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Rok XXIV.

OGŁOSZENIA.

PRENU~IERA 1\<\
w m i ej s c n:

Za ogłosz enie l-razowe k. 8
od jednoszpaltowego wiersza
petitu. Za ogłoszenia kilkakrotne - po k. 5. od wiersza. Za reklamy i nekrologi,
I oraz ogłoszenia zagraniczne I
I po k. 10 od wiersz:t.-Za ogłoBzenia, reklamy i nekrologi na
l-ej stronie po k. 20 od wiersza petitu.
(Jeden wiersz szerokości slrony=
4 wierszom iedn~~,~allowym.

rocznie

. . rs. 3 kop. 20
. rs. 1 kop. 60
kwartalnie . rs. - kop. 80
Cena pojedyńczego Dumem I
I
kop. 8.
z przesyłką:
rocznie. . . r8. 4 kop. 80
półrocznie
. l·S. 2 kop. 40 I
Ikwartalnie . rs. 1 kop. 20 I
półrocznie

I

I

I

Wychodzi

'I'

W każdą Niedzielę

wraz z oddzielnym

Billl'o Redakcyi i ekSI)edycyja główna w oficynie domu p. Kaobok Magistratu.-Ogłoszeuia p ..zyjll1uj~\: W Piotrkowie Redakcyja ,., Tygodnia i obie księgarnie; w Warszawie
Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8;
~raz takież biuro pod firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej "Rajchman i S-kal.()· W Łodzi "Biuro Dziennikówl.( B. Londyńskiego,
Zawadzka 12; 'wresz~ie wymienione obok agentury w miastach
powiatowych gubernii piotrkowskiej.
tarzyńskiego

I.(

Za tak liczne objawy współczucia, okazywane nam w ciągu bolesnych dni cboroby,
zgonu i pogrzebn nieodzałowauego synka naszego ś. p. Kazhnierza, składamy
wszystkim nam życzliwym uajserdeczniejsze
podziękowania.

Józef i Józefa Czekalscy.

31-go maja. Najwyż

szy Reskrypt do ministra
"Mikołaju

sprawiedliwości:

Waleryjanowiczu!
Jeszcze w roku 1862, przy zatwierdzeniu
przez spoczywającego w Bogu, sławnej pami~ci Cesarza Aleksandra II, zasadniczych
ustaw przekształcenia działu sądowego, wyrażony był plan rozszerzenia dobrodziejstw
tego przekształcenia i na Syberyj~, z temi
zmianami i dopełnieniami, jakie wywołują
wyjątkowe warunki tego ohszernego i odległego kraju. Z powodów finansowych, oraz
z przyczyny innych pilnych i naglących zadań organizacyi państwowej, prawodawczy
ten projekt nie mógł być dotychczas urzeczywistniony i procedura sądowa i sądownictwo w ziemiach i gubernijach Syberyi pozostało w stanie czasów przedreformowycb.
.
. .
~poczy~aJący w Bogll, D1ezapomUl~ny
mÓJ RodZIC, Cesarz Aleksander III, w meustannych swych trudach cesarskich ku pożytkowi gorąco ukochanej przezeń Rosyi, poświęcił niemało trosk wszechstronnemu ożywieniu obfit~jącej w bogactwa przyrodzone
krainie syberyjskiej i skutkiem . podj~tych
z woli Jego środków, zaludnienie i uporządkowanie Syberyi uczyniły znaczne postępy,
o czem przekonałem się osobiście, zwiedzając ją w r. 1891. Odtąd, pod wpływem rozpoczętej budowy kolei żelaznej od Uralu do
Oceanu Wielkiego, oraz innych urządzeń,
skierowanych ku zadośćuczynieniu różnym
potrzebom Syberyj, rozwój życia cywilnego
w tym kraju o tyle postąpił naprzód, że
współczesnym jej potrzebom powszednim
nie odpowiada wcale przestarzała i niezupełna organizacyja sądowa. Z tego powodu
zatwierdziłem obecnie zdanie Rady Pań
stwa, w myśl którego w drugiej połowie
r. 1897 mają zostać wprowadzone w Sybel'yi ustawy sądowe Cesarza Aleksandra II.
Odrębność warunków przyrodzonych i bytowych tego kraju, powodująca potrzebę dopuszczenia w organizacyi i porządku czynnosci nowych sądów syberyjskich pewnych
znacznych odstąpień od prawideł, stosowanych w guberuijach wewnętrznych, narzuca
szczególne obowiązki i samym sądownikom,
wezwanym do służenia. sprawiedliwości
w miejscach mało zaludnionych, przy otoczeniu surowem. Pozba.wione wielu wygód
źyciowych, osoby te będą musiały ujawnić
bezwzględne poświqcenie
dla obowiązku

stałym

Dodatkiem

Powieściowym.

P r e n u me r a t ~ Pr z y j mu j ą: w Piotrkowie Biuro Redakcyi i obie
księgarnie; w Łodzi księgarnie Schatke, Fischera i KoIińskiego.
Prócz tego,
w Czestochowie W. Komornicki.
w Łasku
W. Grass.
Be<lzinie
" Janiszewski Stan. " Tomaszowie" J. Sochaczewska.
" Hipolit Olsze~v8ki.
n Bl:zeziuach
"Adam Mazowita. " Rawie
Myśliński Feliks.
"Dabrowie
" Waligórski Karol.
"Radomsku "{ Sklep Stowarzysze: So~nowcu
" JerIDułowicz.
nia Spożywczego.

I

Streszczam silil: nasza wystawa hygieniczna nie
i nieznużouą euergiję w pełnieniu obowiąz
ków swoich. Dlatego też, aby z powodze- cieszy si~ uznaniem tutejszego ogółu, nie ściąga
niem wprowadzić w czyn przedsięwzięte tłumów, nie budzi dodatnich wrażeń, nie odporeformy, niezbędnem jest, by urzędnicy no- wiada pokładanym nadziejom ...
Co jest tego przyczyną? Odpowiedź prosta: gnus
wych instytucyj sądowych w Syberyi i·ze- ność
członków wystawowych, przypominających
czywiście stali na wysokości przypadające
błysk fajerwerku albo wystrzał racy, ej' go--począ
go im w udziale powołania i do głębi przej~ t-kowo gorączkowe zajlilcie się ideą, a potem-śla
Ii się ważnem znaczeniem jego. Zywiąc nie- mazarność i bezczynność, apatyja i znie chęcenie,
płonną nadzieję,
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iż przekształcenie sądów w połą,czeniu z samorządem jednostki, niczem

w Syberyi, przyczyniając si~ do nienaruszalności prawa i panowania prawdy, posłuży
do stanowczego polepszenia w tym kraju
bytu obywateli, którego trwałość możliwą
jest jedynie przy ~zybkiej i przystępnej dla
ludności obronie przez sądy praw jej osobistych i majątkowych, polecam szczególniej
troskliwości pańskiej przedsięwzięcie wszystkich potrzebnych środków, celem skutecznego przeprowadzenia nowych urządzeń
sądowych, oraz obrania ku sprawowaniu
urzędów w nowych sądach osób stosownie
przygotowanych i pewnych. Jestem pewny,
że dobrze myślący i oddani obowiązkowi
swemu sądownicy nieomieszkają odpowiedzieć na wezwanie władzy i z całą gotowością poświ~cić siły swe i wiadomości sprawie
organizowania sprawiedliwości na dalekich
krańcach Syberyi. Oby ich Opatrzność krzepiła i oświecała w owocodajnej działalności,
jaką podejmą i niech im wiadome będzie, że
trudy ich na nowej drodze służenia ogółowi,
zyskają im prawo do szczególnej uwagi
rządu

.
Pozostaję

niezmiennie

życzliwym

Panu.

