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I PRENUiUERA'I'A 
I w m I e J s C u: 
I rocznie ., rB. 3 kop. 20 
półrocznie . rs. 1 kop. 60 
kwartalnie . rB. - kop. 80 I 

Cena pojedY!'lczego nnmeru , 
kop. 8. I 

z p r z e s y ł k ą: \ 
roczuie. . . rB. 4 kop. 80 
półrocznie . rs. 2 kop. 40 I 

.~wartalnie . rs. 1 kop. 20 

y I;~· OGWSZj:-l\'JA. 
II 

Za ogłosz enie l-razowe k. 8 
od jednoszpaltowego wiersza 

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

"
I sza. Za rekl:tmy i nekrologi, I 
oraz ogłoszenia zagraniczne 

I
I po k. 10 od wiersza.-Za ogło
szcnia, reklamy i nekrologi na 
l-ej stroni e po k. 20 o(l wier-

I sza petitu. 
(Jeden wiersz szerokości strony= 

4 wiers.zom jcedno~p~wym. 

Wychodzi W każdą Niedzielę wraz z oddzielnym stałym Dodatkiem Powieściowym. 
Billl'o Redakcyi i ekspedycyja gMwlla ~ oficyn~e d~mu p. ~a
tarzyńskiego obok Magistra~u;.-~gł~szelll:' p"zrJ nłll.J~: w Plot~
kowie Redakcyja ,.,Tygodma lobie kSlęgarme; w Warszawie 

Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Dngra Wierzbowa 8; 
~raz takież biuro pod firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej "Raj
chman i S-ka U); w Ł~dzi "Bi.ur~ Dzienników" B. Londy?~skie90, 
Zawadzka ]2' wreszcie wymIemone obok agentury w mIastach 

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

Prócz tego, 

w Częstochowie W. Komornicki. 
" Będziuie 

w Łasku W. 
" Tomaszowie" 
" R:\wie " 

Grass. 

'powiatowych gubernii piotrkowskiej. 

" Brzezinach 
" Dąbrowie 
" Sosnowcu 

" Janiszewski Stan. 
" Adam )Iazowita. 
" Waligórski Ka.rol. 
" Jermułowicz. 

~ Radomsku " { 

J. Sochaczewska. 
Hipolit Olszewski. 
l\[yśliński Feliks. 
Sklep Stowarzysze
llia Spożywczego. 

, 
ś. T p. 

mieóllliJllI Z moreónerów 
Maszewska 

p"zeżywszy lat 30-zakOl'lczyła ży
cie w dniu 28 Czel'\vca 1896 I'oku. 

Wszystkim tym, którzy przyjęli tak li
czny udział w pochowaniu drogich nam 
szczątków zony, córki i siostry: pp. Gerbo
rowi, Bellduskiemu, Brandtowi i wogóle 
wszystkim członkom chóru po.Pijarskiego za 
bezinteresowny współudział w smutnej uro
czystości, Szanownemu Duchowieilstwu, a 
w szczególności kuzynom: ks. Kowalskiemu 
proboszczowi z Kłubki, ks. Zacharyjasiewi
czowi, prefektowi gimllazyjulll :ileńskiego 
w Łodzi, a także ks. ks.: Kasprzykowskiemu 
z Gorzkowic, Krygerowi z Sulp,jowa i Mała
chowskiemu z l!ilejowa za bezinteresowny 
udział, jak również Dr. Sobańskiemu za 
szczególlliejszą, prawie ojcowską opiekę 
i starania w krótkiej lecz ciężkiej chorobie 
zmarłej-składają serdeczne podziękowanie 
pogrążeni w smutku 
MĄ~ wraz Z matką i siost~'a'mi. 

Kazimierz Jaszowski 
adwokat przysięgły 

otworzył kancelaryję w Będzinie. 
(3-2) 

Na najpoddanniejszym raporcie pana 
:Ministra spraw wewnętrznych l'l wy
rażeniem uczuć wiernopoddańczych i 
życzell przedstawicieli wszystkich sta
nów: duchowiellstwa wszystkich wy
znań i urzędników wszystkich 'Yładz 
gubernii piotrkowskiej, z po-\vodu Swię
tej Koronacyi Ich Cesarskich Mości, 
Nłłjjaślliejszy Plln raczył własnoręcz
nie napisać: "Serdecznie dziękuję". 

_.-c+»--

II. 
Ł6dź, w czenvcu 1896 7'. 

O nadużyciach budowlanych, kwitnących 
na bruku łódzkim gwoli znanej maksymie 
"billig ave?' schlechtU

, wspominać dziś nie bę
dę; choć anormalnie i wstr~tnie spekulacyj
ne stosunki budowlane zasługują na to, aby 
im poświęcić oddzielną kartę. Może jednak 
przyszłość okupi grzechy przeszłości, o ile 
skoalizowany w tym celu syudykat miejsco
wych architektów i budowniczych ujmie spra
wę tę w zakreślone przez siq karby i wprowa
dzi do budownictwa łódzkiego zainicyjowane 

reformy i inowacyje, o których pobieżnie zato nic sWlezego powietrza!.. I oto dla
raz już wzmillnkowllliśmy. czego witamy sympatycznie nowy przy by-

Cokolwiek jednak bądź, zaprzeczyć się tek Flory, łączącej w sobie hygienę, poży
nieda, że municypalność nasza nie szczędzi tek i piękno. 
starań w kierunku możliwego upiększenia Z niemniejszem uznaniem witamy drugi 
miasta i polepszenia jego zdrowotności. z kolei nabytek, analogiczny pod względem 
Wprawdzie palącej sprawy skanalizowania, przytoczonych właściwości: 1'zeźnię miejską, 
która nigdzie nie posiada tak doniosłego na budowę której nadeszła już od władz de
asenizacyjnego znaczenia, jak w najeżonej cydujących przychylna rozolucyja. Koszt bu
fabrykami Łodzi, nawet jako projektu dowy gmacuu wyniesie 750,000 r8. przy ści
wskrzeszonego nikt już nie podnosi, z czego slern uwzględnieniu w planie kosztorysowym 
należy przypuszczać, że jesteŚmy jeszcze najnowszych wymagań w zakresie architek
bardzo dalecy od urzeczywistnienia tego tury, hygieny i wygody. 
pium deside7'ium. Reasumując ogólny ekonomiczno-spolecz-

Otrzymaliśmy natomiast hardzo wygodne ny bilans Łodzi, liczącej przeszło 300,000 
chodniki asfaltowe i z kamienia kostkowe.. mieszkańców, reprezentującej pierwszorz~
go, dzięki którym spuściznę wykręcania so- dne siedlisko krajowego przemysłu - bez
bie nóg przyjęły po nas konie, nie te stalowe stronny badacz stosunków miejscowych 
"na gumie", ale te nieszczęśliwe chudzielce przyjść musi do wniosku, że, () ile na. ze
doroźkarskie i pociągowe, wpadające z wy- wnątrz przedstawia się dzisiejsza Łódź dość 
boju w wybój, nad siły nieraz przeciążone, imponująco i ,,3. vol d'oiseau" sprawia wra
co w epoce rozwoju łódzkiego oddziału To- żenie cywilizowanego miasta-o tyle niewie
warzystwa opieki nad zwierzętami nasuwa le spostrzegamy śladów tej cywilizacyi, sko
niedyskretne może nieco pytanie: dla czego ro przypatrzymy się instytucyjom filantro
pp. członkowie oddziału nie widzą tych nad- pijnym, rozrywkom duchowym e t.c .) będą
uży6, jakich świadkami są codziennie prze- cym niejako probierzem altruizmu i energii 
chodnie o bezskutecznej interwencyi? .. Dla umysłowej, normalnie rozwiniętego organizmu 
dokładności dodać należy, że bmki łódzkie- społecznego. Niestety, pod tym względem nie 
to jedna z najsłabszych stron miasta, bo choć dorośliśmy jeszcze do wymagalI ducha czalu 
obecnie dokonywa się napmwa takowych, to i sprawiamy raczej wrażenie głucho zapadłej 
po to chyba tylko, by po upływie kilku mie- prowincyi. Pomijając dziś, ze względu na ra
sięcy uprzyt.umnić sobie na nowo katusze, my ,,'rygodnia ", instytucyje humanitarno-fi
dające ludziom i koniom przedsmak dantej- lantropijne, wspomnimy o instytucyi, mogą
ski ego piekła. A takeśmy się cieszyli z zapo- cej, choć w części tylko, zaspokoić artysty
wiedzianych bmków kostkowych i drewnia- czne naSze potrzeby i aspiracyje: o teatrze. 
nych! O teatrze łódzkim, który od pewnego 

Na ujemne skutki, wynikające z b7'aku czasu więcej niż kiedykolwiek intere
kąpieli ltLdowych, przypominających, z ra- sować zaczął nasze społeczeństwo, rozpra
cyi co roku powtarzających się projektów wia się tu szeroko! Zainteresowanie w tym 
ich budowy, "żyda wiecznego tułacza"- kierunku usprawiedliwiają zwiększające się 
zwrócimy uwagę w specyjalnym artykule, wciąż potrzeby duchowe klasy inteligen
z przytoczeniem danych: stopniowego tniejszej, nie samym tylko chlebem żyjącej. 
poduoszenia się warunków zdrowotnych Zapatrując się jednak ze stanowiska sztuki, 
w kiemnku chorób specyjalnych w sferze obecna, letnia scena nasza nie jest idealną, 
rzemieślniczo-robotniczej; technicznego urzą- z tej prostej przyczyny, że zmuszona liczyć 
dzeuia podobnych zakładów w Berlinie, się z warunkami miejscowemi, żadną miarą 
Dreznie, Wiedniu i in. miastach, posiadają- na wyżyny sztuki wzbić się nie może. 
cyeh idealnie urządzone i z wielkim pożyt- Ty mczase~ publiczno~ć skarży się na li
kiem funkcyjonujące kąpiele ludowe, bądź che siły artystyczne, zapominając, że w te a
zupełnie bezpłatne, bądź za małą opłatą trze prowincyjoualnym, nie otrzymującym 
z dobrodziejstwa tego korzystać pozwa- żadnej subwencyi, o gwiazdy piel'wszorzę
lające. dne jest bardzo tmdno, a wytworzeniu 

Z dobrodziejstwa świeżego powietrza ko- się przyzwoitego, należycie zgranego en
rzystać zato będziemy w urządzającym się semblu przeciwstawiają się trudne do poko
przez p. Rosera z Warszawy pa1'ktL miej- nania przeszkody i tylko przy niezwyklych 
ski m na pustym, obszernym placu przy uli- wysiłkach udaje się dyrckcyi utrzymać stały 
ey Mikołajewskiej, który podniesie tę dziel- teatr w Łodzi, prosperujący dobrze w zimie 
nicę pod względem estetycznym i pozwoli a zaledwie wegetujący w lecie; w lecie bo
odetchnąć w cieniu drzew tym, których nie wiem, jak mówią n toute Lodź" znajdujc się 
stać na wilegiatury, na wymuskany a -"extra muros" , a do świątyni sztuki uczę
drogi Hele:Jów i na t. z. "ogródki", posiada- szcza mnóstwo "osób t

' '" nie dla sztuki, ale 
jące niezłe piwo, rzucających się na gości dla kultu Bacha. Częste też zmiany celniej
kelnerów (oburzający f,tkt taki miał świeżo szych sił artystycznych paraliżują wyrobie
miejsce w popułaruym ogroclzie t. z. "Mei- nie doborowego ensemblu. Pojmujemy, że 
sterbausuU

) bardzo dużo kurzu i piasku, ale scena łódzka w llspiraeyje czysto-artystyczne 
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wdawać się nie może i sztukę w Łodzi więcej 
ze stanowiska interesu traktować musij szer
sze bowiem warstwy nie nabrały jeszcze sma
ku do arcydzieł współczesnej litcratul'y ara
matycznej, zwłaszcza do płodów myślą i ten
dencyją powainych i nęcą je przedewszyst
kiem sztuki w rodzaju )l Trójki hultajskiej", 
"Dwóch z.łodziejów", oraz różnego rodzaju 
bomby, bez głębszej myśli i treści, jedynie 
na melodramatycznych efektach scenicznych 
oparte. Sam tytuł seusacyjny sztuki zapew
nia j~j "kasowe" powodzenie, a im sens a
cyjniejszy tern mniej zawodny. 

