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mAWG 'ęm SŁAWA~~ 
B~ ~~ ~~"""=~ ~ ~ 
z wyborowej angielskiej stali, znany z wy
jątkowej trwałości i mocy, w kompletnie 
dobrym stanie, jest do odstąpienia za przy
stępną cenę. WiadomoM bliisza w Redakcyi 
"TygOdnia" lub u p. Luf ta ślusarza. (4-3) 
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domość w Redakc.) i między ft 
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CZYSTE WINO CZERWONE KRYMSKIE 

po h:op. 50 butelka 
proszę sprobować w handlu Jnlijana Fuchsl\ w 
GzęBtochowie. (6-4) 

KOMUNIKAT URZĘDOWY 
(w tłomaczeniu z rosyjskiego l. 

Ministeryj um spraw zagranicznych za
wiadomiło ministeryjum spraw wewnę
trznych, że znaczna liczba ruskich emi
grantów, udających się do Ameryki, zwró
ciła na siebie uwagę rządów państw za
granicznych, które, obawia:iąc się rozszerze
nia wśród wychodźców epidemicznych cho
rób, poddały ich następującym ogranicze
niom: Senat hamburski postanowił nie 
wpuszczać odtąd do Hamburga przyjeżdża
jących tam ruskich emigrantów, z wyjąt
kiem osób, mających już miejsce w kaju
tach do przejazdu przez ocean. Niderlan
dzki minister sprawiedliwości, z powodu 
przepełnienia portu Roterdamskiego nasze
wi emigrantami, rozkazał żądać od przy
jeżdżających, oprócz biletu, dowodów, że 
mają wystarczające 8rodki utrzymania na 
kilka dni, poprzedzających wyjazd statku. 
Komisy ja sanitarna, w okręgu Szeldy pod
dała ruskich emigrantów przybywa.jących 
do Antwerpii, 24 do 48-godzinnej kwaran
tannie, jaką zastosowała już do statku Erik, 
na którym z Libawy przyjechało 200 na
szych wychodźców, udających się do Mont
real i Quebec. 

O wyż wzmiankowanych ograniczeniach 
naszych emigrantów przez rządy państw 
zagranicznych, zawiadamia się niniejszem 

wszystkich tych, którzy mają zamiar sta
rać się o wydanie im pasportów na wy
jazd do Ameryki. 

:8aczelnik Biura Gubernatora Piotrkowskiego 

Pt"rarnidow. 

Prawdziwe przyczyny powodzenia Łodzi. 

Pod powyższym tytułem "Nowosti" za
mieszczają korespondencyję z jarmarku ni
żegorodzkiego treści następującej: 

"W prasie, w kołach przemysłowych Ro
syi centraluej, a nawet w odpowiednich 
instytucyjach państwowych bardzu często 
podnoszona jest kwestyja tego współzawo
dnictwa, jakie wytwarza przemysł łódzki 
dla centralnego okręgu. Czego też dotych
czas nie powiedziano w tej sprawie, ile 
absurdów uwieczniono na papierze, na ja
kie dziwaczne domysły sadzi się fantazyj a 
kupiecka, byle tylko uchronić okręg cen
tralny od jakoby nie do zwalczenia łódz
kiej konkurencyi?! Był czas, gdy na se
ryjo rozważano kwestyję, czyby nie osło
nić liniją komór celnych okręg centralny 
od Łodzi, l.tóra tylko myśli, w jaki by 
sposób zrujnować i zupełnie zniszczyć prze
mysł rękodzielniczy okręgu moskiewskiego_ 
Nie dlatego, by polemizować z tem wszyst
kiem co napisa.ne było w tej kwestyi, po
ruszamy tu ponownie tę starą sprawę; pra
gniemy poznać tylko prawdziwe przyczy
ny, dlaczego Łódź z powodzeniem współza
wodniczy z okręgiem rękodzielniczym mo
skiewskim, nawet na centralnych rynkach 
Rosyi. 

"To właśnie, iż Łodzianie doskonale o
perują na naszych rynkach nie ulega wąt
pliwości i samo ruskie kupiectwo nieje
dnokrotnie konstantowało ten fakt, a na
wet pisywało prośby do ministeryjum skar
bu o ograniczenie działalności komiwojaże
rów łódzkich fabryk. Komiwojażer, jak 
tłómaczono, sprzedaje swój towar według 
próbek, niepłacąc ani gildyi ani innych po
datków; łatwo mu więc współzawodniczyć 
z naszemi kupcami, prowadzącymi handel 
prawidłowo i dlatego wnoszących do skar
bu wszelkie opłaty należne. Rozumowania 
te są wprost komiczue. Łodzianie, przy po
mocy swych komiwojażerów, zawierają mi
lijonowe tranzakcyje; płacenie więc świa
dectw gildyjnych lub innych będzie dla 
nich drobnostką i jeżeli łódzcy przemy
słowcy nie wnosili tych opłat, to tylko dla 
tego, że prawo ich do tego nie obowiązy
wało i według powszechnie przyjętej przez 
kupiectwo zasady, radzi oni są nie płacić, 
gdzie nie potrzeba. Przez nieopodatkowanie 

komiwojażerów dotychczas jeden tylko 
skarb cierpiał. Jeżeli teraz zobowiążą wy
słańców łódzkich fabryk do zaopatrzenia 
się w gildyj e, to tylko na tern wygra skarb 
państwa, lecz nic a nic nie skorzystają prze
mysłowcy okręgu centralnego, gdyż nie na 
tern polega sekret powodzenia Łodzian, że 
nie płacą oui patentów, których cena sta
nowić będzie groszową zaled wi.e różnicę na 
obro.tach milijonerów. 

