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I ~ PRE;\mIElł:\T .. \ 

I 
w m i ej s c u: 

rocznie .. rs. 3 kop. 20 

I 
półrocznie . rs. 1 kop. 6 O 
kwartalnie . rs. - kop. 80 

II Ceua pojedyńczego numerll I 
I kop. 8. 

I 
z przesyłką: 

rocznie. . . rs. 4 kop. 80 
półrocznie . rs. 2 kop. 40 
I kwartalnie. r8. 1 kop. 20 

1

----= 
OGł.OSZF:NJ..\ .• 

Za ogłoszenie l-razowe k.8 
10d jednoszpaltowego wiersza 
~ petitn. Za ogłoszenia kilka-
11 krotne - po k. 5. od wier· , 
II sza. Za reklaJ~y i nekr~logj, Iii 
oraz ogłoszema zagramczne 

I po k. 10 od wiersza.-Za ogło- I 
. szenia, reklamy i nekrologi na 
Il-ej stronie po k.20 od wier-
I sza petitu. 
(Jeden wiersz szerokości strony= 

4 wierszom jednosz,paltowym. 

WychodzI W każdą Niedzielę wraz z oddzielnym stałym Dodatkiem Powieściowym. 
Pre1ł'umeratę p'l'~yjmują: (Jglo5~e'1lia p,.~yj'lJłują: 

J1I Piotrkowie Billl'o Redakcyi i obie ksip,garnie. TfT Łodzi księgarnie 
Sehatke, Fischera i Kolińskiego. JfT Częstochowie W. Komornicki. J1I Rę
dzinie W. Janiszewski Stan. TfT R1'zezinach W. Adam Mazowita. J1I Dą
b1'owie W. Waligór~ki Karol. W Sosnowcu W. Jermułowicz. J1I Łaslcu 
W. Gra~s. J1I Rawie W. Hipolit Olszewski. W Radomsku W. Myśliński 

JV Piot1'kowie Redakeyja "Tygodnia" i obie księgarnie. TV JVa1'sza
wie" 'Varszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracy jana UIlgra Wierzbowa 8; oraz 
takież binro pod firmą "Piotrowski i S,ka" (dawniej "Rajchman i S-ka"). 
JV Łodzi W.ny Gustaw Zalewski ulica Mikołajewska )& 7. W innych 
miastach powiatowych gubernii piotrkowskiej-osoby obok wymienione 

i Sklep Stowarzyszenia Spożywczego. 

Za. d.uszę 

ś. p. Adama Asnyka 
zmarłego w Krakowie dnia 2 sier

pnia r. b. o g. 8 m. 50 rano, 

odbędzie się w kościele po-ber
nardyńskim nabożeństwo żałobne 
we czwartek d. 19 sierpnia r. b. 

o godz. 9 1/ 2 rano. 

ADWOKAT PRZYSIĘGŁY 

MieCl~staw KOKOWSK\ 
b. sędzia gminny, zamieszkał w Cz~s-to

cho-vvie w domu p. Rygockiej w pierw-
szej alei vis a vis 1!'uchsa. (3-3) 

Od Redakcyi. 
Z powodu wyjazdu Redaktora na kU1:acyję: 

prenumeratę na " 'l'yd~ien·· i 
oglos~e1łia przyjmuje w każdej chwili 
kant01' Redakcyi w księga1'ni 1). F, Jęd1'zeje
wicza (Piot1'ków, dom p. St1'zeleckiego)j
intel"esa ~aŃ C~y5tO 'redakcyjne 
(Jak p1,zyjmowanie a1'tykulóVJ, udzielanie 
żądanych objaśni81'i i t. p.) załatwia Biuro 
Redakcyi, codziennie, z wyjątkiem świąt, 
między godzinami 4 a 6 po południu. 

OD KOMITETU BUDOWY 
p~mnika Mickiewicza w Warszawie. 

Emigracyja robotników. 
Nie dawniej jak miesiąc temu, z kopalni 

węgla okręg'u donieckiego zjechali tu agenci, 
którzy, opowiadając o olbrzymich zarobkach 
w Cesarstwie, poczęli zbierać, z miejscowych 
kopalni węgla, łatwowiel'Oych. Agenci owi 
umieli widocznie przemawiać i zachęcać 
świetnelll\ warunkami w Cesarstwie, SkOl'O 
w niedługilO czasie zwerbOwali ku sobie dą
browskicu górników. Po sporządzeniu kon
traktu przed regentem w Sosuowcu, poczęto 
icb czemprędzej ekspedyować. Robotnicy, 
uwalniając się z miejscowych kopalni, sprze
dawali rzeczy, aby coś zebrać na (h·ogę. 

Pierwsza partya, składająca się ze 100 
robotników, wyruszyła d.20 lipca 1'. b" z 
Dąbrowy Górniczej do stacyi Jasinowataja 
w gub. ekatel'ynosławskiej. Za przewóz tej 
party i w wagonach lU i IV klasy, agenci 
zapłacili gotówką 1,265 rubli. 
Pożegnanie było tak hnłaśliwe, że trzeba 

było wezwać policyję 
O świetnych zarobkaclJ w kopalniach okrę

gu donieckiego opowiadali jedni drugim ba
jeczne rzeczy, to też nic dziwnego, że do 
wyjazdu Pl'awie wszyscy poczęli nabierać 
coraz większej chęci. W niespełna dwa tygo
dnie zebralo się znowu 80 osób, którzy po
jechali do Jasinowatej parę dni temu. 

Tym razem ekspe<1yował robotników b. 
dyrektor teatru, p. Sarnowski, który pojechał 
razem z nimi (mówią, że ma on tam obiecaną 
posadę). Chęci do wyjazdu poczęli nanierać 
i oficyaliści, lecz jak dotąd nie zaangażowa
no z nich nikogo. 

Kopalnie nasze, widząc co się święci, oba
wiały się następstw bezrobocia, ale obawa 
ta nie trwała długo, bo oto dowiadujemy się, 
że wszyscy, którzy wyjechali do Jasinowa
tej, są już w drodze z powrotem. Wieść ta 
jest prawdziwą 

Z powodu przedrukowanej w Nr. 195 Ro.z~awialiśmy już z. ~ilk?m~, któl·z,.}~ p~-
nWarszaw. Dniewnika" odezwy komitetu wróc.lh z Cesarstwa. Nle~akl PlOt!' Baglllskl, 
z d. :3 sierpnia, podpisanej przez sekretarza górn~k z Gołonoga, opOWIadał na~ sta~ow
p. Z. Wasilewskiego, Komitet upoważniony czo, ze kontrakt zawarty .z robotmkaml był 
jest do ogłoszenia nast~pującego wy jaśnie- tylko p.ułapką. na łat~owJerny~h, źe. zarząd 
nia. • kopal?l.w JaslDowateJ roześmiał SIę tylko 

Prezes ks. Michał Radziwiłł i dwaj człon- z całej Ich .. umowy, a ko~tra~tu, ~tóry mu 
kowie Komitetu, pp. Aleksandel' Kłobukow- przedstawlh, nawe~ czy tac !lle cbCl~ł.. .. 
ski i Leopold Kronenberg, uzyskawszy w d. Dyrektor .kop~llll w. JaslDowa.tej , ... Ja~ls 
30 lipca audyjencyję uJ, O. Generał-Guber- fr~ncuz, pOWiedZiał ~ał~J grom~d:ue, ~e Wlę: 
bernatora W celu przedstawienia fotografii eeJ nad to .c.o .zal'abla~l. ~ Krolestwle aUł 
modelu pomnika Mickiewicza, oświadczyli, grosza płaCIe Ule m'yśh I Ule . mo~e. Forszusu 
że składki na pomnik dobiegły 200 tys. ru- na zapomog~, o ktory~ powled.z,an~ w kon
bli, t. j. kresu, W podaniu o pozwolenie na trakCie, ta~ze wyd~ć llIkomu m~chClał. P.ar; 
zbieranie składek przez Komitet wyznaczo- ~ya robot~llków robiła '! ko~alllI tylko dZlen 
nego, i że Komitet przerwał dalsze przyjm 0- ~eden, ~lle podobało ~m SIę tam w~ale 
wanie składek, o czem zawiadomił ogół ode- I przyszh do przekona~!a, ż~. w'

J 
kopalmach 

zwą swoją z dnia 14 lipca r. h. g~zowych mog~ zaroblC ~meJ DlZ. w Pąbro-
. Warszawa, 9 sierpnia 1897 r. ,,:~e .. W k~paIUlac~ bO,!lem clOUłe~kICb roz-

P K't t K M· h ł R d ··U blJac węglI dynamitem I prochem Ule wolno, 
rezes oml e u s. . te a a nw~. Mówią, że pokłady węgla znajdują się w glę-

Członek-sekretarz Komitetu Z. Wa8ilewski. bokości 120 sążni. Warstwa w~glowa jest __ -«.~___ wsz~dzie tak cienka, że najwyżej docbodzi 

... 

przyj mujące prenumeratę. 

do 60 cali. Agenci pochowali się podobno 
gdzieś w drodze. Robotnicy stali z okręgu 
donieckiego witali naszych serdecznie, po
de.imując ich z całą gościnnością. 

Towarzystwo kopalniane IV Jasinowatej, 
z obawy buntu i ul'ządzennia strejku, posta
nowiło czem prędzej odesłae robotników do 
Dąbl'owy, dając każdemu pu 15 rs. na drogę. 
Jedni powracają pieszo z Ekaterynosławia 
do Kijowa, inni koleją. ~Iasa robotników 
z żonami i dziećmi, z hraku funduszów, zmu
szoua była pozostać w Kijowie i Kowlu. Gdy 
powracający spotkali się wdrodze z pal'tyą 
jadącą do Jasinowatej, poczęli jej ganić i na
mawiać do powrotu, lecz agent prowadzący 
pal'tyję nie pozwolii jej wrócić, 

-&:.~--

Z Ł O d Z i. 

W lipcu 1897 r. 
Doroczne przeprowadzki wprawiają w ruch 

większą część mieszkuJlców Łodzi, a oprócz scen 
nic wspólnego z etyką nie mających; oprócz do
browolnych kompensat pieniężnych różnoro
dnych pretensyj - większość ich opiera się o krat
ki sądowe, głównie z powodu dowolnego trakto
wania termina, w którym jedni winni lokal opró
żnić, inni - zająć. Jedni i drudzy otrzymują re
jentalne wezwania, gwoli zaś uniknięcia grożącej 
eksmisyi, lukator z całą rodziną wprowadza się 
bez ceremonii do hotelu na rachunek właściciela 
domu, w którym lokal nie został doprowadzony 
na czas do stanu mieszkalnego. 

Od kilku dni dopiel'o uporządkował się nieco 
ten rozgardyjasz i oto odbywa się masowa uciecz
ka na łono natury. 
Każdy kto niema nieszczęścia należyć do bia

łych murzynów z powodu swych obowiązków, lub 
gorszego musu, wynosi swe penaty wraz z rodziną 
ze stolicy ogniem ziejących fabryk. Powietrze 
bowiem IV Łodzi podczas miesięcy upalnych w 
stl'aszny sposób eksploatuje zdrowie mieszkall
ców. 

