Petrokow, dnia 18 (30) Listopada 1884 r.

Rok XII.
Prenumerata w miejscu.

za 1 razowe po kop. 7 1.30 wiersz
petitu lub za jego miejsee.
za 2-6 razowe po kop. 4, za
wiersz.
za. 7-10 razowe po kop. 3 za
wiersz.
Cena ogłoszeń na pierwszej stronicy pOdwójna.
Reklamy po 10 kop. za wiersz
petitu.
Cena ogłoszeń zagra.nicznych pll
10 kop. od wier8za.

Biuro Redakcyi i ekspedycyja główna, w domu W -go Michelsona
obok Magistratu. - Ogłoszenia przymuj~: Redakcyj a, obiedwie
księgarnie w Petrokowie, oraz po zagranicami guberni petroko," ski ej wyłą.cznie agentura "Rrjchman i lfrenuler" w· Warszawie.

Prenumeratę przyjmują w Petrokowie Biuro Redakcyi i
stochowie "Now~ księgarnia"-prócz tego.
w Częstochowie W. Zieliński
w Łasku
w Będzinie
" Janiszewski Stan.
w Łodzi
w Brzezinach
" Krz~mieniewski Jul. w Radomsku
w Dąbrowie
" Tomaszewski J.
w Rawie

-en

rrzy ulicy .Petersburdkiej"

DWA POKOJE

frontowe na drugiem piętrze do odnajęcia w każdym
czasie. Wiadomość w l{eda.kcyi.
(0-5)
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Elizy Orzeszkowej

PAN GRABA
Cześć

1.

wyszła z dmkn llakiadem

i

s. Lewenthala, jako tom lO-ty taniego zbiorowego wydania
dzieł tej sławnej autorki i jest do nabycia
we wszystkich kSięgarn~·aCb.
(2-2)
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zdolnych do chowu, jest do sprzot1ania w Dobrach
Zielencin. Btac. pocztowa Bzczcrców, st. dr. 7.elazncj
RadomsJ:.
(3-2)

TANIA KUCHNIA.
Wszelkie BakaIJje świeże, Owoce Fruits
Glaces, Knsztuny, '''iIlogrolla, G ...lszki i .Jabłka Tyrolskie, Pierniki, róż
ne Ryby wędzone i ma.rynowane, oraz Pasztety Strasburskie i Ostrygi, otrzymał

Skład

Win i Delikatesów

WQ ZALESKIEGO
w "Petrokowie 71 •

Tenie skład polet!& '''ino, Węgierskie
z roku 1880 maślaeze i wytrawne, na
beczki i garnce, zdatne do konserwowania,
oraz stare lecznicze wiua z r_ 1834
i 1866 roku.

obie

księgarnie.

w Czę-

W. Gra.ss.
" Janiszewski Leopold
" Ruszkowski Erazm.
" Szewłodziński.

Ni e dz i eI ę w r a z z o d d zi e I n y m s t a ł y m D o d a t k i e m P o wi e ś c i o wy m.

W każ d ą

PRZYSTĘPNE.

CENY

Ogłoszenia.

,

rocznie . . . . rs. 3 kop. półroczni~ . . . rs 1 kop. 50
kwartalnIe. . . rs. - kop. 75
Za odnoszenie do domu kw&!"talnie kop. 10.
Cena pojedynllzego numeru
kop. 7 i pól.
z przesyłką:
rocznie . . . . r8. 4 kop. 40
półrocznie . . . rs. 2 kop. 20
kwartalnie. . . rs. 1 kop. 10

wy C h OdZ i

Nr. 48.

(0-2)

OSOBA

Z WYŻSZYM PATEN'l'EM
lIdziela. lekeyj języków i historyj. Wiadomość

w Redakcyi.

(0-2)

·Wobee rozpoezynającego się fltlZOnu kuracyjneog

TRANEM
. . LE~ZNWZEM
miejscowe apteki

obniżyły ceny takoweg?, a mianowicie:
Tran z Bergen biały, wydZlelony parą . . • . . • . . . po 60 kop. butelka.
·Tran żółty. . . . . . . . . po 30 kop. butelka.
(3-!)

ten odebrany został od miasta w stanie wysokiego opuszczenia, tak, że wymaga odnowień i znacznych przCl'óbek, dawania p)dłóg, bielenia ścian, sufitów itd. Wszystkie
te czynności za.jmą. jeszcze około tygodnia
czasu; za tydzień też dopiero tania kuchnia
otwartą zostanie. Na początek zakupiono
już cokolwiek zapasów żywności i zaopatrzono się w część potrzebnych sprzętów.
Jak widzimy więc, zarzą.d tanich kuchen
krząta się gorliwie i, bądź co bądź, zrobiŁ
już wiele, niewielkie mając do rozporzą
dzenia środki. Rs. 250 pozostałe z urzą
dzonych w karnawale zabaw, oto cały fundusz, oddany w gotówce do rąk komitetu.
W obec przeróbek i pierwszych wydatkó\v,
fundusz ten stopniał oczywiście jak śnieg,
a Komitet mimo to, obiecuje kuchnię otworzyć i mit nadzieję. ją uh'zymać, licząc na
ofiarność ogółu.
Ze liczyć na nią ma prawo-jest rzeczą chyba dowiedzianą. Czy liczyć na nią może, pl'zyszłość to okaże.
Zdaniem Mszem, ta pierwsza i jedyna nasza dobroczynna instytucyj a gorliwe winna
znaleźć poparcie u ogółu, bo ona jedna,
wobec braku towarzystwa dobroczynności,
spieszy z chętną pomocą. prawdziwie ubogim i potrzebującym.
Gdybyśmy zebrali w jedno wl!zyatkie
groszaki, rozdzielane co piątek całej falandze żebraków, z których napewno 3/t jest
pijaków lub leniwie na dobroczynność spuszczających się Pl·óiniaków, istnienie taniej kuchni byłoby zabezpieczone i-już nie
tanie, nie 20 groszowe, ale i bezpłatne obiady naj biedniejszym udzielać by ona. mogła. Marki l, 2 i 5 kopiejkowe, sprzedawane w zarządzie taniej kuchni, winny stać

Pierwsza imtytucy:in fila n tt·o pij na, pierwsze E'towarzyszenie, celem niesienia pomocy
ubo~im miasta, pt·zechodzi u nas nareszcie
z dziedziny rroj ektu w dziedzinę faktu dokonanego. Ustawę taniej kuchni potwierdzoną przez władzę, podajemy poniżej; z
niej też osoby interesują.ce się losem insty.
tucyi będą. mogły dowiedzieć się, jaki jej cel
jakie zadanie, i środki do osiągnięcia tychże.
Począ.tek więc już zrobiony: staraniem
jednostek dokonana rzecz naj trudniejsza. Od
ogółu mieszkańców zależy teraz poparcie
instytucyi, podtr2ymanie jej egzystencyi się odtąd jedyną. monetą, którąbyśmy piątko
przez szczere zainteresowanie się jej losem i wym żebrakom dawali; prawdziwa bieda.
niesienie pomocy, choćby cząstkowej, gro- uzbict'a\vszy marek takich za parę złotych,
szowej, ale stałej i ogólnej. W nadziei, że będzie mieć zdrowe pożywienie na dni kil ..
bliższe wiadomości, co do otwarcia rzeczo- ka; pijacy i prótniacy niezawodnie wtedy
nej kuchni, nieobojętne będę dla ogółu, po- usuną się od żebractwa, bo mal'ka-to chledajemy tu parę bliższych o niej szczegółów. ba kawałek, a wiadomem jest, że osoby
Komitet składa się z trzech pań i trzech dają.ce zamiast grosz!!. choćby 3 groszowy
panów, mianowicie: pań: Kleszczewskiej, kawał chleba, wcale nieliczn'~ piątkową kliMianowskiej i Libickiej, oraz panów: Gu- eIltelą się cieszą. Chleb czerdtwieje, marka.
stowskiego, Olewińskiego i Zaleskiego. zawsze ma odpowiednią wartość; tern też
przez prawuziwie uboO"ich
będzie
Wszyscy na swych honorowych urzędach chętniej
.
o
już przez pana Naczelnika gubernii zatwier- przYJmowaną·
dzeni zOl!tali.
Pod tym względem spotkać nas może zaDo pomocy Komitetu jflst zamiar upro- rzut, że marki, równie jak pieniądze, do
szenia 30-tu pań, którflby codzień się zmie- szynku przejść :nogą. Otóż prawdopodobnie
niając, co miesiąc jeuen dzień poświęcić mo- wydanem będzie rozpurządzenie, mocą któgły zupełnie taniej kuchni. Obowiązki dy- rego marka, znaleziona w szynku, ulega konżurnych określone są bliżej w ustawie.
fiskacie, a oprócz tego właściciel jej podleWewnętrzny, ciągły, stały nadzór nad ~a karze. Tak więc, zdaje się. że rn!\rki,
tanią kuchnią powierzono pani Krasnodęb dobroczynnie rozdane, wró"ą do taniej kuskiej, która też w charakterze szafarki zaj- chni i dostarczą pożywienia ubogim, tern
mowaĆ się będzie częścią gospodarczą, pod więcej, jeżeli zarząd
kuchni wydawać
kierunkiem pań komitetowych.
będzie, oprócz całkowitych obiadów, porLokal taniej kuchni mieści się we fron- cyje np. zupy, chleba, lub jarzyny tak tatowym domu zabudowań magazynu solnego nio, by ją za jedną lub dwie marki nabyć
i składa się: z dwóch dużych sal jadalnych, było można.
kaMclaryi, pokoju dla szafarki, pokoju dla
Zachodzi teraz pytanie, ktr, do t:miej kuk h k"
'.
. ł .b
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b
.
uc ar l l DlzszeJ s uz y, ar zo o szerneJ chni chodzić będzie? dla kogo ml. ona fllnkuchni, drwalni, piwnic i śpi±arni. Lokal kcyjonować? ••
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Gdyby nam kazano stawiać horoskop
instytucyi i gdybyśmy mogli donatnie
ruieć pojęcie o rozsądku większości prawdziwie ubogich miasta, pewnI) wróżyli
byśmy jej pomyślność: żebrak, rodzina praczki, wychodzącej na cały dzień do roboty, rzemieślnicza czeladz, komornicy, którzy miesiącami mięsa nie widzą, niezawodnie jadaliby w taniej kuchni; staruszka
samotna, co niegdyś w lepszym bycie żyła,
ubogi urzędnik mający kilkanaście rubli
pensyi, uczeń szkoły miejskiej, zamiast obchodzić się szklanką herbaty i kawaŁkiem
wędliny, niezawodnie pospieszyłby do taniej kuchni, lub posłał do niej po tani a
pożywny obiad. Wezakże w Warszawie
studenci uni wersytetu, urzędnicy, rękodziel
nicy spieszą do tanich kuchen i nie ubliża
im t.o bynajmniej ...
Ale niestety! w miarę, jak tępieje u nas
szlachetnI!. miłość własna i szlachetna a prawdziwa ambicyja, polegająca na uczciwem
życiu i obchodzeniu się tern, co nasze-rośnie do niesłychanych rozmiarów ambicyj a
fałszywa, próżnl1 miłość własna, która nie
wstydząc się żebrać lub wyzyskiwać, wstydzi się z nędzą przy jednym zasiąść stole,
wstyd?-i się otwarcio do ubóztwa swego
przylmać!.. Alboż niemo. pomiędzy nami
istot ograniczonych, które np. uważają za
hańbę, by syn za matką zaniósł kuszyk i cię
Żaru jej ulżył?
Sądzimy, iż zdołaliśmy w powyższych
wywodach wykazać jasno cel i znaczenie
tanich kuchen; teraz chodzi nam o to, by
składki na ręce pań dyiUl'nych popłynęły
jaknajobficiej. Jedna z dam uzbierała już podobno na ten cel rs. 30; Dąbrowa przysłała
wagon węgla; kto inny do Ja! trochę drzewa:
a teraz my, my wszyscy, ogółem, ręka w rękę
-weźmy się raźno do dzieła, nie dajmy kietkującej instytucyi iść na marne. Każda rzecz
poprowudzona dobrze, dobr~ będzie; nie
oglądajmy się więc na przyszłe towarzystwo
dobroczynności, nie czekajmy na nie z
założonemi rękoma. Róbmy, co można, co
w mocy Dłlszej: podajmy łyżkę gorQ.cej stra·
wy głounemu; pokrzepmy upadające siły
starców i kalek-a przy pracy, prędzej nam
przejdzie czas oczeki wania. Zachęceni po-