Być może, ze z czasem uda się wykształcić 
poczucie artystyczne w szerszej publiczności) 
podnieść poziom duch'Hvy jej upodobań i wy
magańj na razie jednak, chcąc utrzymać wo
góle teatr, trzeba się liczyć z dzisiejszemi jej 
wymaganiami i dlatego nie poczytujemy 
za złe p. Janowskiemu, który "ulegając 
życzeniu licznego grona publiczności"-we
dług doniesienia jednego z pism-raczyć ją 
będzie operetkami, mając to doświadczenie, 
że muza podkasana najskuteczniej i najła
twiej trafia, zwłaszcza w lecie, do gustu 
i _ .... kieszeni "szanownej publiczności " . 

Nie mamy więc żadnego zamiaru krytyko
wać usiłowań p. Janowskiego, który łodzia-
110m niejedną uprzyjemnił już chwilę; idąc je
dnak za. głosem opinii i odniesionego wraże
nia-dwóch najbezstronniejszych krytyków, 
truduo cofnąć się przed wypowiedzeniem pra
wdy, że ani repertuar, lIni zrekrutowana dory
wczo drużyna, z nielicznemi oczywiście wyją
tkami, nie stoją na wysokości wymagail sztu
kij raczej dyskredytują tradycyję sceny łódz
kiej, a juz wcale mierzyć się nie mogą 
z tem, co nam dał w zimie p. W olowski, któ
rego ensemble o kilku wybitniejszych nawet 
talentacb, pojmujących całą doniosłość swe
go posłannictwa, świetna wystawa, oraz 
urozmaicony repertuar, złożony z młjcelniej
szych utworów swojskiej i obcej literatury 
dramatycznej-złożyły się na to, że p. Jano
wski przejął bardzo truuną po poprzedniku 
spuściznq. I oto, dlaczego krótkotrwały 
wśród nas popyt p. W ołowskiego wynagro
dzony został poparciem i sympatyją bywal
ców i prawdziwych znawców teatralnych. 

Kończę skromną wzmianką o innej sztu
ce, mianowicie artystyczno - mularskiej, 
uprawianej z niemałym pożytkiem w szkole 
rysunkowej prof. W. W olczańskiego, która 
rozwija się bardzo pomyślnie. Niektóre prace 
młodocianych adeptów odznaczają si~ zupeł
·nie poprawnem wykończeniem, a celniejsze 
z nicb wysyła kierownik zakładu na kon
kurs do Cesarskiej Akademii w Petersburgu. 
Urządzona w szkole wystawa, przeznaczo
nych na konkurs okazów, liczllie była. zwie-
dzaną. Enka. 

------~>.~>------

.z: Częstochowy_ 
Nie rozumiem doprawdy, kto był tyle dowcip

nym, podając projekt, odprowadaznia nieczystości 
rynsztokowych w specyjalnie Ul'ząuz , me głębokie 
studnie, cembrowane, z odpowicdniemi przykry
ciami, umieszczane wedle przepisu w ogrodach, 
przy (Iosesyjach mieszkalnych. 

Koszt owych studzieil. urządzonych przed lilty 
czterema dosyć znaczny, a cel praktyczny?. Do
prawdy śmieszny! Domy ~ lam się, że mają, to być 
specyjalne zbiorniki do zat.ruwania powietrza. 

Studnie owe co dni kilka przepełniają się zu
pełnie, a podczas obfitych deszczów, formalnie 
rwącym potoki(;m wylewa się z nich cuchną
ca uie do opisania zawartość nil ogrody, nisz
cząc z wielkim nieraz kosztem urządzone klomby 
a szczególniej drzewa, które same przez siltl ozoni
zując powietrze, zasługują, na staranniejszą 
opiek\). 

Przy rewizyjach sanitarnych kladzie sir~ nacisk 
na to, by studnie były próżne i nie zatruwały po
wietrza. Jakim to uskutecznić sposobem? "Ila, rób 
jak chcesz, byle tylko studnie były próżne i nie 
cuchnęły'. A przecież to są zbiorniki wszelkich 
ouplywów i jeśli mają być wiecznie próżne, to ja
kież to będą zbiorniId? .. 

Przypuśćmy, że w suchej porze roku studnie 
owe napełniają się co dni (lziesięć; po tym więc 
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terminie wywożąc cuchnącą wodę w ilości co ' które by nas najbardziej zająć mogły i znajdujemy 
najmniej 20 beczek, ponosimy koszta wywózki je-po ~ątac~. Z bar~zo cie~awą. acz smutną pracą 
minimum rs. 15 co przez letnie miesiące poka- wystąpIł tut~Jszy oddZIał poplerallla przemysłu I. h~n
ź t· . l A b d' d d' I dlu: dał na kIlku obszernych kartonach wyszczegolme-
,ną.s ~no~Vl. sum <ę· . ~o ę. Zle po cz~s n~ u. e- nic chorób, jakim podlegają pracowniry wszystkich 
wn) c.h. czy podobna l,azdodzlenl1le usl,uteczl1lać rzemiosł u UHS, \vyuikających z ich zawodowego 
wywozkę?·· zajęr.ia. Obok tej smutnej statystyki znajdujemy 

Dobrze, że prywatne przedsiębiorstwo urządzi- także doraźuo środki zaradcze, (zapobiegające tym 
ło u nas tabor asenizacyjny i wybawiło nas od nieulliknionym chorobom) uajczęściej przez sfory 
wstrętnej przenikającej woni przy dawniejszym pl'acujące Ilieuwzględnionym nios.tety. ~ietylko 
systemie arcyprymitywnym wywożenia nieczysto- dla sfer roboczych,. ale dl~ Indzl .wszelklch sta
. '. ale tabor to stosunkowo niewielki i odrazu nie nów arc!wyhorną .~es~ ł"źma p.o~oJowa, sy~t~lI~u 
SCI,. . . ~' , ' . p. StallIsława Gllllsklego. Łazme te, tallIosclą 
n~oze podołac Jednoc.ze'l~le \\ szystklm zamówle- eon swych, przystępne są dla wszystkich sfer, 
mom. A tu protokół SiedZI na karku!... a pożytek z nich niemały i stwierdzony przez 

Dajcie więc radę na to zacni mężowie, którzy hygiellistów. 
dbacie o dobro nasze. Niektórzy wystawcy, produkujący artykuły spo-

My, stali mieszkailcy Częstochowy, tutaj uro- żYWCZ<l pierwszorzęd.nej potrzeby,. p~ztldstawili 
dzeni, tu posiwiali, dbamy ogród swój jak o wla- obO~. okazów-proc~s Ich. powsta~awla I p.ro~uk~-

matk" i nie możemy przenieść tego despek- w~u~a. Tak uczyllIła .1i1ma StalUsław KIOpI\TIlI
sną. . " . , ." . ckl I S ka, tak postąpIł też p. L. KrzymuskI, tak 
tu, Jaki nas CIągle spo~yk~. Oto W) oblazcle sobIe, zrobili ostatnio właściciele pierwszej u nas fa-
że ~hcą? odpocząć w CIen~u przepysznych naszy~h bryki musztardy pp. Arthur i S-ka, którzy w spe
aleI, WIelu ze spacerowlczoW własne rozstawia cyjalnych słojach wykazali cały proces przygoto
krzesła, nie mogąc siIJ docisnąć do skąpo rozsta- wywania tej powszechnie używanej dziś przypra-
wionych ławek. Na przestrzeni 2 wiorstowej wy. . . .. . 
wszystkich alei naliczyliśmy zaledwie 64 ławki!.. Bardzo C1ekaw~ I ponczaJ~cy Je.at pawilon firmy 
W'dz<>c J'ak publiczność positknJ'e si" własnemi Maurycy Seyde~ I S-ka, kt?la, .me szczędząc zn~-

l .. . .." . .. . cznych nakładow pracy I kapItału, dała publI-
krzesłami, nam starym glo~~l.anom rUmlem? ~lę czności popularne, poglądowe wiadomości o prze
w~p:l da za naszy~h .dob~'odzleJow, l~aszych oJCow myśle winnym. Górny oddział dla mniej świado
nuasta. Zalmpleme Jeszcze chocby 40 ławek mych przedstawia-w formie barwnej panoramy
nie zrujnuje przecież funduszów miejskich.-Ale widoki naj znakomitszych miejscowości winnego 
co tu mówić! poczciwi do gruntu ojcowie widzą prze~ysłu całego ś~viata,. a więc wido.k~ okoli.c 
przecież te braki, a jednak kroczą z całą przyna- całej ~U1'Opy, A~rykl, A~YI, typy ludnos~l, . manI
le' "im powag". po aleJ'ach zawadzaJ'"c nosami pUlac,YJe prz'y zbl.~rach w~nogron, tłoczelllu I ~. d., 

z n.", ."0 , ~ _..... tak, ze pubhcznosc, przejrzawszy te cenne zbIory, 
b~lo',V własn~c~ O osito stelczące kałllleme mby otrzymane dzięki usilnym staraniom firmy, moze 
bl~leJ.ące. kosCl. na starych cmentarzyskach. Dl~ poglądowo obeznać się z produkcyją najgłówniej
dZIecI mebezpleczna to nawet pułapka. Ogól t.ez szych centrów przemysłu winnego. W piwnicach, 
słusznie sarka, li, tylko kochani przedstawiciele z powodu szczupłości miejsca, ograniczono się 
kunsztu szewckiego protegują te rafy lą,do- tylko ':la \rystaw!eniu najgłówniejszych maszyn 
we guyż najsumienniej odrobiony bucik, po killm pomoc?lczych, t. J. pomp, pras, I~asz~n!l~ kor
dniach wraca do warsztatu tak splejzerowany że kowama, aparat.u ~o ~asteuryzowallla wIna I~. d. 
. , . . . . ł ....' Z pomocą starej fmIlIe przyszedł prof. MlIcer, 
Jesh me amputacYJa zupe na, to pI~ynaJmmeJ po- który co sobota udziela publiczności popularnych 
ważny opatrunek wyratować go 11l0ze. objaśnień. 