I nic dziwnego: oprócz lasu dymiących wokoło 
kominów, miasto nasze jest po brzegi wypchane 
mieszkalnemi koszarami, pośród których, już nie 
ogród, ale jakaśkolwiek zieloność, należy do pra
wdziwych osobliwości. ?tramy wprawdzie ogród 
publiczny przy kolei, ale ten bywa otwierany o 
godzinie 8 rano a zamykany z wieczora, czyli wte
dy, kiedy by powinien być otwarty; zaś nowo zało
żony park miejski oddany zostanie do użytku pu
blicznego za lat kilka, a i wtedy nie będzie jesz
cze zbyt cienistym, a więc celowi swemu odpo
wiadającym. . 

Ubóstwo drzewostanu w Łodzi, okolonej nie
gdyś pierścieniem szumiących lasów - to pra wdzi
wa anomalija w dobie usiłowań, podejmowanych 
gdzieindziej w kierunku poprawy warunków hy
gienicznych i sanitarnych. 

To ogołocenie miasta z zieleni odbyło się w 
przeciągu krótkiego stosunkowo czasu, gdy do 
do Łodzi poczęły napływać szerokie tłumy ze 
wszystkich stron świata. 

Wostatnich kilku latach byliśmy świadkami 
formalnej gorączki budowlanej, która wytworzy
wszy moc różnych prz~d~iębiorstw pomocniczych~ 



2 TYDZIEN 

za granicą pełno, a we wszystkiah rojno i gwarno. 
Dopiero późnym wieczorem przenosi rodzina swój 
tahor do miasta, które wprzęga ją do pracy i trosk 
codziennych. 

O wilegiaturach u nas dowie się czytelnik z kro
niki następnej; szkoda tylko, że niewiele dobrego 
da się o nich powiedzieć. 

Enlca. 
---·0---

Z Pabijanic. 

zalwńczyła się bachem z nieodłą.cznemi odeń 
konsekwencyjami. Smutny ten epilog ma jedno 
dobre wspomnienie w postaci znacznej bo '25 do 
80 procent sięgającej redukcyi cen mieszkalnych, 
ad absUI'dum wyszrubowanych. Starając się wy
zyskać k1żdy szmat ziemi, przedewszystkiem wy
cięto wszystko, co się wyciąć dało i w ten sposób 
znikły z placów przy domach drzewa, a wystrze
liły w górę kominy i koszary. Pozostało tylko 
trochę zieleni na przedmieściach . W miarę je
dnak rozsuwania się terytoryjum miasta, natura 
zatracała swój pozór sielankowy. Spekulanci i 
przedsiębiorcy zarabiali krocie na placach, zabu
dowywanych na prawo i na lewo. Tym sposobem 
wyniszczono w kolo siebie na odległości kilku W duiu 26 czerwca r. b. na zasadzie za-
wiorst w!lzelką trawkę i drzewo i chyba nie pr~d- twierdzonej Ustawy ntworzonem u nas zo
ko zatrą się ślady tego zamachu. stało Towarzystwo dobl'oczynuości dla 

Wprawdzie właściciele pozamiejskich gruntów Chrześcijan . 
przywiązani do swej ziemi, często stawiali opór .Ogóln,e . zebranie do Rady zarządzającej 
kuszącym propozycyjom, olśnieni jednak tysiąca- wlękSZOSClą głosów powołało pp.: 1) Teodo
mi spekulantów, ulegli w kOllCU i pozbyli się swej ra Endera, 2) Zygmunta Szołowskiego, 3) 
ojcowizny. Aleksandra KosiJJskiego, 4) Julijana Kind-

Skutki tego wandalizmu odbily się ujemnie nie- lera, 5) Oskara Kindlera, 6) D-ra I"naceg-o 
tylko na stronie estetycznej miasta, lecz nade- B o v 

wszystko na jego zdrowotności, którą tak skute- roniewskiego, 7) Karola Knothe, 8) Ludwi-
cznie podtrzymuje świeża zieloność i ozonująca ka Szwajkert.a, 9) Teodora Hadryjana, 10) 
wszystko hólowa-natura. . Wilhelma Zim mera, 11) pastora Rudolfa 

Gdyby choć pomyślano o zadrzewieniu szer- Szmidta, 12) ks. Jana O~cika. Rada zarzą-
szych ulic miasta, których na wszystkich jPgo dzająca powołała większością głosów p. Teo
krallcach lJowstało dość wiele. Lecz i w tym kie- dora Endera na prezesa, p. J uljusza Kin
runku panuje rażąca obujętność. Zaledwie jedna dlera na wice-przezesa p. Teodora Hadry
ulica Promenadowa, a ohecuie t. z. "Pasaż jana na skarbnika i jednogłośnie p. Alek
Sehultz'a" aż pod las miejski - paraduje dosyć sandra Kosińskiego na sekretarza. 
okazale w maju w swej tualecie zielonej, gdy KomisJ,ię rewizyjną stanowią pp.: Ludwik 
liście młododrzewia nie pokryły się jeszcze grubI! Kindler, 'reofil Jankowski i Ludwik Hall
warstwą kurzu. 

Lecz czy to wystarcza dla dobra pluc łodzian, nich. 
skazanych na oddychanie zakażonem powietrzem Przed utworzeniem towarzystwa znany ze 
i truj ,!cemi wyziewami fabryk?! swej wspaniałomyślnośe;i p. Karol Ender, 

Możni tego świata dają ujście swemu zamiło\1a- w imieniu swej nieboszczki żony Augusty 
niu do flory (zwłaszcza, jeżeli si~ pisze przez wieI z Kruszów, ofiarował jako kapitał żelazny 
kie F ... J przez hodowl~ kwiatów i krzewów egzo- rs. 10,000, co odrazu towarzystwo postawiło 
tycznych w okalających pałace ogrodach, - ale na nogi. 
tych wymuskanych i szczelnie okratowanych przy- Na członków rzeczywistych dotąd zapi-
uytków w rachubll brać niemożna. sało się 109 osób, ofiarodawców 11. 

Za granic~ miewają swoje wille z ogroclami na- Były pastor Zimmer, obecnie emeryt, 
wet ... biedni, którym miasta, posiadające \1'01\010 oświadczył na sesyi Hady zarządzającej, że 
rozległe grunta, wydzierżawiają parcele na spłatę jeżeli do nowego roku suma nowych ofial· 
ratami. BeatlIs lJoSsedens wznosi na tej piędzi zie-
mi barak, otaczając go miniaturowym ogrodem na korzyść Towarzystwa czynionych dosię-
owocowym i warzywIlym. Tramwaje i koleje pod- gnie 5·ciu tysięcy rs., ks. Zimmer zwiększy 
miejskie pozwalają całej rodzinie spędzić, dzie6 takową ze swych funduszów o rs. 1000. 
niedzielny IV swej letniej rezydencyi, połączon ej Ogólne zebranie jednomyślnie wybrało na 
z miastem nietylko ułatwioną ale bnjecznie tanią członka honorowego towarzystwH p. Karola 
komuniJmcyją. Takich letnich siedzib spotyka się Endera. 

betonu, który z czasem całkiem zwietrzał; 
U' • ~ W l ztąd też ciągłe rysowania się wieży, mi-
~a,lIa~ra na awe~\l. d" b . . , J' mo na zwyczajnej gru ObCI murowo uz 

w XVI wieku, restaurując wieżę, zwracano 
Roboty około restauracyi katedry na uwagę na to dziwne a groźne zjawisko, 

W ~welu idą dalej, idą nawet bardziej przy- ale przypisywano je mylnie podmywaniu 
spleszonem tempem. Przy tern najlepszy przepływającej w pobliżu Rudawy, dla te
duch owiewa pracujących przy odnowieniu go też nie umiano skutecznie złemu zara
pra!ltarej świątyni. dzić. Dziś zbadano rzecz daleko sumien-

Zewnątrz ukończony został tej wiosny niej i gruntowniej niż w XVI wieku i od
mut, łączący wieżę zygmuntowską z ka- kryto z przerażeniem próżnię, pod kilometro
pitularzem. Na szczycie tego muru, szcze- wemi murami; dokopano się więc w dół aż 
gólnie grubego, ciągnie się kryty ganek, do skały i na niej bezpośrednio oparto fun
z ganku tego wyglądają piękne okienka, dament, przez co na długie wieki wieżę 
których obramienia delikatnie profilowane, zygmuntowską zabezpieczono. 
znalazły się szczęśliwie w grubości muru, O wspaniałym dachu, jaki ma stanąć na 
plecami na zewnątrz obrócone. tej wieży z pięcioma kopułami (a w środko-

W samej wieży zygmuntowskiej skar- wej kopule jeszcze altana, a na niej bania) 
pa od strony zachodu już całkiem jest obszernie piszą gazety krHkowskie. 
odnowiona i pokryta kamieniami; teraz po Cały żelazny szkielet tego ogromnego 
nad nią robi się okładk~ ceglaną. W tej dachu jest już w robocie w fabryce cie
części wieży przyjdą zupełnie nowe obra- szyń8kiej i w tym roku jeszcze sylweta 
mienia okien, bogato profilowane, według tej wieży, podobna do tej, jaka była za 
wzorów, które się również odnalazły, choć czasów Zygmunta, ale zapewne bogatsza 
przy jakiejś dawniejszej restauracyi uży- od niej, zarysuje się na krakowskiem nie
te zostały niemiłosiernie jako materyjał bie. W tym roku jednak dach ten nie 
budowlany w głębi wieży. Od północnej będzie mógł być pokryty miedzią, ani przy
strony te okna są już zrobione od zacho- strojony przeznaczone mi sobie ozdobami, 
dniej się robią. W najwyższej' kondygna- ale pokryty ma być na zimę tymczasowo 
cyi będą okna znacznie powiększone, ozdo- okładką z papy. 
bioue laskami i koronkami, czyli maswer- Wewnątrz kościoła prezbiteryjum już 
karni, również według znalezionych wzorów. jest na ukończeniu. K;tmieniarskie roboty 

Ale najcięższa a najmniej widoczna ro- już zupełnie wykonane, aż do dolnych ar
bota zależała na uzupełnieniu fundamen- kad. Napatrzyć się niemożaa tym przęsłom 
tów; pokazało si<t, że i pod archiwum i pod prezbiteryjum, , czyli scianom obramionym 
całą południową stroną wieży (od strony ostrołukami. Sciana taka wisi w powietrzu 
kościoła) albo nie było żadnego zgoła fun- na spłaszczonym łuku, rozpiętym od filaru 
damentu, albo jeżeli był, to ' z rodzaju do filaru. Ale ona nie ciąży, bo widać 
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Rada zarządzająca nie mało będzie miała 
kłopotów zanim się upora z żebraniną uli
czną· 

~)edny.m z ostatnich numerów "Tygo
dOIa pomieszczonym został artyk1\ł jakoby 
w kantorze fabrycznym braci Baruch 
uprawianym był tylko jezyk niemiecki pol
ski ~aś bojkotowa.ny. W imie spraw'iedli. 
WOŚCI wypada mI zaznaczyć że jakkol
wiek książki buchalteryjne i korresponden
cyja w pomienionym kantorze prowadzo
ne są jak i wszędzie w języku niemiec
ki~ . z przyczyny, iż pierwotni pracowni
cy I ICh następcy byli wyłącznie z ludzi, któ
rzy ukończyli studyja buchalteryi po nie
miecku, uiektóre koreapondencyje pisane sa 
jednak po polsku i język polski przez nikogo 
bądź to z głó'Ynych s~efów bądź pracujący,~h 
w .kantorze Dl.gdy Ule był nazywany chh)p
sklm. PanowIe Baruch nawet dzieci swoich 
jeszcze nie uc~ą po niemiecku a tern bardziej 
po żydowsku ~ w domy wyłącznie używają 
Języka polskIego, ktorym władają bardzo 
dobrze. 
Do?ać tu jeszcze wypada, że wszyscy pra

?OWCICy powyższego kantoru są krajowcami 
I dobrze władają językami ruskim i polskim, 
a tym ostatnim ,.językiem chętnie si~ posłu
gują .wszędzie. Ze zaś ciż pracownicy są wy
znallla mojżeszowego, dziwić sie nie można 
gdyż jest to rzeczą na turalną skoro i ich pra
codawcy są tegoż wyznania. 