Jedna chwila ...
Obrazek sceniczny w l-m akcie
przez

I .. copolda Śwj(lerskiego,
(oilzuaczony na konkursie dramatycznym
w Warszawie).
( Dokończ eni ~ -patrz ~

47).

SCENA 11.
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Czulewicz - (p1'zedstawiając) Pan Krache,
(ukłony) Niechże się pani dobrodziejka nie
fatyguje, my zaraz jechać musimy.
lezkowa-(niederpliwic siawiafąc na stole)
Skoro się, już kupiło i przygotowało ... (wychodzi na pmwo).
Czulewlcz-N o-Janiu, kładź kapelusz!
Janina - (zaklopotana) Hm ... dopra.wdy...
może Antoś ...
Krache - Cóż znowu!.. Pani Antoni cieszyć się będzie ...
Czulewicz-Że się nie nieco babina rozerwie... Dziś ci ją jiszcze, panie męiu, odstawię ... No, panie Antoni?
Antoni-( zakłopotany) Przecież ja nie bronię. Jak Janiu uważa ...
Janina - (nieśmiało, do Antoniego) I sam
byś tu został...
Krache-Ależ proszę pani, pan dobrodziej
doskonale się tu zahawi. Bogatela! Taki
człowiek uczony! (wskazu7ąc na biblifoiekę)
Pii-co tu rozmaitych! (przeglądając) Kl'emer, Kraszewski, Skarga, Lelewel... Ba
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wodzeniem jednej instytucyi, energicz'liej
f) czuwanie nad zachowaniem pl'zyzlVoia tości w lokalu tejże-i
o
g) nicdozwalanie i usuwanie wszystkiego,
co niema związku z zasadniczym celem tej
instytucyi.
Najedzon>: ~ n~pity, .
§ 5. Dla ułutwienia Komiteto,.,i wypełSpl spokoJDle, Jak zablt.y.
nienia rozlicznych jego obowiązków, wybrane zostaną tak zwane Dyżurne, z pomiędzy kobiet, które dały dowody szczerego
USTAWA
zainteresowania się instytucyją. Listę ay.
żurnych imienną układa Komitet, a zatwiedza p. Naczelnik gubernii.
§ 6. Dyżurne, czuwając nad ścisłem wyw m. r!]iotrkowie.
konaniem poleceń Komitetu, spełniają oboswe kCllejI.l.o, zmieniając się codzien§ 1. Zadaniem Taniej Kuchni jest dostar- wiązki
nie. Każdy dyżur ma się rozpoczynać o
czenie biedniejszej klasie mieszkańców Piotroznaczonej godzinie wieczorem jednego unia
kowa zdrowego i, o ile można, taniego poi trwać do następnego wieczora. Dyźurna,
iywienia.
porozumiawszy się wieczorem ze swoją po§ 2. Tania kuchnia będzie się mieścić przedniczką co do stanu i bieiących, w datymczasem w bezpłatnie oddanym jej przez
nej chwili, potrzeb instytucyi, dysponuje
miasto gmachu byłego magazynu solnego.
ooiad na dzień następny, nazajutrz śledzi
Uwaga. Osoby, którym powierzony zojakość
i
ilość
przygotowujących
się
staje nadzór nau tanią kuchnią, troszcząc
potraw, porządek TV kuchni i pokojach stosię o utrzymanie w całości i porządku lolowych, a będąc wciąż obecną przy wyda wakalu, nic przyjmują żadnych innych zoboniu obiadów, zapisuje całodzienny rozchód
wiązalI, dotyczących domu, w którym się
i dochód do oddzielnej ksiątki; wieczorem
tania kuchnia mieści.
§ 3. Uorganizowanie taniej kuchni, za- zaś zdaje swe obowiązki najstępnej dyżurrówno jak i odpowiedzialność za jej czyn- nej.
Uwaga. Każdą. nastręczającą się wątpli
ności, nalety do [(omitetn Gospodarczego, w
skład którego wejuzie sześć osób, po uprzej- wość jak i wszelkie indywidualne swe spodniej tychże zgodzie i zatwierdzeniu ich strzeżenie, dyżurna winna zakomunikować
puez p. Naczelnika gubernii. Czynności, Komiteto'ł'Vi, którego członkowie powinni
obowiązujące Komitet, członkowie jego, za zwiedzać tanią kucbnilZ o ile można jak najwzajemnem porozumieniem się, rozbiorą po- częściej.
§ 7. Stały i bezustanny nadzól' nad pomiędzy siebie.
rządkiem,
czystością, całością inwentarza,
§ 4. Do liczby obowiązków Komitetu
oraz niższą służbą, powierza się tak zwanej
należy:
Szafa"ce, którą, za zgodą odpowiedniej wła ..
a) organizacyj a taniej kuchni,
b) odpowiednie pokierowanie gospodar- dzy, wybiel'a Komitet. Szafarka dostaje w
lokalu taniej kuchni bp.zpłatne pomieszkaczą jej częścią,
c) kontrola i odpowiedzialność za czyn- nie i żywność.
ności osób w taniej kuchni, podwładnycb
§ 8. Wynalezienie i u~odzenie doświad
Komitetowi a wymienionych w §§ 5 i 7,
czonej Kucharki należy do Komitetu; rówd) redagowanie i ogłaszanie sprawozdań nież należy doń przyjmowanie niższej służ
z czynności taniej kuchni,
by, o ile zachodzi konieczna takowej potrzeba,
e) staranie się o zachowanie warunków i, o ile na to pozwalają środki materyjalne
hygieny w zakresie działalcośd taniej ku- Instytucyi.
chni,
§ 9. Wszystkie, wyż wzmiankowane 0-

się weźmiemy do organizowania innycb,
nikt nie będzie miał prawa powiedzieć
nas kiedyś:
Jadł, pił, spał,

TANIEJ KUCHNI

ba... jest wozem posiedzieć, jest o czem
czytać ... Ho, ho ... taki, na przykład, proszę
państwa Lelewel... albo taki Skarga... Pi,
Pi... pamiętam... pamiętam ... Bagatela! To
ci, panie, były dopiel'o tęgie generały!
Czulewicz-(.1mieJąc się) Co? co?
Krache - To jest, chciałem powiedzieć ...
marszałki, czy feldmarszałki... przecież i
ten ... jak sią tam nazywa ... Kościuszko, tego .. .
Czulewicz - Hn, ha, ha ... No, Janiu ...
(Łezkowa powraca z ciastkami) Tam już
panie kolaeyja ... szkoda czasu ...
Janina-(f. w.) Musiała bym się przebrać ...
Czulewicz-(obltl'zony) Jeszcze czego! Do
swoich? Nikogo tam obcego nie będzie.
Zresztą·-i tak jest bardzo dobrze. Serceuie nudź. Wszystko nam zjedz:}. Gdzie
twoje futro, kapelusz. Niema co-ubierzemy cię sami. Czy rzeczy w przedpokoju?
Krache- (wesoło, biegnąc do drzwi w glę
bl) Ja tu zaraz przyniosę.
Janina- (bMq71ąc za nim) Cóż znowu! Panie Wilhelmie, bardzo proszę, pan nie
znajdzie.
Krache-Znajdę, znajdę ... (wyblega).
Janina - (niecierpliwie) Ech, uoczego to
podobne! (wybiega za mm; Łezkowa i AIltoni patrzą na to w milczeniu).
Czulewicz-Pal'adni!! H~, ha, ha (wychodzi za mini).