MIKOŁAJ" .
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W1S'rAWA 1I1GIEliICZliA
w Warszawie.
(Kol'espondencyja "Tygodnia".)

III(*).
Oddałem poprzednio to, co silil komu należało ...
Z należnem uznaniem odezwałem silil o usiłowa
niach, podjliltych dla spraw wystawy przez jej
członków, zaznaczyłem chlubną działalność organizatorów wystawy, a w ogólnym poklasku dla jej
głównego illicyjutora, dra Polaka, nie byłem
w tyle... Rozpocząłem nastIilpnie wlildrówklil po
wystawie celem zobrazowania takowej czytelnikom "Tygodnia", ale z nieukontentowaniem przerywam ją w dzisiejszym liście, bo, zamiast ujmujących wrażeI1, cisną silil pod pióro: skarga i żal.

w calist naszego l{orespondeuta, z pozostawieniem
jego na
tegoz odpogotodania w
chwili
w nim
D-rowi Polakowi możności usprawiedliwienia si\)
w łamach naszego pisma z poczynionych mu
zarzutów.
Przypisek Redakcyj.
Zamieszczając
powyższy
treści
wy-łą<lznej
wiedzialności
oświadczamy jednocześnie
woŚĆ
każdej
oskarżonemu
CO<)

łości

i przez nikogo nie kontrolowanej.
Można ani na chwillil nie zapominać o uznaniu
dla człowieka Szczlilśliwej idei; gdy jednak idzie
o wykonanie tej idei, stykające silil już ze Spl"awą
całego ogółu, tam należy możliwość wykolejenia
zabezpieczyć odpowiednim hamulcem ...
Tak sifJ dzieje w całym świecie ucywilizowanym... U n.as ogół jest zbyt malo dojrzałym, aby
umiał zająć się przezornie inicyjatywą, nadaną,
przez jakąś jednosLklil; woli to raczej pozostawić
samym inicyjatorom, którzy mogą" albo nie mogą,
wyjść z takich misyi zwycililzko i godnie.
Ponieważ wystawa hygieniczna budzi głośne
i coraz głośniejsze nawet niezadowolenie wśród
bardzo szerokiego grona najpoważniejszycb exponentów; ponieważ wystawa hygienicr.na nie uczyniła dotą,d żadnego wybitniejszego wrażenia na
ogóle tutejszej publiczIlości; przeto - jedno
z dwojga: albo wystawa jest nieudana, albo Iderunek jej organizacyi musi być złym i niewła
ściwym/..

Zbadajmy to bliżej. Wystawa bygieniczna nieujest o tyle tylko, o ile jest na niej to, coby
moglu niebyć i-o ile niema tego, co by być powinno. Zresztą, wszystko w porządku, co do samej
rzeczy.
Co innego jednak z jej komitetowem ciałem,
z ustroju którego wylania silil zawsze i na JmZdym
kroku osoba d-ra Polaka.
Pan doktor PoJak bezwarunkowo zasłużył sil)
krajowi, jako inicyjatol' wystawy hygienicznej.
Podkreślany wyraz inicyjatol', ponieważ o ile-jako taki - okazał silil bardzo pożytecznym, o tyle
jednak, jako samorządca na wystawie, jest-wprost
niemożliwym ...
Przestallmy bawić silil w komplementy, przestańmy oszukiwać silil nawzajem i przestmlmy robić sobie pensyjonarskie dygi, gdy iclzie o sprawy
poważne i serJ'jo ...
Więe niemożliwym jest p. Polak z następujących
przyczyn:
l-O) że usLanowił monopole na sprzedaż produktów, sprzeciwiając silil tern samem elementarnej
etyce wszelkich wystaw całego świata;
2-0) że z tego powodu jJowstrzymał napływ wielu
deldaracyj wystawców, którzy byli przygotowani do przyjęcia udziału, a wyrzekli silil tego;
s-o) że zbudował znacznym kosztem "Starą--War
szawlil", która lwsztów tych nie zwróci, bo publiczność za oglądanie dyjoramy clodatl~owych
pieni~dzy płacić nie chce;
4-0) że udzielił pozwolenia. rozmaitym przedsię
biorcom, nic z hygieną, wspólnego nie mają
cym, na wyciąganie grosza z kieszeni publidaną

czności;

5-0) że stosunek swój do eksponentów u czy nił zi-

mnym, oschłym i nieprzyjemnym;
6-0) że sprawozdawców dziennikarskich (bez wyjątku

wszystkich) traktuje jak swoich podkomendnych i wprost nietaktownie;

że żadnych UW:lg prasy warszawskiej nie
przyjmuje do wiadomości;
8-0) że tylokrotnych prośb publiczności, wystawców i pra'ly, tyczących si\) budowy szaletów na
wystawie, dotfłd nie uwzgl\)dnił i widocznie
uwzgl\)dnić nie myśli;
9-~ ) że propagować wystaw\), zwyczajem powszeclmie przyj\)tym (choćby przeł': rozwieszanie
w miejscach publicznych plakatów istniejących)
nie umie i nie chce;
10-0) że zniech\)ca przemysłowców, sposobem traktowania ich, od uczestnictwa tychże IV wystawach naszych w ogólności, a w wystawie bygienicznej na przyszłość, w szczególności.
Pozwoliłem sobie postawić Szan. inicyjatol'owi
wystawy hygienicznej dziesi\)ć zarzutów, nie m?gą,c, wskutek pośpiechu, sformować na raZle
wi\)cej ...
To są, główne przyczyny, dla jakich na wystawie widać wi\)cej tych, co mają, kwaśne miny,
niż tych, "których" oblicze
zdobi uśmiech
zadowolenia...
Adolf Stal'kman.

7-0)
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KONKURS.
Sadzac z dziewieciu nadesłanych nam prac
na konkurs, na ~apisanie Sylwetki-przyszliśmy do przekonania, że mało kto z nadsyłajacych takowe, zdał sobie jasno sprawę
z tego, co to jest mianowicie "Sylwetka"
i jaką powinna być jej treść i forma.
Przedewszystkiem, sylwetka-to nie powiastka, nie nowelka, a tern mniej szkic powieściowy, choćby najkr6tszy.
Nie można
w forme sylwetki wtłoczyć żadnej akcyi
skończo~ej; nie można opisywać czyichś
czynności, iść za swym bohaterem krok
w krok i wdawać sie w jakiekolwiek szczeg6ły z jego życia. 'Uchwyciwszy jakiś typ,
należy raczej wskazać gł6wne, znamienne
jego cechy, kt6remi się różni od swego otoczenia, któremi zwraca na siebie og6lną
uwage, które go ośmieszają, podają w pogardę; budzą politowanie, wywołują gniew,
lub uwielbienie. Słowem, typ, brany za
przedmiot sylwetki-musi być istotnie typem, odrywać sie od tła, na którym się zarysowuje jego profil, musi stanowić koniecznie na tem tle ujemną lub dodatnią jakąś
wypukłość.