"N a czem-że więc polega powodzenie 
Łodzi i dlaczego przemysłowcy łódzcy są 
w możności sprzedawania taniej swojego 
towaru od przemysłowców moskiewskich, 
a dzięki temu szczęśliwie współzawodniczą
cych z nimi? Postaramy się wskazać te 
przyczyny. Przedewszystkiem otrzymują 
bawełnę z pierwszej ręki, wówczas gdy 
przemysłowcy moskiewscy cierpliwie wy
czekują, dopóki bawełny nie przywiozą do 
nich nil. jarmarki lub do Moskwy i w naj
lepszym razie korespondują z główniejsze
mi handlarzami tego towaru w Azyi środ
kowej; Łodzianie zaś posyłają do Azyi 
swych agentów i przy pomocy nich sami 
skupują bawełnę u miejscowych plantato
rów i w ten sposób dostają ją bez prze
płaty, zwykle będącej czystym zyskiem han
dlarzy lub komisantów. Stan rzeczy do 
tego stopnia dochodzi, iż fabrykant łódzki 
Poznański przywozi na jarmark 4,000 bel 
bawełny z nasienia amerykańskiego i ba
wełn~ tę rozkupują fabrykanci moskiewscy_ 
Jeżeli na przyszłość się to powtórzy, to 
wkrótce całkowita produkcyja bawełny a
zyjatyckiej dostanie się w ręce Łodzian i 
rynek przemysłowy moskiewski będzie pod 
tym względem zależeć od łódzkiego. 

"Następnie, bardzo niekorzystnie wpływa 
na stan interesów okręgu moskiewskiego 
wyrób przędzy. Łodzianie mają własne 
przędzalnie, tkalnie i apretury; przędzy 
wcale nie potrzebują i nigdy jej nie kupu
ją. U nas przeciwnie-w innem położeniu 
znajduje się większa szęść fabryk perkalu; 
tylko kilka największych fabryk ma swo
je przędzalnie, i to niewystarczające, gdyż 
taka fabryka jak Nikolska manufaktura 
Sawwy l\fOl'ozowa kupuje olbrzymią ilość 
prz~dzy pewnych gatunków, sprzedając 
zbyteczną przędzę innych gatunków. Masa 
innych manufaktur, np. cały okręg Iw-a
nowski, weale nie ma przędzy i musi ją 
kupować w fabrykach specyjalnycb, jakich 
mnóstwo z olbrzymią produkcyją powstaje 
w blizkości Petersburga, np. około Narwy, 
w Krenholmie pod protektoratem znanej 
firmy przędzalnianej Knopa. 

"Dzi~ki temu, lwia część zarobku od fa
brykacyi perkalu pozostaje w rękach sprze
dawców przędzy. Ci fabrykauci są pod 
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protektoratem celnym bez współzawodnict
wa, a ponieważ wyrobu ich potrzebują fa
bryki tkackie, przeto spekulują oni dowol
nie swym wyrohem. Oto przykład cyfro
wy: bawełna azyjatycka z nasion aruel'y
kańskich kosztuje rs. 9 kop. 50, wyprzę
dzenie tej ilości rs. 4 kop. 50, przędza zaś 
sprzedaną została na jarmarku do l3-go 
maja roku 1894, a nawet, jak ostatnie te
legramy donoszą, do J 3-go września tegoż 
l'oku po rs. 19 kop. 50. Odliczywszy rs. 1 
kop. 52 z sumy tej, jako procent za długi 
termin, otrzymujemy cenę przędzy rs. 17 
kop. 98, wówczas gdy istotnie bawełna z 
przeróbką jej kosztuje rs. 14, czyli więc 
zysk na tej operacyi wynosi 1'8. 3 kop. 9~ 
albo 2~% czystego zysku. Taki procent 
zysku, nie handlowy, lecz lichwiarski, mu
si być ciliżarem, glliotącym tkactwo w okrę
gu centralnym, pozbawione własnej przędzy. 