lezkowa- Czy myślisz, że to się na tem
To początek dopiero. Pojdą wizyty za wizytami ... pojdą bale, stroje, wydatki, fochy, grymasy, a jakże! Zbrzydnie
jej nasza bieda, zbrzydnie... A ciebie tam
do niej nie wpuszczą... nie... I kto ją tam
niemądrą obroni?
Antoni - (z l'ozpaczą) Nie, nie-to niepodobna! (siada machinalnie przy binrku, chwytając się oburącz z.a głowę).
lezkowa - (to cisz~j to głośllief, oglą
dająC się kl~ dl'zwiom w głębi) !\ mówiłam: nie klęcz, nie patrz, weź pannę o~tr{)o
i krótko, nie bą.dź jak malowany! ale co z
tobą gadać było! 'l.'y, mój Antoni zupełnia.
ogłupiałeś z tej miłości. (coraz bliżej) Chodziłeś koło niej-by koło porcelany jakiej ...
Wziąłeś sobie, proszę ja kogo, taki kłopot
na głowę, a myślałeś, ie całe niebo chwyciłeś za nogi!'" (za sceną glosy i śmiechy)
Dobrzo ci tak, a jakże ... (z obawą trącaj ąc
Antonicgo) Cóż ty tak drżysz, Antoni ...
Zimno ci? Co tobie? (bardzo niespokojnie kła
dąc mu rękę na czole) Głowa na węgiel
rozpalona... (z przerażcniem) Tyś chory,
Antoni... Tyfus, wszyscy święcili
Antoni-Nic, nic, matko, to nic, to przejdzie ...
lezkowa - (1'zewnie) Antosiu ... biedaku .. .
trzeba zaraz do łóżka... ziółek naparzę .. .
(obciera oczy) Jezu, Jezu, co jll.bym poczęta!
SCENA 12_
Antoni-(wstaiąc i bIOrąc list z binl'ka) Jeszcze i to w dodatku. (poda;r; Łezkowej)
l e z k o w a, A n t o n i.
Niech matka przeczyta.
Antoni- (po chwili, z bólem, do Łezkowef)
lezkowa - Cóź to znowu? (obciera jeszcze
Matko, matko, co tu robić, co począć te· oczy, idzie do lampy i poprawiając co chwila
raz?
okulary, czyta coraz niespokojniej).
skończy?

}{~
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TYDZIEN

z wyjątkiem sz af'll'k i , kucharki i
służby niższej - pełnią obowiązki swe ho-

Boby -

norowo,

§ lO, Na fundusze taniej kuchni

składa

ją się:

a) 2501's, gotówką,
nych w poc~ątku roku

pozostałe
bieżącego

z urządza
wieczorów

taIlcują.cych,

b) dobrowolne ofiary w pieniądzach lub
natul'ze,
c) dochody z teatrów amatorskich, konCCI'tów, balów, etc.
d) dochody ze sprzedaży obiadów i marek, przygotowanych przez tanią kuchnię
wreszcie
e) wpływy nieprzewidziane.
§ ] 1. Hs. 250 w gotówce przeznacza się:
na zorganizowanie taniej kuchni, na zaopatrzen ie jej w niezbędne sprzęty i naczynia, i, na zakupienie pif::rwszego zapasu ży
wności i opału.
Uwaga. Naczynia kuchenne i stołowe powinny być, o ile można, trwałe a niekosztown e.
§ 12. W szdkie dobrowolne ofiary, bądź
to w naturze, bądź w gotówce, ofiarodaw,·
cy wp isują własnoręcznie w przygotowane
na ten cel i poświadczone przez p. Policmajstra azematy, w nagłówku których, wymienione będzie nazwisko j stan osoby, upoważnionej do zbierania składek.
§ 13. Teatry amatorskie, koncerty i t. d.,
i woO'óle wszelkie publiczne kwesty na rzecz
taniej kuchni, mogą mieć miejsce jedynie za
specyjalnem na każdy raz upoważnieniem
właściwej

z 2-ch posilnych potraw oraz porcyi chleba po cenie l1ie wyższej Md 10 kopiejek,
§ 16, Przygotowany poprzednio pl'zez
Komitet spis i cennik potL'aw, z oznaczeniem pory obiadowej, wywiesza oię w lokalu taniej kuchni w miejscu widocznern,
Podobnież określa zO'Ó)'y Komitet ilość mających się wydawać "obiadów, POzodtawiając pierwszeństwo korzystania z tychże najuboższym mieszkańcem Piotrkowa.
§ 17. Obiady uosta wać można za pienią
dze, marki lub za specyjalnem upoważnie
niem Komitetu. Obiady mogą być zabierane i do domów, ale w naozyniach kupu.
jącego,

Każda pozycyja, bądź to dochodu
rozchodu, zapisuje się s7:czegółowo W
specyjalnej, na ten cel sporzą.dzonej kontroli, z załączeniem odpowiednich na uspl'awiedliwienie jej dowodów. Nadto, Komitet jest obowiązany składać co miesiąo Radzie Gubernijalnej sprawozdanie z czynnoi stanu bilansu taniej kuch IIi; również przysłu
guje mu prawo ogłaszania takich sprawozdań
oraz wszelkich swych postanowień w miejscowych p:azetach. (*)
§ 19. W razie zwinięcia taniej kuchni,
inwentarz takowej zostaje sprzedany przez
publiczną licytacyję, a otrzymany ztąd kapitał,
po zaspokoj eniu wszelkich należności, przeznacza się na cele dobroczynne, podług uznania miejscowej Rady Gubernijalnej Zakładów Dobroczynnych.

§ 18,

bądź

Wiadomości Bieżące.

władzy.

§ 14. Żeby uprościć drobne rachunki, u-

kontrolę nad wydawanemi obiadami,
a przedewszystkiem o He możności powstrzymać demoralizujący zwyczaj dawania" w
piątki" jałmużny w gotówce-tania kuchnia
przygotowywa pewną ilość marek po 1, 2
: 5 kopiejek. Szczegółowa kontrola marek,
sprzedawanych wyłącznie przez członków
komitetu, prowadzić się winna z wszelką
skrupula tnością.
§ 15. Komitet Gospodarczy starając się
o ciągłe utrzymanie w taniej kuehni, równowagi do chodu z rozchodem, jednocześnie
będzie usiłował dostarczać obiady złożone
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Jatwić

Anfoni-(z bólem chodząc po sceme) Wszystko runęłoI Onty raj szczęścia i marzeń
wszystko tracę! (z gorącym żalem załamując
?'ęce) Oo-Janiu Janiu-jak ja się na tobie
zawiodłeml Jak ty mnie krzywdzisz, Janiu!
(w glebi slychać głosy i śmiechy; Łezkowa,
nie zważając, czyta dalej; Antoni, silnie po7Ju'eszany, staje przy biurku; gł~bią wchodzą:
Ja1łina, Czulewicz iKrache).
SCEN ~~ 13- ta.
Wszyscy.
Janina - (wbiega wesoło, w J/tterku. z· kapeluszu) To już. (do Krachego) Dajże pan te
l'Qkaw iczki ... takie zimno-muszę włożyć.
Krache -(podając) ~tużę pani.
Janińa-(kładąc) Ciocia l,rezesowa nie lu·b i rąk czerwonych.
Czulewicz-(wskazz~je na wino) No, Wilku,
nie za wadzi ... na drogę ...
Krache - I owszem, i owszem ... (Cznlewiez
Jwlewa, bim'ą kieliszki, trącają się, patrzą
pod świa tło i zaczynają ptĆ bardzo wolno)'
Janina podchodzi nt'e śmiało do Antoniego).
Jak Hoga kocham-to moje wino!..
Czulewicz-(Jl. 8.) Pst... dajże pokój (mówią dalej, po cichu).
Janina - (półgłosem, zpieszczotą do Antoniego) Dziękuję ci, mężusiu, żeś mi pozwolit... Nie tęsknij że tu za mną, dzieciaku,
nie tęsknij ... Jania w,:óci nie długo ..• Bądź
grzeczny, wesoły... Zonusia przywiezie ci
coś dobrego ... jutro święto... cały dzień
będziemi razem... No ... noo... (nadstawia
usta do pocałunku) Antosiu... (Antoni odwraca się z pt,zymuscm) Mężu!" (bardzo za7l2epokojona, patt'ząc w oczy odwracaJącemu
się od . niej 4nioniemu) Boże!.. co to ma

Nied~ielne pr~ed$tawienie

a-

matorskie powiodło się jaknlljlepiej. Wogóle, w żadnej z trzech przedstawionych

(") "Prz'Isłu,'JuJe 11m prawo (a~I:l;eT'h rrpaBo)" mówi
ustawa, To znaczy .jeśli I1lU się podoba", czyli, że
obowiazku pod tym względem niema żadnego.-Jak
kol wiek szczerZI) w to wierzymy, że cała rachunkowość prowadzona będzie jawnie, a sprawozdania bę
dą ogłaszane jaknajregularnej to jednak byłoby
daleko właścilVsz~m, aby Ustawa w)'l'aźni\l do tego
obowiązywała; jawność bowiem w obrocie groszem publicznym jest wprost obowiązkiem każdej instytucyi,
(Przyp, Red.)