Stan osoby, jej powołanie lub stałe zaję
cie, chociaż urabia ją podług odrębnej, danej modły--nie kwalifikuje jej jeszcze na
przedmiot do Sylwetki; toż przecie feministkę, pawicę, grabarkę, warchoła, moczygę

be, filara, znaleźć można we wszystkich
warstwach społecznych, wśród rozmaitych
powołań i zajęć ludzkich.
Na prowincyi
typy te więcej się tylko uplastyczniają niż
w wielkich miejskich zbiorowiskach, w których giną niepostrzeżone.
Jeszcze słowo. Zbytnia drobiazgowość
w przedstawieniu typu, sylwetkowo branego,
bezwarunkowo chybia celu; nale:i.y go tylko
szkicować, podmalowywać dokładnie ale
z profilu, wybierać same rysy główne, zna·
mienne, stanowiące najcharakterystyczniejsze jego cechy. W przeciwnym razie sylwetka nie uchwyci typu, ale da fotografiję
danej osobistości, przedzierzgnie się w paszkwil, lub w nudne studyjum psychologiczne.
Zdaje si q, żeśmy dokładnie uwydatnili
myśl naszą. Przystosowując teraz skalę powyższych wymagań i zapatrywań, do prac
na konkurs nam nadesłanych, musimy
oświadczyć, że, biorąc bezwzrifAJdnie, żadna
z tych prac nie uczyniła zadość powyższym
wymaganiom. Jedna z nich wszakże bardzo
się do nich zbliża-i tę najchętniej postanowiliśmy

~
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premiować.

Wśr6d

nadesłanych

utworów są niekt6re niezłe, nawet dobreale... nie są to "sylwetki"; jeśli autorowie
ich pozwolą, gotowiśmy nawet niektóre
z nich wydrukować, ale ... nie pod rubryką
"sylwetek". Dlatego też nie będziemy w tej

chwili krytykowali żadnej tylko premiowaną. Tytuł jej

wymienimy

"DYGNITARZ".
"Dygnitarz" napisany został jakby od
niechcenia; forma jego nawet nieco zaniedbana, ale nie można jej odmówić pewnej
oryginalności i pochwycenia prawdy na gorącym uczynku. Przytem "Dygnitarz" prowincyjonalny-to istotnie typ nadający się
do pl'owincyjonalnej sylwetki - zwłaszcza
też Dygnitarz wiejski, zaściankowy, jakiego
przedstawił nam autol'.
Nazwiska autora nie wymieniamy, gdyż
nie wiemy jeszcze, czy sobie tego życzy.
Sylwetkę wkr6tce wydrukujemy.
.
Redakcyja.
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Surzyńskiego, znanego z dzieła swojego
"Pieśni polskie kościoła katolickiego od

najdawniejszych czasów do koilCa XVI stulecia" .
}.,Towina.
--~--~+~------

Z Miasta i Okolic.