lIliasto nasze przechodzi obecnie epidemiję fo- W pawilonie głó\Tnym zwraca jeszcze uwagę 
tograficzną. Do niedawna mieliśmy jeden trik,) hygieniczna sztukateryja blacharska p. Aksta, do 
zakład, obecnie funkcyjonują cztery a przybywa mieszkań 'pryw~tnyc.h, odzna.l)zając~ si~ ~ykwit
piąty. Konkurencyja wywołuje zniżkę cen; robi ne~ wykollczelllem, ?raz ~abhce odzywlallIa ro.bo
się więc tanio prlldko pochlebia się nawet qua- tlllkóIV, obec~ego I nOlmalnelfo, wypracowane 
. ,,' , ' . . :' przez p. Marcllla Osmałę. Tenze p. Osmała wy-

sImodom , ale wykollCZel1le meza~vsze es~etyczue. stawił kartę graficzną, wykazującą wykształcenie 
Jedno w tem dobre: oto wszystkIe praWIe za kła- rzemieślników w Warszawie' karcie tej jednak 
dy daj~ pracę przeważnie kobietom. W jednym zarzucają grube niedokładnoŚci. Naszem zdaniem, 
z nowo urządzonych zakładów spotykamy uczeni- karta ta nie znajdUje dla siebie wogóle odpo
ce z inteligencyi, ze znajomości~ rysunku, które wiednieg~ miej.B<:a na wystawie h'ygienicznej. 
za pewną nmówioną cenę wtajemniczają się W sztu- Z przYJemno.sclą. zaznaczam, ze na pl!lcu w.y
k ... r ctuszeryi i traktnją zajęcie swe eon amOl'e stawowym ~~Je Się od. nIedawna zauwazyć WI~-
".. . , , d .. ..' kszy ład, IIIZ poprzednIO; znae pewną krzątam-

~10WląC naW1U~em ~ald.zo O powledme dla kobIet. nę i pracowitą rękę, która wzięła się do powierz-
Zawsze.ć to samoJZlelny zarobek.. . chownego chociaż porządku. W ostatnim czasie 

Od lIpca przybywa nam drugI skład materYJa- przybywa na wystawę większa ilość osób, która 
łów aptecznych pod firmą specyjalnie wykwalifi- cza~ spędza nieźle, bo komitet dokłada większych 
kowanych farmaceutów. Daj lm Boże powodzenie! pod tym ~zględ~l~ starań. . . 
Na konkurencyi może i my zyskamy, gdyż do- ~a IlI~SZczęs~le, ch!ody ~a~'alI~uJą dobl:e 
tychczas za grubsze nawet grosze otrzymywaliś- ch~cl .komlt~towcow; ale J~st nad~leJa, ze skoro SIę 

, . ' , oCieplI to SIę na wystawIe zaroI. 
my homeopatyczne dozy na]tanszych nawet' Ad l " 
środków. ' 0'/ Dtarkman. 

"Harde dnsze" (nie Sarneckiego)-nasi dl'yn- ---~O>----
dziarze-przedłużyli fizyjognomije, widząc, jak za
prowadzone niedawno omnibusy, coś w guście wa
gonów tramwajowych, cieszą się niebywałem po
wodzeniem. Kurs od nowego rynku i dworca dro
gi żelaznej do Jasnej-Góry po [) i 7 kopiejek. 
Powodzenie ogromne! 

Niedawno odbyła się w pe\Vny~ tajemniczym 
zamczysku, hen daleko za górami, walka w pall
stwie Flory. Dwie kameIije - biała i pąsowa. 
(słuszniej "brudna i zbrukana") dobijały się 
o względy skromnego narcyza, o miłość jego, i.. ... 
o mamonę. Rezultatem zapasów, były podrapaue 
łodyżki i poszarpane listki, wiszące strzępami, 
niby znoszone szaty niewieście, a teren pobojowi
ska zasłany niby kobiercem -- kawałkami materyi, 
szkła i t. p. Biała zdobyła miłość i kiesę rycerz;(. 
Pąsowa, przegrawszy walkę na pięście, zamierzała 
wytOGzyć sprawę przed oblicze surowej Temidy, 
ale kieska odegrała rolę pojednawczą· Jak te 
kwiaty doprawdy coraz więcej mają, podobie{lstwa 
do króla stworzenia! .. 

l w świecie więc Flory "walka o byt" główną 
odgrywa rolę· 

N----a 

------~.~.------

WYSTAWA BYGIEliICZliA 
\V Wal'szawie. 

IV 
(Ko1'esponcleneyja "Tygodnia".) 

W głównym pawilonie wystawowym jest taki 
kalejdoskop okazów, że, zaprawdę trnduo się tu 
chwilami zorjentować. Szukamy jednakże rzeczy, 

DO M L O D Z I E Ż Y. 

Zarząd Towarzystwa Jedwabniczego uprasza 
pp. studentów Uniwersytetu i młodzież gimnazy
jalną, tak Warszawską jak i prowincyjonalllą, roz
sypującą się na wakacyj e letuie po całym Kraju, 
o łaskawo sprawdzenie naoczne (każdego w obrę
bie gminy albo parafii, w której przebywać bę
dzie): ile w ktÓrej wsi lub osadzie i IV czyim 
ogrodzie znajduje się drzew lub płonek morwo
wych i w jakim mniej więcej wieku? 

Po zanotowaniu sobie tego, Zarząd nprasza 
o zakomunikowanie zebranych wiadomości bądź to 
ustnie po wakacyjach, bądź łisto\vnie do Biura To
warzystwa Jedwabniczego, w Muzeum Pszczelni
czem w Warszawie, przy ulicy Wiejskiej JW 12. 

-----~.>------

Mamy zaszczyt polel.-'ić niniej
.,ze,,,, pa'lltięci Sz. Prenu/nłerato
rów naszych termin składania 
przedpłaty na k war t a l III 
roku biezącego. 
Początek drukującej .nę w do

datkach oddzielnych powie.łci
nowi prenu!lJł.eratorowie otrzy-
mają b e z p l a t n i e. (3-2) 

--«.n--
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.z Miasta i Okolio. 

- ~Iajówka. W ubiegłą niedzielę, d. 28 
czerwca, odbyła si(,! majówka, urządzona 
staraniem komitetu miejscowego Tow. cykli
stów, dla członków towlHzystwa i wprowa
dzonych przez nich gości. O godzinie 3 po 
południu na dany przez kapitaua sygnał wy
ruszyło z lokalu Towarzystwa całe zgroma
dzenie, w eleganckich powozach i półtora
kach umajonych zielenią, a na czele długi 
szereg, dwójkami ustawionych jeźdźców, 
prowadzących maszyny. Na końcu, na oso· 
bnym wozie orkiestrlI. Od szosy "sprężyści" 
dosiedli swoich rumaków i pochód raźno 
posunął naprzód, wśród nader sprzyjającej 
pogody po pięknej i wyjątkowo dobrej, 
bo wolnej od kurzu drodze. 

Po przybyciu do kresu, mianowicie do la
su W olborskiego, towarzystwo zebrało się 
w odpowiednio zamienionej na salę balową 
leśnej altance, olJok której rozstawiono sto
ły z napojami. Po ogłoszeniu programu 
zHbawy, udano się na spacer, podczas gdy 
zapisani do wyścigów jeźdźcy wyruszyli do 
swoich maszyn dla dopełnienia ostatecznych 
przygotowań. 

O godzinie 5 dano sygnał wyruszenia na 
miejsce, przeznaczone do wyścigów szoso
wych. Towarzystwo rozlokowało się na 
skraju lasu wśród zieleni, po obu stronach 
szosy. U mety zaj~li miejsce sędziowie: pp. 
Bronikowski, Kutkin, Łazucki i Brokowski, 
u startu p. Ludwikiewicz; do kontroli zapro
szeni zostali: u startu pp. Sobański, Wolski, 
Bllic h CI', na pólmecie pp. Rejman, Łapiński, 
Bastrzycki, na dystansie pp. Gerber, Poto
cki, Trębicki, Keppen i Michałowski. 

O godz. 51/ 2 rozpoczęto wyścigi, do któ
rych programu wchodziły 3 numera: wyścig 
"Wiosenny", przestrz. 8 wiorst, norma czasu 
21 m.; wyścig "Turystów", pt·zestrz. 6 
wiorst, norma czasu 19 m. (oba dla jeźdź
ców na rowerach) j-wyści~ "piechurów", 
dla amatorów sportu pieszego, przestrzeń 
1 wiorsta. 

W pierwszym wyścigu przybyło do mety 
w normie 6-ciu z 7-miu zapisanych, w na
stępującym porządku: pp, Ryłko (18.24)
żet. sr. duży, Luft (19.37) - żet. SI'. mały, 
Bronikowski jun. (19.38) -- żet. bron. duży, 
Ogrodzki (20.19), Wyrzykowski (20,52), Bro
nisła wski (20.58)-źet. bron. małe. 

W drugim wyścigu z 3 stających przy
było w normie dwóch jeźdźców Ueden się 
wycofał), a mianowicie: p. KeIlenbeck (15.32) 
-żet. SI'. mały i p. Pawłowski (16. 37)-żet. 
bron. duży. 

W trzecim wyścigu (piechurów) z 3 stają
cych otrzymali nagrody w przedmiotach 
pamiątkowych dwaj pp. Ryłko i Ogrodzki. 

Z wyjątkiem lekkiego osłabienia jednego 
z jeźdźców po zejściu z maszyny, spowodo
wanego upałem, które natychmiast przeszło, 
wyścigi udały się szczęśliwie. 

Gdy po skończonych wyścigach towarzy
stwo znów się zebrało w lesie, został ogło
szony rezultat wyścigów i uproszone przez 
komitet nadobne piotrkowianki, protektorki 
sportu a uczestniczki zabawy, obdarzyły na
grodzonych symbolicznemi oznakami (w po
staci kwiatów) wywalczonych przez nich 
dekoracyj, które później będą im wydane. 