komedyj, nikt, llietylko, że nie popsuł cało
ści, ale widać był/) jak naj większe staran ie
aby całość ta wyszła jaknajró\vniej, Małe
braki, jakieby wprawniejilze ok() odkryło
były raczej wynikiem trudnego położenia
reżysel'yi i względów, jakiemi zwykle zmaBzona jest ona kierować się, !)t·zy rozdawaniu ról, skutkiem czego, niezawsze role
owe
odpowiednim są. powierzane talentom. RłUŹ co bądź, tak "Pan Benet"
jak i "Fortepijan Bel·tv"-choć są to sztuki wcale nie łatwe-odegrane były tak sumiennie, że w każdej niemal scenie, widniało staranie reżyseryi i talent amatorów, z
których niejeden zdołał już nawet przyswoió
sobie doskonałą] sceniczną rutynę. "Tajemnica" wreszcie, jako wesoła fl'uszka, oddaną została starannie. Wyszczególniać i
wyróżniać gry niczyjej nie myślimy; w przedstawieniu amatorskie m byłoby to zbytecznem, zwłaszcza, że publiczność łatwo sama
spostrzega, kto z amatol'ÓW lub amatol'ek
wykazuje większą.. kto zaś mniejszą wprawę, lub talent. Gdzie.i est staty teatr amatorski, tam, po pewnym przeciągu czasu,
można żądać pewnego sceniczneO'I) wyrobienia od wszystkich - u nas jed;:\k, było
by to niesłusznem. Słowem, szczera należy się podzięka tak szanownym amatorom jak
i reżyseryi-za cały niedzielny wiecz6r, któremu nic zarzuc;ć nie mo;'ma i, który przepę
dziliśmy z pmwd7.iwem zad.Hvoleniem.
W przedstawieniu przyjęły udział na.stępujące panie:
Cybulska, Janowska, Jasińska, Kraus, Otto, oraz panowie: Dą
browski, Gogplewski, Kruus, Mazurkiewicz
Pawłowski, Smiarowski i Zawisza.
'
- Teatr' stały. We czwartek towa.
rzystwo p. ~ulijana Dobrzańskiego (dawniej
p. Otrębowej) rozpoczęło szeregprl':edsta wień
słynną komedyją Mosera i Schoenenthala
p. t. Wojna w czaste w pokoilt." Publiczność tutejsza miała sposobność po raz pierwszy widzieć ją na tutejszej scenie i-trzeba
przyznać, że wynieść tylko moO'ta pochlebne wrażenie i opiniję tak o ~amej sztuec jak i o towa.rzystwie pana Dobrzań
skiego, W szyscy artyści,
bez wyjątku
wywiązali się ze
swego zdania zupeł
nie zadawalniajt}co - gra ich była równa

I

Janina - (coraz gm'ącei) Po ~o mnie wyciągacie? Ja nie chcę waszych zabaw ...
Antoni - (sucho, odsuwaJąc ją) Jedź. (.Ja- (Łezkowa podchodzi do nieJ- także zadZIwiona) Nie znaliście mnie przedtem, Zl)stawcie
nilla staje przerażona).
mnie
w spokoju! (zbliża sir; szybko do Łe:;ko
Łezkowa - (z irolliN, znacząco, do CznleweJ)
Matko,
mateczko ... (gorąco, całując jlJ
wicza, podaiac list) Ha, ha, ha... Niech no
pan to przeczyta, coś bardzo cieka\vego ..• po rękach) Matuchno nasza! Przebacz, nie
gniewaj się! (Łezkowa "ozrzewniona, pomie(patrzy na Janinę).
szana - to b"oni się, to obeym!lH Janię) ja
Czulewicz - I owszem, i owszem. (bierze nigdzie nie pojadę ... Zostanę z wami, przy
list kładzie binokle i czyta). "Kochany An- was ... będę szyła, uczyta, pracowała... A
tku l Jeśli mi w tych dniach nie oddasz, musimy ten dług zapłacić!
uzyskam nakaz, zajmę ci wszystko i sprzeŁezkowa-(ze łzamt', obejmując ją) Dobre,
dam. (Janina słucha w osłupientu) Nie gniezacne
ty dziecko!.,.
waj się; u mnie przedewszystkiem zasada.
Czulewicz - (zaklopot ally) J aniu, serce,
Podziękuj wymaganiom żony. Twój szczeznaczyć? (gorąco, szeptem, chwytaJąC go
"ękr;) Mężuniu, mój drogi mężuchnul ..

za

ry przyjaciel - Pożyczkiewicz." (rZltCa list
na stół) A niechże go dyjabli weznł - to
ci przyjaciel.
Krache - Ha, ha, ha... bagatela! (nalewa
wino) Ha, ha, ha ... No, Wujciu, za zdrowie pana Pożyczkiewieza: niech kark skrę
ci!
Czulewicz - Ha, ha, ha - wyśmieniciel
(piJą).

Janina -

(załamując

rr;ce d. s.)

Wielki

Boże! (przechodzi gm'ącz7cowo na lewo, chwieJe
S~(1 i, odwl'ócona, pozostajc tak chwilę, walcząc ze sobą).

Czulewicz-(po chwili, obcierając usta) No,
Janiu, jedziemy,
Janina- (nagle, stanowczo, z wllesz'elZiem,
odwracając SZ'(1) Nie, nie chcę! (zrZlf,Ca kapelusz) Nie jadę, nigdzie nie pojadę! (Antoni
odwraca si(1 t śledzi za nią z uczuciem, zdziwiony).
Czulewicz - Co? Co?!
Krache - Bagatela!

maszerciu, trebelciu! Co ty gadasl':?
Krache - Koniec świata - jak Boga kocham!
Janina-Oo-ja potl'afię pracować!.. (odwraca sir; nagle do Antoniego) Antosiu ...
(błagalnie) Mężusiu ...
Antoni. - (bardzo "zewnie, ?'oztwiel'ając mmiana) Zonuchno ...
Janina - Przebacz ... kocham cię ... kocham ... (rzuca sir; z płaczem w objr;ia A,ltoniego.
Antoni - (z ltniesieniem) O ty najlepsza
moja!! (Łezkowa obejmUje ich, płacząc).
Czulewicz - (jednocześnie, z politowaniem,
wyjąwszy przed chwilą chu,stkę i obcierajf~c
ostrożnie oczy) Szkoda, szkoda kobiety ...
taka kre,v ... takie urodzenie! ..
Krache - (złośliwie, wychodząc) Bagatela!
Ha, ha, ha ... no, to komedY,Jal! ..
(Zasłona spada).

rr
i harmonijna, wyuczenie się i wystudyjowanie ról staranne-tak, że na pierwszy raz,
nie wiemy komu należałoby oddać pierwszeństwo.
Zapewne, że po pewnym rrztciągu czasu, poznawszy bliżej artystów, i ujrzawszy ich w różnorodnych rolach, dokładniej będziemy mogli niejednego ocenić
i wyróżnić, na pierwszy
raz jednak
możemy tylko powiedzieć, że przedstawienie
czwartkowe odznaczało się przedewszystkiem nadzwyczajną równością gl'y wszystkich, co złożyło całość wyborną, i o czem
publiczność niezawodnie sama się przeświad
czy nicdłu~o, uszęszczając na następne
przedstawienia. - W sobotę przedstawienie
komedyi Erckmana. i Chatriana p. t. Bracia
Rantzau; w niedzielę zaś Karpaccy Góralesztuka od dawien dawna już nie grana i
odnowiona od niedawna na wszystkich naszych scenach.
- Nadesłane. Za koleją, na ulicy tak
zwanej fabrycznej, prowadzącej od szosy do
fabryki syropu, znajdują się trzy latarnie,
które władza postawić kazała. zapewne dla
tego, aby dla wygody i bezpieczeństwa publiczności były oświetlane, a nie stały bezużytecznie. Tymczasem jedna z tych latarń,
mianowicie ostatnia, wcale nie jest zapalaną-pomimo to, że właściciele, posiadający
przy ulicy tej domy, opłacają tak samo, jak
w środku miasta, składkę latarniową.
rTydzień" w M 41 z r. b. dopomina się w
imIeniu lokatorów, aby ~ienie i schody domów były oświetlane. Ze oświetlanie sieni
stanowić może wygodę dla lokatorów dane·
go domu, dla interesantów i przyjezdnych do
nich gości-temu nie przeczę; bez oświetlania
jednak nlic, z którego korzysta ogół, trudniej
jeszcze się obejść; - i temu należy się pierwszeństwo.

E

N.

tegoż działalności.

W

Łodei, w zeszłą niedzielę spa-

wach.

Logogryf 5.
przez

s.

;r.

Ze zgłosek: a, ar, cki, ci, cin, ezem, de, dy Bee
gja, gniem, go, hn, i, ir, ja, ki, kor, kró, le, mi~ na'
na, ni, ni, nold, nor, o, o, ra.k, sław, stro, su thiim'
ti, to, tys'!:, wał, we, wie, wiec, wła,-ułOżyć i4 wy~
razów znaczenie których:
.
1. Miasto w Albanii, 2. Imię męzkie, 3. Kraj w
Europie, 4. Znany historyk niemieck:, 5. Tytuł jednej z nowszych powieści polskich, 6. Miasto w Stanach Zjednoczonych, 7. Oddzia,ł wojska, 8. Truuek
9. Filolog polski w XVII wieku, 10. Naród w sta~
rożytności, 11. Imię męzkie, 12. Miasto w Polsce
13. Miasto w Prusach wschodnich, 14. Dopływ d~
rzeki Ob.
Początkowe litery tych wyrazów ułożą nam imie
i nazwisko polskiego klasyka; końcowe zaś rom8n~
tyka,.