- W gimnazyjum męzkiem rok szkol·
ny skończył się dnia 5 b. m.
Z kI. przyg. zaliczono, jako kandydatów do kI. I - 41, nadto 8 ma zdawać
egz. powakacyjny; - z kI. I promowano 27,
zaś do egzaminu powakacyjnego wstrzymano 20j-z kI. II prom. 19, egzam. powak.
--«+z,-ma zdawać 33;-z kI. III prom. 32, do egz.
powak. 21; - z kI. IV prom. 28, do egzam.
powak. 25j - z kI. V prom. 43j - z kI. VI
Częstochowy.
prom. 24j-z kI. VII prom. 21.
Od klasy przygot. do IV włącznie, nikt na
(Ś p i e w y G r e g o ryj a ń s k i e).
rok drugi nie został pozostawionYj wszyscy
bowiem, któl'zyby w zwykłych warunW prowadzone do muzyki kościelnej na kach mieli zostać, wyjątkowo w tym roku
Jasnej G6rze śpiewy gregoryjańskie, roz- otrzymali egzamin po wakacyjach. (Jo się t ywijają się nader pomyślnie, pod umiejęt- czy kI. V do VII włącznie, ~robiono przedstanym kierunkiem p. Antoniego Łęgosza, któ- wienie do ministeryjum o pozwolenie skła
ry dokłada wszelkich starań i pracy, by dania egzaminów po wakacyjach dla
doprowadzić śpiewaczą drużynę do wyso- uczniów, mających nie więcej llad 2 niedokości zadania, a z młodszymi amatorami stateczne stopnie. (Z V dla 3 ucz., z VI dla
trzeba posiadać dużo wytrwałości i dużo 4, z VII dla 1). Bezwarunkowo pozostaje na
dołożyć pracy, by można· z nich ulepić po- rok drugi z tycb klas tylko 3 ucz. kI. VI.
dobny materyjał. To też p. Ł. pracuje gorOtrzymali nagrody i pochwały:
liwie i cierpliwie, a przeor klasztoru ks. RejZ kI. przyg. nagrody: Ogrodzki Stanisław,
man dzielnie mu dopomaga, zajmując się Timkowski Joanj pochwały zaś: Badowski
z ojcj)wską troskliwością młodymi adepta- Piotr, Bogusławski Stefan, Waincir Szmul,
mi. Spiewacza drużyna, skompletowana jest :Mianowski Bohdan, Poraziński Edward,
z 50 os6b: w tej liczbie dorosłych os6b 20, Slomiński Michał, Jucbnowski WasiI.
przeważnie z młodzieży urzędniczej, i z 30
Z I klasy: nagrodę Wiśniewski Zygmunt,
dzieci.
pochwałę Kempiński Felicyjan.
Pierwszy raz mieliśmy sposobność usłyZ II kl. nagrodę: Gelbard Antoni, pochwaszenia śpiewów gregoryjańskich na Summie ły: Kurhanowicz Eugenijusz i Szmidt Serw Wielką niedzielę, a od tego czasu po dzień giusz.
Z III kI. nagrodę Fabiani Stefan, pochwadzisiejszy widzimy ogromną różnicę i wielki postęp w wykonaniu. Przeważnie apie- ły: Kacprowski Zygmunt, Rozanow Włodzi
wają msze Schweitzera, Zangla i Brossaga. mierz, Fiediaj Włodzimierz.
W dniu 22 maja zjechał na odpust doZ IV kI. pochwały: Zakrzewski Karol, Le·
roczny ks. biskup sufragan Kossowski. Tłu- wit Izaak i Słomiński Adam.
Z V kI. pochwałę Wilbert Aleksander.
my pątników i ludności miejscowej, oczekiwały Biskupa przed murami klasztoru
Z VI kI. otrzymali pocbwały: HeJ'szmal
i uczestniczyły przy pontyfikalnem wpro- Borys, Pożarski Jerzy i Potułow Serginsz.
W VII klasie pochwałę otrzymał Ettinger
wadzeniu dostojneg'o pasterza do świątyni.
Wszyscy miejscowi zakonnicy i wielu księ- Szmul.
ży świeckich, wraz z tysiącami pobożnych,
Z klasy VIII wyszli, po otrzymaniu ateprzodowało procesyi, i, przy biciu we wszy' statu dojrzał()ści: Bołotow Bazyl, Bronikowstkie dzwony, ks. biskup wstąpił do głów- ski Maurycy, Widerakiewicz Kazimierz,
nego kościoła, powitany hymnem "Ecce Wiśniewski Władysław, Władymirow :Misacerdos magnus" ks. dr. SuszyńSkiego,\ chał, Wolski Antoni (z medalem złotym),
wykonanym przez chóry amatorskie czysto Wygrzywa!ski Jan, Gelbard Henryk, Geri poprawnie, pod batutą p. Łęgosza. Przed' licz Ryszard, Zeliński Leon, Katelbach Ta·
wielkim ołtarzem modlił się dostojny pasterz deusz, Kiełkiewicz Włodzimierz, Kiszkin
długo, a następnie procesyjimalnie prze- Konstanty, Kurhanowicz Aleksy (z medalem
szedł do kaplicy Matki Boskiej, gdzie przed złotym), Miiller Stanisław (z medalem złotym),
odsłoniętym obrazem modlił się znowu czas Mirecki Eugenijusz (z medalem s1'eb1'nynl,),
jakiś.
Towarzystwo śpiewacze przeszło Michalewski Włodzimierz, N azimow Eugez chóru nawy główn~j, na chór przy kaplicy niusz, Olkowski Władysław, Piątkowski
i uczciło pasterza hymnem specyjalnie na Stefan (z medalem sreb7'nym), Rozanow
dzień ten wyuczonym "Boga Rodzico dzie- Mikołaj, Różycki Lucyjan, Chrzanowski
wico, Bogiem sławiona Maryja", autorstwo Damian, Szeniec Jan i Jakowski Józe,
której to pieśni przypisują św . Wojciechowij
- \V wyższej łódzkiej szkole ueukład pieśni jednakże odnoszą kroniki do mieśllliczej otrzymali patenty: Biedrzycki
połowy wieku XIV. Jest to naj starsza pieśń Jan, Bielski Kazimierz, Chmielewski Chakościelna i najdawniejszy zabytek poezyi man, Ciesielski Wacław, Gdesz Edmund,
i muzyki polskiej. Podobizna rękopisu illll' Gellert Gdalia, Grekowicz Stefan, Grohman
zycznego znajduje się w biblijotece Jagiel- Leon, Januszewski Czesław, Kazilllirski
lońskiej,
a melodyj a przełożona na dzi- Bolesław, Krauze Ott011, Krusche Robert,
siejszą pisownię muzyczną z rękopisu z 1'0- Kulisz Stanisław, Kuczewski Władysław,
ku 1407 przez Polińskiego. Przepyszna ta Lahmert Alfred, Luhe Wacław, Lichtenfeld
pieśń, pomimo krótkich studyjów i trudno- Stanisław, Mal'goles Mojżesz, MerkeI Ludwik,
ści w przyswojeniu starego języka jakim Olkowski Franciszek, Płachczyński Aleksanpisana, odśpiewana była nader poprawnie der, Vonikiewski Gustaw, Rembowski Zyi umiejętnie. Pomimo trudności akustycz- gmnnt, Rozental Norbert, }{nbinsztejn Danych w kaplicy, gdzie nizkość ch6ru i obe- wid, Starzyński Bronisław, Gustaw Koncność kilku nisz, tak zwanych dawniej lóż, stanty, Szewczykowski Wacław, Saeliger
utrudniały zadanie, gubiąc głos w swych Wilhelm, Wilski Tadeusz, Woźnicki Jan
wnętrzach, amatorzy wywiązali się z zadania i Zarzecki Cze law.
b. dobrze. Podczas procesyi Bożego Ciała,
- \V ginlllazyjllm męzkiem łódzkiem,
w Jniu 26 czerwca, przy wszystkich ołta- otrzymało świadectwa dojrzałości 13 abiturzach, amatorowie odśpiewali hymny ks. ryjentów: Jaffa Józef, Knapski Stanisław,
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Kohn Stanisław, Merklein Kazimierz, Nel- brzezińskiego i łowickiego, we wsi Msza- ustawy o asekuracyi wzajemnej dla gubernij
ken Jan, Reikind Aleksander, Rembertowicz dlnia, należącej do Księztwa Łowickiegl), Królestwa Polskiego został przesIany do
Mary jan, Rysiński Walery, Rozenbaum zgorzało dwadzieścia dwa gospodarstw wło- opinii J. E. Jenerał-gubel'llatorowi warszaIzaak, Sancller Mikołaj, Stiller Mojzesz, ściańskich. Przyczyną pożaru byla nieostro- wskiemu.
Wagner Władysław i Wróblewski Stani- żność przy pieczeniu chleba. Straty wynoszą
Gratyfikacyja jubileuszowa. W piątek
sław.