Następnie, stosownie do programu, prezes 
komitetu p. Bronikowski o/'az kapitan i go
spodarz zabawy p. Łazucki zaprosili gości 
do elegancko i obficie zastawionych stołów 
z zimnem i przekąskami, przy których wśród 
ożywionej rozmowy towarzystwo pokrzepiło 
siły i odpoezęło po spacerach. Po przek~sce 
podawano herbatę. 
Następny numer zabawy --tańce rozpoczę

to walcem. Tańce zgromadziły do altanki 
liczne koło zwolenników i zwolenniczek 
tego sportu, który, jeżeli gdzie, to właśnie 
w takich warunkach, na świeżem powietrzu, 
wśród natury i przy pewnej swobodzie ma 
najwięcej racyi bytu. Kontredans zgroma
dził najmniej 30 par, a że był zajmujący do-

TYDZIEŃ 

wodzi to, że trwał z górą godzinę, pod umie
jętnym kierunkiem p. Zapałkiewicza. Po 
chwilowej przerwie, urozmaiconej produkcy
jarni pyrotechnicznemi na polallce, zdala od 
lasu, ponownie rozpoczęto tańce raźnym ma
zurem, który trwałby prawdopodobnie do 
rana, gdyby nieubłagany sygnał uie przy
pomniał o potrzebie powrotu do domu. 

A potrzeba ta była już nagłą, zwłaszcza 
ze względu na pp. cyklistów, którzy mieli 
wracać na rowerach. Tak wiCic o godzinie 
11 wieczorem, w podobnym porządku jak 
w chwili wyjazdu, całe towarzystwo wyru
szyło 't. powrotem do miasta. PP. cyklistom 
oświecały drogę 2 pochodnie, wiezione na 
wozie idącym przed niemi, jedna w środku 
szeregów, wieziona przez jednego z amato
rów, jar!ącego na wysokim, bicyklu i dwie 
na wozie, jadącym z tyłu. Swiatła było do
syć, dzięki czemu wszyscy powrócili do 
Piotrkowa szczęśliwie. 

Og'ólne zadowolenie, jakie wynieśli ucze
stnicy zabawy, powinno być nagrodą dla ko
mitetu Towarzystwa, a zwłaszcza dla go
spodarza, za podjęte trudy i zachętą na 
przyszłość. 

- Rada Towar'zystwa dubl'oczYlIllości 
postanowiła zarządzić peryjodyczne rewizy
je wszystkich zakładów dobroczynnych, zo
stających pod jej zwierzchnictwem, przy 
współudziale osób ad hoc zaproszonych, na
wet nie należących do Towarzystwa dobro
czynności. O rezultacie takich rewizyj rada 
ogła8z~ć będzie w naszym organie. 

- Zebl'acłwo uliczne. W celu usunięcia 
żebractwa ulicznego, które coraz natrętniej 
daje się we znaki mieszkańcom Piotrkowa 
RHda Towarzystwa Dohroczyuności, za 
przykładem miast innych, postanowiła za
prowadzić jałmużników, którzyby z puszka
mi, opatrzonemi pieczęcią tOW?.l'zystwa, ob
chodzili domy zbierając jałmużn~. Fundusz 
ten posłuży na wsparcie dla rzeczywiście 
potrzebujących; nprawiający zaś żebrauinę 
jako rzemiosło usuwani będą z ulic miasta 
pl'7.ez policyję i oddawani sądom dla uka-
rania. .. 

-- DI'uga oclu'ona dla dzieci. Z uwagi 
że istniejąca już ochrona na "Sławiańskiej" 
ulicy-położona jest na krańcu miasta i sta
nowczo nie odpowiada potrzebom coraz 
bardziej rosnącej ludności, Rada Towarzy
stwa Dobroczynności postanowiła założyć 
w jak naj krótszym czasie drugą ochronę na 
przcciwległej stronie miasta po za plantem 
kolei. W tym celu wyznaczoną została ko
misy ja dla gruntownego zbadania tej kwe
styi, obrania pomieszczenia dla nowej 
ochronki i wyszukania na jej utrzymanie 
odpowiednich funduszów. 

- Z Towal'Z)'stwa kredytowego miej
skiego. W kwestyi niezmiernie ważnej 
dla przyszłego rozwoju naszego towarzy
stwa kredytowego miejskiego, a mianowicie 
w kwestyi przeniesienia ksiąg hypotecznych 
stowarzyszonych z hipoteki miejskiej do 
do hipoteki gubernijalnej, na zebraniu ogól
nem w 21 b. m. zapadła decyzyja większo
ścią 25 gł. przeciwko 12, oświadczająca się 
za hypoteką gubernijalną. 

- Nowe kopalnie I'mly żelaznej zosta
na niebawem otworzone we wsi Jastrzab 
w· pow. będzińskim na gruntach włościan 
Tomasza Kuca, Wiesiołka i Franciszka 
Lali. Na głębokości 17 stóp pod ziemią 
znaleziono pokłaqy rudy grube 6 cali. 

- Jal'mal'k Ś-to-Jal'lski, zabawa publi
czna na rzecz Towarzystwa dobroczynności 
w ogrodzie kolejnym, z powodu deszczu, 
odłożoną zostala. do dzisiejszej niedzieli 
i zgromadzi zapewne liczne grono piotrko
wian ze względu na cel i nowość, dotych
czaś w Piotrkowie niepraktykowaną. Jar
mHrk urozmaici wiele niespodzianek, afi· 
szem nie zapowiedzianych. 

- Oświetlanie. Na zasadzie zawartego 
kontraktu z entreprenerem, Berkiem Gold
mincem, latarnie powinny być oświetlane 
w następnym tygodniu, z wyjątkiem nocy 
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księżycowych, od godziny 9 wieczór do 
3 rano. 

- BII!'Za w Brzezil'lskiem. Przed półno
cą, unia 19 b. m. zachodnią cz~ść p-tu brze
zińskiego nawiedziła gwałtowna, parę go
dzin trwcljąca burza, podzielona na trzy hu
ragany, a każdy ze zdwojoną występował 
siłą. Nieustające błyskawice gromów, przy 
ciemuiach nocy, przerażający sprawiały wi
dok, zwłaszcza, gdy nieboskłon co chwila 
rozjaśniały łuny wzniecanych pillrunami po
żarów.-W majątku NadoIna miało miejsce 
niezwykłe, acz od czasu do r,zasu trafiające 
się w czasie burzy zdarzenie. Piorun uderzył 
w dom przy wiatraku, wleciał do stancyi 
kominem, blaehę kuchenną potrzaskał na 
kawałki, i prócz silnego ogłuszenia miesz
kańców, porzuconych na ziemię, nikogo nie 
raząc, wyleciał przez ścianę do stajni, gdzie 
również koń i dwie krowy, nie rażone a je
dynie ogłuszone leżały na ziemi. Obiegł
szy tę drogę, zginął w na wozie. Jednocze
śnie w toz samo miejsce uderzył drugi i ró
wnież szczęśliwie, nikogo nie rażąc, prawdo
podobnie ugasił tylko pożar powstały z pier
wszego, gdyż dom słomą kryty, bądź co 
bądź ocalał. Picnvszy do przytomności 
przyszedł młynarz; powyciągał niebawem 
na dwór resztę ogłuszouych, wilgotną zie
mią okładając im głowę, czemu być może 
zawuzięczają ocalenie. Dłużej uieco trwała 
bezwładność bydła; lecz i to nieustannie nu
rzane i okładane błotem, powróciło do ży
cia. Ostatecznie nikt z ludzi ani dobytku nie 
doznał szwnnku.- IV tej również wsi, w pe
wnem oddaleniu od lasu, stoi na polu pojc
dyńczo kilka dębów; w jeden z nich ugodzi
ło aż ośm piorunów, które nietylko korę 
z kloca, lecz i z gru bszych gałęzi obdarły zu
pełnie; samą zaś korę i wydarte drzazgi, na 
parę set kroków rozniosły po polu.-W są
siedniej wsi Grodzisko, piorun uderzył 
w chałupę, przyc:i:em tak szybko ogarnął ją 
ogień, że mieszkańcy zaledwie w bieliźnie 
zdążyli ocalić życie, podczas gdy cały ich 
żywy i martwy dobytek stał się pastwą 
ognia. Wezbrane nadmiarem wody strugi 
i rzeczułki, wystąpiły z brzegów, zalewając 
i zamulając łąki, oraz UU08Z~~C pokoszone tu 
i owdzie siano. Poważne równieź szkody 
wyrządziła powódź w majątku Byszewy, 
w ry bach, łąkach i zasiewach, na niżej poło
żonych polach. Pożarów na około widać by
ło kilka, lecz ani miejscowości, ani rozmia
rów klęski, dotąd ściśle oznaczyć nie mogę. 

Mimo to, deszcz okazał się bardzo pożyte
czny i potrzebny. Poważnie już uszkodzone 
przez suszę posiewy jare - odzyły i dziś 
obiecujący posiadają wygląd. Wogóle uro
dzaje w okolicy tutejszej, więcej niż do śre-
dnich zaliczać można. odde 

- W szkole prywatnej męzkiej dwu
klasowej w Noworadomsku, rok szkolny 
ukończono d. 13 (25) czerwca. W roku spra
wozdawczym zapisanych było 211 uC2.niów, 
z tej liczby ubyło 17; całkowitego więc kur
su słuchało 194. Co do wyznań było między 
nimi: prawosławnych 10 (5.15%), katolików 
146 (75,26%), ewangielików 23 (6.70%) i sta
rozakonnych 25 (12.89%). Co do stanu i za
jęć rodziców: dzieci rzemieślników i prze
mysłowców 38 (19.59%), rolników 38 (19.59%), 
kupców 36 (18.59%), urzędników 31(16.49%), 
oficyjalistów kolejowych 31 (15.97%), mie
szczan 10 (5.15%), innych zajęć 9 (4.19%). 
Uczniowie podzieleni byli ua 4 oddziHły; 
z tych klasa wstępna na oddział niższy 
i wyższy. W oddziale niższym było 7-miu 
uczniów i wszyscy otrzymali promocyje 
(100%). W oddziale wyższym było 38, pro
mowano 19 (50%), warunkowo 9 (23.6tl%), 
pozostało 10 (26.32%). Og6lem z 45 uczniów 
w klasie wstępnej promowano bezwzględnie 
26 (57.78%), warunkowo 9 (20%), pozostało 
10 (22.22%) . Nagrodę w tej klasie otrzymał 
Kow8lski Leon, pochwałę Gajda Antoni.
W klasie pod pierwszej (odpowiadającej 
wstępnej filologicznej), z 58 uczniów promo
wano 23 (39.69%), warunkowo 14 (24.11%), 
pozostało 21 (36.21%). Nagrody z klasy pod-



4 

pierwsz~j otrzymali Fidala Józef i Kosenko 
Stefan; p.ochwały: Basiński Bolesław, Goc 
Edward, Swiderski Kazimierz i Wróblewski 
Józef. - Klasa pierwsza: z 54 uczniów pro
mowano 24 (44.45%), warunkowo 1.3 (24,07%), 
pozostało 17 (31.48%). Uzyskali nagrony: 
Borowski Antoni i Mieczyński Hyszard; 
pochwały zaś Banaszczyk Zygmunt i Rej
ruent Aleksander. - Klasa druga: z 37 
uczniów tej klasy ukończyło &zkołę 16 tu 
(43.24%), pozostało 21 (56.76%). Nagrody 
otrzymali: Chamczyk Bronisław i Langka
mer Bronisław, pochwały: Gajewski Stani
sław, Mittelman Kopel i Statler Abraam.
Ogółem, we wszystkich klasach, z liczby 
194 uczniów nagrody otrzymało 7 (3.61 %), 
pochwały zaś 10 (5.15%), promowano bez
względnie 89 (45.88%), warunkowo 36 
(18.56%), pozostało w tej samej klasie na 
rok drugi 69 (35.56%). 