- N owe wydawnictwa. W tych
dniach z pod ttoczni miejscowej drukarni
p. E. Pańskiego, wyszedł ukończony tom II
"Dawnych monet polskich" nonumentalnego dzieła p. Kazimierza Stronczyńskiego,
niestrudzonego na ni wie naszej archeologii
pracownika. W tomio l, wydanym w r. z.
czcigodny autor opowiedział nam wszystkie dotychcz~sowe wykopaliska monet
Piastowskich po koniec XIII w.; obecnie
zaś, w tomie II, opisuje takowe szczcO'ółowo, chronologicznym układając porz~d
kiem. W mającym się wreszcie ukazać toRozwiązanie logogryfu M 4.
mie III, mają być również uporządkowane
1.
Wiktorja,
2. 18kier, 3. Nostoc, 4. Ccvenny, 5.
i objaśnione monety późniejs~e, t. j. XIV,
Erb, 6. Niemojewski, 7. Teksas, 8. York, 9. TimbllXV i XVI w. - Dość jest choć pobieżnie Idu, 10. Edyp, 11. Ostrołllpow, 12. Felicyj a, 13_
przejrzeć rzeczone dzieło, aby spostrzedz I~ydor, 14. Lesbos, 15_ Pauzauijasz, 16. Onega, 11.
olbrzymilł pracę autora; zrozumieć ją bo~ PIOtrków, 18. Inverness, 19. Eryk, 20 Ledócbow3ki.
WINCENTY TEOFIL POPIEL.
wiem dokładnie i ocenić może tylko speARCYBISKUP WARSZAWSK!.
cyjalny znawca. Niemniej przeto, dzieło
pana Stronczyńskiego po winno znaleźć się
- Echa Muzycznego i Teatralnego
w każdej poważniejszej biblijotece domowej.
jako konieczne dopełnienie historycznego Nr. 60 wyszedł z druku i zawiera: Szach i mat
komedyja w 4 aktach, pr. Józefa Blizińskiego,- Je~
jej dz!~łu.-Był?by nie.spra":ied~iwości~, ni.e den z trzech_ Słówko z niedawnych dziejów teatrów
.uczyDl~ przy tej o~azyl ch~uoneJ. ',VzmIankI, warszawskich pr. Władysława Bogusławskiego (z porJaka SIę. bezsporme . n ..1ezy m16Jsco,,:emu tretem) Kapele dworskie do w. XVI w dawnej Polsce
zakładOWI
druka~·sk16mu. p. ~ańsklego: pr. Ernesta Sulimczyka SWieżawskiego,- Wycieczk~
po melodyje, J. Kleczyńskiego. Psalterijum (z rycina)
druk
nadzwyczaj
wyrazisty I czysty, pr. J. K. - Korespoudencyja z Krakowa II pr. Miklisze również, wreszcie okładka, papiCl'- chała BałUCkiego, "Papuga," nowa opera komiczna
slo~em wszys.tk~, jaknajstaranniejsze i ?zi- Antoniego Rubinsteina, pr. Er.-Przegląd dramatycz~vDle h~n·m?n.,zuJą.ce z pow~~~ prze~mlOtu ny,_-:~oncer~ studencki,-Mozajka, Kronika, Fejleton:
~pm.1Ja pUbliczna, krotochwila pr. Jana Zac baryjal autora; m16Jsce nawet wYJscla dZIeła ~Iewlcza.
starodawny nasz. gró? . Trybunalski - nie
mogło być odpowledmeJsze.
Licytacyje W obrębie , gubernii.
_ Do liczby kalendarzy na 1'.1885

Niestety-zaraz w pierwszych dniach u- ,

rzędowania przypadł panu B. smutny obowiązek skonstatowania oszustwa w powierzonej mu filii i zawiadomienia o tern wła- '
jakoteż sędzieao śledczeao.

Sprawcą os~ustwa jest niejaki Karczeow-

ski, młody człowiek, który pracował w wydziale przekazów filii tutejszej. Początek
nadużyć popełnianych przez K. odnieść należy podobno już do stycznia r. b. a sl~my
nielegalm'e pudniesione z kasy filii łódzkie}, za
pomocą fałszywych przekazów dochodzą ogółem do rs. 40,000.
Śledztwo wykryło dotychczas, że K. miał
u siebie całą księgę blankietów przekazowych, na których wybornie podrabiał podpisy naczelnika i kasyjera filii bankl~ w Płocku, oraz inicyjały nazwiska byłego naczelnika fiilii tutejszej p. W ichel·ta. W ten
t!poaób fałszowane przekazy dostawały się

Z I

liła się jedna z większych przędzalni, bę
dąca własnością p. Sznellkego, a mieszcząca
się w posesyi Dobranickiego. Ubezpieczoną była w kilku jednocześnie towarzyst-

na.dużyciem.

dzy policyjnej

D

wprost do kasy oddziału tutejszego, bez wie· J o maszynie do stl'zyżenia owiec, o spostrzedzy osobistej p. Wichel·tu_
żeniach dotyczą.cych dojenia kl'ÓW, o naucPo odbiór pieniędzy zjawiał się niejaki prasowania i glanscnvania bielizny etc. etc.
Blum. Manipulacyja ta trwała aż do chwili, Nabywca kalendarza znajdzie w nim rów której zamianowanie p. Bełcikowskiego wnież i tt'ochę literackiej stt'awy, w formio
naczeinikiem filii tutejszej stało się faktem kilku powiastek i :i,ycioryaów. (Jena kOD. 20.
dokonanym. Zaniepokojony tern K. podał
•
się natychmiast dr) dyulisyi. Był to piel'wWypadld W gubernii.
BZy powód do podejrzeń. Rzecz naturalna,
Od d. 13 paźdz. do 10 listop. było poże Blum, który (jak sam twierdzi), w do- żarów: z podpalenia 8, przez nieostrożność
brej wierze podnosił pieniądze z kasy, zaczął 4, wypadków nagłej śmierci 11, znal eziono
przewidywać Jakiś nieczystlj in(ores i zwierzył ci~ł martwych 3, .dzieciobójstw było~, zasię przed jednym z urzędników filii, jako bóJstw 2, samobÓjstw 2.
za pośrednictwem K. odbierał przekazy na
- Listy od Redakcyi.
znaczne sumy, a niepokoi go teraz owa dy- !'anu X. w Piotrkowie. Jużeśmy 1'807. stawali w
misyj a K. Zeznanie Bluma posłużyło za ob rom e pana. K, kt6ry po części sam winien temu
kd .
. k
że ,Iudzi.e ~ ni,ego żartują; ,niemniej jednak, żartują~i
wąte
O plerWlast owego śledztwa) które- ~en, u~JwI~eeJ dyskre.d>:tuJą sarni siebie, dowodząc,
jakeśmy to wykazali powyżej-było nieBte- ze są Im meznane naJplel'wsze formy przyzwoitości i
ty najzupełniej usprawiedliwionem.
względnoaci pewnej a pobłażania dla siwych włosów.
Policyi tutejszej powiodło się wyśledzić,
Z_nadesłanego nam faktu możebyśmy byli i skorzyże Kal'czewski opuścił Łódź końmi. Roze- ~tah, gdyby n.ie ta okolicznośc, że w liście, wypisuJąc całe naZWisko pana K_-nazwisko aroganckiego
słano natychmiallt telegramy w niedzielę, a żartownisia-izraelity zatajasz pan.
tej samej nocy otl'zymał policmajster tutej- p. S. W. Mamy honor poinformować g/) że
!!zy depeszę z Warszawy, że K. tamże wzmianka o wystawie w Nizzie, drukowaną był~ we
wszystkich niemal pismach, których każdodzienne
przytrzymano i zna lezionl} u niego jeszeze szczegółowe przejrze.nie jest jednym z najuciążliwrs. 18000.
szyeh nas~yc~ ObOWlllzkó.w, ze względu na ciągłe
Ojciec K. był podobno długi czas rów- P?wtarzame Sl~ Jednych I tych samych wiadomości.
nież urzędnikiem Banku i Iliel'piał na po- Ll~t zatem panski dopełnił miary naszej cierpliwomieszanie zmysłów.
Bel-tak, że gotowiśmy byli nie posłać "Tygodnia"
do. Nizzy... No, ale bądźcie spokojni-poślemy, dzię- IF Niwce, nad granicą, pod Dą. kUjąc serdecznie za łaskawą o nim pamięć.
brową Górniczą, ~arzą(l kopalniany dla o·
- Do dzisiejszego numeru dołączamy proszczędzenia kosztów sOI·towania wykopanespekt pana S. Lewentala., na pisma Michafa Baluclctego węgla, polecił składać takowy w jeden go, które stanowić maj'l: bezpłatne premium do wystos, z zamiarem bezwłocznegl} ładowania d&Wa~rch pr~ez pana F .Kł?sów" .. Premi!lm to wy.
go do wagonów. Z nadejściem jednak de- chodzlc bę~zle w tej samej formie, co l pisma E.
Orzeszkowej.
szczów węgiel nasiąkł wilgocią, zaarzat się
Pomysł pana Lewentala. - jest nader szczęśliwy
i zapalił. Spaliło się wszystko co °wykopa_ tak ze względu na pra.wdziwą litera.eką w&rtość u~
no przez lato. Straty obliczają się 40,000 tworów ~ałuckiego,. jak i ze względu na 25-letni, a
przypadający właśnIe w tym roku okres piśmienicze j
ra.,-jak: donoszą gazety.