kilkanaście tysięcy rubli, nie licząc zapasów 5 b. m., w gmachu resursy kupieckiej w WarKobieta, czy.. .? Godzina 3 po w zbożu i innych produktach. Przeszło 150 szawie odbyło się 'doroczne zebranie ogólne
południu; słońce pali iście afrykańskim ża- ludzi zostało bez dachu.
akcyjonaryjuszów kolei wiedeńskiej, na kt6żem.
Kto może siedzi w domu lub chroni
- Z Sądów. W sprawie Stawickiego, są- rem przedstawiono do zatwierdzenia projekt
się pod konarami drzew; nawet psy wyszu- dzonego w piotrkowskim sądzie ' okręgowym gratyfikacyi jubileuszowej dla pracowników
kały sobie cienistych legowisk i używają za zabójstwo Leokadyi Binek w hotelu Po- kolei.
siesty z wywieszonemi J·e.zykami·, tylko mała, znańskim w Sosnowcu, prokuratoryja podała
.
k
t h
= Napa ść na cyklisto' w będ ue
surowo a. d . b
d
. któ
czteroletnia dziewczynka, modnie, ba nawet ape· l aCYJę
o
lZ y są owej,
ra
w
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l
l
k'
h
.
d'ł
W ez- raną· Wójtowie gmin w gub.
ube s'lej
zbytkownie wystroiona, zanoszlł·c sie. od pła- d llIac sprawę tę ponowDle osą Zl a.
.
d
G
J
-z
d
d'
k
l k k"
otrzymali w tej mierze poleceDle o p. uczu, chodzi po rozpalonym chodniku nieo- wany o spraw zeDla e spertyzy e ars lej b
k
ł
l'
by- l ernatora, z roz azem, aby wy t umaczy I je
. k' d 'ódł ~ B' k d
Podal ogrodu po-bernadyńskiego. Dziecina d r. T rOlc I 'OWI I b,ze dme za uszoną
k
l
śl
nie śmie nawet zbliżyć si~ do bramy ogro- a rozmy D1e. z a są owa wyro są d u udowi wiejskiemu.
dowej, bo mamusia jej, szykowna, wyperfu- okręgowego, skazujący Stawickiego na rok
= Ulgi wojskowe. Na zasadzie prawa o pomowana elegantka, flirtuje tam z pewnym więzienia, zamieniła na zesłanie do Syberyi wszechnej służbie wojskowej, kończący
równie eleganckim jegomością i nie życzą na osiedlenie.
szkołę elementarną służą w szeregach o rok
sobie bynajmniej mieć obok siebie niepożą- Napad zbrojny. W nocy z 29 maja na krócej. Dotychczas atoli, aby uzyskać ten
danego świadka. Znać dziecina dobrze wytre· 30 w gminie Bałucz pod Łaskiem kilku nie- przywilej, wychowaniec szkoły elementarnej
sowana, bo skoro rozflirtowana para wyszła znanych złoczyńców napadło na dom leśni- musiał zdawać egzamin za osobnem na to
z ogrodu, biedactwo, na jedno surowe spoj- czego Marcina Oleczko, w majątku Kiki. pozwoleniem naczelnika dyrekcyi naukowej
rzenie mamusi, dusi łkania rozsadzające ma- Przywiązawszy drzwi sznurem do płota w gimnazyjnm, albo w seminaryjum nauczyleńką jej pierś, ociera łezki i idzie za i podparłszy okiennicę polanem drzewa, na- cielskiem; /:lame bowiem świadectwa nie wynią w oddaleniu co najmniej dziesię· pastnicy poczęli kopac jamę pod progiem, starczały. Obecnie przepis ten został zmieciu kroków. Od czasu do czasu mamusia aby tym sposobem dostać się do mieszkania niony. Ci, którzy zechcą korzystać z przyodwraca głowę i spogląda na dzieci- leśnika, nie rozbudziwszy nikogo. Na krzyk sługującego im prawa, mogą zdawać egzanę, a skoro tylko zbliżyła się cokol- atoli leśniczego, który naraz spostrzegł co mina w gimnazyjach, seminaryjach nauczywiek, surowem mierzy ją spojrzeniem. się dzieje, włościanie sąsiedzi pospieszyli mu cielskich, szkołach powiatowych, wiejskich,
Dziewczątko, pod wpływem wzroku matki, z pomocą i odpędzili rabusiów, którzy, od- oraz przed komisyjami, do których mają nablednie, trzęsie się jak w febrze i zwalnia strzeliwa.jąc się, uszli bezkarnie w zarośla.
leżeć: komisarz włościański, ksiądz i dwaj
kroku.
_ Dynamit. W os. Czeladź gminy Gzi- nauczyciele.
Kartka z powieści?... Bynajmniej; zda- chów, w pow. będzińskim, w tych dniach nie= Z Nizszego Nowogrodu telegrafują do
rzenie prawdziwe, którego piszący te sło- znani złoczyńcy podłożyli dynamit pod próg nN owego W remia", że na otwarcie wystawy
wa naocznym był świadkiem.
domu Szwejcerów. Wybuch spowodował przybyć ma prezes komitetu ministrów, miIleż skarbów mieści w sobie serce kobiece, znaczne szkody i powybijał wszystkie szyby nistrowie spraw wewnętrznych, finansów,
ale zarazem jakimże bywa ono niekiedy w domu, stojącym naprzeciw, po drugiej rolnictwa, poselstwo kitajskie, emir Bucharpotworem!..
stronie ulicy; na szczęącie atoli, nikt z ludzi ski, han Chiwański etc. Napływ gości z proPo czterech tygodniach upału, nie uległ wypadkowi. Sledztwo w biegu.
wincyi bezustannie te ż wzrasta.
Piotrków i jego okolice doczekały się nare- Bilety powl·otne. Na wszystkich bez
Orkiestra czeska, w flniu 4 b. Dl. przeszcie deszczu, w nocy z ubiegłego czwartku wyjątku nieomal kolejach żelaznych, stacyje jeżdżała przez Granicę, udając się na wyna piątek. Deszcz to bardzo upragniony i ta- położone obok miast większych mają zapro- stawę do Niższego Nowogrodu.
ki właśnie, jakiego było potJ'zeba dla wzro- wadzone w komunikacyi z Warszawą bilety
------~<»~-----stu jarzyn i ostatecznego rozwoju posiewów: powrotne, sezonowe, lub abonamentowe.
ciepły, obfity anie ulewny, trwający, z niePiotrkówzWarszawą,azPiotrkowemŁódź
wielkiemi przerwami przez całe dwa dni. i Sosnowiec związane są tysiącami intereROZMAITOŚCI.
"Zloto nie deszcz" - jak mówi lud nasz sów, dla załatwienia których nie wystarcza
wiejski.
'
korespondencyj a; czyby więc zarząd kolei- Łobuzy podmiej/:lkie zuchwałość swą jubilatki nie uważał za stosowne pójść za
Spadek
Rl.nerykal'iski.
Przed
posuwają często do granic niemożliwych przykładem znacznie młodszych od niej ko- czterdzi estoma laty w pewuym dworze bawiła
Niektórzy z nich robią sobie sport prawdzi- lei i zaprowadzić dla Piotrkowa w komuni- u kuzynów młoda i bardzo przystojna panna Auna.
prz ebywał tam i Kazimi erz Kuczewwy z zaczepiania przechodniów, a zwłaszcza kacyi z Warszawą, Sosnowcem i Łodzią bo- Jednocześnie
ski, sympatyczny młodzieniec. Zwykłą koleją rz ekobiet. Niejaki np. S. W. mieszkający za dajby bilety powrotne, ważne w ciągu czy młodzi pokochali się gorąco, a wkrótce nawet
stosunek mi ę dzy nimi zaszedł cokolwiek zadaleko.
młynem parowym, za koleją, jest podobno 48 godzin.
K. pragnął poślubić ukochauą; natrafił atoli na tak
postrachem całej tamtejszej dzielnicy. Z kiDopominamy się o to już po raz drugi! ..
siluy opór ze strony rodziny , iż bdną miarą przejem w ręku, najczęściej w stanie podchmie_ ""\Vypadki. W końcu z. m. we wsi i gm. walczyć go nie mógł.
lonym, zastępuje z innymi drogę przecho- Bełchat6wek utopiła się w sadzawce dziewczynka Zrozpaczony, porzuca kraj i wyjeżdża za granicę.
dniom, zaczepia kobiety i tym podobnych 2-letnia, nazwiskiem Weronika Millerj we wsi i gmi- Był w Egipcie, tułał się po niezmierzonych stedopuszcza się nadużyć, mącących spokój nie Kuźnica utopił się w rzece Widawce 4-letni Sta- pach Ameryki południow ej, wreszcie dotarł do