"To nie wszystko. Przemysłowcy wos
kiewscy urządzili swe interesa tak, iż 
sprzedaże uskuteczniają tylko terminowe. 
Teraz oto powiadają, iż jarmark udał się 
i wszyscy doskonale zarobili. Lecz zwróć
my uwagę, iż gotówki nikt nie otrzymał 
więcej jak iW%, resztę zaś dano na kre
dyt 9, nawet l2-miesięczny, w nadziei do
brych interesów. Łodzianie podobnego kre
dytu nie znają. W nl'ljlepszym razie, jeże
li mają do ezynienia z solidnemi firmami, 
dają towar na kredyt jednomiesięczny; re
szta kupujących wcale nie korzysta z kre
dytu. Wszystko idzie za gotówkę. Prawda, 
że łodzianie sprzedają swój towar tauiej 
od fabrykantów moskiewskich. Tranzakcy
je ich uskuteczniano po cenach zeszłoro
cznych, podczas gdy fabrykanci moskiew
scy brali ceny zimowe, t. j. podniesione; 
lecz wziąwszy razem wyliczone tu warun
ki, w jakich pracują łodzianie i manufak
turzyści mosk~ewscy, przyjdziemy do prze
konania, iż Ł6di może taniej sprzedawać 
swój wyróh od Moskwy i z powodzeniem 
z nią wspólzawodniczyĆ. Bezwątpienia fa
brykanci moskiewscy, którzy mają swoje 
prz~dzalnie, zdobywają większe zyski, lecz 
większość ich odstępuje znaczną część na
leżnego im zarohku fabrykantom przędzy, 
którzy, nakładając dowolne ceny na przę
dzę, paraliżują powodzenie przemysłu rę
kodzielniczego w okręgu moskiewskim. W 
roku zeszłym sprzedawano przeclze w Mos
kwie i na jarmarku po rs. 16 iwp. 50; 
dlaczego wi(fc w roku biezącym cena jej 
nadmiernie podskoczyła? W tem właśnie 
leży rd"eń kwestyi i przyczyna niepowo
dzenia fabrykantów moskiewskich tkactwa 
i apretury. Szanse Łorlzi i okręgu moskiew
skiego wyrównają się wówczas, gdy nie 
komiwojażerowie hędą opodatkowani, lecz 
fabrykanci przędzy zostaną w karby ujęci. 

Oto, dlaczego wt:iród kupiectwa coraz czę
ściej poruszaną jest sprawa normowania 
ceny przędzy, na wzór normowania ceny 
cukru dla dobra rynku cukrowniczego. n 

z ]I.riasta l Okolic. 

- ~ powodu Imienin Jego ()ctt(łr&lw
.HJ·ote,-",~/ .. ;ej jl.loŃci .N(ljj'''Ńniej~ 
szcgo .iJleh·.~(ln(lł'tł ~~ .. .IIIe/ufl,.· 
d"'owi(:~a, w ubiegły poniedziałek w 
tutejszych świątyniach wszystkich wyznań 
odprawione zostały z rana solenne nabo
żeństwa, a wieczorem miasto ,całe zaja
śniało rzęsistą iluminacyją. Swiąteczny 
wygląd miasta, podnosił jeszcze niezwykły 
ruch i ścisk na ulicach, spowodowany 
przejściem kilku pułków piechoty i jazdy, 
p.owra?ającycil z manewrów, jakie odbyły 
BIli dmem przedtem pod samym niemal 
Piotrkowem, od strony Sulejowa. 

- ~lljłl..)'yZ!J:(~ rlllgl'odPI. "Prawi
telstwiennyj Wiestnik" donosi że w Piotr· 
kowie otrzymali nagrody naj~yższe: Gu
bernator. piotrkowski" rzeczywisty radca 
stanu MIller, order S~-ej Anny I kla;sy 

TYDZIEŃ 

wicegubern,ator piotrkowski, radca stanu 
Ozierow, S-go Włodzimierza klasy III; 
inspektor wydziałl1 lekarskiego, radca sta
nu Dobrzelewski, S-go Włodzimierza klasy 
II; radca rządu guhernijalnego r. st. Le
sienko, Ś-go Stanisbwa klasy II. 

- Z"bllu'łI, Illłł""tu'-'..lO-f"llftHł'fI, 
która się odbyć ma dzisiaj w niedzielę w 
ogrodzie nKonradowie", zapowiada się do
skonale, o ile pogoda nie stanie j ej na 
przeszkodzie. Zabawę urozmaicić mają śpie
wy chóralne, koncert muzyki wojskowej, 
illuminacyja całego ogrodu i, na zakoń
czenie, ognie sztuczne. W ogl'odzie urzą
dzone zostaną cukiernia i bufety. Cena 
wejścia: dla osób dorosłych kop. 20, dla 
dzieci kop. 10. Zebrano dotąd przeszło 600 
fantów większych i przeszło 400 drobnych. 
Opróez tego, gotowizny wpłynęło parę set 
rS.,~~a kupno fantów. 
;iY.1~~mH"Pł·t Wandy Podgórskiej, zna

ne,} wiolinistki, ze współudziałem Cecylii 
(śpiewaczki) i Ludmiły (pianistki) Podgór
skich, odbędzie się prawdopodobnie w przy
szły czwartek. Program koncertu nastę
pujący: 
Ozęść I. Hrams, Tańce węgierskie, wykonają na 

4, ręce Ludmiła i Cecylia Podgórskie. Wieniawski, 
Koncert aj Allegro. b) Romance, c) Finale a la Zin
garra, wykona Konc~rtantka. aj Kratzer, .Pieśń". 
b) Mascagni, .Non m'amara", odśpiewa Cecylja 
Podgórska. a) Raff, .Cavatina", b) Moninszko
Vienxtemps, nFantasie sur Halka," wykona Koncer
tantka, Część II. Alard, .Symphonie concertante
dnet na skrzypce; wykonają Wanda i Cecylij a 
Podgórskie, Sarassate, n Romance et gavotte de Mi
gnon", wykona Koncertantka. Braga, Legenta wo
łoska, śpiew z akompaniamentem skrzypiec i f 01'

tepianu, wyko ;tają Wanda, Cecylija i Ludmiła Pod 
górskie; a) Sar<lssate, "Roman za andaluza", b) Baz· 
zini, .La rond e des lutins", wykona Koncertantka. 