-

Z tego powodu, my, mieszkańcy wzmiankowanego przedmieścia, mamy błoaQ. nadzieję, że miejscowa władza policyjn~, oceniając słuszność naszego zażalenia, zobowią
że entreprenera do zapalania i ostatniej latarni na rzeczonej ulicy; boć niepodobna,
aby ten, pobierając w całości należne mu
wynagrodzenie, miał je!!zcze większe uzurpować sobie korzyści... naszym kosztem.
W imieniu wielu
K-z.
_ O gw.netlł 06::U6twie którego ofiarlł padła filija tufejszo90 bank16 Polskiego, czytamy w "Gaz. Polsk." co następuje.
W administracyi filiją tutejszą raził już
oddawna ludzi poważnych brak surowej
karności, pod względem postępowania niektórych urzędników z prywatnymi interesanta mi. Dlatego też bardzo korzystne
wrażenie sprawiły zmiany dokonane w czasach ostatnich zwłaszcza mianowanie p.
Bełcikowskiego naczelnikiem oddziału, powitał ogół ludzi dobrze myślących nader
sympatycznie. Istnieje przekonanie, że z
p. B. wróci do biur oddziału powaga, ktł)ra powinna być cechą główną instytucyi
tak ważnej i nieskalanej do tej pory żadnem

y

przybył "Rocznik, kalendarz gospodarski",
w którym głównie znajdujemy uwzględnie

nie potrzeb tych, dla których został wydany. Oprócz bowiem zwykłych części: kalendarzowej, informacyjnej i jarmarkówspotykamy się tam z treści wemi ąrtykułami:
o sądach gminnych, o leczeniu zwierząt domowych, o sztucznom wylęganiu ptactwa,

I

.

- W dniu 27 grnd. (8 stycz.) w sądzie zjazd. w
Petrokowie na sprzedaż nierucbomośći w m. Łodzi
pl'zy ul. Ceglanej pod J'<i 271-a od sumy 9500 rs.
- Tegoż dnia, tamże, na sprzedaż nieruchomości
w m. Łodzi przy ul. Wolborkiej pod J'<i 7 (daw.138)
od sumy 4000 rs.
- Tegoż dnia, tamże, na sprzedaż nieruchomości
w ID. Łodzi przy ul. Przejazd pod NI 1339, od sumy
6500 l'S.

T

,N; 48
28 g:ud. (9 slyct.) tamże, na sprzedaż nieruw m. Brzezinach pod ~ 317, od sumy 300 rs.
- Tegoż dnia, tamże, na sprzedaż nieruchomości
w m. Pabijanicnch pod NJ 102/434, od sumy 4600 rB.
- Tegoż dnia, tamże, na sprzcdaż nieruchomości
w m. Lasku po(l N1 292, od sumy 400 rs.
- 28 list. (lO ~rud.) we wsi PrzezIliewie, p-cic
lódzkim na. sprzedaz różnych domowych ruchomości.
- 30 list. (12 grud.) w urzędzie p-tu Łódzkiego
na oświetlauie 60 latarń ulicznych w m. Zgierzu, od
9 IS. 45 I,op. z& oświetlanie jednej latarui.
- 28 list. (lO grud.) w magistracie m. Tomaszowa
na dzierżawę domu pod ~ 1S8-b m. Tomaszowie na
czas od 20 grud. (1 stycz.) 188'/. r. do tejże daty
188 5/ 6 , od sumy 444 rs. 4 kop. in plus.
- 3 (16) grud. w leśnictwie O!sztyu na sprzedaż
drzewa w 25 obrębach.
-

chomości

o

Y D Z I

Ń.

E

5

~- 4 (16) grud. w leśnictwie Pajęczno na sprzedaż Trójcy na sprzedaż: 1) 10 starych żelaznych drzwidrzewa w 36 obrQl.Jach; oraz 5 (17) grud. w 46 ob- ezpk i 2 żelaznych pieców, - 2) starej blachy około
222 pudów.
rębach.
- 10 (22) grud. IV magistracie m. Rawy na dzier- 27 list. (9 grud.) w magistracie lU. BQdzina na
5
dzierżawę w r. 188 / 1 dziesięciu jatek, od cen o 1/4 żawę w latach 188% jedeuastu jatek.
zniżonych.
- 28 list. (10 grud.) na komorze Granica. na sprze- 26 list. (8 grud.) na rynku w m. Rawie na daż towal'ów skonfiskowauych za sumę 1561 rs. 43 k.
sprzedaż 1070 sztuk owiec po 3 1'8. sztuka.
- 4 (16) grud. w kauceI. gminy Bełchatów: 1) na
- Tegoż dnia, na komorze w Sosnowcu na $prze- dzierżawę dochodów bóźnicznych w Bełchatowie. od
daż skonfiskowauych towarów za sumę 2649 rB. 6 k. sumy 4t rs. 44 kop. - 2) na opalanie i oświatlanie
- 25 list. (7 grud.) ua rynku w Nowym-mieście bóźnicy i domu modlitwy od sumy 90 l'S. 14 kop.-3}
pocie rawskim na sprzedaż 6000 funtów wełuy, oce- Rajskiego jabłka, od sumy 17 rB. 4·1 kop.
nionych na 1800 rs.
-- 24 stycz. (5 lut.) w kancelaryi hypotcrznej m.
- 7 (19) grud. w fabryce maszyn we wsi Starej Łod::i na sprzedaż nieruchomości IV m. Łodzi pod N!
Dąbrowie pocie Będzińskim na sprzedaż różuych ma- 726, przy ul. PetrokolVskiej, od snmy 20:150 rs.
szyn, oceniouych na sumę 26870 rs. 50 kop.
19 list. (t grud.) w kancelaryi szpitala ~.tej
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Kociołld

,Vadlew S,! na

NIEDŹWIEDZIE

przy stac. poczt.
sprzedaż

Tryki legrefii

ps.

Zakład

w

Częstochowie

i

z kilkul,ojedynczych i J'amilijnycb numerów,
eleganckiem umeblowauiem, dzwonkalni eleknło(j,:, ztrycznemi,
uatychmiastową usługą, posiadający na miejscu I)a~ rowe kąl)iele, ,,,auny i pI'ysznice dobrą Restallracyj(j"'. ję z winami ze starych piwnic handlu egzystującego od 1846

~

I

dziesięcin

~

roku włailciciela hoteln, oraz wozownie i stajn;e.
Konie dla dyspozycyi gości na zlwołanie. Służba na wszy
Btkieh pociągach dziennych i nocnych.

~

.~

OENY UlHIARKOW ANE.

"VI~

P-t

,

(R. i 1'1'. 12086)
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Księgarnia, Skład

Skład

Poleca J. W. i W. P. RegestI'a Gospodarcze, Dzienniki najmu, Księgi, Ii.tl>sowe, pensyi i ordynaryi,
udoju mleka, Kwitaryjusze leśne, Kwitki na 1'0bociznę·

Druki dla Jeometrów, Sądów,
rzelni, Browarów i Dystylarni.

SKŁAD WĘGLI

Włodzimierza Sapifiskie~o
przy rogu Aleksandryjskiej alei.

Warszawa, :Mazowiecka 14.
Posiada w. znacznym wyborze Książki, Nuty, Pisma peryjodyczne, krajowe i zagraniczne,
nietylko te, które sama ogłasza, lecz wszystkie inne przel'l różnych wydawców towarzystwa,
redakcyj e, w pismach i katalogach ogłaszane pod temi samemi warunkami. Przy księgarni znajduje się wypoż.ljczalnia nut i książek pod bardzo dogodnemi warunkami. Zlecenia uskuteczniają
się odwrotną pocztą. Nowości francuzkie i niemieckie.
Wszystkie wydawnictwa gwiazdkowe.

Rajłańsze

pismo ilustrowane
WĘDROWIEC

tygodnik,

po~więcony:

nauce, literaturze sztuce. Prenumerata ,"oczna w
TS. Ii z dodatkiem książkowym TS. 6.
tylko o jeden rubel drożej.

Pocztą

1'. 1884 n "\\Tędrowiec" będzie wychodzić IV
eza~o\Yych warunkach.

dotyehczasowym formacie (12 kolumn in folio) i na dotych-

Pomiędzy innemi praeami będzie drukować "Wędrowiec" w
Bolesława Prusa powieść p. t. Placówka;

pierwszem

półroczu

1885 r.

następujące

orygi-

Sahi-beja obrazki p. t. Z tajemnic
wschodu; Karola Bl'ZOzowskiego: Z nad brzegów Eufratu; Połą,ga i jej okolice ilnstr.
przez St. \Vitkiewicza; Kraków dzisiejszy ilustrowany przez A. Piotrowskiego; Z puszczy
białowieskiej iJustr. przez .T. Brochockiego; Piwo i sztuka w Jlonachijum ilush·. przez _~.
Gierymskiego i inne.
nalne prace:

Rocznym prenumeratorom" "'ę(lrowca" ofiaruje Rcdakcyja

bezpłatnie

jako

paKmllUM

Wspaniate Albur.n. braci ~axa i Aleksandra Gieryr.n.skich.
złożone z kopii obrazów tych artystów i tekstu pl'zez Antoniego Sygiety:ć.skie
go, zarazem zostanie rozlosowany pomiędzy rocznych prenumeratów olejny obraz "Targ
na konie-- St. Witkiewicza. Numera na okaz, franco na żądanie, bliższe szczegóły
w prospekcie.
DODA TEK książkowy dołączany arkuszami do każdego numeru obejmie: "Zi

arabskich.

pusty:ć.--

ADRES:
(R. i Fr. 11,700)

Sprzedaje węgle w dobrym gatunku z dostawą do dl'walni po cenie: Korzec grubego wagi 240 (t.
kop 8ó,-(rozeyła się w koszaeh
1/2korcowych wagi 130 (t.) Na miarę w skrzynia.ch zamkniętyeh przez
magistrat warszawski opieczęto
wanych) po 5, 10 i 20 korcy, po
83 kop. Na całe wagony z dostawą przed drwalnię, po cenach odpowiednich do cen kopalnianych.
W ęgiel kowalski korzec po k.70.
Koks najlepszy zagraniczny pud 25
k. (franko skład). Drzewny węgiel
kurzony korzec rB. 1. W składzie
sprzedaje się każdą iloŚĆ. Zwózki
węgla obcego dopełnia pll rS, 6 za
fUL' mankę od wagonu.
Zamówienia. wszelkie należy robić w składzie z góry opłacając.
(13-7)

podróżom,

Warszawie bez dodatku
w

g

•

Świszczowskiego

•

~

:;::

po cenach umial·kowanych.
Materyjały piśmienne i wszelkie Farby.