W sprawie ślubów między osobami wy
znań rz.-katolickiego i luterallskiego rozpu
~zcz?no przez ~i.eświadomych rzeczy wersy
Je, Jakoby mIeJscowy proboszcz wcale nie 
chciał udzielać ślubów, jeżeli jed~a ze stron 
nie jest katolickiego wyznania. Otóż na za
sadzie szczegółowych danych za lata 1874-
1896, śmiało stwie~dzić mogę, iż ani jeden 
wypadek podobny me miał miejsca.-W cią
gu powyższych 22 lat zdarzyło sie zaledwie 
kilka malieństw mieszanych, ktÓre zostały 
pobłogosławione w naszym kościele. Za
zwyczaj, ,Jeżeli która ze stron jest wyznania 
luterańskIego, pary chętniej biorą ślub przed 
pastorem, wcale nie udając się do proboszcza 
-a to z tej racyi, że w danym razie łatwiej 
mogą otrzymać rozwód - powtóre nader 
rzadko zdarzają się małżeństwa mieszaae 

j~k łuk silny, ~ jak ~ciana lekka, wyżło
bIOna otworamI. W srodku okno, przeci
nające ścianę aż po sklepienie, podzielone 
dwiema laskami, rozchodzącemi si~ u góry 
w gotycką koronke, a po obu stronach fra
mug~ ze ślepemi ~la.swerkami, powtarzają
ceml rysunek okna nIeco uproszczony. 

O m~lowaniu tych pięknych ścian niema 
na razIe mowy, ale resztki starych fresków 
odszukują się starannie i niebawem będą 
res~an.rowane; trzy ągury są już odkryte, 
moze Jeszcze cztery Ble znajda. 

Wielki ołtarz, przei biskupa Gembickie
go ~v ~V:II wieku stawian~, a za naszej 
pamIęCI,. Ja~o g.rożący upadkiem, u~unięty, 
restau~uJe .Slę l odtwarza z naj?t'Jększem 
stara UJem l artyzmem w pracowni rzeźbia
rza Wakulskiego. Restauracyja bogatych 
renesansowych stal jest już również rozpo
częta. 

Po za prezbiteryjum, boczne nawy, przez 
biskupa Łubieliskiego do wysokości środ
kowej nawy podwyższone i w barokowym 
stylu epoki traktowane, również się restau· 
rują i niedalekie sa ukończenia: kapitełe 
kamienne oczyszczo~e, tynk naprawiony 
z okien naw tych wyjmują sie niestosown~ 
maswerki, dopiero przed 40 laty wstawione 
i wstawiają się okna z podziałem żelaznym 
skromnie ozdobione. 

Zaczęta jest wreszcie restauracyja kapli· 
cy królowej Zofii, zaraz przy wejśeiu do 
katedry po lewej stronie; mur zewnętrzny 
przy schodach katedry już naprawiono po 
nad nim okno, które było zamul'owane,'od
kryto. 

---0.0---
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z tej prostej racyi, że luteranów jest w mie
ście zaledwo 4 tysiąee płci obojga, a katoli
ków 17 tys. Małżeństwa mieszane, zdarzają 
się wyłącznie w klłłsie roboczej i zawierane 
bywają najczęściej w obawie odpowiedzial
ności za niepraw e przedślubne pożycie i wy
nikające ztąd skutki.- Dalej takie małżeń
stwa zdarzają się wyłącznie między osobami 
pochodzenia czysto niemieckiego-i ani je
dnego wypadku uie było, aby która ze stron 
z pośród rdzennej miejscowej ludności za
warła mieszany związek. 

Nieświadomi istotnego stanu rzeczy pu
szczają do gllzet plotki, które szkodzą inte
resom bliźoiego. Nieda wno w ,.,Dzienniku 
dla Wszystkich" jakiś korespondent doniósł 
jakoby rzeźnicy tutejsi karmili nas wyłą
cznie padliną zamiast mięsem i ie jak rZe
źnicy tak i piekarze nakładCijąc dowolne 
ceny na swoje artykuły, bogacą się z krzy
wdą wyzyski\"\'anej ludności. Wszystko to 
jest bajeczką. Wolów stepowych ze względu 
na" odległość miasta od kolei żelaznej nie 
mamy, zatem i wyborowego mięsa mieć nie 
możemy. W okolicy w promieniu kilkumilo
wym niema aui jednego dworu szlacheckie
go-a zresztą u którego s~lacbcica są obe
cnie woły opasowe? Do nas na rzeź przypro· 
wadzają zwykle krowy, które są przed za
biciem jako też i po zabiciu oglądane przez 
miejscowego weterynarza j rzetelnie mówiąc 
nikt się tu na złe mięso nie żali. Taksa na 
wszystkie artykuły żywności co miesiąc jest 
.:atwierdzana przez właściwa wladze powia
tową-funt mięsll wołowego <kosztuj~ u nas 
11 kop., krowiego 9 z lepszych cz~ści 10 k., 
cielęciny 9 kop., bllranicy 8 kop., funt chle
ba pytlowego 3 kop., razowego 2 k. Gdzież 
więc jest tu wyzysk ? Na trzydziestu kilku 
piekarzy 5 zaledwie ma domy od czasów 
niepamiętnych, drogą spadku otrzymanych; 
z liczby zaś 40 kilku rzeźników 8 posiada 
nieruchomości, które nabyli przed dwudzie
stoma lat y-L ud ność miejscowa przeważnie 
składa się z przybyszów wiejskich, pracu
jących w fabrykach-nie przywykła wiec 
do konsumencyi mięsfl, które spożywa r~z 
na tydzień lub w jakie święto-czego naj
lepszym dowodem jest iż np. w roku 1896 
zabito bydła rogatego] 400 sztuk-licząc po 
500 funtów jedną. sztukę, otrzymamy 700,000 
funtów na 26,000 mieszkańców czyli na je
dną osobę 27 ·funtów mięsa rocznie, a więc 
1/2 fuuta na tydzień. 

---+++---

TEATR LETliI. 
Od chwili go~einy na naszej scenie p. Knake

Zawadzkiego mamy sezon dramatyczny, podobno 
najmniej odpowiedni dla sceny letniej, która nie 
rozporządza środkami do należytego wystawienia 
dramatu niezbędnemi-a i npały letnie nie usposa
biają widza do przetrawiania sensacyjnych wrażeń. 

We wtorek 3 b. m. dano nam tl'agedyję, Szeks
pira "Ottello", w której p. Kllake-Zawadzki w roli 
tytułowej zasłużone zbierał wawrzyny. Widzieliś
my go w tej roli kilkakrotnie i za każdym razem 
nowe piękności odnajdujemy w grze krakowskiego 
artysty; zwłaszcza scena konania przy zwłvkach 
Desdemony, przeprowadzona po mistrzowsku czy
ni potężne wrażenie. Desdemoną była p. Solska 
i wywiązała się z zadania bardzo dobrze a 'IV nie
których scenach jak np. w pieśni o wierzbi e i w 
chwili gdy Ottello obl'znca ja sromotIlem oskarże· 
ni em sięgnęła na wyzyny a,:tyzmu. Co do reszty 
oprócz p. Tarnowskiei, grającej rolę Emilii z wła
ściwą tej uzdolnionej i inteligentnej artystce su
miennością , nie mamy nic do powiedzenia. Robili 
co mogli!? 

We czwartek na benefis utalentowaneao i zaslu
żonego artysty p. Romana Józefowicza

o 
wybrano 

stary melodramat francuzki "Dwie sieroty", w któ
rym benefisant odegrał trudną rolę Piotra Frochar
da i od poc.zątkn do końca przeprowadził ją bez 
naj mniejszego zarzutu. To tez licznie zgromadze
ni widzowie pl'zyjmowali go rzęsistemi oklaskami 
a w dowód uznania jego talentu l'l'ręczy1i benefi
santowi wspaniały wieniec i pierścień pamiątkowy. 
Role dwóch nieszczęśliwych sierot Henl'yki i Lud· 
wiki przypadły w ndziale pp. Jauuszewskiej 
i Solskiej. Obie artystki walczyli tu z sobą o le
psze a walczyły zwycięzko, obie grały wybornie. 
Rolę hrabiny de Linieres odegrała p. Tarnowska, 
bardzo umiejętnie i subtelnie cieniając nczncia 
wstrząsające SArce nieszczęśliwej matki, zmu
szonej ukrywać swój błąd. 

TYDZIEN 
Wreszcie w sobotę 7 b. m. teatr piotrkowski, 

pierwszy ze wszystkich scen w Królestwie, wysta
wił w całości wspaniałą fantazyję dramatyczną 
Juljnsza Słowackiego "Balladyn~". Zadanie było 
nad siły względnie do środków artystycznych i za
sobów technicznych naszej sceny, to teź i rozwią
zanem zostało miernie. Nie podobna atoli nie za
znaczyć artystycznej gry p. Solskiej w roli Aliny 
i p. Tarnowskiej w roli matki, wdowy. Obie te 
artystki prześlicznie wypowiadały wspaniały wiersz 
Słowackiego, obie w~cieliły się naj zupełniej w po
stacie, które przedstawiały. P. Knake-Zawallzki ro· 
lę Grabca wziął za zbyt realnie i szorstko-nie
mniej przeprowadził ją doskonale, zwłaszcza w 
scenie gdy na rozkaz Goplany przeobraża się w 
króla. Scena ta pełna głębokiej satyry i ironii 
gryzącej sil li e na widzach uezyniła wraźeni6. KtCl 
atoli na najauro'''szą z:łsługnje naganę, to reżyse
ryja za powierzenie roli Balladyny p. Jannszew
skiej. Nic dziwnego, iż liryrzno - dramatyczna 
aktorka nie podołała zadaniu - ale jeśli nie 
było odpowiedniejszej Ha r01ę Balladyny, lepiej 
było nie wysta\\'iać arcydzieła polskiej poezyi i nie 
narazać na szwank całości, do której nalezytego 
wystawienia reżyseryj a i tak za zbyt skromne po' 
siadała środki . 5t. Łąp. 

--0--
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- Uj~cie mordel·cy. P. o. policmajstra 
naszego miasta porucznik Stepanow l'ozwi
nął energiczne śledztwo w sprawie morder
stwa małżonków Bette i powzią wszy pewne 
uzasadnione podejrzenia wysłał do powiatu 
brzezińskiego starszego strażnika Muszyń
ski ego, który trafił na ślad służącego Bettów 
Andrzeja Buszkiewicza. Buszkiewicz, pocho
dzący z pow. brzezińskiego, od czasu wyja
zdu z Piotrkowa przebywał u rodziny i kre
wnych, żył zbytkownie fundując znajomym 
i obcym a w ostatnich dniach wyjechał do 
Łodzi. Ponieważ starszy strażnik l\Iuszyński 
odnalazł u rodziny Buszyńskiego kosztowno
ści, które syn zamordowanych przyznał jako 
należące do jegv rodziców, M. udał się do 
Łodzi i przy pomocy policyi tamtejszej od
szukał CI wreszcie aresztował przestępcę. 
B. do zbrodni się przyznał i jako wspólnika -
wskazał służącego poprzednio u Bettów Frau
ciszka Ryglewskiego, w ostatnich czasach gar
sona z hotetuPolskiego w Piotrkowie.Motywa
mi więc zbrodni była tylko chęć rabunku, wy
wołana odbiorem przez Bettego pieniędzy 
z banku, o ilości których mordel'cy nie mieli 
pojęcia i przypuszczali sumy znaczniejsze. 

