przy wyjściu z kościoła. 'fen pan 

jest przyjacielem, czy też krewnym rodziny d'Egrigne. 
- A tak - rzekła pogardliwie pani de Grand

pl'e. -- To ich podarek weselny, nie kazali dlue;o na 
niego czekać! Ale Paweł, powiedz pan, jak on się ma? 
gdzie jest raniony? 

Jakkolwiek Marsac znał tak dobrze panią de 
Grandpre, dziwił go jej spok6j. Sądził, że może jej po. 
wiedzieć wszystko, opus:ł.Czając jedynie szczegóły, 
mogące zbyt boleśnie ją dotknąć. 
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