_

dawniej

l

Gminnych, 60-

d

Przyjmuje wszelkie roboty w tenże zakt-es wcho- (fJ
starannie są WYkonyw;Jne

A. W. GRUSZECKIEGO
Lesmana

Zarządów

~

dzące, któl'e spiesznie i

Ekspedycyja" WĘDROWCA"

Nut

Papz'eru

E. PAŃSKIEGO

wprost ogrodu kolei żelaznej
~ jedyny ),ierwszorzęduy IV mieścic, skład:ljący bię

If

Drukarsko -litograficzny

S_

Kszęgarnz'a

JY.[arusie:ń.skiego_

A. W. Gruszeck~'ego
ul. Mazowzecka 14.

W

Warszawie
(3-2)

DO

WYNAJĘCIA

Karety, Powozy, Bryki na
resol'ach iRonie.
Zamawiać można w składzie węgla
\l' łod. Sal,inskiego.
na. rogu

alei Aleksandryjskiej, oraz w mieszkaniu
i stajniach tegoż, IV domu W -go Gołem
bowskiego, ulica Kaliska wprost Poczty.
Karety i powozy na wesela, chrzty, pogrzeby. Na. spacery-wynajmują się na.
godziny. Na b:tlach publicznych na kul'(13-7)
sa.

Biuro

Ogłoszeń

dla wszystkich dziennik6w krajowych i zagranioznyoh

P.ajchman i Frendler
w Warszawie ulica Senatorska Nr. 18

T
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N.

l i r PRZY NIBZ lENIONYCH CBNACH.....
GŁÓWNY SKŁAD

WYROBÓW FABRYKI

•

•
w Warsza'wie, Krakowskie

PrzetlnłieŃcie

,

5':/59,

p o L E C A:
Kaftaniki .Tersey czarne i kolorowe, kamizelki i pończo
Płótna bielone, kreasowe i surowe w rezmaitych gatunchy do polowania, kamasze, chustki i spóduice włóczkowe.
kach, rodzajach i szerokościach.
Kaftaniki negliżowe, peignoiry, pantalony,
Stołową bieliznę z 6, 12, 18, 24 serwetami jacquard i ada·
s))odllice z rozmaitych materyjałow, na wszelkie ceny.
maszkową w piękuych deseniach.
Serwet,y do kawy białe, z kolorowym brzegiem, koloro- Czelleczki nocne i negliżowe w na.jnow$zych fasonach.
we, jedwabne, z serwetkami deserowemi.
'
SeJ.·wety canavas we wR?tllkich wielkościach i kolorach;
materyjał cauavas do wyszywania na łokcie.
Ręczniki jacquard i adamaszkowe hukowe i hakabak.
Kos~ule ~~zkie. płóc!enne, kretono.we ~ przyszytemi kolRęczniki, prześcieradła, płaszcze, materyjał do kąpieli
merzykami I n:~nkletallll lab do 'przyplllallla prane, tos 7ule
kolorowe, ~ roznych gat\ln~ach I cenach, Koszule no cua łokcie biały i niebielony.
Chustki płócienne białe z kolorowym brzegiem, na tle $
ne płÓCIenne gładkIe lub z ~aftem.
Młtem lub popielatem, z wrabianym brzegiem; chustki pra- ~ Kales.ony ~reas~we, dy.mkowe! dreliszkowe.
.
\1 ." an~uet;r I ~,ołnlerzykl w najnowszych fasonach I wszel·
wdziwe batystowe, linon i fularowe.
Dl'elichy na materace i rolety, gładkie i IV pas y '" . u- f!,
kICh wlclkos~lach.
...
tuchy, worki, plany.
j
~ al)y na łózka waflowe, plko;ve l .g~l1pl1rowe.
Płó.tno nieprzemakal.ne na wozy. fr~chtowe i wa ":1.'
Kołd.~y wato~ane at.łasowe" wełmane l ~edwa~ne Z m")J10I"ollczochy, skarpetki, kaCtanikl damskie i m,"'!'.',
"gl«l,maI,lIl, kołdlY .wełul~ne. do spa1l\~, d~IY do ~oclro~y.
kalesony z bawełny, wełny i jedwabiu we w sz~ . ic:'
]l iranki tIUlowe szw.aJcarskle.1 a.nglelskle białe, Cl'ellle l kowielkościach, zawsze w wielkim wyborze.
lor?we odpaóowane I na łokCie.
lioszule damskie dzienne i nocne z plótna, perkal:, i baSzyrt.. ng~, J..Dadapo)amy, szyfony, )~erk.ale, dymtystu franc., podług modeli paryzkich wykończone, przybrane
. kI, .plkl, baJ.·chany, f1a,":ele lrraJ?w~ I zagramczne.
Vlct?rla Lawn., b~tysty prawdziwe, trynuDgI, hafty, korontrimingami, haftem lub koroukami, od najskromniejszych do
uajbog'atszych.
ki, zawsze w Wielkim wyborze.

Kompletne wyprawy od 500 do 5,000 rubli.

I

Cenniki i próby

wysyłają się

na

życzenie bezpłatnie.

Zamówienia listowne na prowincyję uskuteczniają się ile możności odwrotnie za uatlesłaniem
gotówki lub za zalicz eniem.

Hielle & Dittrich.
Ubezpieczenia

r"". . . "'" "

~
."""'? C~ c" c", ,." ,e.• •" "" ,'" ,~. ~ ~,
'. ·.~~~~~~~~~~-:'~~·~~~~~"-:'"~"~l!J"~n~!7
~::~
Kantor Wekslu i Interesów Bankierskich
I~?
~~ GABRYELA NEUMARK :::

życiowe.

~

Przykład: l\Ii:żcz)"zna 30-letni
zawiera ubezpieczenie tego 1'0że kapitał rs. 5000 będzie jemu samemu wypłacony w 60 roku

Ilzaju,

i

~

ż)'\'!1\,

albo też w razie wcześniejszej śmierci tenże sam kapitał
lJ{:dzic natychmiast wypłacony jego żonie lub innej osobie wskazanej przez ubezpieczonego w polisie. Za llbezpieczenia takie płaci
~i{: Towarzystwu Ubezpieczeń "Rosyj a" kwartalnej składki rB.40 kp.
u6. Ubezpieczony uczestniczy w czystych zyskach Towarzystwa.
Bliższe szczegóły o ubezpieczeniach życiowych znaleźć można
w odnośnych broszurkach Towarzystwa. "Rosyja ., które na żąda
nie wydaje oraz rozsyła bezpłatnie Jeneralna Reprezentacyja tegoż
Towarzystwa w Warszawie (Marszałkowska 56), oraz Ajent p. Win·
centy Krauz w "Petrokowie", Aleja Aleksandryjska dom W-go
Kamockiego.

. ':
:.':
.":
. '.
."
."
'. .

..

października 1884 r. zawarto w Towarzystwie
Ubezpieczeń "Rosyj a" 9072 ubezpieczeń życiowych na
ogólnlj sumę rs. 34,398,450.
(4-1)

Do l-go
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J. LUCZyltSKIEGO
Oddział

rekomendacyi Służących
i Oficyjalistów

w ",\'arszawi,e.
Przeniesion:; została zupełnie z ulicy
Piwnej na Podwale :M 4, na dole. Ma
do umieszczenia. różnego rodzaju służ:;·
cych i oficyjalistów w dobre świadectwa
zaopatrzonych: gospodynie wiejskie, pan·
ny służące, kocharze, ogrodnicy, eko·
nomi, pisarze i t. p., których i do Ce·
sarstwa dostarcza.
(R. i Fr. 11836)
(2-2)
______________

Qj~~~~~łI ~~,

korepetycyj DO klas
Wiadomość

w Redakcyi

niższych
(0-2)

:..
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(R. i FI'. 11557)

Filija Kantoru t Komisowego

"
l

Warszawa, Miodowa N1'. 3.

Wystawia przekazy na Banki zagraniczne jako to: ",\'iedeńl!!kie, :
Berlińskie, Paryzkie, Londyńskie i t. p., udziela zalicze·
nia na papiery wartościowe pod korzystnemi warunkami, 'uiemniej na. ros. "
5% ll ożyczkę premijową obu emisyj nawet do wysokości rs. 200 na sztukę,
które w miesięcznych ratach po rs. 5 spłacane być mogą, sprzedaje 5~ :"
pożyczkę pl'emijową z rozpłatą na raty miesięczne po 1'8. 5. Po uiszczeniu "
pierwszej raty, wszelka wygrana należy wyłącznie do lmpującego.
:",>;>,
W tym kantorze padły na rzecz kupujących na podobnych Warlll1- .~
kach główne i pomniejsze wygrane rs. 200,000, 40,000, 10,000•.
Asekuruje premie od wylosowauia, po kop. 60 od sztuki Z(l
stemplem. Zleceuia z prowincyi wykonywa jak najl>umienniej .• 030by
nabywające pożyczl,ę premij ową na raty pośrednictwem agentów Kantoru które pierwsze raty już na ręce tychże wniosły, zechcą raty "
następne nadsyłać wlnost do Kantoru.
",

Za

SA NKI
bardzo porządne, są do sprzedania.
domość u Ralinkowskiego, na ul.
kościołek panny Maryi, w domu

Wiagdzie
Krot(2-1)

cenę przystępną

do sprzedania 8 wiorst od m. Rawy
majątek

4·0~ niżej

kosztu!