Dyrekcyja drogi żelaznej warszawsko
wiedeńskiej postanowieniem z d. 30 maja 
(11 czerwca) 1895 1'. za N-m 8497 przyznała 
tej szkole subsydyjum po trzy rs. na mie
siąc za każdego ucznia, z czego korzystało 
w ciągu roku szkolnego 31 chlopców, prze
ważnie synów niższych oficyjalistów. Wiel
kiem to jest dobrodziejstwem dla rodziców, 
rozrzuconych po linii drogi żelaznej, odda
lonych od kościoła i szkółek , i pozbawio
nych możności kształczenia swych dzieci. 
Dyrekcyja drogi żelaznej udziela im nadto 
bilety wolnej jazdy klasy 2. - Podobne sub
sydyjum dyrekcyja dr. żel. w. w. przyznała 
w roku bieżącym i pensyi prywatnej żeń
ski~j o 3-ch klasach, utrzymywanej w No
woradomsku, przez panią Gwoździk. 

- Szkoł~ gÓ"niczą w Dąbrowie w r. b. 
ukończyli: 

Na wydziale hutniczym pp.: Władysław 
Rogowski, Karol :Mees, Mikołaj Welcman, 
Wiktor Piotrowski, Jan Rosnowski, Stani
sław Zagrodzki, Stanisław Wojciechowski, 
Ludwik Szajko, Władysław Mieczyński, Mi
chał Slaski i Edward Krotkiewski. ·-Na wy
dziale górniczym pp.: Tytus Filipowicz, An
toni Nowicki, Seweryn Kamiński, Włady
sław Piotrkowski, Jerzy Płachciński, Witold 
Remiszewski, Adam Piwowar, Juljan Poło
cki, Roman Jaworski, :Marcin Dzierdziejew
ski, Zenon Gierycz, Wiktor Rendiger i Sta
nisław Koziorowski. 

Po odbyciu wędrówki geologicznej i po 
rocznej pracy w fabrykach, hutach i kopal
niach, wyżej wymienieni otrzymają dyplomy 
sztygarów i hutników. 

- Kolej obwodowa łódzka. Sprawa 
budowy kolei obwodowej łódzkiej znowu 
stoi otworem. "Kraj~ donosi, że komitet mi
nistrów postanowił kwestyję tę rozwiązać 
w duchu interesów państwowych. Obecnie 
odrzucono tylko podania fabrykantów łódz
kich i Tow. dr. żel. łódzkiej, nie stawiając 
bynajmniej propozycyi, aby droga Wiedeń
ska wykupiła drogę łódzką i zhud"wała 
w Łodzi kolej ob,,-odową.-Decyzyja co do 
tramwajów łódzkich również odłożoną zo
stała do dalszego cza~u. 

- Teatl' łódzki pod dyrekcyją p. W 010-
wskiego zdobył szturmem Warszawę i cie
szy się w niej coraz bardziej wzrastająccm 
powodzeniem, na które bezwarunkowo zasłu
żył pracą sceniczną, wycieniowaną aż do dro
biazgów. Z przyjemnością dzielimy się z czy
telnikami naszymi na teraz pewną już wia
domością, iż po skończeniu sezonu warszaw
skiego p. W ołowski zjedzie do nas na 
10 przedstawień. 

- Pożar. W Łodzi spłonęła trzy piętro
wa fabryka wyrobów wełnianych Jakóba 
Kwaśnera i Józefa Lindernfelda, wraz z ca
łem urządzeniem i maszynami. Fabryka by
ła asekurowaną na 220,000 rs. Straty wyno
szą 75,000 rs.-·Przyczyna pożaru nie roz
jaśniona. 

- Z ł'ynku łódzkiego. 'IN pocz=,!:tkach 
czerwca interesa przemyslowe6w łódzkich 
poprawiły się znacznie, lecz p6źniej zaczęły 
ze wszech stron rozlegać się skargi na 
zast6j i zupełny brak zbytu dla towarów 
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łódzkich, zwłaszcza co do wyrob6w wełnia
nych.-Okoliczność ta zachwiała. wiele firm, 
a dwie z nich, uważane dotychczas za bar
dzo solidne, zawiesiły wypłaty. Pasiwa je
duej dochodzą do 250,000rs. drugiej zaś 
wynoszą okolo 100,000 rs. Bankructwa 
atoli ogłoszone nie będą; wierzyciele ułożą 
się polubownie. 

Pł"Zytułek dla stm'ców i kalek. 
W tych dniach wykończony został w Łodzi 
imponujący gmach, przeznaczony na przy
tułek dla starców i kalek. Gmach ten zbu
dowany wedle najnowszych wymagali te
chniki i hygieny, wewnątrz urządzony zo
stał z komfortem zupełnym. Wkrótce na
stąpi instalacyja pensyjonarzy, kt6rzy dotąd 
znajdowali schronienie w lokalu wynaję
tym. 

Ze SI)OI·tU. Tow. cyklistów łódzkich 
urządziło w t)ch dniach pierwszy rekord 
500 kilometrowy. Maximum czasu ozna
czono na 50 godzin. Do rekordu stanęło 
5 eyklist6w i wyruszyło z Pabijanic na Ka
lisz do Warszawy, zkąd na Łowicz i Zgierz 
powrócili do Łodzi. Pierwszy przy był pan 
Dohme, drugim pan Rendorf. 

.- Z Tomaszowa Rawskiego donoszą 
nam: Proboszcz miejscowy J. ks. Zajc prze
niesiony został do Warszawy z wielkim ża
lem parafijan, dla których prawdziwą był 
opatrznością. N a miej~ce ks. Zajca nazua
czony został ks. Wyszyński, który dawniej 
był tu wikaryjuszem. 

- Zgon. Jeden znajpoważniejszych 
kupców łódzkich ś. p. Gehlig zakończył ży
cie w Kaltenleutgeben pod Wiedniem. Nie
boszczyk, brał udział we wszystkich spra
wach ogólni~jszego znaczenia. 

- Od pioruna. We wsi Pucz nie w pod 
Łodzią piorun zabił 32 letniego włościanina, 
Tomasza Gajdę. 

- Spros"to",,"anie. Proszeni jesteśmy 
o sprostowanie faktu kierownictwa muzyką na ba· 
lu, dawanym przez miasto Piotrków, w dniu 27 
Maja r. b. W artykule wstępuym w M 22, wydru
kowane zostało przez pomyłkę, że orkiestrę orga
njQ:ował p. Brandt; tymczasem ten ostatui żadne
go udziału w dniu tym w orkiestrze nie przyjmo
wał, a kierował takową p. Wajntraub. 

- Ślub w ~niu 20 czerwca r. b., w ko
ściele po-pijarskim w Piotrkowie odbył się 
obrzęd zaślubin panny Maryi Wygrzywal
skiej, córki zasłużonego w mieście naszem 
ś. p. d-ra Mary jana, z p. Stanisławem Chrza
nowskim, adwokatem przysięgłym z Piotr
kowa. 

---(e)---

List 0.0 Reo.akcyi. 
Warszawski nasz korespondent nadsyła nam 

następujące wyjaśnienie: 
"Szanowny Panie Redaktorze"! 

Postawiony przez redakcyję "Głosu" pod zarzu
tem kierowania się względami ose>bistemi W uwa
gach moich co do działalności głównego organi
zatora wystawy hygienicznej, d-ra Polaka, zmu
szony jestem wyjaśnić, że raczej redakcyja .Głosu" 
a właściwie kierownik jej, p. Wasilewski, jest oso
biście zainteresowany w tym wypadku, jako "czło
nek" komitetu zabawnego, przy wystawie istnie
jącego... Nie mając zaszczytu należeć, do jakich
kolwiekbądź komitetów i podkomitetów wy~ta
wowych, mam chwała Bogu możność wytykania gru
bych błędów tych, którym się zdaje, że są "nie
omylnymi". Racz SzaL. Pan przyjąć i t . d. 

Warszawa, 30 VI 96. Adolf Starkmall. 

----(+)-- --

Wiadomości bieżące. 

Kredyt melijoracyjny uzyskał Najwyższe 
zatwierdzenie. Pożyczki wydawane będą na 
osuszanie, nawadnianie i uzyżnianie grun
t6w; na wzmaenianie hrzegów rzek i pias
ków lotnych, oraz na zapruwadzenie sadów 
i winnic. .- Najdłuższy termin pożyczki wy
nosi lat 20_ O powyższem donosi " Wiestnik 
Finansów~. 

= Konknrs. Komitet Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Piękny ch podaje do wiadomoś ci pp, artystów ma
larzy i architektów, iż stosowuie do § 1 regu-
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laminll corocznych konkursów Towarzystwa, w mie
siącu Lutym r. 1897 odbędzie się konkurs 
mala7'stwa i a1'chitekt1wy. 

Na konkurs malarstwa kwalifikują się obrazy 
olejne, akwal'ele, pastele, kartony i rysunki, wy
konane w ciągu lat 3 ostatnich, jeżeli nie były 
umieszczane na wystawie Towarzystwa lub iUD ej 
w 'Varszawic. Za dzieła konkursowe z dziedziny 
malarstwa, mające istotną wartość artystyczną 
przeznaczone są trzy nagrody pieniężne: rs. 400--
200 i 100. 

Na konkurs architektury kwalifikują się wszel
kiego rodzaju kompozycyj e w zakres budownictwa 
wcbodzące, w szkicach, projektach, modelach, 
a także fotografij ach dzieł wykonanych. Rysunki 
depełniające i objaśniające główny l>rzedmiot pra
cy konkursowej, jak przy elewacyi, plany i prze
cięcia mogą być przedstawiane pobieżnie na małą 
skalę. Prace szkolue i akademickie mogą być wy
stawione z odpowiednią wzmianką o wystawieniu 
po za konkursem, to jest bez prawa ubiegania się 
o nagrody. Za dzieła koukursowe z dziedziny ar
chitektury, mające istotną wartość artystyczną, 
przezna('za się dwie nagrody pieniężne: r8. 400 
i 100. 

Nie kwalifikują się na konkurs tak malarstwa 
jak i architektury wszelkie kopije i dzieła arty
stów zmarłych. 

Deklaracyje w formie zwyczajnej koresponden
cyi pod adresem Komitetu Towarzystwa przesłać 
należy przecl 3 Stycznia 1897 r. n. st. 

W deklaracyi winua być zamieszczona treść 
dzieła, dokładny adres artysty, z krótką wiadomo
ścią, gdzie i kiedy się urodził, oraz w jakiej szko
le otrzymał wykształcenie artystyczne. 