Mamy nadzieję, że publiczność nasza za
pełni licznie salę teatru, wyrażając przez 
to swe uznanie nietylko dla nieza
przeczonego talentu sympatycznych kon
certantek, lecz i dla niezmordowanej ich 
pracy i zamiłowania f.lwego zawodu, któ
remu się nieustannie, z calem zaparciem 
poświęcają, mimo niezliezonych trudnOści 
i nieprzyjaznych nieraz warunków. 

- ()Ilór amuto"NI,-" po wakacyj
nym wypoczynku, rozpoczął zwowu swą 
działalność z dniem 8 września, odśpie
wawszy w kościele po-Pijarskim solenną 
Mszę Elsnera B. major. Staranność i czy
stość wykonania cechowały jak zwykle 
i obecną produkcyję chóru. Nie zapozna
jąc zasług, pracy i wytrwałości stalyeh 
członków chóru, nie możemy jednak nie 
wyróżnić chętnej pomocy panny Włady: 
sławy Jezierskiej, znanej już u nas z hez
interesownych wystliPów na cele dobro
czynne, która, ukończywszy cJlwalebnie w 
roku bieżącym konserwatoryjum warszaw
skie, odśpiewała na ofertoryjum i Bene
dictus utwory l\Iercadantegl) i Faul'e'a.·~ 
Jakkolwiek produkcyje tego rodzaju nie 
podlegają zwykłej krytyce, nie możemy 
się jednak powstrzymać od zaznaczenia, 
że głos p. Jezierskiej od czasu, gdy~my j~ 
mieli sposobność słyszeć na popularnych 
wieczorkach muzykalnych w sali p. Ski
bińskiego, dziś zyskał bardzo wiele na 
brzmienllości i sile tonu. Wykonanie po
mienionych utworów, pozbawione niebez
piecznej w tym wypadku brawury teatral
nej, nacechowane za to jasoem frazowa
niem tonów i tekstu, głębokie i podniosłe 
na poboznych llCzyuiło wrażenie. 

- Z ()zęstocho • .f.'U do "Kur. Warsz. II 
donoszą pod dniem 10 b. m,: Onegdajszy, 
ostatni w r. b. odpust Narodzenia Naj
świętszej Maryi Panny, był bardzo licznym; 
zgromadził on na Jasną Górę przeszło 
80,000 nabożnych, przybyłych z różnych 
stron kraju. Kompanije zaczęły przybywać 
w dniu 6-ym b. m,; w przededniu odpn
stu przybyło juz 96 kompanij, liczących 
60,000 pątników i wreszcie w dniu odpu
stu przybyło jeszcze kilkanaście większych 
kompanij, przeważnie z gubernii kieleckiej, 
pomiędzy któremi kilka posiadało własne 

kapele. Uroczystość odp~stową rozpocz'ito 
nieszporami, poczem z nastaniem wieczora. 
cały klasztor był uiluminowany, a z wa
łów klasztornych puszczono wspaniałe fa
jerwerki i sztuczne ognie, urządzone z do
browolnych skłaclek zgromadzenia rzeźni
ków warszawskich. -W d)~iu o(lpustu SUUl(~ 
celebrował ks. kanonik Sliwiński z Wło
cławka, kazanie wygłosił ks. Snawarski z 
dyjecezyi płockiej. Napływ kompanij był 
tak wielki, że dostanie siQ do kościoła lub 
kaplicy Matki Boskiej było bardzo utru
dnione, przytem pątnicy zapełniali wszy
stkie korytarze, przedsionki i podwórza 
klasztorne, gdzie kilkudziesięciu księży 
słuchało spowiedzi i poświęcało przedmio
ty święte. Po wysłuchaniu nahożeństwa i 
otrzymaniu błogosławieństwa kapłańskie
go, kompanije po południu zaczęły zwol
na wychodzić, zwyczajem clawnym obcho
dząc kościołek świętej Barbary, zamienio
ny obecnie na drugi parafijalny.-

- HOykli.dlł loa~ki.H W dzień wy
ścigów łódzkich ukaże się na torze w He
lenowie wydawnictwo okolicznościowe, 
sportowi kołowemu wyłącznie poświęcone. 
Blidzie to ozdobnie i kosztownie wydana 
jednodniówka sportowo-humorystyczna p.t. 
"Cyklista łódzki", która, obok historyi cy
klistyki wogóle, obejmie monografiję spor
tu tego w kraju naszym i klubów, jakie 
go uprawiają w szczególności. Tekst obja
śni ołówek p. 'l'adcusza Jaroszyńskiego, 
który wespół z pp. Janem 'l'opazem, Win
centym Dietrichem i Karolem Nicklem 
stworzył wytworną część ohrazkową "Cy
klisty". Jednodniówka, ubarwiona tekstem 
humorystycznym, jest dla Łodzi nowością. 

- RJQ nUlgi.~h'lltu Tomaszowa raw
skiego nadszedł rozkaz od pana Guberna
tora, ażeby obostrzono wszelkie przepisy 
sanitarne. W tym też celu zebrała się nie
zwłocznie w całym komplecie komisy ja sa
nitarna dla naraclzcJlia sie nad środkami 
zapobiegawczemi. OdbywaS~ się codziennie 
rewizyje dziedzińców i miejsc ustępowych. 
Barak przygotowano w zupełności na przy
jęcie ,chorych. W mieście samem wypadku 
dotąd nie było żadnego. 