Ile pieniędzy i kosztowności zrabowano 
_ Odnowienie kościołów. Dzięki lu- dotychczas nic wiadomo jeszcze. 

dziom dobrej woli i staraniom miejs<:owego - Z ulicy. Po przebrukowaniu ulicy bru
duchowieństwa , Hwiątynie nasze przywdzia· karze piotrkowscy sypią takie masy piasku 
ły nowe sukienki. W kościele po·bernardyń- na powierzchnię bruku, iż grubą warstwą 
skim p. Edmund Sakowsk:, malarz tutejszy pokrywa on kamienie pr~ez całą sze
artystycznie odnowił 7 oltal'zy; cała świąt y- rokość ulicy. W dni gorące tumany kurzu 
nia przyorała inny wygląd, ambona jeno ztąd powstałe zasypują formalnie przecbo
i chór, dla braku funduszów, odrzynają się dniów, wdzierają się do płuc i oczów, a PQ 
niby czarna plama na białej sukience. - deszczach, w które lato biezące niezwykle 
W kościele panien Dominikanek z inicyjaty- obiituje, na ulicy tworzy się bloto, utl'lHlnia
wy i kosztem J. ks. Cwilonga tenże p. Sa- jące przejście. Wartoby tej gospodarce, szko
kawski bardzo gustownie odnowił 2 ołtarze. dliwej dla zdrowia mieszkańców i kasy 
Kościół po-dominikański gruntownie odna- miejskiej, raz przecież położyć koniec, wy
wia i maluje p. Czarniecki z Warszawy, tyl- !łómacz~wszy. p. brukarzom, iż ~ons~r,!a~y: 
ko jedna Fara nie może sie doczekać ja urukow Ule wymaga nadmIernej dosCl 
zmiany odrapanej sukienki. Prawdopodo- piasku, ~tóry w. takiej obfl~o~~i chyba tylko 
bnie atoli pobożni piotrkowianie, słynni z pi a- do ~amaS\{O~aDla fuszerskiej Icb roboty je
stowania religijnych uczuć, pomyślą wreszcie dyme służyc może. 
i o parafijalnym swym kościele, którego Benefis. W nadchodzący wtorek 
wnęt\"Ze pilnie domaga się restauracyi, a i l na benefis utalentowanej i niezwykle su
zewnątrz należałoby nadać mu przyzwoitszy I miennej artystki naszej sceny letniej p. He
wygląd. leny Tarnowskiej, odegrauą zostanie dowci-

- Zmiany w duchowiel·lshvie. Świeżo pna farsa M. Leboefa i V. Claira " Wesoła 
wyświęceni na kapłanów alumni seminary- banda". Pan.i Tamowska su~ienną pracą. za
jum duchownego sandomierskiego: ks. Lu- służ~ła .na ~lezwyl~le 'p0p~rcle) któr.eg~ plOtr
cyja.n Maciejski i ks. Stanisław Raczkowski kowlam~ Dl.e o~mowlą Jej za'pe:me I ~gl:o: 
przeznaczeni zostali na wikaryjuszów: pier- madzą SIQ hczme w "WodewIlLI w dnIU Jej 
wszy do parafii Włodowice a drugi do oarafii benefisu. W czwartek 19 b. m. odegraną 
Siemonia w pow. bedzińskim. . będzie "Kula u nogi" Szutkiewicza na be-

__ Listy zastaw<ne naszego towarzystwa nefis sympa.t~cznej aktorki p. BI'onisławy 
kredytowego miejskiego w poniedziałek Chrzanowskl~J. . . . 
9 b. m. nadeszły z PetersburglI. Towarzy- .. - W dlll. galo,~e . uczn~owle g!m~a~y
stwo więc rozpocznie niebawem swoje ope- jOW w~znaDl.a katoh?klego l e;;e~lglelIckIe
racyj e, co naturalnie zUllkomicie wpłynie na 90 . maJ~ byc O?eCDl na pabozenstwach w 
rozwój i dobrobyt miasta. SWlątYD1aC? sw.olCh ~yz?2.n. .. 

- 5-0 dlliowy jat·mat·l.. Na p.lacu jar- . -- .S~(~z.lOwle gl1lJlłIłl. Pa,n m.lDlster spra: 
marcznym roboty idą w przyspleszonelll wledhwosCl naznaczył. sędZIamI g~IDnyml 
tempie. Plac cały niby czarodziejską różcz. od korony na trzechlecl~, 18?6, 189711898 r.: 
ką dotk~jęty w oczlIch zmienia swą postać, w 1, okr.. pow. bl:zezll1sk.Iego p. E~·n.es;a 
BudynkI wyrRstają jak grzyby po desz- Henczkę 1 w V okI. pow. ~adomsk()w~kletl.o 
czu, słowem mUllicypalność dokłada usil- p .. Wład.ysła~va .:Óąbl'~wsklego;. zatWIerdzIł 
nł:ch starań i rozwinęła niebywałą ener- z~~ sędzlam~ gm~n~yml z wybor?w pp.: ~ta
glJę, aby teren jarmarczny gotów był w cza- nlsław?- JaszowskJego w VI ok~. ~ow. pIOtr
sie właściwym na przyjęcie gosci i aby przy- ko:"sklego, v~~a~.y.sła~a TllrO?oJs~le.go w ~II 
tem przedstawiał sie okazale. Cały teren ok.l. pow. b1Zezmsklego, K~zlmletZa !lY
jarmaI'czny zostanie i'zęsiście oświetlony ga- dncha .V; I. okI'. pow. l'aw~klego, Stamsła
zem i ozdobiony będzie zielenią o ile tylko ~a J~slllsklego w lokI'. I Bolesława. Sto
spóźniona pora pozwoli na to. Na wygodach Jows~lego w VI okI'. pow. częstochowskIego, 
i rozrywkach gościom jarmarcznym zbywać StaDlsł~wa Wendę w VII okr: pow. radom
nie będzie a samo topograficzne położenie skowsklego]. A~olfa GadomskIego ": V.okr. 
Piotrkowa, przy jednej z najruchliwszych pow. będzlDskIego] Jan~ Gaszczynsklego 
linij kolei żelaznych w Europie, powinno w II okr. pow. ł~skH~go, l Karola Zacherta 
ściągnąć poważny ich zastęp.-PiotrkóN ja- w V o~r. pow. łodzklego . . 
ko stolica najbardziej przemysłowej gubernii . ---: Nowy .prz'ystal~ek. Po ml~dzy stacy
w kraju jest miejscem na jarmarki walne Jaml 'płY~WI~.I Rogow. na ~olel warszaw
bardzo odpowiedniem i z czasem jarmarki sko-wl~denskIe.J, pod WSIą Llp~e urządzony 
końskie może znacznie rozszerzyć, wprowa- zostaUle przystanek dla pOCIągÓW osobo
dzając na teren jarmarczny i inne wyroby wych. 
hogatej swej a tak różnorodnej produkcyi - Pożal' \V Bl'ZeZnicy. W Brzeźnicy pod 
fabryczno przemysłowej. Idzie tylko o to, Radomskiem pożar strawił trzy domy z za
aby początek był dobry a rzecz sama wy- budowaniami i kilka rodzin pozostlIwił bez 
wiąże się jak z płatka. dachu chleba i koszuli. Pierwszą zapaliła 
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się marna chllłupa pewnego żydka, wartu- cesy} na budowę rzeźni łódzkiej; między in
jąca rs. 200 a ubezpieczona na rs. 700. Ra- neml najważniejszy, iż miasto dopiero po 
tunek był bardzo utrudniony; nie było bo· upływie lat 15 moźe wykupić rzeźnię z rąk 
wiem ani jedn~j drabiny, bosaka lub kubła. prywatnych. 
Brakowało nawet porządnej siekiery. - BI'lIki .h·ewniane. Projekt ułożenia 

- S~·ndykat. Właściciele cegielni w oko- brukow drewnianych w Łodzi na przestrzeni 
licach Czqstochowy zawiązali syndykat w ulicy Piotrkowskiej od Nowego Rynku do 
celu ustanowienia jednostojnej ceny na ce- pasażu Meyera, na ulicy Dzielnej oraz Skwe
głę . Za 1000 sztuk cegły zwyczajnej posta- rowej do kolei uzyskał zatwierdzenie mini
nowiono brać po 11 rs. 50 kop., maszynowej steryjum. Roboty, których koszt ohliczono 
po 13 rs. 50 kop., prasowanej po 17 rs. wraz przeszło na 154000rs., rozpoczną się za parę 
z dostawą. tygodni. 

Do syndykatu nie należy jedna tylko ce- - Powipkszenie Łodzi. Ponownie po-
gielllia p. Bogusławskiego w Zaciszu. ruszono proj~kt przyłączeni". do Lodzi pl'zed· 
. _ Składlii. Przeor konwentu 00. Pauli- mieścia: B<lłuty, Widzew, Zubul'dź, Dąbró

nów w Częstuchowie Wielebny O. Euzebi- wka i t. d. co pomnoży ludność o kilkadzie· 
• I:> ł I' b' si at tysiecy. 
JUsz :.ejman otrzyma pozwo ellle na z le- "_ G,i"'Ch szkl)hl~' . Na wybudowanie 
ranie i przyjmowanie dobrowolnych ofiar . 
w granicach dyjecezyi kujawsko-kaliskiej, gmachu dla gimnazyjum żeilskiego w ŁodzI 

. IJl"zedsie.hiol'stwo hudowlane "Olszer i Szcze-na gruntowną restauracYJę wewnętrzną, . . k' 
ciński" zlożyło municypalnośCi n1lejs -Jej świątyni Jasnogórskiej. 
ofertę, wedle której przedsiębiorstlvo wspo-

- lll(H·derstwa. We wsi Gniazdowo w ml1iane zoobowiązuje się wybudować gmach 
gminie Rudniki-Wielkie w pow. będzińskim szkolny za sumę anszlagową rs. 145,000, 
włościanka Rozalja Jagosiak ndała się w spłacaną przez miasto w ciągu 26 lat. Plan 
pole zbierać pszenicę z bratem swoim Walen- budowy przewiduje ogrzewanie gmachu 
tym Góralskim i z Łukaszem Lisem. Kiedy szkolnego za pomocą pary, co wedle zdania 
robota była \V pełuym biegu podszedł do osó~) kompetentnych szkodliwem jest ze 
nich mąż Rozalii Aleksander, żyjący w nie- względów hygienicznycb, wskut.ek czego 
zgodzie z żoną, którą już od dwóch miesięcy projekt ów nie został przedstaWIOny wła
porzucilj podchodząc do pracującycb Jago- dzom do rozpatrzenia i zatwierdzenia. 
siak rozpoczął hljać żonę jakim prawem śmie __ Iłitu'o budowy tl'illllwajów w ł .. odzi 
bez jego pozwolenia zbierać przenicę a na- zaczęło już fuukcyjonować i mieści się przy 
stępnie zbliżywszy się do Góralskiego, kosą ulicy Cegielnianej, w domu braci Baruch. 
ukrytą pod połą sukmany uderzył go dwa _ Szkoła l"Zemieślllicza. Zatwierdzo
razy w karle Góralski padł martwy. Jago- ną została ustawa ? klasowej. szkoły. pry
siak tąż samą kosą ranił żonę W rękę, po- wlltnej p. Husarenkl w ŁodzI. BędZIe to 
czem usiłował zbiedz, lecz zatrzymali go szkoła rzemieślnicza niższego typu_ 
włościanie, pracujący w pobliżu. _ Oclu'ona dla dzieci. Zgodnie z proś-