Prace koukursowe nadesłane być wiuny do lo
kalu Wystawy Towarzystwa, najpóżuiej do dnia 
3/ 15 Styczni:, 1897 r. do godziny 3 po południu. 

Koszt transportu dzieł, par petite vitesse, 
z opłatą cła od przysłanych z zagranicy, o ile 
dzieła te zostaną przyjęte przez cenzurę rządową 
i delegacyję Sądu konkursowego, ponosi Towarzy
stwo. Regulamin szczegółowy koukursu na żądanie 
wysył'ł frauco, lub wydaje na miejSCU bezpłatnie 
Kancelaryja Towarzystwa. 

ROZMAITOŚCI. 

Odna""ianie gąbek. Gąbka w ży
ciu codziennem gra niemało ważną rolę, a że cena 
tego towaru jest bardzo wysoka, odnawianie więc, 
a raczej odtłuszczanie gąbki, stanowi w gospodar
stwie domowem kwestyję nie małej wagi. Oto 
sposób: W kwarcie zwyczajuej wody czystej roz
puścić należy ćwierć funta skrystalizowanej sody 
i w roztworze tym moczyć gąbkę przez 24 godzin. 
Po upływie tego czasu należy gąbkę maczać 
w cZY8tej wodzie i dobrze wyżymać, poczem wy
płukać w roztworze kwasu solnego, w stosunku 
pół ćwierci funta na jedną kwartę wody i przepłu
kać po raz ostatni n' czystej wodzie, a będzie jak 
nowa. 

Gaszenie sadzy. W Paryżu straż 
ogniowa używa następującego sposobu do gaszenia 
sadzy: do niewielkiego garnka glinianego lub żela
znego nalewają około dwóch decimetrów siarko
wodoru, następnie stawiają garnek na kominie 
i podpalają. Wytwarzające się gazy gaszą pożar 
wciągu kilku miuut. Płynu tego nie należy atoli 
nalewać w komin, ani też wstawiać do komina 
ręką, gdyż bardzo łatwo powoduje eksplozyj". 

Konkurs bukieciarek. W Paryżu 
w ogrodzie Tuileryjskim fraucuzkie narodowe to
warzystwo ogrodnicze ogłosiło konkurs bukieciar
ski. O nagrodę ubiegać się mogą wszystkie kobiety 
które przedstawią jury osobiście ułożony przez sie~ 
bie bukiecik z żywych kwiatów. Najmisterniej 
i naj estetyczniej ułożony bukiecik otrzyma medal 
złoty. Konkurs rozegrany zostanie podczas tegoro
czuej wystawy kwiatowej. Pomysł konkursu zapo
życzono z Japonii, gdzie kobiety z najlepszych 
sfer zajmują się układaniem bukietów, co wchodzi 
w zakres ich wykształcenia. 

Zło"",roga ""różba. Słynny meteo
rolog ł'alb przepowiada deszcze i ulewy przez ca
ły lipiec, sierpień i wrzesieil; zwłaszcza w lipcu 
ma nie być ani jednego pogodnego dnia. Cieszcie 
się rolnicy! .. No ..... i przedsiębiorcy teatrów ogród
kowych. 

Minister rol:u.ic"t"",R pozwolił na 
zwołanie w miesiącu bieżącym zjazdu rolników 
gub. podolskiej. Zjazdowi przewodniczyć bedzie 
prezes miejscowego zarządu dóbr pailstwa p. Czaj
kiewicz. Zjazd obradować będzie nacI ~prawami 
następującemi: o organizacyi towarzystwa rolnicze
go; o otwarciu niższej szkoły rolniczej; o ubezpie
czeniu wzajemnem; o kredycie tanim; o kupowaniu 
przez l'ząd produktów rolnictwa bezpoś rednio 
u producentów; o serwitutach i szachownicach' 
o uregulowaniu stosuuku pomiędzy gospodarzami 
a robotnikami i o ułatwieniu rolnikom możności 
nabywania po nizkich cenach maszyn i narzedzi 
rolniczych. • 

------~<>)-------
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Licytacyje W obrębie gubernii. 
w dniu 3 (15) lipca w sądzie gminnym 

w Szczereowie na sprzedaż dwóch osad we wsi 
Jastrzębiee, w gminie Dąbrowa-Rusiecka w pow. 
łaskim, powstałych z gruntów folwarcznych, od sn
my 1501's. każda. 

18000 rs. w kancelaryi rejenta W. Jonszeraj oraz 
pod M! 1108 przy nI. Widzewskiej, od sumy 251100 rs. 
w kancelaryi rejenta K. Płacheckiego 

gielski~, przez N. T'j-"Rozbiory i sprawozda
nia"; -"N owoffci naukowe i literackie";-n Draźli
wość literacka";-"Nekrologija". 

- 12 (24) lipca tamże, na sprzedaż rnchomości 
pod Ni 1193 przy nI. Przejazd, od snmy 15750 r/:l. 
w kaucelaryi rejenta K. Mogilnickiego. 

- 9 (21) lipca na sprzedaż nieruchomości w m. 
Dla PP. Cyklistów 

świeżo nl1t1eszl!f,' Z biblijografii i Prasy. Łodzi pod M 1292 przy nI. Cegielniauej, od sumy 
1800 rs. w kancelaryi rejeuta I. Kamockiego; oraz 
pod XY 120 przy ul. Drewnowskiej, od sumy 2550 rs. 
w kancelaryi rejenta K. Mogilnickiego. - "Ateneum", za m. czerwiec wyszło z dru

kn i zawiera: "Jędrek", przez A. Langegoj-"Ne
wroza i zbrodnia", przez dora Juliusza Makarewi
czaj-"Nad ranem", przez Jerzego Algosaj-"Pro
jekty i próby reformy agrarnej", przez A. Korki
saj-"Jeszcze Beatryx Cenci", przez Edwarda Po
rębowiczaj-"Kronika artystyczna", przez Kazimie
rza Daniłowicza-Strzelbickiegoj-"Nowe studyjulll 
o Ibsenie", przez dora Ignacego Snesseraj-"Iścizna 
lloprzednika", przez J. T. Hodi'egoj-"Handel za
graniczny Uosyi", przez dora J. B-ra;-"Antoni 
Lange i jego poezyje", przez Bolesława Lutom
skiegoj-" W sobotę" (Szkic), przez Edwarda Mali
szewskiegoj-" Tomasz Hardy powieściopisarz an-

1) do składu sukna i kortów Jakubowicza 
(w domu GolJszteina) - MATE
RYJAŁ ))akosti'Ulnywpr~e
pisan~JDł lwlor~e; 

- 10 (22) lipca tamże, na sprzedaż nieruchomo
ści przy ul. Średniej i Wschodniej pod 1-& 332, od 
sumy 18000 rs. w kancelaryi rejenta W. Jonszera 
i pod M 269-D przy ul. Wulczańskiej od sumy 
17250 rs. w kancelaryi rejenta K. Płacheckiege. 

2) do sklepu galanteryjnego p. f. "Julijan" 
ko"z'Ulki 'wełniane, ora~ 
c~(f,pec~ki i pa.łJy. (2-2) 

- 11 (23) lipca tamże, na sprzedaż nierucho
mości pod M 769 przy ul. Piotrkow8kiej, od sumy 
108900 rs. w kancelaryi rejenta J. Grabowskiego, 
a także pod M 271-P przy ulicy Cegielnianej, od 
sumy 15000 rs.; \v kancelaryi rejenta J. Gruszczyń
skiego. 

.... Poleca się piel'ws:or:ędny 

..... a tan-i Hotel A..ngiebki 
w mieŃcie ()~ęstochowie. w blizkości 
dworca kolei żelaznej. 

- 15 (27) lipca tamże, na sprzedaż nieruchomo
ści przy ul. Cegielnianej pod M! 1392, od snmy 

o G Ł o s z E N I A. 
COSfODYN~ 

wszecbstronnic obeznana z gospodar
stwem wiejsldem lub miejskiem, poszu
knje miejsca w mieście, a zwłaszcza 
na wsi. Rekomendacyje poważnych 
osób. Oferty nadsyłać do W-ych Moł
czanow w Piotrkowie, pod literami 
H. K. (2-1) 
. 
NAUCZYCIEL 

Instytutu Głuchoniemych poprawia wa
dliwe wymawianie, przyjmuje na stan
cyję głuchoniemych, zapewniając im 
9aukę i opiekę. Adres: Warszawa, plac 
;:iW. Aleksandra NI 4. A. Mancza1'ski. 

(B. O. 1535.) (3-1) 

4 konduktorów 
potrzeba zaraz w CZQstochowie do 
omnibusów, z katlCyją rs_ 150, Zgłosić 
sie można do właściciela L. Golenie
wskiego, Cz~stochowa 3-cia Aleja, dom 
Marksa. (2-1) 

!ZGUBA! 
Dnia 23 czerwca 1'. b. na ulicy po

cztowej około rządu gUbernijalnego, 
lub na stacyi dl'. zel. zgubione zostały 
różne dowody i notatki piśmienne do
tyczące wyrobienia paszportu zagrani· 
cznego u Władz Szkolnych i Rządo
wych. - Łaskawy znalazca zechce 
nprzejmie odesłać takowe, pod niżej 
wskazanym adresem do Sosnowca, za 
wynagrodzeniem: 

Ks. Wł. Musie'lewicz 
prefekt szkoły realnej w Sosnowcu. 

(2-1) 

"Fre blówka" 
Młoda, inteligentnH, świeżo ukończy
wszy zakład freblowski IV Warszawie, 
poszukuje miejsca. Wiadomość w re-
dakcyi .Tygodnia". (3-1) 

Rower 
lekki, pnenmatyczny, do sprzedania za 
nizką cenę, z powodu wyjazdu. Do
wiedzieć się mozna w redakcyi "Ty-
godnia". (2-1) 

\VYNJJE~I I)OJ1ZDOW 
Włodzimierza Sapińskiego 

ul. Petersburska wprost Poczty. 

KARETY,POWOIY,BRYKI,KONIE. 
(26-2) 

AKUSZERKA 

Apteka, poczta, telegraf, N ł ". 5 godzin od Warszawy, go
Il ~M~W 7 dzina od Lublina, 20 minut 

sklepy, cukiernia i restau- '* W~W od stacyi Nałęczów dl'. żel. 
racyJ'a IV zakładzie. " Nadwiśl. W lecie omnibus 

i powozy na pociągi. 