- ~ ONflclz1łfl. W Zgierzu d. 7-go 
b. m., wśród koni jed.nego z kolonistów po
kazała się nosacizna, od której padły dwa 
konie tegoż kolonisty. Naczelnik powiatu 
łódzkiego wydał rozporz~clzenie wla.dzom 
tamtejszym możliwie prędkiego ~miejscowie
nia tej niebezpiecznej i zaraźliwej choroby. 

- ()htll"l.h'fe"y ... tycZ1łtl .'pł'ltwt: 
rozstrzygnięto w tych dniach w jednym z 
łódzkicb sądów pokoju-jak dOllo"i "Gaz. 
Polska."-Faktor do wyjednywania paten
tów na wynalazki, niejaki N eum,trk, 
1,amówił rysunek przyrządu zapobieg;ljące
go wybuchom kotłów u niejakiego S., wy
chowańca warszawskiej szkoły tccbllicznej, 
który, korzystając z czasu wakacyjnego, 
przyjechał do Łodzi w celu zapracowania 
kilkudziesieciu rubli na dalsze kształce
nie. Gdy iWZYS1;ło do obrachunku, wspo
nmiany Neumark, wbrew umowie, zażądał 
od młodego rysownika kopii zrobionego 
rysunku, odmawiając w przeciwnym razie 
zwrotu rajzbretu i wypłacenia więcej nii 
3 ruble. Tu nadmienić wypada, iż całe to 
wielkie wynagrodzenie miało wynosić ... 5 
rubli. Zbywany ciągle odpowiedziami służ
by o niebytności pana w domu, młody 
człowiek postanowił pewnego razu zacze
kać na niego. Ta zuchwałość pokrzywdzo
nego dziecka rozgniewała widocznie N eu
marka, gdyż, zawezwawszy strażuika, pod 
pozorem, iż młody uczeń jest mu zupełnie 
lliezllany i nachodzi mu dom, polecił go 
jako włóczęgę aresztować. Gdy zaś uczeń, 
po hezowocnych tłumaczeniach, opuszczał 
mieszkanie, p. Neumark znieważył go czyn
nie. Ta wbśnie sprawa, wytoczona wspo
muianemu N., była sądzona w tych 
dniach. Po zbadaniu świadków i krótkiej 
lecz energicznej obrónie adwokata przy-



:si~iłcgo M" sąd uznał pomysłowego dłu
tnrka winnym i skazał na 10 uni aresztu. 

- Złll;t'''''!1 ~lużbowe. Mianowani 
rlostali: Karol Węgliński-pomocuikiem re
ferEnta przy rządzie gubernijalnym piotr
kowskim; Stanisław Mierzwiński kancelistą 
wydziału lldministracyjnego tegoż rządu; 
Wacław Pisarski asystentem kasy miej
-ski ej w Zgierzu. 

- Zmłlu,y Ił' tluchou'ieiutwie. 
Ks. 'l'eodor Guk mianowany został wika
l'yjuszem do parafii Brzeżnica-jak dono
-szą "Petr. Gub. Wiell." 

" OZ'H''''ołl'ie firma "Bracia 
Kryszek" buduje przędzalnię, która jest 
już na ukończeniu i w krótkim czasie ma 
być czynną; taż sama firma stawia również 
i młyn parowy na. wielką skalę z najno
wszych systemów maszynami.-Zabudowa
nia spalonej fabryki firmy K. Schlosser w 
temże mieście zaczną się odbudowywać 
dopiero na wiosn~ roku przyszłego. 

- Firm" LtJllIlIIU ł U/1 pil" w 
Łodzi, po sprzedaniu swej fabryki kapelu
szy, buduje na ul. Wólczańskiej nowy 
gmach fabryczny, w którym zakłada fa
brykę innych wyrobów filcowych i pluszo .. 
wych. Nowa fabryka jest już pod dachem 
i jeszcze w tym roku będzie czynną. 

- Ilf"Jl"Y"'" gtl~tJW" tV Ło(ł::i, z 
powodu zwiększenia się zapotrzebuwania 
gazu dla nowobudujących się fabryk, bu
duje, niezależnie od czterech istniejących 
już zbiorników, piąty, rozmiarami trzy ra
zy przewyższający każdy z dotychczaso
wych zbiorników. 

- Jrl.ol'de,·NtwtJ. W Łodzi w ubiegły 
wtorek, spełnione zostało w biały dzień, 
śmiałe morderstwo przez nieznanego zlo
czyilC~. Zamordowauą została mianowicie 
właścicielka posesyi X~ 145 przy ulicy Piotr
kowskiej, Agnieszka Hermanowa staruszka 
lat 66 licząca, podczas własnoręcznego go
towania obiadu w kuchni. Morderca zahrał 
z szuflady stolika znalezioną gotówkę w 
kwocie rS. 4,300. Bliższe szczegóły mordu 
QIJowiada "Kur. Warsz." z dnia 13 b. m. 