l'
ó 'l ni sław Lallgierj przy młynie Bendków w gm. Kl-esz Arizonu i milijonow ej dorobił się fortuny, ku cze'
W
b
b
pU blICzny.
arto y, a y po lCyja zwr CJ a czów utopił się 10.cio letnI Marcin Żurowskij we mu niemałą pomocą był mu olbrzymi spadek odziebaczną uwa.gę na tego ptaszka i jemu po- wsi Kaszewice gm. Kluki zmarł z poparzenia, z po- dziczony po bracie rodzonym, Wojciechu Kuczewpodobnych, których jest moc wielka.
wodu zapalenia się ubrania, 4-letni Franciszek Sie- skim (o ~padku było pomieszczone ogłoszenie
..
P
d
d
.
wieraj we wsi Barczkowice gm. Kamińsk zmarła w "Słowi e ~ w ur. 160 z 1', 1889).
Zł O dzlej.
rze ty go mem, znany z podobnej przyczyny 3-letnia Eleonora OIejnikj we
Pozostała w kraju Auna urodziła syna Teofila,
policyi, kieszonkowy złodziej, wyciągnął wsi Łubień gm. Grabica utopił się chłopiec nazw i- z którym zamieszkała IV Zambrowie, w poZ kieszeni portmonetkę pani 'far., lecz skiem Józef Gajda.
wiecie łomżyńskim. Uboga, nie mogła dać synowi
sw emu Zadnego wykształcenia. Chłopiec, chociaż
przyłapany na gorącym uczynku, porzu------~~------szlachcic herbu Poraj, w młodości pasał gęsi.
ciwszy swą zdobycz, nagle zbiegł, zanim
Ojciec, zostawszy bogaczem, zapytywał się o maT. zdołała zawołać na pierwszego z przePl'Zypominając Szanownym prenume- tkę i o ni ego, ale ciocie odpowiedziały mu, że i syn
chodniów.
i matka ni e żyją. Ciocie zabrały także Teofilowi
- 'Vobec wązkich chodników na na- ratorom naszym, że czas jui składać metrykę i dyplom szlachecki, Teofil, dowiedziawszy
sil( z gazet, że ojciec jego żyje, przyjechał umyślnie
szych ulicach, wszelkie wystawki i werendy przedpłatę na kwartał t 'r zeci, pro- do Warszawy, aby prosić Redakcyję "Słowa~ izby
niepomiernie utrudniają ruch spacerowy
ogłosiła, że on i matka jego zyją. Skoro "Słowo~
Czyby, wobec tego, nie należało przedłużyć simy jednocześnie o UI'egulowallie ra- z opowiadania jego zrobi "historyj ę " wiadomość ta
dojdzie do jego ojca, a wtedy skończy się bieda
mostku przed cukiernią p. Zommera, której chunków bieżących.
jego i j ego matki. Zresztą nie idzie mu o mająt ek;
werenda, zajmując taką samą długość, jak
chciałby tylko odnaleźć i poznaó ojca.
mostek, utrudnia wejście na niego z choOn.. yłki sqclo"We. Jak dalece sąd krydnika. Przejść zaś z chodnika na mostek
minalny musi być os trożnym , aby wypadki em nie
pot ę pił niew.innego, dowodzą omyłki sądow e, któkażdy musi, gdyz sam chodnik zaj~ty został
rych list ę · powięk szyła ś wi eżo - omyłka sądów
pod werendę.
Wiadomości bieżące.
austryjackicl!. W Gracu, w tych dniach, wyszła na
- Sąd okręgowy tutejszy wyjeżdżał
jaw niewinno ś ć dwóch chłopców Kroackich, osądzo
nych przed ośmnastu laty na dożywotnie więzieni e ,
w tym tygodniu do Łodzi dla osądzenia
morderstwo pocztylijona. Jeden ze skazanych,
tam 13 spraw karnych. Komplet sądu skła= Ubezpieczenie od ognia. "Nowosti" do- za
po siedmiu latach umarł w wi<; zieniu. Drugi podadali: prezydujący S. E. Hertzog, oraz człon- noszą, jakoby zatwierdzony został projekt wał bezustanue prośby o uniewinnieni e, ale bez skukowie sądu A. W. Kołczanowski i P.~" przyjmowania w Rosyi do asekuracyi tlo· tku. Teraz ,oto wyszła na jaw jego niewinność, przy
Rudniew.
bl'owolnej majątków włościan, które obecnie sądzeniu bandy rozbójników, która , w liczbie wielu
- Pożal· zabudowal. włościal'lskich. obowiązujące przepisy wyłączają od ase- przestę pstw , popełniła i owo mord erstwo.
Kilka dni temu, na pograniczu powiatu kuracyi gubernijalnej. Projekt zaś nl)wej
- -«••- -
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2) Począwszy od dnia 2 lipca r. b., IV każdy
czwartek i niedzielę, na Cyklodromie Towarzystwa grać będzie miejscowa orkiestra, urządza
Wyrokiem z dnia 24 maja 1'. b. postanowił:
3 (15) czerwca w m. Piotrkowie, w domu ne będą: "corso", wyścigi amatorskie z nagrodami
1) Ogłosić upadłość kupca z osady Aleksandrów
pod ~ 320 przy ul. Krótkiej i pod M 12/15 przy i, w miarę możności, fejerwerki, ognie bengalskie Mendla Goldberga;
(3-1)
placu Maryjskim na sprzedaż sprzętów domowych i t. p.
2) Upadłego ]\fendla Goldberga zamknąć w wię
i towarów lokciowych, od snmy 829 rs. rs. 40 kop.
zieniu za długi;
( J 6) czerwca IV m. Piotrkowie na placu
3) Majątek upadłego., gdzie się takowy znajduje,
Włodzimierskim na sprzedaż mebli,
sprzętów doopieczętować;
mowycb i bydła, od sumy 223 r 8.
4) Sędzią komisal·zem upadłości mianować człon
- 5 ( J 7) czerwca w m. Piotrkowi e, na ulicy
Illassy upadłości
ka sądu X. F. Kołokołowa, kuratorem zaś AdwoP etersbu rski ej, w sklepie nieboszczyka Andrzeja
Aleksandra Czyiiskiego.
Piotrkovvskiego ku.p~a. kata ZaPrzysięgłego
Tamilina ua sprzedaż rózuych towarów, ocenionych
zgodność
na sume 5656 rs. 60 kop.
Kurator masy:
- 4 (16), 7 (19), 11 (23), 14 (26), 18 (30) czerAleksander Ozyił.łJki
wca, oraz 21, 25, 26, 27 i 28 czerwca (2, 6, 7, 8
Adwokat przysięgły.
i 9 lipca) na rynku w m. Piotrkowie na sprzedaż
wzywa niniejszem wszystkich wierzycieli Na mocy powyższego wyroku, oraz deeyzyi sę
inwentarza zywego i martwego.
.
- J4 (26) czerwca w urzędzie gminy Zarki na massy, aby w przeciągu dni czterdziestu, dziego komisarza z dnia 24 maja, wzywam wie3-cb letnią dzierzawę dochodów z łaźni i koszerni licząc od daty niniejszego ogłoszenia, stawi- rzycieli masy, aby stawili się osobiście lub przez
żydowskiej w Żarkach, od sumy rocznej 165 rs. li się osobiście lub przez pełnomocników pełnomocników IV duiu 8 (20) czerwca r. b., o godzinie 12-tt>j w połuduie w Wydziale Cywilnym
5 kop., in plus.
przed niżej podpisanym i oświadczyli, w ja- Sądu Okręgowego Piotrkowskiego, celem złożenia
listy kandydatów, dla dopełnienia wykiej sumie i z jakiego tytułu są wierzyciela- potrójuej
boru syndyków tymczasowych masy upadłości MeuKomitet Towarzystwa Cyklistów
mi, oraz aby swoje tytuły złoży li temuż Syn- dla Goldberga.
w Piotrkowie.
dykowi, lub Kancelaryi Piotrkowskiego Są
Kurator, Adwokat Przysi ęgły
NiuiPjszem zawiadamia PP. Członków, że:
du Okręgowego.
AlekJJander
O~yrń!Jki.
1) Dnia 28-go czerwca r. b. staraniem komitetu,
urządzona będzie majówka dla Członków TowaSyndyk tymczasowy Adwokat Przysięgły ~ Poleca się pier·ws~or~~dny
rzystwa z rodzinami i wprowadzonych przez nich
....
a tani Hotel Angielsld
1
gośd. Wyjazd o godz. 3 / 2 po południu.
Bliższe
w mieŃcie ()~ęstoc"'owie. w blizkości
szezegóły u gospodarza klubu.
Zapisy przyjmują
dworca kolei żelaznej.
się po dzień
25 czerwca włąezne.
Piotrków, 1 l czerwca 1896 roku.