W lesie folwarku M:arysin w gminie Hado- ba mieszkańców "Przybyłowa", przedmie8' 
gosz znaleziono za bitego człowieka, nie zna- ci~ ZO'ierza, pozwolono w miejscowości tej 
nego z nazwislta. Podejrzenie o spełnienie urzacl~ić ochronkę dla dzieci robotników, 
tej zbrodni pada na miejscowego leśnika. zau{ieszkałych na wspomnianem przedmieś-

- Otwarcie gl·imicy. Cech rzeźniczy ciu. 
w Kattowicach zwrócił się do władz swo- - Podwvższcnie UI)OSażei,. Urząd po
ich z prośbą o otworzenie granicy dla świń wiatu łódzkiego, z rozporządzenia tutejszej 
ruskich, motywując podanie swoje tern, iż guberuijalnej komisyi włościańskiej , . przy
mające się odbyć wkrotce manewry wojsko- stąpił do rozpatrzenia projektu powlększe
we na Szlązkll, podniosą i tl:łk już wygóro- nia uposażeń wszystkich osób, pełniących 
wane ceny na mięso wieprzowe. Prośbę tę służbę w urzędach gminnych, zwłaszcza zaś 
odrzucono. uposażeń pisarzów gminnych. 

- Banda lUalarskiego topnieje ścigana - Nowa ulica. Powstał projekt utwo-
przez policyję, której pomaga uwięziona ko- rzenia w Łodzi nowej ulicy od Dzielnej do 
chanka M:alarskiego, wskazując domy gdzie Cegielnianej. Właściciele gruntów mających 
wódz opryszków najczęściej przebywał. Uję- być zajęterui ~od proje~~owaną ulic~ chcą je 
to już kilkunastu bandytów w Zawierci u, bezinteresowllle odstąplc na rzecz mIasta. 
Będzinie i Kromolowie, oraz odkryto główną _ 1'ca'" .amatol·ski. Na rzecz budowy 
ich kwaterę w Zawierciu u pewnej restau- kościoła katolickiego w Koluszkach odbę
ratorki, gdzie Malarski zazwyczaj werbował dzie się 22 b. m. drugie przedstawienie ama
towal'zyzzy napadów. torskie, na które wybrano "Posażną Jedy-

- Dwie zbrodnic. W Szuwalówce osa- naczkę" i "Łobzowian " . Bilety wcześniej 
dzie o dwie wiorsty oddalonej od Niwki, nabywać można u Zawiadowcy st. Piotr
w domu jednego z· górników na ślubie jego ków. 
córki, dwaj młodzi ludzie, konkurenci córki - UI·odzaje. Jeżeli zbiór lJrzenicy, wszę
górnika, gdy sobie podpili wszczęli sprzeczkę dzie już zżętej, dokona.nym zostanie szczę
a następnie bójkę, podczas której jeden śliwie, to urodzaje w gub. kieleckiej uważać 
z nich pięć razy ugodzony nożem poniósł można za zadawalniające. Zwłaszcza dobrze 
śmierć na miejscu.- Drugi wypadek miał wypadły urodzaje na lekkich, piaszczystych 
miejsce w dzień biały. Robotnik kamieniar- gruntach. 'rl'awy wydały od 60% do 80% 
ski, pracujący przy budowie nowego kościoła z morga. Zbiór żyta i jęczmienia średni, 
w Niwce, raniony został dość ciężko wystrza- groch i wyka nie obiecują dobrych rezulta
łem z rewolweru. Przyczyną zbrodui była tów, za to owsy przedstawiają się bardzo 
zemsta osobista. dobrze. O ile de!'lzcze szkodliwie oddziałały 

- Zemsta. Niedaleko od Sulejowa w le- na kartofle, które wszędzie g~iją,. o tyle 
sie znaleziono trupa z poderżnięte m gardłem sprzyjały ogórkom, które urodZIły SIę obfi
znanej prostytutki M:aryjanny Błońskiej. cie, 
Suknie nienaruszone i znaleziony w kiesze- - Kamicli litogl·.lficzlly do obecnej c~wi
ni woreczek z pieniędzmi naprowadzają na Ii przywożony był z Zolingen z BawarYI, w 
domysł, iż morderstwo to spełniono przez skutek czego i cena jego była bardzo wyso
zemstę· Błońska niedawno stawała w sądzie ką, teraz w majątku Korotnica w gub. kie
jako świadek w sprawie o grabież. leckiej odkryto pierwszą w kraju kopalnię 

- ~OW)' kościół. Podanie grona oby- tego kamienia, której eksploatacyją zajął się 
wateli łódzkich, w sprawie projektowanej p. Jasiński, inżynier górniczy. Próby doko
budowy kościoła katoli0kiego w okolicy Gór- nane z kamieniem litografictnym z Korytni
nego R.yuku, uzyskało przychylne poparcie cy wydały wspaniałe ,·ezultaty. Otwiera. się 
władz wyższych, wobec czego spodziewać wiec nowe źródło krajowego bogactwa. 
się można rychłego rozwiązania tej doniosłej :... PalUWilllla. W tych duiach otworzoną 
i palącej kwestyi. została w Łodzi panorama, przedstawiaj~ca 

- Hzeźnia w Łodzi. Rząd gubernijalny jeden z epizodów oblężenia Paryża a ~Ia .. 
piotrkowski zmienił niektóre warunki kon- I nowicie walkę stoczoną 30 listopada 1~70 r. 
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pod Villiers. Widz, patrząc z wysokości do
mu spalonego, znajduje się w samym środku 
pola walki i doskonale śledzi cały jej prze
bieg. Obraz malowany przez prof. L. Brau
na potężne sprawia zludzenie. Panorama 
łódzka stanowi własność dr. Henryka Lgoc
kiego, wła~eiciela pauoram: "Tatry w War
szawie" i "Gołgota w Częstochowie". 

- Fabnka mal·ek. W Skierniewicach 
wykryto fabrykę marek stemplowych i po
cztowych, którą prowadził uiejaki Temer
son. Znaleziollo u niego całą skrzynkę roz
maitych pl"Zyborów, służących do tej fabry
kacyij oprócz tego gotowych już marek na 
sumę rs. 925 i będących w robocie na rs. 336. 
Temerson puszczał również w obieg zużyte 
marki stemplowe i pocztowe po oczyszczeniu 
ich sposohem chemicznym. Znaleziono też 
u niego wielką ilość starych dokumentów 
ze skasowanemi już markami. 

- Licytacyju. W dniu 16 października 
w sądzie okręgowym tutejszym odbędzie się 
sprzedaż nieruchomości w Łodzi nr. 680/261, 
należącej do małżonków Moszka i Chany 
Wiener. Przetarg rozpocznie się od sumy 
rs. 25000. 

- W'yścigi cyklis~óW' 'W' Łodzi. 
Na wyścigach odbytych w Łodzi IV dniu 8 b. m. 
zdobyli nagl'ody: 

W pierwszym biegu na dystansie 1000 metrów 
p. Artur GiIler (l m. 32 sek.) żeton mały Mrebrny 
i p. Emil Krigel' (l m. 33 sek.) żeton mały broll
ZQwy. 

W drngim biegu Uli. dystansie 2000 metrów 
Ilierwszą nagrodę rs. 40 wziął p. S. Wyhowski 
C. W. T. C. (3 m. 41 sek.), drngą rs. 20 p. r. Osiń
ski (3 m. 4I2f, sek.), trzecią p. O. Frelldenreich, 
C. Zg. T. C. 

W trzecim biegu na dystansie 2000 metr. na maszy
nach wielosiedzeniowych pp. E. hfoszkowski K. T. 
C., R. Bochmer Ł. T. C. i K. Miillar I_. T. C. zdo
byli po złotym małym medalu (2 m. 43 sek.), oraz 
pp. Adolf Holstein i Stefan Gajewski (2 m. 44 sek.) 
i na tanIlemie pp. 1\'1. MuszyilSki i W. Mioduszew
ski (2 m. 443/5 sek.) zdobyli po jednym małym 
srebrnym medalu. 

W czwartym biegu na dystansie 10000 metrów 
z przewodnikami pierwszy stanął n mety p. K. 
Ossowski W. T. C. (na 16 m. 15 sek.) nagroda 
1001's., drugim p. 1. Osiński (w 16 m. 16'/6 sek.) 
nagroda 60 rs., trzecim p. W . Bogucki Ł. T. C. 
(w 16 m. 212/5 sek.) nagroda 40 rs. i czwartym 
p. F. Heidrich (w 16 m. 22 sek.) nagroda 20 rs. Za 
przewodnictwo nagrodę rs. 25 otrzymał p. Bogucki. 

W piątym biegn o mistrzostwo na dystansie 
7500 metrów pierwszym przybył do mety (w 15 m. 
21/S sek.) p. Karol M iille r, zdobywając złoty nara
miennik, dyplom mistrza jazdy na r. 1897 i złoty 
duży medal. 

W szóstym biegu dla maszyn wiolosiedzeniowych, 
przestrzeń 5000 m etl·ó w, pierwszą nagrodę rs. 75 
zdobyli pp. E. Moszkowski, R. Bochmer i K. Miil
ler, drugą rs. 30 pp. W. Briihl i E. Briihl, trzecią 
rs. 25 pp. M. Moszyński i W. Mioduszewski. 

Biegi skończono o 8 wieczorem. 

- Komitet Towa1'zystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych w K1'ólestwie Polsl~iem podaj e do 
wiadomości pp. artystów malarzy i rzeźbiarzy, iż 
stosownie do § 1 regnlaminu coroczny:lh koukur
sów Towarzystwa, w miesiącu lutym r. 1898 odbę
dzie się konkurs malarstwa i rzeźby. 

Na konkurs kwalifikują siQ dzieła, wykonane w 
ciągu lat 3 ostatnich, jeżeli nie były nmieszczane 
na Wystawie Towarzystwa lnb innej w Warszawie, 
mianowicie z działu malarstwa: obrazy olejne, 
akwarele, pastele, kartony i rysunki i z działu rze
źby, snycerstwa i medalierstwa. 

Za dzieła konkursowe, mające istotną wartość 
artystyczną przeznaczone są nagrody pieniężne: w 
w dziale malarstwa trzy, mianowicie: rs. 400, 200 
i 100 i w dziale rzeźby dwie, mianowicie: rs. 400 
i 200. 

Nie kwalifikują się na konkurs wszelkie kopje 
i dzieła artystów zmarłych. 

Deklaracyje w formie z\vyczajnej koresponden
cyi pod adresem komitetu Towarzystwa przesłać 
należy przed 3 stycznia 1898 r. n. st. 