- "Wieiide ~yści:.ri wrześniowe, zapo· 
wiedziane przez łódzki klub cyklistów lUI d 17 -tym 
bież. m., przypadający w przysz-lą niedzielę, obu
dlldy duże iutere~a nietylko w krajowych kołach 
sportowycv, ale i w zagranicznych. Oto bowiem 
n/lpływają z zagranicy liczne meldunki do różnych 
bieuów, programem wyścigów objętych, nadsyłane 
przez mistrzÓW jazdy welocypedowej w Wieduin, 
Haml.Hll'gu, Manncbeimie, Halli, Drcznie, Bydgo
szczy i Opolu, które to miasta z pewnością jnź n!! 
nowym tOI'ze helenowskim będ-l reprezentowane. 
'rym czasem prowadzą się jeszcze na tOI'ze energi
czne przygotowania, celem wykończenia odpowie
dniej widowni, która pomieszcza 1,6<10 osób z górą, z 
czego 410 przypadnie na jcdn:1, w tym roku sta
wianą trybuuę lożową. Opl·ÓCZ. tych mi(\jsc, klub 
rozporządza jeszcze 4,000 stojących, na które przy
sługiwać będą bilety weHciolVe. 

- Wyścigi jesienne cyklistów w KaIr 
szu odbędą się w dniu i4-m września. Prog\'3m, 
oprócz biegów specyjalnych dla członków klubu 
kaliskiego, obejmuje nast(;!pujące wyścigi, dostę
pne dla wszystkich: a) Wyścig wstępny, 1,200 
metrów o żetony: srebrny i bronzowy. b) Wyśc-ig 
międzynarowy, 6,000 metrów; żetony: złoty, sre
brny i bl'Ouzowy Z nagl'odą za przodownictwo. c) 
allndicap, 4,000 metrów; żenoty: złoty, sl'p,brny i 
brollzowy. d) Wyścigi turystów, 1,200 metrów, dla 
członków towarzystw: z Warszawy, Łodzi Włocła
wia i Kalisza; żetony: srebrny i bron~owy. e) 
Wyścig z przeszkodami, 4~0 metrów; żetoty: 81'e
bmy. i bl'onzowy, f). Wyścig bez kierownika, 800 
m .. żetony: srebmy l bronzowy. 

Zil"~ąrt mreJ.łWOflJego 'To
U"Il·Z'!}.HU1" IJohroC::~/lłnOŃci dlli 
CI,,.:;:e.fcijun ma zaszczyt podać do wia
d.omoŚci osób interesowanych, że w dalszym 
mągu (patrz N2 37 »Tygodnia") oiim'Y na 
mającą się odbyć w dniu 17-go września 
"Zabawę kwiatową, wraz z tombolą", na 
korzyść miejscowych towarzystw: Dobro
czynności dla Chrześcijan i Straży Ognio
:wej Ochotniczej, nadesłać raczyły następu
Jące osoby: 

46) p. Baron KryglJ1', Z Niechcic ofiarował 3 wia
dra spirytusu i wódek słodkich w butelkach. 

TYDZIEŃ 
47) p. b-Iayer Ludwik, właściciel zakładów prze

my,łowych w Łodzi-4 ozdohne koId.·y i 3 sztnki 
(100 arszynów) materyj wełnianych na okrycia 
damskie. 

Za pośrednictwem p. Numerowskie.ąo, prezydenta 
m. Tomaszowa (od N.! 48 do N.! 60 włącznie). 

48) p. Pisch Maurycy, 8 arszynów kortu. 
49) pp. Me/ioner i G,-osmann, 3 " 
60) p. Knothe E" 5 
51) p. Bo,'n.tein L.. 2 
52) p. BricT/l(J1I Alfred. 21Ja 
53) p, Boifuc Karol 2314 
54) p. Seidel Maurycy, 2 
55) p. Eichle,' 11." 2 
51i) p. Landsberg G., 2 1/'i 
57) p. ReichmaTln A., 2" 
58) p. Peschel Oskar, 2 kaftaniki wcłniane. 
59) p. lf.oland Edward, l dywanik, 
60) p. Spiewak 1. E., l rubel gotówką. 
61) pp. Girbart i Walk.", z Łodzi 10 rs. gotówką. 
62) p. Ast Karol, z Łodzi 1 rubel gotówką. 
63) pp. Rudzcy, z Dobrzelewa 1 korzec żyta. 
64) pp. StokolDscy, z Drużbie 1 korzec żyta i ma

szynkę do kawy. 
65) p. Rogoziński, z Grabicy 1 korzec żyta. 
66) p. t:iwatek F., właściciel kortowni w Zgierzu 

15 łokci różnych kortów, w wyborowych gatllll
kach. 

67) p-ui Knichowiecka, zebrane w Piotrkowie 19 
fantów, oraz;) 1'S. 70 kop. gotówką. 

68) p-ni Dominikowska, zebrane w Piotrkowie 25 
fantów, oraz 2 rs. gotówką. 

69) p-ni "trońska, zebrane w Piotrkowie 22 fan
tów, oraz 3 I'S. 80 kop. gotówką· 

70) p·ni Rutkowska, zebrane w Piotrkowie 38 
fantów, oraz 16 rs. 20 kop. gotówką. 

71) p-ni Ohącińska, ~,ebrane .V Piotrkowie 24 fan
ty, oraz 7 r8. 60 kop. gotówką· 

72) p -ni Bylińska, zebrane w Piotrkowie 46 fan
tów, oraz 5 )·S. 35 FOp_ gotówką· 

7::1) p-ui Mechowa, zebrane w Piotrkowie 39 fan
tów, oraz 2 1'8. 45 kop. gotówką· 

74) p-ni ,J(1sielewicz (dodatkowo) 1 fant, oraz 50 
kop. gotówką· 

75) p. Bastl-zycki JulijaTI, w Piotrkowie nadesłał 
4 fanty. 