Licytacyje w obrębie gubernii.

Sl{tI tJir'!lomu m Piotriomie
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SYNDYK TYMCZASOWY

ANTONIEGO KARSKIEGO
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do sprzedania na korce i ćw i e rci
po 110 kop. za korzec. - Wiadomość
w sklepie, w domu Lipińskiego. Ulica
P ete rsburska za młynem parowym. (2- 1)

Nauczycielka polka
wyższym

BKrełschma[ iGabler B
I

Łódź,

SKŁAD:

przy rynku AlekSandryjSkim!
obok ogrodu po Pijarskiego w Piotrko- f t
wie. Obstalunki należy robić w składzie..

Nr. 108.
na gubernije:
Badomska
"fi

.

polecają: motory gazowe i naftowe, tokarnie, wiertarnie,

l
lk·
t k ł t b .
pu zometry, oraz wsze le ar y u y ec lllczne, po ce-
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przedstawić mogę

SOLEC,
września.
Komunikacyja koleją żelazną Iwangrodzko· Dąbrowską do Kielc lub Ostrowca; ztamtąd dorożką lub tiumanką.
Bliższe szczegóły IV broszurze dora
Wł. Daniewskiego p. t •• Solec", do
nabycia po kop. 50 we wszystkich

Sezon od 20 maja do 20

na własność i tenże urządziłem
wszelkim komfortem.
Doborowa
kuchnią, wyborowemi winami, umiar:
kowanemi cenami i rzetelną usługą
będę się starał utrzymać j uz wyrobioną opiniję.
Przyjmuję wszelkie zamówienia na śniadania, obiady i kolacyje tak w hotelu, jak i na miasto.
Dla dogodności Sz. Publiczności codziennie kursować bedzie kareta z
dworca kolei do Hotelu i z powrotem.
(50-15)
Z szacunkiem

księgarniacb.

Informacyj udzielają: w Solcu (przez
administrator zakładu Piotrowski; w Warszawie: Stefan Godlewski, ndw. przys. (Wielka 39 m. 3).
(3-3-2)
Stopnicę)

~***********~~*****~

Przy~~ry Q~ w~I~CnaQ~W, iC Chor~gwie i Proporce łt
Na Składzie Rowerów.c
~
przy lokalu Redakcyi .,Tygodnia" ]l
.

~loskwę,

Najsilniejsze wody siarczano - słone
w gub. kieleckiej pow. stopnickim.

byłem

s~ de

ę

oszukuj
powaznej reprezenP
tacyi lub agentury fabryk tutejszych na

B

z

,

do szycia

solidne referencyj e i gwarancyję.
V Wiadomość w biurze informacyjnof t handlowo·komisowem Bernarda Berso·
'na, Souatorska 32, sub. sig. ~Reprezentacyja".
(BB. 2649)
(2-1)

HOTEL KRAKOWSKI
na JASNEJ GÓRZE na-

.

składzie

~Iaszylly

V

°

JÓZEF l3UJlVOWSKI.

da na

f

U
t
Piotrkowie, posia-

~

Zaskarbiwszy sobie zaufanie po- .ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft
wszecbne, jako dzierżawca Restauracyi w Hotelu Angielskim VI'" C z ę
s t
c h
",v i e. donoszę, ze

°

:L

systemów, przez dłuzszy czas
wypróbowaue w Piotrkowie, uznane
za najlepsze i cicho szyjące.-Ró\vuiez
posiada na składzie różne części skła
dowe do maszyn, jakoto: czułenka,
igły, tryby, sprężyny, oliwiarki, gumki, pasy, szromcjery, oliwę i t. d.
UWAGA: Wszystkie powyżej wspo!
f t mniane przedmioty sprzedaje po niepraktykowanych dotychczas NIZKICH
•
(5-1)
CENACH.
Tamże można dostać wybór
ft
Ho -w-eróVI'" U:;Ily-w- allych.

SKŁAD ARTYKUŁÓW TECIUVXCZlVYClI

'::~~A~:~:;,r:O~,~~~~~:I~~~~O B or~ginaln~c~ Hille'go motorów
(26-1)

A.

ślusarz-mechanik IV

różnych

z
patentem, pOSZUkuje lekcyj !
ulica Piotrkowska
i korepet.ycyj, przygotowuje do zakła- f t
dów naukowych. Wiadomość u W-ch.
Jeneralni J.łepre~entanci
Sulimierskicb, w gmachu pocztowym.
P>łotrkowlJka. :Naluka i
Tamze lekcyje muzyki.
(3-1 ) . . . .
'f;3
"fi

Odstawa natychmialltowa.

A.

"'l\

n\lbsC:i\l:.c

. .

. .

.

cecbowe, gorUlcze, fabryczne, dla stowarzyszen l t. p. z materyl
jedwabnych trwałych i nie tracących koloru, skromnie lub bogato artystycznie haftowane, wykonywa pracownia haftów ar ty·
stycznych firmy:

T
k
W
""
l
un
W
"I
J

AKUSZERKA

z dyplomem 'Warszawskiego uniwersytetu udziela porad paniom potrzebującym zupełnej dyskrecyi, zaopatrzona
w uteusylja zabezpieczające zdrowie
położnir. .
Przyjmuje na czas dłuz~zy
)ł bez meldunku z umieszczeniem dziec~ ka. Pokoje oddzielue, wspÓlne, wygo"
Cena przystępna. Królewska 31,
)+- dne.
wprost Saskiego ogrodu w Warszawie.
(W. B. O. 2126)
(12-8)