W deklaracyi winna być zamieszczona treść dzie
b, dokładny adres artysty z krótką wiadomością 
gdzie i kiedy się urodził, oraz w jakiej szkole 
otrzymał wykształcenie artystyczne' 

·Prace konkursowe nadesłane być wiuny do loka
lu Wystawy Towarzystwa najpóźniej do duia 3 (15) 
stycznia 1898 r. do godz. 3 po poł o 

Koszt transportu dzi3ł koukursowych, par petite 
vitesse nie przenoszący wagi lO-ci u pudów i opłatę 
cła od pl'zy~łanych z zagranicy, o ile dzieła te 
zostauą przyjęte przez cenzurę rządową i delega
cyję Sądu konkursowego ponosi Towarzystwo, za 
wyłączeniem cła od rzeżb w bronzie. 

Regulamin szczegółowy konknrsu na żądania wy
syła franco lub wydaje na miejscu bezpłatnie kan
celaryja Towarzystwa. 

- -«:+»- -
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Wiadomości bieżące. 

= Z monopolu wódczanego. W dzienuiku urzędo
wym ministeryjum skarbu zamieszcza obowiązujące 
przepisy dla handlujących trunkami w restauracy
jach i sklepach komisowych podczas trwania mono
polu wódczanego. Jak jedne, tak i drugie prywatne 
zakłady pod względem wynagrodzenia (komisowe) 
za sprzedaż truuków skarbowych korzystają z je
duakowego przywileju, bez żadnej różnicy. Resta· 
uracyjc, mające prawo sprzedaży truuków w zapie
czętowanych butelkach po cenie wyznaczonej przez 
skarb, jeżeli trunki należą do kategoryi zwyczajnie 
oczyszczonych we wszystkich miejscowościach, 
prócz Kijowa i Odesy, otrzymują komiso\vego 20 kop. 
od wiadra; j eżeli zali zakład trunkowy znajduj e się 
w odległości 5 wiordt od składu rządowego, z któ
rego zakłady kupują truuki, dolicza się za każdy 
następny pas 20-wiorstowy po 5 kop., licząc część 
pasu za całość tegoż; za sprzedaż zaś skarbowej 
wódki wyzszego oczyszczenia (stołowa) wynagro
dzenie wypłaca się podwójne, t. j. po 40 kop. od 
wiadra. 

właścicieli domów do lokatorów: Lokator zajmujący 
mieszkanie z 4 pokoi, z których 2 były wilgotne 
zapłacił tylko połowę należności. Właściciel domu 
zwrócił się na drogę sądową i sprawa oparła się aż 
o senat, który przyznał słuszność lokatorowi. 

= Slare szynele żołnierskie, skupowane przez 
handlarzy, wywożone bywają do Galicyi, gdzie 
znajdują bardzo chętnych nabywców śród ubogiej 
ludności tamtejszej. H an'lel rzeczony bardzo się 
opłaca, gdyż za sztukę kupioną tu za kop. 50 do 
rubla w Galicyi płacą 4-5 guldenów. 

wydawca korzystać z gotowego a bogatego mate
ryjału, jaki się znajduje w naszych pismach pe
ryjodycznych. Ilez to w nich potonęło biografij 
znakomitych mężów, które czytane w swoim czasie 
przed laty 20, 30 i t. d. dziś są całkiem nieznane 
szerszej publiczności. "Życiorysy Sławnych Pola
ków" (taki ma być tytuł wydawnictwa) mogą się 
stać polskim Plutarchem, jeżeli ich wybór będzie 
stosowny t. j. jeżeli wydawuictwo obejmie życi 0-

ry!!y ludzi prawdziwie zasłużonych, skreślone pió
rem wybitnych :lUtorów. 

= Świ~cenie niedzieli. Departament gospodarczy 
przy ministeryjum spraw wewnętrznych, roztrząsa 
ohecnie kwestyję wprowadzenia odpoczynku świą
tecznego w haudlach w drodze ustawodawczej. 

---c.)---

R O Z M A I T O Ś C I. 

Licytacyje W obrębie gubernii. 

- 12 (2") sierpnia r. b. w urzędzie powiatowym 
łódzkim na konsenvacyjQ i budowę mostków uli
cznych w Zgierzu od sumy rs. 2414 kop. 41 in mi
nus. 

- II (23) sierpnia r. b. w magistracie m. Piotr
kowa o 12 w południe na dzierżawę od I stycznia 
1898 r., do l stycznia 1904 r. gruutó\v miejskich 
pod nazwaniem "Maurycy" a mianowicie: 

Powyższe wynagrodzenie udziela się li tylko za 
te trunki, które bezpośrednio będą zakupione ze 
składu rządowego. Restallracyje i sklepy komisowe 
mogą nabywać trunki na potrzeby bantllu wprost 
i ze sklepów s~arbowych lecz w tych wypadkach 
z żadnych ulg nie korzystają. 

- Przepó""iednia Falba. Na sier
pień ł'alb obiecuje względnie suebą porę. Od l do 
5 ma opaść trochę deszczu, od 6 do 10 panować 
ma wielka susza; od II do 21 piękna pogoda, tyl
ko około 15 i 18 spodziewać się trzeba burz. Od 
22 do 26 przepowiada Falb wysoką temperaturę 
i liczne burze. Od '28 należy oczekiwać pory 
wietrznej i chłOdnej. W lipcn sprawdziło się w 
części to, co Falb przepowiedział. 

---(.)---

I) obszaru 72 morgi 228 pręt. kwad. nowopol
skiej miary od sumy 620 rs. kop. 77 l fz rocznie in 
plus. 

2) obszaru 40 morgo 296 pręt. kwad. nowopol
skiej miary od sumy 400 rs. 50 lf2 kop. rocznie in 
plus. 

3) obszaru 9 morgów 100 pręt. kwad. nowopol
skiej miary od sumy 95 rs. 35 1f2 kop. rocznie in 
plus. 

Cena za wiadro oczyszczonych skarbowych trun
ków w sklepach rządowych i prywatnych dla ku
pujących bez naczynia ustanowioną została za wia
dro w następującym porządku: oczy8zczolla 400 rs. 7, 
rektyfikowany spirytus 570 rs. 10, spirytus 800 rs. 14, 
spirytus 920 rs. 16, wyższa oczyszczona (stołowa) 
rs. 10. 

Restauracyj e, które otrzymają prawo sprzedaży 
trunków na kieliszki po cenie dowolnej, żadnego 
wynagrodzenia za sprzedane trunki od skarbu nie 
otrzymują, natomiast płacą patent odpowiedni, 
uiszczając skarbowi dodatkową opłatę za różnicę 
w stosunku pobieranej wyższej ceny za trunki sprze
dawane na kieliszki. 

Z biblijografii i prasy. 

- lf.sięgm·nia K. G1'endyszyńskiego w Pe
tersbmgu przystępuje do nowego, a wielce poży
tecznego wydawnictwa. Chce ona mianowicie wy
dać kilkadziesiąt, a nawet paręset tomików, z któ
rych każdy obejmować ma życiorys j f'dnego z mę
żów zasłużonych na jakiemkohviekbądż poln na
szemu narodowi. Każ(ly tomik ma obejmować ()ko
ło 6 arkuszy druku ipo cenie 30 kop. Myśl bardzo 
szczęśliwa, zwłaszcza, że oprócz życiorysów 8pe
cyjalnie dla wydawnictwa napisanych, będzie mógł 

~ Poleca się pierwszorzędny 
.... a tani Hotel Angiel.łki 
'w mieŃcie Ozę.łtochowie, w blizkości 
dworca kolei żelaznej. 

= Lokal wilgolny. W tych czasach senat wydał 
wyrok stanowiący ważuy prejudykat w stosnnku 

Dla prenumeratów pozamiejscowych do 
numeru dzisiejszego dolącza się ogłoszenie 
o jarmarkach 5 dniowych w Piotrkowie na 
konie i inwentarz. 

o G Ł o s z E N I A. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

W szkole prywatnej 
l\1ichaliny Ruszkowskiej w Piotr
kowie, lekcyj e rozpoczną się d. 1 
września. (3-1) 

Z upoważnienia Władzy szkol
nej, utrzymująca od lat kilku 
stancyję dla gimnazi
stek poleca się Szan. rodzicom 
i opiekunom. (3-1) 

{i)lIletjll J)oIlJ6ór, 
ul. Moskiewska d. W-go Jiittnera. 

Ponter czarny 
podpalany przybłąkał się na stacyję 
Kol8szki. Właściciel odebrać może za 
zwrotem kosztów. Wiadomość w re-
dakcyi. (3-2) 

W Lublinie b. r. otwarty będzie w sier
pniu 

~r~wat~J a~m lar~wia 
dla nerwowych i umysłowo chorych. 
Zgłaszać się: Lublin, Dr. Wł. Olechno
wicz ordynator oddziąłu umysłowo-cho-

rych przy szpitalu S-go ·Wincentego. 
(14-4) 

Marya Matuszewska. 
Przełoźona pensyi 6 klasowej 

źeńs~iej z klasą wstępną w War
szaWIe przy ul. Leszno Nr. 28, za
wiadamia, iż zapisy na rok szkol
ny 1897/8 uczennic tak pl'zycbo
dnicl.Jjak i pensyjonarek odbywaja 
się rodziennie od 11--5. Kurs nauk 
zacznie się 23 sierpnia (4 września) 
1897 r. (WBO. 4204) (3-2) 

Dr. Edward Sachs 
b. asystent kliniki chorób skórnych 
i wenerycz. prof. JIIeissera w 'Vrocła
wiu, przyjmuje do 9 1/2 rano i od 3 do 5 
po połud . Kobiety we wt.orki i piatki od 
li-ej do 3-ej.-Warecka Ni 5, War~zawa. 

(4-4) 

DYREKCYJA 
Towarzystwa KrBdytoWB[O miasta Piotrkowa. 

Podaje do wiadomości stowarzyszonych, ze w duiu 19 Sierpnia r. b. (we 
Czwartek) o godzinie 4 1/ 2 po południ n, w lokalu Towarzystwa (dom p. Ja
kUbowskiego, ulica Moskiewska, (da wniej Bykowska) odbędzie się nadzwy-

czajne Zgromadzenie Ogólne uczestników Towarzystwa. 

Przedmiotem narad hędą: 
l) Relacyja władz Towarzystwa z czynności organizacyjuych. 
2) Wniosek władz Towarzystwa w kwestyi uzupełnienia §§ 82 i 87 

Ustawy. 
3) Takiż wniosek w kwestyi podwyższenia opłat na administracyję. 
4) Takiż Wniosek w kwestyi zatwierdzenia etatu na utrzymanie biu

ra Towarzystwa; 
5) Takiż wniosek w kwestyi zatwierdzenia zaciągniętej przez wła

dze Towarzystwa pożyczki; 
6) Takiż wniosek w kwestyi zatwierdzenia formy i treści, zbioru 

objaśnieli i warunków licytacyjnych (§ 79 Ust.) 

J.eżeli stowarzyszeni w powyższym terminie nie zbiorą się w wy
maganeJ przez Ustawę liczbie, to w dniu 22 Sierpnia r. b. (w Niedzielę) 
o godzinie 3-ej po południu odbędzie się takież powtórne Zgromadzenie, 
którego uchwały, bez względu na ilość członków, będą prawomocne. 