.Miejscowość zdrowa. Park sucby obszerny i cienisty. Wycieczki 
malownicze. Gry i zabawy naj różnorodniejsze, orkiestra włościańska 
miejscowa. Około 200 pokoi IV zakładzie. Kuchnia własna, obfita, zdro
wa, smaczna i tania. Cały rok: Zakład hyd1'opatyczny, według 
naj nowszych wymagań nauki urządzony. Wody mineralue, kąpiele mi
neralne, sztuczne, elektryczność, masaż i wszelkie kuracyjf' dyjetety
czne. JJ7 sezonie letnim od :1 czm'wca do :1 paź,dzim'nika: 
Woda żelazista z miejscowego ź,1'ódła (odlJOwadająca Spa) 
lcąpiele żelaziste i borowinowe (Mo01'bacly) odpowiadające 
K1'ynickim i F'l'anzesbadzkim. Kumys wyb01'OWY tatm'ski 
z kobylego mleka. Gi1nn'tstylca lecznicza. W letnim sezonie 
całodzienne ntrzymanie z mieszkaniem, knracyją, opieką lekarską 
i usłngą od 8 1'~tbli 80 kop. na dobęj w innych porach roku od 
2 'l'ubli 50 kop. na dobę. Wszelkich objaśnień llClziela ad ministra
cyja zakładu. Pragnący poznać zasoby przyrodnicze i estetyczne tn
dzież środki lecznicze zakładu, raczą zwrócić uwagę po,l N1'. :164 
w pawilonie głównym Wystawy Hygieuicznej,-na mapy, plauy sytua
cyjne, plany budynków, modele urządzeń zakładn, okazy środków 
leczniczych miejscowych: borowiny, wody żelazistej i ekstraktu igli
wiowego, wreszcie na zbiór liczny Widoków Nałęczowa i okolic, słu
żących za cel wycieczek. 

Lekarze Ordynujący: Dyrektor Chmielewski, pomocnik Sa
cewicz; o1'dynat01'zy w lecie: Ohełchowski i PuławsIei. 

Szczegółowych objaśnieil udziela Administracyja Zakładu. 
(P. i S-ka M! 1552) (3-1) 

Na Sldadzie Rowerów 

przy lokalu Redakcyi ~,Tygodnia" 

sq do mlbBcj,,: 

latarki, dzwonki, trąbki, pedały filco
we i gumowe, klncze francuzkie. oli
wiarki z dhlgiemi kOllcami, zatyczki do 
szpicrut, pochwy lub sprężyny do Jlom
pek, pompki, sprzączki do spodni, gum
ki do wentyli, rurki gumowe do pom
pek, kulki, pndełka reparacyjne, rączki 

do kierowników. (l0-8) 

Zaskarbiwszy sobio zaufanie po
wsze chne, jako dzi erżawca Rl·staura· 
cyi w Hotelu Angielskim "VV C z ę
s t o c h o ",v i e. donoszę, że 

HOTEL KRAKOWSKI 
na JASNEJ GÓRZE na
byłem na własność i tcnie urządziłem 
z wszelkim komfortem. Doborowa 
kuchnią, wyborowemi winami, umiar: 
kowanemi cenami i rzetelną usługą 
będę siQ starał utJ'zjlnać jnz wyrobio
ną opiniję. Przyjmuję wszelkie zamó
wienia na śniadaniu, obiady i kola-
cyje tak w hotelu, jak i na miasto. 

VVVVVVUVVVVVVVVVVVVVVVV Dla dogodności Sz. Publiczności co
.............................................. dziennie kursować bedzie kareta z a POKOST fłYCSKI SCłtWnnTJ\ a d~~~:l~)olei do H~t:~~L:k~;:)'otem. 
I po cenie przystępnej poleca X JÓZEF :SUJIiOWSKI. 

!. Reprezentant Jeneralny. vI f---D-·y ...... s-t-yla--rn~la--l-" 
.. HERMAN MEYER w WARSZAWIE .. 

Mazowiecka 20. ł 
X (P. i S-ka M 1480) (3-1) X I parowa M. Brauna w Piotr- t 

XXXXX.XXX.XXXXXXXXX".X ł kowie, znacznie udoskona- ł 
41 lona i powiększona, poleca \ 

A. TAHN et C-o 
~ła.ściciele 

Fabryki Tektury Smołowcowej 
..... iASFALTU ..... 

pod firmą 

f~ PIETS ICitWJItNW 
w W 31·SZawie. 

Kantor: Tło:rn8ckie 3. - Fabryka: Leszno 86. 
P o l e c aj ą: 

Tekturę i paski smołowcowe, lak asfaltowy, gwoździe, listwy, smołę 
gazową, hokcement, klebemasę, asfalt, gudron i t. (l. 

Wykonywaj~ wszelkie roboty tekturowo-dachowe I asfaltowe. 
Fil:i,j a vv Łodzi. MikołaJ evvska 65. 

CENY UMIARKOWANE. 
(W. B. O. 2537) (6-4) 

I I swoje spirytusy, likiery, co- J 
l g'uaki i araki. 

Sprzedaż detaliczna przy kan-
torze fabryki. (26-16-2) 

41 .w_ww __ ~ .. ____ .... _ 
A... Luft 

ślusarz-mechanik w Piotrkowie, posia
da na składzie 

IUasz~' Il~' do sZleia 
różnych systemÓw, jlrzez d'!uższy czas 
wypróbowane w Piotrkowie, uznane 
za najlepsze i cicho szyjące.-Również 
posiada na skład zip, rózne czcści skła
dowe do maszyn, jakoto: czułenka, 
igły, tryby, sprężyn)', oliwiarki, gum
ki, pasy, szromcjery, oliIV~ i t. d. 

UWAGA: Wszystkie powyżej wspo
muiane przedmioty sprzedaje po nie
praktykowanych dotychczas NIZKICH z dyplomem Warszawskiego uniwer

sytetu udziela porad paniom potrzebu-
jącym zupełnej dyskrecyi, zaopatrzona .:..I _____________________________ ~ 

w utensylja zabezpieczające zdrowie 
położnic. Przyjmuje na czas dłuż~zy 
bez meldnnku z nmieszczeniem dziec
ka. PokOje oddzielne, wspólne, wygo
dne. Cena przystępna. Królewska 31, 
wprost Saskiego ogrodu w Warszawie. 

CENACH. (5-4) 
Tamżc można dostać wybÓJ' 

Rovveró""v l.lży""vauych. 

(W. B. O. 2126) (12-10) 

Zatwierdzone przez JW. Ministra. Spraw Wewnętrznych 

i kaucyjonowane pod firmą 
t 

• WARSZAWSKIE :SIURO OGLOSZEW • 
otwarte w \Yarszawie przy ul. 'Wierzbowej ]W 8, wprost Niecałej. Telefouu N~ 416. 

Do (lzisiejszego numeru dołącza się 
arku z 19 powieści p. t. 

NEMEZYS 
Pl'zekład E. D. 
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OGŁOSZENIE. 

Zarz~d DrD~i Żelaznej Iwan~rDdzkD -D~Drowskiej 
podaje do wiadomości, że 1 (13) Lipca 1896 r. w poniedziałek, o godzinie 12 w południe, w kancelaryi zarządu (w Radomiu przy ulicy 
Szerokiej, dom DEibowskiego) będzie odbyta licytacyja na dostawę sosnowych podkładów dla potrzeb drogi żelaznej, w latach 1897, 
] 898 i 1899 w ilości 170,000 sztuk każdorocznie; dozwolona też jest dostawa podkbdów w partyj ach, jednak nie mniejszych nad 
50,000 sztuk w ciągu jednego roku. 

Wzywa się osoby, życzące sobie brać udział w licytacyi, aby do południa 1 (13) Lipca podały lub przesłały pocztą swoje dekI ara
cyje zapieczEitowane i zaadresowane: "Do zarządu drogi żelaznej Iwangrodzko-Dąbrowskiej". "Deklaracyja na Josta.wEi podkładów, 
według licytacyi z d. 1 (13) Lipca 1896 r." 

W deklaracyjach kOlliecznem jest wymieuić: 1) swoje imiEi, nazwisko i stan, jako też imiEi ojca, 2) miejsce zamieszkania, 3) ilość 
deklarowanych dla dostawy pokładów, 4) cenę jednego podkładu. Oprócz tego, jednocześnie z deklaracyją, należy wnieść do kasy zarzą
du lub przesłać pocztą kaucyję w ilości 10% wartości od zadeklarowanej ilości podkładów. Osoby nieznane zarządowi składają kau
cyię 20%. Kaucyja może być złożona w gotówce, lub w procentowych papierach. Deklaracyje nie zabezpieczone odpowiedniemi kaucy
jarni rozpatrywane nie będą. 

Techniczne i ogólne warunki dostawy podkładów i rysunki można rozpatrywać codziennie, z wyjątkiem dni świąteczny eh 
i galowych od godziny 10 zrana do 4 po południu, w biurach-Naczelnika wydziału gospodarczego i Naczelnika wydziału technicznego, 
jako też w biurach naczelników dystansów na stacyjach: Radom, Skarzysko, Kielce, Sendziszew, Strzemieszyce i Tomaszów. Po rozpa
trzeniu deklaracyj na dostawę podkładów, osoby, które nie utrzymają się przy licytacyi, odbierają napowrót złożone kaucyje; kaucyje 
ZHŚ tych osób, których dekla racy je będą przyjEite, zarząd zatrzymuje u siebie dla zabezpieczenia warunków dostawy podkłaUów. 

Zarząd drogi zastrzega sobie prawo wyboru dostawcy, kierując siEi nietylko zadeklarowaną najniższą ceną, ale i powagą firmy 
i innami warunkami co !lo akuratności dostawy podkładów. 

Wynik licytacyi podlega zatwierdzeniu przez M:inisteryjum kommunikacyi. (3-3) 

.0000000000000000000000. a ••••••••••••••••••••••• 
~ Fabryka kotłów parowych F. L. Oschatz Meerane ~ • S · I kł d·· 
O on Sak,.nu d.,ta,·cza' O J pecYJa ~Xm~~, ~,:,t'ó~~~~~,~y~~Jp~! I 
00 Kotły Parowe 00 • żądanie dostarcza także swego własnego wyrObu. 

O O 
• lub innych fabryk manometry, vacumetry, hidrolik-
• manometry i t. po, po ceuie UMIARKOWANEJ. 

O wszelkich rozmiarów, ciśnień i syste- O • z GWARANCYJĄ ROCZNA. • 

O mów, d::i~':I:.for::,!'~;;~~~~I,.' ."'. O J Petrykowski i Łańcucki t. 
O ~ .!rzegrzewacze pary patentu O • p' k . 