)ł

"

latarki dzwonId, trąbki, pedały filco- ~
~t r~ ~
I ~
"
~Wl' ~ ~
we i gumowe, klucze francuzkie, oli- "'l\
~r~"
wiarki z długi emi końcami, zatyczki do .c
WI WlWj
WI Ijj
)ł
szpicrut, pochwy lub spręzyny do pom- ~
~ Do dzisiejszego uumeru dołącza
arkusz 16 powieści p. t.
pek, pompki, sprzączki do spodni, gum-"'l\
Hapucyrń.łJka, ,,'óg Miodowej.
~"
ki do wentyli, rurki gumowe do pom- ,
(WBO 3171)
(2 2)
pek, kulki, pud ełka reparacyj ue, rączki
'V'YYYY'V'Y'V"V''V'YYYYYYYYY'V'Y
przekład E. D.
do ki erowników.
(10-5)
.................................................................................................... .....
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Redaktor i wydawca
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jaką wartość,

to nie odrzucaj mej

tam; gdzie

każdy

inny

żywiłby urazę,

lub

powodował

prośby,

się zemstą·

Panią de Cel'ences wzruszyła szczerość Pawła;
z uśmiechem spojrzała na wnuczkę, która rumieniła się,
to bladła, słuchała jednak z natężeniem słów ukochauego.
- Czy nie mógłbym -- rzekł Paweł ośmielony
dobrocią babki-wobec pani zapytać pannę Herminiję,
o ile mogę liczyć na jej sympatyję,
- Ależ, panie, to niemożebne - zawołała żywo
pani de Cerences.
Zanim jednak zdołała temu zapobiedz, brzmiał
już cichy, łagodny, ale stanowczy głos Het'minii:
- Prosiłabym cię, babciu, abyś odpowiedziała
panu de Graodpre, że wzruszona jestem głęboko i, o ile
to odemnie zależeć będzie, przyjmę go chętnie.
-- Herminijo!-wykrzyknęła babka zgorszona.
- Powiedziałam babciu nO ile to odernnie zależeć
będzie"-to znaczy, że nigdy nie postąpię wbrew waszej
woli, Byliście tak dobrzy dla mnie, czyż mogłabym odpłacić wam niewdzięcznością! Ale ... kocham pana de
Gnmdpre! ..
- Herminijo! co ty m6wis:t, moje dziecko!-wołała z rozpaczą pani de Cerences,
- Kocham go, babciu, szczerze, z całej duszy,
a jeśli nie chcecie, aby on był moim mężem, nie wyjdę
za mąż wcale,
- Jesteś jeszcze dzieckiem; nie rozumiesz tego,
takich neczy się nie mówi.
- D1aczegobym nie Dliała powiedzieć tego, co
czuję.
Mam lat dwadzieścia, nie jestem już małą

Postanowili tedy, że nazajutrz Paweł uda się do
aby zasięgnąć wiadomości o rodzinie de Cerences. Reszta wieczoru zeszła im na wzajemnych
zwierzeniach.
Paryża,

Paweł

de Grandpre nie odczuwał nHjmniejszego
oawet, że był kiedykolwiek chorym w chwili, gdy pociąg unosił go w stronę Paryża,
Czas był prześliczny i wszystko się do niego śmiało.
Jedynym, ciemnym punktem w jego myślach była niepewność, czy zastanie swoją ukochaną w Paryżu.

zmęczenia; zapomniał

N a kazdej stacyi niespokojnym wzrokiem śledził
wchodzących lub wychodzących z wagonów, Gdyby wśród nich ujrzał Hermiuijft! Nie miał
najmniejszeg'o pojęcia, gdzie zamyślała wyjechać na
lato rodzina de Cerences, w jakim zakątku kraju leżały icb posiadłości; nie wiedział wreszcie, czy je mieli, bo nigdy mowy o tem nie było.
pasażerów,

Przed jego oczami przesuwały się fale jasnych
sukien i różnobarwnych parasolek, bawił go widok
pasażerów, dążących ku stacyi na prostycb wozach,
hardzo zakłopotanych i trawionych obawą spóźnienia.
W tej chwili więcej osób wsiadało, niż wysiadało;
ojców żegnały dzieci, wyczekujące na platformie do
ostatniej chwili odejścia pociągu.
Co za prześliczny widok! Te uśmiechnięte buzie
w aureoli ciemnych lub jasnych loków, te wielkie ciekawe oczy-jak magnes przyciągały uwagę Pawła.
Nemezys.
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jak on, małym
ojca na pociąg, Towarzyszyła mu zawsze matka i trzymała za rękę, obawiając się wypadku; czuł jeszcze teraz dotknięcie tej
sobie

jednocześnie,

chłopczykiem będąc, odprowadzał

ciepłej, miękkiej dłoni.

wracały
tłumnie ...
nazawsze wymazać
z pamIęCI. Matka, któ\'ą tak surowo, choć słusznie potępiał, wszak ona kochała go lliegdyś? Pamiętał wyraz
bezbrzeżnej miłości, opromieniający jej twarz tak pię
kną, a dziś tak bardzo smutną, gdy pochylała się nad
łóżeczkiem syna, Wspomnienie pieszczot, pocałunków
tej matki, którą ubóstwiał wtedy, napełniało serce
Pawła bólem i rozkoszą jednocześnie,
Ojciec przebaczył! Czyż on ma prawo gniew
w sercu chować! Niechże już raz nastąpi pojednanie.
Zniewaga obmytą została we krwi, więc broń trzeba
którą

przeszłości

chciałby

był

złożyć.
Pociąg zatrzymał się.

Paweł wysiadł i dorożką
do mieszkania, zajmowanego przez nich przy
quai Voltaire.
Dawniej, gdy pan de Grandpre zmuszony był we
wszystkiem spuścić się na służbę, utrzymanie tego pied-aterre, jakkolwiek bardzo kosztowne, pozostawiało wiele
do życzenia. Dziś porządek tu był wzorowy, Każdy
udał się
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jakąś dziwną, niepojętą radością.

Wspomnienia
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na nie z jakąś pobłażliwą tkliwością, a w wyobraźni jego zarysowywały się mgliste obrazy przy·
szłości.
Widział siebie otoczonego również taką gromadką maleńkich, drobnych istotek, które wspierać
będzie i prowadzić po drodze życia. Serce mu wezbrało

przeszłości,
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Patrzał

Przypomniał
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On rozumuje, ale ty pani, odczuwasz sercem ... a ja kocham pannę Herminiję ... O! gdybyś wiedziała, jak ją
kocham!..
Wypiękniał tak pod wpływem uczucia i zapału,
że pani de Cerences patl'zyła na niego z mimowolnym
zachwytem. Nie zwrócił się ani razu do Herminii-był
jej pewien. Ale gdy błagał babkę, młoda dziewczyna
w każdem jego słowie odczuwała żar miłości.
W końcu umilkł i spuścił oczy, Tymczasem gołę
bie wciąż gruchilły, powietrze przepełuiała woń kwiatów, a cichy szmer fontanny dodawał jeszcze uroku tak
niezwykłej chwili,
Pani de Cerences pierwsza przerwała milczenie,
- Gdyby to zależało odemnie, ... rzekła.-Byłeś
mi pan zawsze bardzo sympatycznym... Ale, gdy chodzi o krok tak ważny, rozumie pan, nie możua się kierować jedynie sympatyją... Pragniemy puedewszystkiem szczęścia dla naszego dziecka,
Spojrzenie IJel'minii tłomaczyło wyraźnie, gdzie
tego szczęścia szukać dla niej tueba; więc pani de Cerences, chcąc przerwać tę niebezpieczną rozmowę, zamierzała powstać, gdy Paweł, ździwiony sam swojem
zuchwalstwem, powstrzymał ją ruchem błagalnym.
- Pani-mówił, a zapał unosił go coraz więcej
zaklinam cię, bądź mi przychylną, Obawiam się, że nie
tak łatwo przyjdzie mi zwyciężyć opór pana de Cel'ences, choć, Bóg widzi, że w całem mojem życiu nie
znajdzie nic godnego zarzutu... Ale ty, pani, kochaSZ
pannę Herminiję, pragniesz ją widzieć szczęśliwą.
Jeżeli miłość i szacunek uczciwego człowieka mają