Nadmienia przytem Dyrekcyja: 

a) ze każdy stowarzyszony, pragnący poddać (lecyzyi Zgl'omadzenia 
Ogólnego swój wniosek, winien złożyć takowy na piśmie Komitetowi Nad
zorczemu Towarzystwa, opatrzony dziesięciu przynajmniej podpisami sto
warzyszonych, nie później jak w dni n 17 Sierpnia, t. j. na dwa dni przed 
terminem Zgromadzenia Ogóluego. 

b) że stowarzyszony, nie zyclllący sobie uczestniczyć w Zgromadze
niu Ogólnem, ma prawo dać zastępcę w osobie innego stowarzyszonego 
odpowiednio upełnomocnionego, wszakże nikt z uczestniczących w Zgroma~ 
dzenin nie może mieć więcej jak dwa głosy, 

c) że za małoletnich, usamowolniollycll, obłąkanych i w ogólności 
za osoby pozostające pod opieką, prawo głosu w Zgromadzeniu służy ich 
opiekuuom, lub kuratorom. 

d) ze nieruchomość, będąca własnością. kilku stowarzyszonych, moze 
być reprezentO\l"aną przez jednego tylko ze współwłaścicieli, lub przez in
nego stowarzyszonego, za stosowne m ze strony wszystkich współwłaścicieli 
upoważnieniem. 

e) że posiadający kilka nieruchomości, jeden tylko głos w Zgroma
dzeniu mieć może. 

f) że żona reprezentowaną być może przez męża, choćby nie stowa
rzyszonego, który w tym razie upoważnienia szczegółowego nie potrzehuje, 
lub tez przez osobę obcą, ale stowarzyszoną. 

g) ze sukcesorowie stowarzyszonego nie mogą przed hypotccznem 
wylegitymowaniem się uczestniczyć w Zgromadzeniu. 

h) że gdy po jednym ze współwłaścicieli toczy się postępowanie 
spadkowe, upoważnienie innych współwłaścicieli bedzie dostatpcznem. 

i) że bez biletu wPjścia nikt wpuszczonym 'do sali narad nie będzie. 
j) że uchwały Zgromadzcnia Ogólnego obowiazuja wszystkich człon-

ków Towarzystwa. - - (I-l) 

Egzystująca od lat 13-tu. 

rra~~w~ia u~i~rów m~z~i~~ 
Fr. ~~trDw~ki~gD 

w I~iotrkowie hotel Wileilski 
ul. Petersburska 

poleca się z akuratnem i gusto
wnem wyko11czauiem robót, po
dług naj nowszych żurnali, po ce
nach przystępnych. Również wy
konywam wszelkie roboty dla 
księży i uczniów. 

Fr, (JsfrollJs!a: 
(6-4) majster cechowy. 

Emilja Horst 
przeniosła od l-go lipca roku bież. 

Pracownię 
sukien damskich i dziecinnych 

do domu Pajchla, przy ulicy Jlfoskiew
skiej w l ewej oficynie na dole. 

Crny bardzo umiarkowane. (6-5) 

AKUSZERKA z dyplo
mem warszawskiego uuiwersy. 
tetu udziela porad paniom, po
trzcbującym zuppłncj dyskrccyi, 
zaopatrzona w utcllsylija, za

bezpiecz'1jące zdrowie chorych. Przyj
muje na czas dłuższy bez meldlluku. 
Umieści dziecię. Pokoje oddzielne, wspól
ne, wygodnc. Cena przystępua. Kró
lewska 31, wprost Saskiego Ogrodu, 
2-e piętro, frout. (WBO.3591) (10-7) 

Różne przybory i dodatki 
WELOCYPED OWE, NOWE, 

jakoto: kieroll"nik wyścigowy, trąbka, 
rączki, pedały, oliwiarki, wentyle, za
tyczki do szpicrut, sprzączki do spodńi 
etC.-złożone zostały do sp1'zedania 
po cenie kosztu w Sklepie Galante
ryjnym p. f. "JULIJAN" w Piotr-
kowie. (0-7) 
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Al k d C r ki Wyszły z druku szkice literackie A. M. Wł d'· S· , . 
Mi e san er IJzyns I . Jasi~ń~kiego P·,t.. o zlmlerza apmsklego 

. "Wspołcze~m powlesc~o- W~GIEl K~MIENNY, ~BKS, W~GIEl DRlEWNY. 
Adwokat PrzysIęgły pIsarze angIelscy." 

. . , . Cena rs. 1 kop. 20. SKŁAD: . przy ryn.ku ~.leksandr!jskim 
<Jdprowadzanie wód, osuszaniu błot, 
irygacyje łąk, projekty orki spadko
wej, drenowanie pól i domów i t. p. 
ziemne roboty oraz mi ernicze plany do 
wszelkich instytncyj wykonywa 

przeD1ósł swoJe mleszkaDle. do domu Wydawnictwo księgarni Teodora Pa- o~ok ogrodu P? PIJarskleg.o. w PlOtr~o
gdzie Hotel Polski losze pIętro, na- prockiego i S-ki w Warszawie, Nowy wIe. ObstalunkI należy robHl w skłailzlC. 
przeciwko stacyi dr. żel. (3-1) Świat M 41. (8-3-2) Odstawa natychmiastowa. (26-2) 

J ó~ef Goebel KłtfłOl KOłSC*W,rz 
W Piotrkowie, ulica Moskiewska dom 

Sucheni ego. (8-2) 
Hur"to-vva dos"ta 'W" a isklad f"abryłd f" o r"t e p i a n Ó 'W" 

Łódź, ulica D~ielna 1fr. 44. 
W szkole 6'0 kursowej miejskiej 

z ki erunkiem realnym 
~ WIELKI SKŁAD PIANIN WŁASNEJ FABRYKACYl ...... 

~ Częst:ocbo'W"ie. 
po najniższych ceuach fabrycznych z pięcioletnią gwarancyją piśmienną. 

Zapis kandydatów rozpocznie się 14 (26) 
sierpnia, lekcy je 28 sierpnia (9 wrześn.) 
Szkoła przygotowuje do szkół techni
cznych kolejowych, handlowych i in
nych zakładów średnieł! specyjalnych. 
Przy szkole jest pensyjonat. Konwersa
cyja niemiecka. Niezbędne dowody: me
tryka i świadectwo szczepionej ospy. 

PIANINA WIELOKROTNIE NAGRODZONEJ FABRYKI .FORTEPIANÓW. 

BER,LIN. Lau'I"inat i S-ka. BEBLIl'f. 
w rozmaitych stylach i rodzajacb drzewa. 

SPŁATY RATAMI DOZWOLONE! SPŁATY RATAMI DOZWOLONE! 
I.'rzełozony Szkoły 

Wazelkie reparacyje fortepiauów, pianin i t. p., strojenie, politnrowanie na czas oznaczony rzetelnie i tanio. 

(3-3) J. La1npm·ski. Poleeając się łaskawym względom, pozostaję z głębokim szacunkiem Rarol .Hoiscl"wit~. 
(15-10-2) 

Zakład Naukowy Zel'aski 6-io klasowy z oddziałem przy
gotowawczym 

ST ANISLA WY LAPIŃSKIEJ 
w Warszawie, Krakowskie· Przedmieście Nr. 2, (wprost Kopernika), 

przyjmnje uczennice na przychodnie, półpensyjonarki i pensyjonarki stałe. 
Wymagania hygicmy i pedagogiki ściśle przestrzegane, mieszkanie 8 łokci 
wysokie na l-em piętrze, system klas korytarzowy. Po za otlowiązującym 
programem nauk szkolnych, kładzie się nacisk Ha krój, roboty ręczne, kon
wersacyję w obcych języka ch, oraz dobre wychowanie IV najwyższem zna
ezeniu tego słowa.-Gimnastyka, śpiew, tańce bez oddzielnej opłaty, od pen
syjonarek.-Zapis i t'gzamin nowowstępujących uczennic odbywa si~ co-
dziennie. (W. B. O. nr. 3999) (3-1) 

NH odbytej w dniu 8 lipca 1'. b. próbie w Krośnie
wicach (pod Ostrowami, gub. warszawska) pługi dwuski
bowe Rudolfa Sacka, współzawodnicząc z pługami Schiitz 
& Bethke, Ventzky 'ego i innymi odniosły zwycił;lztwo 
stanowcze. 

Pługi Sacka tylko funkcyjonowały prawidłowo na 
twardem, spieczonem i kamienistem koniczynisku, na którem 
wszystkie inne dwuskibowe wyskakiwały i przewracały sił;l. 

Pługi Sacka, jak wiadomo, są najtrwalsze ze 
wszystkich. 

Wyłączną sprzedaż posiadają 

TaUeUSl KijWA1~KI i A. TRY1~ij 
VI W&r~~~Wief ~l. Ui~d~wa, Nr.4! 

Na ~·ądanie wysyłamy opisy i cenniki. 

Szkoła Handlowa 
w "~arszau'ie Bracka 1.;' 

(czasowe pomieszczenie Długa 32 do dnia 8 lipca r. b.) 

Iliniejszem zawiadamia, iż egzamina wstępne do klasy wstępnej (IV), pier
wszej (V) i drugiej (VI) odbywać się będą w roku bieżącym od 27 maja 
(8 czerwca) i po wakacyjach od 20 sierpnia (1 września). Podania przyj
muje kaneelaryja szkoły codziennie od godziny 9-ej do 12 rano z wyjątkiem 
świąt i dni galowych. Programy i ustawę nabyć możua IV kancelaryi. 

UWAGA: Prawa i prerogatywy dla uczniów wyżej ozuaczonej szkoły, 
przewidziane w § 52 Najwyżej zatwierdzonej ustawy ogólnej o szkołach 
handlowych, będą nadane w 1897/8 roku szkolnym. 

(7-6) Dyrektor Sza/"ranow. 

Do dzisiejszego numeru dołącza się lłfkusz 27 powieści p. 

,,}rJPp ]{pr}~rJ" 
(przekład z francuzkiego.) 

Towarl~stwo ~~eZ~ieCle~ , , 

" NAJWYŻEJ zatwierdzone w 1881 r. 

Peter.bu'I'U, "'7ielka - Mor.łJka M 3;'. 

~ 

Ka~jtaJy Towarzystwa ~rzelloszą sum~ 2~,OOO,OOO rso 

UBEZPIECZENIA 
od nieszczęśliwych wypadków. 

Towarzystwo .Rosya" zawiera na warunkacIJ dostępnych: 

1) Ubezpieczenia pojedyńczych osób od niel:lzcześli, 
wycb wypadków, mogących nastąpić podczas pdr6ży
wycieczek, spacerów, przy nieszczęściach w domach, 
kościołach, fabrykach, teatrach, na polowaniu na wodzie, 
na lodzie, przy spełnianiu obowiązków służbowych
wszędzie bez wyj,!tku, jak w domu, tak i po za domem. 
z warunkiem zwrotu przez Towarzystwo wszystkieh 
wniesionych składek; albo bez takowego. 

2) Ubezpieczenia zbiorowe oficyjalistów i robotników 
w fabrykach, zakładach, przy budowlach i t. p. od nieszcze
śliwych wypadków, mogącyrh się zdarzyć przy spełnia
niu przez te osoby obowiązków służbowych. 

Ubezpieczający mogą przyjmować udział w zy
skach Towarzystwa. Dywidenda ubezpieczaj,!cych w r.1897 
wynosi 15%. Od początku operacyj ubezpieczania od nie
szczęśliwych wypadków do 1 stycznia 1897 r. Towarzy
stwo wypłaciło wynagrodzeń ubezpieczonym od nieszczł;lśli
wych wypadków w sumie 1,570,000 rs. 

Deklaracyje na ubezpieczenia przyjmuje, jak rów
nież wszelkiego rodzaju wiadomości udziela Zarzl!d 
w Petersburgu (Wielka Morska, dom własny Nr. 37), Oddział 
w Warszawie (Niecała Nr. 8) i agenci Towarzystwa we 
wszystkich miastach Państwa. 