~ "Oschatz". Bezdymne paleniska. __ ~. Ulica :peterSb~:S:: ·O\:r. 677 ł 
O KOSZTORYSÓW i bliższych obja- O • za pa1'owym młynem. (6-3) • 

O O ....................... . śnień udziela JENERALNY RE- ~~.~ ....................... :T: :'f: ;:""':;~;:""':;~~~~~;:"';;;~;;:T~ O PREZENTAN1' O ~~~~~~~ ........... ~ ...................... ~~.~ .......... ~ ..................... ~~~ .......... ~"1 
O O ~.~ . ~.~ 
O mAl/Rgcg Z/lSK~ Inżenier, O h~~ Powszechl1leznanySALVATOR~lasternaoocis~ ~~~ 
00 Biura Techniczne: ŁÓDŹ i CZĘSTOCHOWA. 00 ~'.~ "~. BOBOWSHLBGO . ~,j 

(;10-16) ~ '..j .1 
.0000000000000000000000. ~ ~ właściciela apteki ~ ~ 

~~~ w Warszawie, Przejazd Nr, 643. ~~1 

I
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO§ ~~~ Dostać można we wszystkich aptekach i składach aptecznych. l.~ 

l • ..,j Oena kop. 35 za pudełko. r. 
• C,] Wysyła się pocztą do wszystkich miejsc w Królestwie i Cesarstwie. ~. 

, "TXTAZNE " r.l (W. B. 0.1464) (14-13) ~ .. ~ 
~ •• VV • • O ~ ~ ~~1 O .' ~ O ~,.~.~.,..~.~.-r-.~.~.~.~~;:..,..:;;:..,..:;;:..,..:; :T.:;:""':;:T:.:~;:..,..:;;:..,..:;;;:..,..-!,f4. O: ala pp. RolniKów i OOJwateli liemskicll ~o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .......... ~ 

O't ~o I BIURO KOMISO-WE UNGRA. I 
§ ~~~~_ Biuro Komisowe (lUngra

J
1 ~~,,_. o Warszawa, Krak.-Przedm. 9. Stale pOSiada na składzie nowe i używane: 

~ _ § Biblijoteki dębowe, orzechowe, ma- Meble salonowe i fantazyjne. 
boniowe. Obrazy i dzieła sztuki. 

o -W War z . K k P d "\' 9 ::l.. Biurka mezkie i damskie. Otomany jutą lub dywanem kryte. 
~ SaWie, ra.- rze m.,,~ . ~.; Dywany perskie, bucharskie, fran- Słupy drewniane i stiukowe. ..... 

O <I) ... O ~ cuzkie i syberyjskie. StOły dębowe, orzechowe, czarne. ~ 

O ~ posiada do umieszczenia znaczną liczbę oficyjalistów wiejskich ~ O E Ekrany mahoniowe. Szafy. dębowe, orzechowe, maho- ... 

§ 
;Z tylko z pe"VVue:rni reko:rneudacy j and, spe· ~' il Fortepiany i pianina. niowe. E 
oS cyjalistów w zakresie rolnictwa, buchalteryi wiejskiej i prze-..,. O ~ KredenshYondl~obwOew.e, orzechowe, ma- Szkło i porcelana. ~ 
~ :':i O Tualety orzechowe, mahoniowe. .,. 
~ mysłu, oraz pośredniczy we "VVszelakie:rn kupuie ~ I Krzesła dębowe i gięte. Umywalnie orzechowe z blatami 
~ i sprzedaży, za możliwie tanią prowizyję. :cO Lampy stojące i wiszące. marmurowemi. 

O 
Lustra czame, dębowe, orzecho- Zastawy bronzowe na biurka. 

O 
Na wszelkie zapytania, odpowiedź i objaśnienia l)c1wrotuą pocztą· 8 we, złocone. ~ydle dębowe. 

Łóżka orzechowe, mahouiowe Zyrandole i kandelabry. 

00000000000000000000000 __ .i.ż.ela.zn.e._ Ceny nizkie.(W.B.O. 2468) (6-4-2) 

Redaktor i wydawca :Uh'osław Dobl·zaJ·lSki . 

.il,03Bo.leHo neH3YPolO . IIeqaTaHo BD IIeTpolwBcKoli ry6epHcKoii TlIuorpaqlil1. 
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- A on, - zapytała babki - czy dobrym jest 
dla niej? 

- Nie wiern,-odrzekła pani de Cerences.-Raz 
tylko widziałam ich razem i dostrzegłam, że stosunek 
między matką a synem był dość chłodny, 

- To źle!-rzekła Herminija.-Czyż uie odpoku
towa.ła już winy... A teraz, pomyśl babciu, jeżeli wie, 
że to ona stała się powodem naszego nieszczęścia, jak 
strasznie musi cierpieć! Tak bardzo kocha syna, 

- Zkąd wiesz, że go kocha? - spytała babka 
ździwiona. 

- Czyż można być matką takiego syna i nie ko
chać go! .. Ty sl.tma kochasz go, babciu. 

Figlarny uśmiech rozjaśnił jej twarzyczkę; była 

tak śliczna w tej chwili, że serce babki wezbrało dumą 
i szczęściem. Pociągnęła ją pieszczotliwie ku sobie 
i uścisnęła serdecznie. 

- Biedna ty , moja dziecino,-szepnęła-niewe. 
solo zaczynasz życie .. . 

Herminija milczała przez chwilę. 

- Babciu-rzekła wreszcie,-Bóg czyta w mo
jem sercu i widzi, że życzę dziaduniowi bardzo dłu
giego życia, ale ty wiesz, że cokolwiek się stanie, nie 
wyjdę nigdy za nikogo innego. Jeżeli pan de Graudpre 
nie przestanie mnie kochać, pobierzemy się choćby 

w późnej starości. 
- A gdyby nie chciał czekać tak długo? .. gdyby 

zapomniał?-rzekła pani de Cerences, - Dziecko moje 
drogie, nienawiść nawet wieczną nie jest, a cóż dopiero 
miłość!.. 
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starzec nadzwyczajną wrażliwością chorych nerwów 
odczuł, że ukrywają coś przed nim i tak go ta myśl 
dręczyła, że stan jego zdrowia pogorszył się znacznie. 

Wobec takiego stanu rzeczy, Paweł, któremu 
urlop się kończył, nie chcąc pozostawiać ojca na łasce 
służących, zmuszonym był zawiadomić matkę. Napisał 
więc kilka słów, bardzo obojętnych, prosząc, aby przy
spieszyła swój powrót. 

Po raz pierwszy w życiu pani de Grandpre wi
działa pismo syna na kopercie do niej zaadresowanej. 
Na razie myślała, że mąż jej niebezpiecznie chory; 
a może to pierwszy krok pojednawczy ze strony Pawła. 
Długo obracała list w ręku, miotana sprzecznemi uczu
ciami nadziei i obawy. Wreszcie otworzyła i przeczy
tała. 

Ale jakiegoż doznała rozczarowauia! Nie przera
ziła się zbytecznie wiadomością o chwilowem zapewne 
pogorszeniu; o jakiejkolwiek zmianie w ich wzaje
mnym stosunku, mowy tam nie było; napróżno usiło

wała czytać między wierszami... nic zgoła. A przecie 
to, co jej powiedział Marsac, zdawało się wróżyć 

zwrot ku lepszemu. Powróciła jednak natychmiast do 
la Verrerie. Męża zastała bardzo zgnębionego. Paweł 

tak jak dawniej, był względem niej grzeczny, ale obo
jętny i zimny, a staranniej jeszcze unikał sam na sam 
z matką. 

Baronowa odczuwała to boleśnie. Od Gilberty 
otrzymała tylko dwa listy bardzo krótkie i chłodne, 

a listy te raniły niewypowiedzianie serce matki, choć 

wiedziała z doświadczenia , że uiczego już od córki spo-

Nemezys. 19 
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dziewać się nie może, Zdwojona zaś obojętność Pawła 
wypełniła po brzegi czarę goryczy i doprowadziła bie
duą kobietę do takiego staliII rozdrażnienia, że lada 
chwila należało się spodziewać reakcyi. 

Postanowiła bądź co bądź rozmówić się z synem, 
ale nie przyszło jej to łatwo. Paweł wprost uciekał 

przed nią. Nadszedł wreszcie dzień odjazdu; za godzinę 
miał opuścić la Verrerie na czas dłuższy; pani de 
Grandprć, nie ociągając się dłużej, poszła zapukać do 
drzwi jego pokoju, 

- Proszę wejść - rzekł Paweł, myśląc, że to 
służący. Od wróciwszy się jednak ujrzał matkę, Spoj
rzeli sobie oko w oko; na bladej twarzy baronowej 
malowało się niezłomne postanowienie, 

- Pawle! - szepnęła, ukazując liU drzwi sąsie
dniego pokoju, gdzie lada chwila mógł powrócić pan 
de Grandpre. 

Zrozumiał wybornie, ale udał, że nie wie, o co 
chodzi. W salonie ujrzała baronowa męża zajętego czy
taniem gazet. 

- Niech i tak będzie, tem lepiej! - rzekła. -
Chciałam ci powiedzieć, Pawle, że o ile mi się zdaje, 
nie zasłużyłam na takie postępowanie! 

Przysunął siQ do niej bardzo hlizko, a gniew od 
tygodnia tłumiony, wybuchnął w nim całą siłą. 

-- A jak illam postępować? - spytał przez za
ciśnięte zęby. - Przychodzisz mi robić wyrzuty! Może 

jestem złym synem, nieprawdaż? 
- Moje dziecko,-rzekła pani de Grandpre, cofa

jąc się instynktownie - nie chcę ci nic wyrzucać; zważ 
jednak, że skoro ojciec twój okazuje mi życzliwość 
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nie pojmował, jak młoda dziewczyna mogła opierać się 
jego woli. Błagania żony większe na nim uczyniły 

wl'ażenie, ale wrażenie, niestety, ujemne. W słowach 
bardzo grzecznych zgromił ją surowo, że upoważniła 

młodego człowieka do wyrażenia swych uczuć. 
- Nie tak postępowano za moich czasów, - mó

wił - nie oświadczałem ci się osobiście, a pomimo to 
pożycie nasze było zawsze szczęśliwe. Ta mała nabiła 
sobie głowę jakiemiś marzeniami bez sensu, ale w grun
cie jest rozsądna; więc mam nadzieję, że wkrótce uspo
koi się zupełnie. 

Nie było pod słońcem argumentu, któryby mógł 
w tej chwili przekonać pana de Cerences, Uczucie 
wnuczki stale nazywał dzieciństwem, a żona tyle tylko 
na nim wymogła, że panu de Villebois, który oświad
czył się o rękę Herminii, bez wiedzy tejże, odmowna. 
przesłał odpowiedź. 

Pani de Cerences po raz setny stawiała sobie py
tanie, czy powinna odsłonić Herminii smutną kartę 

z przeszłości rodziny de Grandpre. Po długiem waha
niu postanowiła wreszcie powiedzieć wszystko. Znając 
wnuczkę, wiedziała, że nie zniechęci jej to do człowieka 
którego kochała całą potęgą młodego serca, Przeciwnie, 
to szlachetne wyznanie Pawła postawi go wyżej jeszcze 
w oczach zakochanego dziewczęcia, W krótkich więc 
słowach objaśniła Herminiję, źe pani de Grandpre za
winiła bardzo względem męża, że była mu niewierna, 
ale okupiła to cierpieniem całego życia, Szczegółów 
nie znała, :ale to, co opowiedziała wnuczce, było dosta
tecznem, aby wzbudzić w jej sercu głęboką litość 

i współczucie dla nieszczęśliwej kobiety, 
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