Wszystkim wymienionym osobom, w i
mieniu Towarzystwa Dobroczynności j 
Stl'azy Ogniowej Ochotniczej, składa się 
niuiejszem najserdeczniejsze publiczne po
dziękowanie. 

Prezes-J. Kański. 

Członek zarządu-ks. A. Zagl'zejewski. 

Z powodu kończącego si~ kwar
tału, uprzejmie prosimy Szanow
nych Prenumerator6w o wczesne 
nadesłanie przedpłaty na kwartał 
następny i szybkie uregulowanie 
rachunk6w bieżących. 

V/'adorności B~eżąGe. 

= Konwersyja. Powodzenie, jakiego do
zuala kOl1wersyja listów ziemskich, zachę
ciło władze Towarzystwa Kredytowego do 
podjęcia starań około przeprowadzenia 0-

peracyi, obejmującej całą ilość listów w 
obiegu będących. Korespondent petersbur
ski "Kur. Warsz." udziela szczegółowych 
informacyj telegraficznych o tej nowej kon
wersyi; z relacyj zaś tych okazuje się, iż 
układ Towarzystwa z syndykatem banko
wym został już podpisany. Tak więc na
leży się spodziewać, że operacyja konwer
syjna jeszcze w 1'. b. ostatecznie zamknię
ta będzie. 

= Spadek po Franciszku Radzewskim, 
złożony z polowy wsi Radzewka, w po
wiecie gostyńskim w W. Ks. Poznańskim 
położonej, nie został jeszcze pomiędzy 
spa(lkohieJ'ców podzielony i jedna gałęź 
spadkobierców, t. j. familija W~gierskich, 
oddała uregulowanie i wydobycie spadku 
syndykowi bankowemu, p. Józefowi Thie
lowi w Poznaniu. W interesie spadkobier
ców komunikujemy, że spadek rzeczony 
ma około 250,000 ma.rek wartości i że do 
spadkobierców należą: 1) spadkobiercy Ja
na N epomucena Dobrzyckiego, mianowicie 
panna kasztelanka Wirgioija Bielińska w 
Grodźcu pod Koninem; 2) Józef Świnarski 

w Radolinie pod Koninem; 3) Jan, Fran
ciszek i Henryk Dobrzyccy; 4) sukcesoro~ 
wie Jakuha Kretkowskiego; 5) sukcesoro
wie Teresy Walewskiej w Królestwie Pol
skiem; 6) sukcesorowie Izabeli Biernackiej, 
t. j. syu Witold j spadkobiercy córki w 
Królestwie Polskiem; 7) sukcesorowi e Ka
zimiCl'za i Ludwika rodzeństwa Gałczyń
skicb;. 8) familija Węgierskich; 9) sukce
sorOWIe l'endanta Norberta Graffa z Wą
growca w W. Ks. Poznańskiem; 10) Teo
dozyjusz Wierzchleyski w Stobieeku szla
checkim, gubcl'llii piotrkowskiej; 11) Ro
man, Alojzy i Julija Wierzchlejscy; 12) 
Izabela, Teresa i Stefan Monczeńscy; 13) 
Aniela, Klotylda, Zofija i Bolesław Milew
scy; -14) Klemens, Maryja, Lucyja, Ale
ksandra, Stanisław, Łucyjan i Anna Rem
bowscy; 15) Leonija Madalińska, Wanda 
Szymanowska, Gustaw i Zdzisław Tacza
nowscy; 16) sukcesorowi e Wiktora i Ewa
rysta Psarskich; 17) sukcesorowie Fausty
ny Stokowskiej; 18) Kazimierz Węgierski 
z POllrzecza pod Gostyniem. 

= Kasa przemysłowców w Wieluniu, nie
dawno założona, liczy obecnie 76 członków. 
Od dnia 17 kwietn ia 1894 r. wydano po
życzek na sumę 3,690 rs. 

Przemysł i Handel. 

if.n Komitet Wystawy Skór, wyrobów sk6-
rzanych i dekoracyjno-tapicerskich, ulega
jąc życzeniom wielu przemysłowców i fa
brykantów, pragnących przyjąć udział w 
tej wystawie, tak ważnej dla krajowego 
przemysłu skórzanego, bo mającej na celu 
wykazanie dzisiejszego stopnia rozwoju te
go przemysłu - pl"'l,edluża ostateczny termin 
składania deklaracyj do dnia 19 września (1 
prridzie1'7lika) 1'. b.; oznaczając tem samem 
nieodwołalnie termin otwarcźa wystawy na 
dzień 3 (15) lJaździenlika 1-. b. 

Miejsca zamówione deklaracyjami będą 
już mogły być oznaczane od dnia 12 (24) 
września r. b., okazy zaś same winny być 
dostarczone najpóźniej do dnia 28 wrze
śnia (lO października). 