Bilety asekuracyjne na ubezpieczenia pasażerów od 
nieszczęśliwych wypadków w czasie podróźy koleją że
lazną i statkllmi parowemi, wydawane są na głóWnych 
stacyjach kolei żelaznych i na głównych przystaniach statków 
parowych. (B. B. Xg 663) (3-3) 

Redaktor wydawca ~lirosła\V Dobrzallski. 

lI.08BoJ[eHo UeH8YPOlO. IJeqaTaHO B'L IJeTpoKoBCKoii: ry6epHclltoli T.Ilnorpatjlils. 
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Spisałeś się dzielnie Fil-en Zinc - przemówił 
ktoś basowym, przytłumionym głosem.-Wszystkie ich 
przekłęte pałace byłoby czem wysadzić, 

- Jakież macie zamiary? --spytał drugi głos. 

- To już moja rzecz, W każdym razie jutro 
przed północą usłyszycie cieka we nowiny w VilIe
Noire. 

Vernot zadrżał. Była chwila, że chciał wyskoezyć 
z ukrycia i wyrwać zbrodniarzom gwałtem straszną ich 
tajemnicę, by przeszkodzić ohydnemu zamachowi. Po
myslał jednak () niebezpieczeństwie, na jakie nie siebie 
ale swoją sprawę narażał. Pomimo odwagi swej i siły 
może uledz w walce, tak jak uległ niegdyś jego ojciec, 
w takim razie obie zbrodnie p07.ostaną nieukarane, 
a nowa spełnioną zostanie, Ukryty w gąszczu zaciął 
zęby i milczał. 'rylko oczy jego jak dwie gwiazdy 
błyszczały wśród wysokich traw i krzewów. Światlo 
księżyca zajaśniało wyraźniej i teraz widział dwie 
twarze: Jedna z nich śniada, opalona o rysach regu
larnych wyrażała dumę i pewność siebiej z pod czarnej 
roztarganej czupryny, spoglądały również czarne wy
raziste oczy. Druga twarz była blada, mdła i wydłu
żona. 

Nieznajomi wyciągnęli do siebie ręce i rozstali się, 
Ten, którego charakterystyczna twarz uderzyła prze
dewszystkiem ajenta policyjnego przeszedł kładkę na 
strumieuiu i skierował się w stronę Charmi1le. Niósł on 
pod pachą paczkę, której wielkości ani kształtu Vernot 
nie mógł rozróżnić, Drugi, pogwizdując szarotkę popu
larnej piosenki, skierował się ku Ville-N oire. 

'n l[O.l 
łąd zaz.ld Au-e!!d ! Au,?-nUl{R[ z AOllfA?-"Jjalnz.lpod AUpa!q 
'M90MOllS!ds qOAUU!M fa!tIlUf'llu z tIapar Ol lsaf 'R!Ooq 
-o.lzaą qoA'Jlł7.0A10P ą011PI~ M mep:l1l.10ds OJ{S!A\7.-eU o~af 
'!~alolł op maso{~ł9d {r,!zpa!.\1od-m-enz o~ Uf -

'~~;:,zo9ł&\ {'UA\OM.Iesqo rnesllz0IUAl lOU.la A 

'll.lOn o~ 
-ar afnpf'lluz ~!s e!ZpE 9a!Zpe!M alu a,?-om ~e!&qollolJ{ a~ 
'AUO!.-\1!ZPZ ljAzozsncl p-edpo-ia!U-elA'd a!dnł{) -

'puRmV l tI !-eS 
AUO~U.IZ <>!U fel1!P {~U~~!J - ~zE!uJ{zsa!1U e!zPB -

'e!I1Ma!U~ ł,(ZJ(n&\od-jo~al op 
m! 00 'aopll.md Ol V "j!lqopod g!S !m plnlz 'oN 6P~Jjz V 
"'a!qa!s paud ;:'PI "i,OEal op 00 eJqol V - ·J{A7.ozsnd 
ł~I1ljmqpo - AM'IDla!O!Ul Pluf "iO~ 9!n.qud -

·OJ{lS.IOZS łlq'(dl1z-~zse!zp! pUljop ! pUllZ -
·hzs.\\.w!d ł!Mąwaz.ld puurny lU!RS 

'lIZP9!MOP o~a!u po ;:,!S a~ '!IAq 
!uMed l{a!Ml0J{~oo e!M !{a?af '9UU~U!0lM 00 0~9!U z ~!S 
'Bpn m! a,?-oTII 'Au-ef!d lsaf '!I'CljUZS [a!UpOMaz.ld !O!U o~a.I 
-9lJf 'lUa!ljs!ds az nJjzb!MZ M ?Aq {:5ąrn nosfa!m maupn[ 
-po &\ aZ.Iod fauo!u~9ds l{'l:q O !~BZOnM o~allAqod 

·ma!~o.lZM B!S !I<>!ltIuzo.lOd lU'Ilrnv 
lU!RS ! lou.la A !O'lllSod [eUM!Zp fel J{Op!M RN 

'U19IOZO mallol Aqood 'LUepy 
-1.!U pUU nm Ałuzo.IalS MąSOłA\ lpApn.l !J{AlUsoll <>p.IUMl 
'a!ulęAlUzaq O{OJ{Ol:lU IAz00ł 'UltIAZOO !1U1)1~g.I}{O ·AZ.IUMl 
-eu A'mqzo.l ll!uaOBlpAąz Z~.IAM ezozsa!' łUM02alod ~lOP 

-AZ.Iq o~er ~J{!7.p -e 'Au'Uf!d a!UZOOp!A.\ ł ,eq llupam 

- 818 -

- 209 -

żego bezrobocia, bolesne, związane z niem wspomnienia 
stanowiły główny temat rozmowy, komentowano też 
w różny sposób tajemnicze zniknięcie Scypiona Verdi er. 
Plebejuszka nie wierzyła by on nadobre opuścił ViIIe
Noil'e, 

- Zobaczycie - puwtarzała - że lada dzień po
wróci, że jeszcze usłyszymy ° nim. 

Andrzej Bernard żartował :lo jej obawy. 
- Niechby się tu pokazał!.. Niechby mi wszedł 

w oczy, potrafiłbym się z uim porachować i zapłacić 
mu za to co mi zrobił!.. 

- A cóż ci on takiego zrobił? - zapytywała ze 
złośliwym uśmiechem Plebej uszka, 

- Wiesz przecież dobrze - odpowiadał zakłopo

tany, że on to był przyczyną wszystkich naszych nie
szczęść, On zwaśnił nas i braci do buntu doprowadzil, 
nakouiec dlatego, że skrzywdził ciebie, ciebie, którą 

nad wszystko kocham. 
Bernard nie mówił prawdy. Byłby on prawdopo

dobnie przebaczył mu wszystkie zbrodnie, wyjąwszy 

tej jednej, że ośmielił się podnieść oczy na Plebe
juszkę· 

Jack Vernot czuwał jednak ciąglej przy pomocy 
Saint-Amand'a rozciągnął on ukryty ale ścisły nadzór 
nad okolicami Ville-Noire, Codziennie o zmroku opu
szczali swoje schronienie i czatowali na drogach, śle

dzili kroki przechodniów, podkradali si<i pod okna, ba
dali leśne zaułki, Saint Amand, wtajemniczony w spra
wę oddawał jej się z namiętnością a.rtysty, Sceptyczny 
paryżanin, który miał juź do czynienia z całą armiją 
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złodziei, rzezimieszków i spiskowców, obdarzony zna
komitym l1węchem" policyjnym szukał wciąż, szukał 

niezmordowanie, pewien, że weześniej czy później trafi 
na ślad i odnajdzie Scypiona. Mimo to i jego ogarniało 
ehwiIami zniechęcenie, mimo najusilni~jszych starań nie 
mógł dotąd trafić na żaden ślad. Vernot dotąd pełen 
nadziei, zaczynał się tei niecierpliwić. Saint Amand 
dodawał mu odwagi. 

- Nie bój się pan-powtarzał.-Mllsimy go zna
leŹĆ. Przecież i krety łowią choć się pod ziemią kryją, 
" jest nas tu dwóch doskonałych pracowników, musimy 
zualeźć mordercę twego ojca. Jeśli tu jest, złapiemy go, 
jeśli wyjechał, znajdziemy ślad dokąd się udał. 

Wiadomości udebrane z policyi paryzkiej dały im 
niejakie wskazówki co do dalszych poszukiwań i utwier
dziły ich w przekonaniu, że Seypion Verdier musi się 
gdzieś w okolicy ukrywać. W żadnym z sąsiednich 
departamentów nie trafiono na jego ślad, pomimo naj
szczegółowszego rysopisu przesławnego młodziana. 

Stwierdzono również, że z Genewy nadchodzą wciąż 

do Francyi listy pod jego adresem. Z drugiej strony 
osobista obserwacyj a utwierdziła ich w przekonaniu, 
źe górnicy znoszą się z jakąś tajemniczą osobistością 

i od niej odbierają rozkazy. Nazwiska nie udało im się 
pochwycić, widzieli tylko, że są oni zorganizowani 
i że działają według dauych wskazówek. Pomiędzy 

Ville·Noh·e i Charmilles Saint-Amand zauważył stałą 

i ciągłą komunikacyję. Z na.staniem nocy ciągnęły w tę 
i ową stronę jakieś tajemnicze cienie; przesuwały się 

przez gaje i zarośla, ginęły w wąwozach lub ukazywały 
się nagle na w7.górzach. Czy byli to zapóźnieni 
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Jacku!-zawołał z tryumfem policyjant-zdaje 
mi się, że trzymamy nakoniec nić przewodnią. 

- I ja sądzę, że zwie1'zyna tu się musi znaj-
dować. 

- A jeśli tu jest znajdziemy ją na pewno. 
- Oby cię Bóg wysłuchał!.. 
Saint Amaud miał słuszność, działanie ich ułatwiło 

ogromnie ograniczenie terenu działalności. Sledzili oni 
z nieopisaną cierpliwością każdy krok Puszczyka. Dro
ga na zakręcie której ujrzeli go po raz pierwszy pro
wadzić mogła jedynie do zamku Collonge; ztąd prze
konanie, że w ruinach zamku musiała si~ ukrywać ja
kaś tajemnica. Przekonanie to codziennie nowe po
twierdzały szczegóły. Idąc krok za krokiem ku obra
nemu celowi, wierzyli, że do niego dojdą. 

Pewnego wieczora Vernot czatował cierpliwie 
w trzcinie strumienia okalającego górę zamkową. Cisza 
była zupełna i najlżejszy wietrzyk nie poruszał drzew 
ani liści. Naraz wśród gęstwiny ozwał się charaktery
styczny szmer, zdradzający obecność żywej istoty. 
Mógł to być człowiek lub dzikie zwierzę. Vernot nie 
drgnął nawet. Wśród gałęzi, ukazała się twarz, której 
rysów rozpoznać uie mógł; za chwilę ze strony przeci
wnej ujrzał zbliżającą się postać ludzką. Obie sylwetki 
zbliżyły się do siebie. Vernot zrozumiał, że to nowe 
spotkanie da mu najcenniejsze wskazówki. Usłyszał 
głosy jakieś, nie mógł jednak zrozumieć ani jednego 
wyrazu. Osunął się na ziemię i pełzając z niesłycha.ną 
ostrożnością przybliżył się do rozmawiających i nad
stawił ucha, z początku nie mógł nic usłyszeć. Potrosze 
rozróżniał pojedyńcze wyrazy nakoniec całe zdania. 
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