Futro damskie, nurki, kryte
aksamitem, zupełnie nowe, do sprzedania
za 120 rl!!. Wiadomość u krawca
składające się z 16 włók ziemi ornej, z Wilczyuskiego.
(3-1)
zabudowaniem i laskiem. Wiadomość liD O :tv.[
stownie lub ustnie w Wl\i$zawie, ulica
Wspól~a ~ 13·a mieszko 11.
(w którym mieści się apteka) z ogrodem
w Warszawie
(R. I Fr. 11929)
(3-1)
owocowym dużym, jest do nabycia w m.
Przedborzu, na bardzo dogodnych warunk~ch. Wiadomość w Przedborzu, II
W. E. Lembke, lub w aptece W. Gamprzy rogu ulic ~órawiej i Kruezej-N113,
pfa. w "Petrokowie".
(3-1)
skład:l.jąca, się z dwóch numerówhypo·
tecznych 1622 i 1623 i mająca ogólnej poleca od dnia dzisiejszego
przestrzeni 6068 łokci kwadratowych~ Do dzisiejszego numeCUKIERNIA
bez pośrednictwa. osób trrecich.- Wia~ ru dołą.~za się arkusz
domość u W -go Iiobosko w ~Pe
1 powieś~i p. t. "ZŁote No~e'l,
trokowie" w domu W-go Stl'on(3-3)
czyńskiego.
(10-2)

fala.

Do sprzedania

POSESYJA

PłCZKl1

FAWORKI

A. Wiistehube.

Redaktor i wydawca

Mirosło.'W' Dobrzański.

W 'hukarni E.

Pańskiego

w Petrokowie.
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-4lód, zalegała ulicę. Z pałacu dolatywały przytłumio
ne dź'Vięki fortepianu.
Smutna noc-dla samotnej nędzy; rozkoszna-przy
blasku światła, w atmosforze ciepła i szczęścia.
We framudze małych drzwiczek, ukrytych w murze od strony wybrzeża, stał człowiek zasłonięty chustą szarą. Z przeciwnej strony od ulicy Lille, przed
frontową bramą, stały szeregiem powozy o~zekujące
na pałacowych gości.
CzłolViek spał, z głlHVą wspartą o ręk~. Chusta
zawieszona na głowie jak kaptur, zakrywała w części
twarz jego; przy blasku jednak śniegu rozrÓŻnić mozna było cerę bronzu i grube rysy. Z pod kaptura
zwieszał się długi kosmyk splecionych włosów.
Margrabina de Boistrudan posiadała piękny ojczysty majątek, a jedyna jej córka, zajmowała zaszczytne miejsce między bogatemi dziedziczkami przedmieścia St. Germain. Helena de Boistmdan miała lat
dwadzieścia i piękną była jak aniot. Małżeństwo je j
z . wice-hrabią de Villers od micsilJca było postanoWIOne.
• Pomiędzy margrabiną a młodym wice-hrabią zachodziły węzły dalekiego pokrewieństwa. Znała go
od dzieciństwa. Nieboszczyk m:JZ jej, sekretarz stanu
za K~lrola X-go, był opiekunem młodego Henryka.
Rodziny staty na jednym szczeblu hierarchii społecznej;
co zaś do majątku, to jakkolwiek Henryk, wszedłszy
w świat, roztrwonił wielką część swego dziedzictwa i
mówiono nawet o ruinie, po powrocie jednak z
podróży,. wykupił swe posiadłości z rąk dł.użnikó\y,
tak, ' że l pod tym względem, stanął na rówm praWIe
z narzeczoną. Wice-hrabia miał około lat 30-u, lecz zdawał się starszym, z powodu ciemnej cery i wyrazu
z?użenia, które się na twarzy jego malowało. Był
pIękny, pańsko wytworny; kilka szczęśliwie odbytych
pojedynków, a więcej jeszcze opisy niektórych wyp:tdkó~ z podróży, dawały wysokie wyobrażenie o je-

-5go odwadze. Prócz tego, był człowiekiem światowynl
i wymownym, a od powrotu jego z zagranicy, nie
wielu wice-hrabiów mogło się z nim ubiegać o berło
mody . .
Kuzynkę swoją kor.hał szaleniej ona zaś zapytana co myśli o małżeństwie, odpowiedziała., że bez
wstrętu zostanie jego żoną.
Mówią-że to wystarcza.
Dlaozego tak mówią? Jest to zagadka trudna do rozwiązania; ja jednak, dam wam inną, niemniej dl) rozwiązania trudną, mianowicie: z jakiego niewyczerpanego archiwum, 150,000 wiee-hl'abiów, zbijająoych
bruk paryzki, wydostało swoje szanowne pergaminy?
Położenie, o kt6rem mowa, jest zresztą zupełnio
wyjątkowe. Wice-hrabia Henryk miał swój hel·b je.
szcze z czasów wojen krzyżowych, i piękna nasza Helena nie bardzl) była pewną, czy nie uwielbia SWtlO'O
narzeczoneKo. Helena była w salonie, Henryk w
binecie. Helena podtrzymywała zapał tanecznik() w ,
Henryk gromadził obok siebie słuchaczy przy kominku. Ile razy fortepian umilkł, tyle razy dźwi~ozny
głos wice-hrabiego dochodził do salonu: najbliższe
pary tańczących, w przelocie u drzwi, chwytały słów
kilka, zajęcie się budziło, tanc6:.-ki i tancerze przestępowali próg gabinetu z zamiarem powrotu, i - z()stawali.
Lepszej pochwały dla daru wymowy naszego podI'óżnika znaleźć by trudno.
Nadeszła chwila, w której w salonie pozostaty
tylko cztery pary, konieczne do kontredansa; potem, nastąpił walc,
zaledwie że przetańczony parę razy;
w końcu fortepian umilkt.
Helena zamyślona usiadła na kanapie. Co mo·
gIa być za przyczyna, iż ona jedna tego wieczom nie
była pociągnIęta głosem wice.hrabiego?
Helena była~blondynką, rysów delikatnych; wą
tłą pomimo doskonałej proporcyi kształtów; usta jej
przy uśmiechu ukazywały dwa rzędy Liałych jak pc- .
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6rełki zębów; błękit jej oczów był tak ciemny, iż
zdawały się czarne. Przed chwilą, gdy grała na fortepianie, można się było zachwycać maleńkiemi i białemi
jej jak kość słoniowa rączkami; drobniejsza i zręczniej
sza nóżka nie stąpała nigdy po dywanach przedmieścia St. GeJ'main. Helena więc pod każdym wzglę
dem zasługiwała na sławę piękności, a spojrzawszy
w jej twarz inteligentną i łagodną zarazem, można
było przysiądz, iżjestjeiJzcze więcej dobrą, niż piękną.

Lecz o
bia

napróżno
Cz('góż

czemże marzyła w chwili, gdy wice-hrajej szukał w gronie swoich słuchaczów?
potrzeba dla marzeń młodej dziewczyny?

tanecznicy rozeszli się: ona marzyła, zasłucLaJ.a jeszcze w dźwięki walca tęskne, namiętne, pelne słodyczy,
tęsknoty nieokreślonej i
nadziei.
Helena nie tańczyła, lecz słuchała; słuchała duszą całą. - i dlatego marzyła.
Dźwięki 'Ivypływały z pod palców młodego czło
wieka. Ona go nie 2nała. Jenerał O' Brien, dawny
przyj ac iel domu, wprowadził go po raz pierwszy.
Fortepian

umilkł,

W chodzą.c,

młody człowiek zdawał się nieśmia-

1'y, dziki. Helena to zauważyła. Stary jenerał ucałował jej rękę: czarne, głębokie oczy cudzoziemca
odwróciły się, a twarz jego blada pokryła siQ przelotnym rumieńcem.
Możnaby mniemać, że widok Heleny sprawił mu
bolesne, lecz i słodkio zarazem wrażenie. Słyszała.
go mówiącego do ucha jenerała: "to ona".
Jenerał pochylił białą swoją głowę, na znak potwierdzenia.
Blady nieznajomy pozostał zimnym,
"Pomiędzy tysiącem,-szepnął jakby do siebie,byłbym ją poznaL u
Jenerał ujrzawszy margrabinę, zwrócił się u.o
niej, a wzią.wszy za rękę nieznajomego, przedstawIł

Przyjęcie

u Margrabiny.

dzień now'ego roku 1849, w małym saloniku
de Boistrudan w Paryżu, słychać było dźwięki
fortepianu. Choć pora była spóźniona, ,vcią.ż się jeszcze bawiono i tańczono.
Taniec jednak niezaweze idzie wesoło; załeiy
to od okoliczności. I teraz mały salonik świecił pustkami, a przyległy gabinet margrabiny, przepełniony
był gośćmi, lubo w nim nie grano i nie tańczono.
Nie mamy prawa wymieniać miejscowości, w której wznosił się pałac Boistrudallów, pozwalając jednocześnie przeglądać się w Sekwannie starożytnym drzewom otaczającego go parku; możemy jednak powiedzieć, że był to jeden z owych licznych pałaców, któl'e stoją. nad brzegiem rzeki, z widokiem na pola
Elizejskie, pyszne gaje Tuileryjskie i wsławione cuda.
Luwru.
Wybrzeże d'Oriay puste i bezludne W tej chwili,
ciągnęło się w pl'aw~ i lewo, długą linij:}, ubielone zimowym szronem, Snieg odznaczał proste i czyste
linije pałacu Boistrudan6w, budowanego za czasów
Ludwika XIV. Każdy gzems śmiało i wYl'aźnie odbijał się w półcieniu, Po za gałęziami drzew, jak po
za tkanką koronki, ukazywały się w oddali słabo oświe
tlone frontowe okna pałacu. Głęboka cisza przerywana jękiem rzeki, której bieg utrudniał ścinają.cy się

W

pałacu