Sądząc z liczby dotychczas nadesłanych 
deklaracyj i firm deklarnjących, wystawa. 
zapowiada się lIader interesująco i odpo
wiadać będzie w zupełności swoi1ll celom. 

if.n "Birż. wied." donoszą, iż w niedale
kiej przyszłości mają być zastosowane na
der energiczne środki, zmierzające do te
go, aby nafta, przedostfljąca się na rynki 
handlowe wewnętrzne, odpowiadała wy
maganiom technicznym pod względem sto
pnia oczyszczenia, tempemtury, zapalania 
się i t. d. W tym celu przed wypuszcze
niem nafty lla rynki, dokonywane z nią 
będą odpowiednie próby. 

Sprawy Ziemiańskie. 

x W celu uchronienia rolników od szkód, 
wyrządzanych na polach i łąkach, będą 
za.prowadzeni w gubel'llijach Królestwa Pol
skiego stróże polowi, na wzór już istnieją
cych w Cesarstwie. Tak właściciele wię
kszych własności, jak i grupy mniejszych 
posiadaczy, przedstawią miejscowemu na
czelnikowi powiatu, za pośrednictwem wój
ta gminy, odpowiedniego kandydata na 
stróża i zobowiążą się stosownie go wyna
gradzać. Stróż polowy, urzędownie zatwier
dzony, otrzyma. znak w formie blachy, no
szonej na piersiach, i będzie miał ten przy
wilej, że, schwytawszy szkodnika, może 
występować w charakterze oskarżyciela bez 
powoływania się na świadków? nadto, kara 
za obrazę stróża polowego będzie wymie
rzana w takim stopniu, jak za obrazę przed
stawiciela policyi. 
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Licyłacyje W obrębie gubernii. 266 i 267 położonych, ocenionych po 3,Ol O rs. każda. 
- 20 września (2 paźdz.) w nrzędzie gminy Sie

wi<>rz, na 3-ch letnią dzierżawę prawa polowania 
na polach, należących do osady Siewierz, od su
my ogólnej za lat trzy 153 rd. 

ziemi, ogólnej przestrzeni 2 morgi 210 prętów, na 
terytoryjnm gruutów osady Wolborza,od sumy 180 rs. 

- W d. 6 (18) września na folwarku Dobranice 
w gmiuie Ręczno, na sprzedaż żyta, ocenionego 
na 750 rs. - Tegoż dnia w llI'zędzie r- tu laskiego na o· 

świetlani e 88 latarni miejskich w m. Pabijanicach 
od dnia 1 (13) września 1893 do tegoż dnia 1896 
rokn od 12,8 kop. in minus za oświetlenie jednej 
latarni w ciągu jednej nocy. 

....... Poleca się p;erw§zorzt:

...... dn~1 a tani Hotel, 4n
giebki w fn. (Jzt:.dochowie, w bliz· 

- 7 (19) września na placu Włodzimierskim w 
m. Piotrkowie, na sprzedaż mebli i fortcpijann, 
od sumy 225 rs. 

kości dworca kolei ielaznei. 
Biuro ban.ko""",e Gazety Loso

,"vań, ""'" W'al'szavvie Ii:rakovvsh:ie
Przcc.1Dl.ieŚcie .;t9 53, udziela bezpłatnych 
informacyj we wszelkich s!>rawach pieniężnych. 

- 2 (14) listopada w sądzie zjazdowym w m. 
CZQstochowie na sprzedaz dwóch nieruchomości w 
m. Noworadomsku, przy ulicy Kaliskiej pod J&~ 

- W d. 21 września (3 października) w ~ądzie 
zjazdowym w Piotrkowie, na sprzedaż 3 działków 

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

DUŻA SOFA 
jesionowa, politurowana pod machoJi, 
na dobrych sprężynach, skórą amery
kańską kryta, otwierana, z wygodnem 
oparciem, jest do sprzedania 
za rs.10. Wiadomość w Redakcyi 
"Tygodnia." (3-1) 
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Ktoby sobie życzył pobierać 
Lekcy je języka niemie
ckiego i francuzkiego 
zechce zgłosić się po adres do 
księgarni A. Pańskiego. (3-2) 
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I "ORMONDE" I 
O na których w całym świecie wykazane zostały najlepsze rezultaty, również i u nas R * zdobyły w tegorocznych biegach najwięcej nagród ze wszystkich znanych marek: O 
e) I-sza nagroda. Medal złoty i 2 Medale bronzowe d. 7 maja n3 szosie Mokotowskiej. O rJ I-sza llagr. Medal złoty i II-ga nagI'. Medal srebrny d. 30 lipca na szosie Marymonckiej. O 
Q I-sza nagr. Medal złoty i 2 Medale bronzowe d. 6 sierpnia na szosie Marymonckiej. O 
~ Medal złoty, Medal srebrny i 2 bronzowe * 
V w stnwiorstowym biegu dnia 13 sierpnia na szosie Krakowskiej. ~ 
O W wiosennych biegach torowych: O 
O I-sza nagroda Wielki Medal Złoty w wielkim międzynarodowym biegu rowerów. O 
O Oprócz tego: O-O 2 pierwsze i 3 drugie nagrody w innych biegach. O 

B The Ormonde Cycle c-o leicesłer & london. § 
)E Jeneralna Reprezentacyja na Cesarstwo i Królestwo Polskie 8 
§ MAISON ORMONDE § 
8 WARSZAWA, O 
~ 17. Aleje Ujazdo~skie 17. 8 
~)ł()~~,(),()O~~,(;,(~~,(~~~~~~&'O~,(),()(X),()~~\Q,(),(;~~ 

I i l;kł;~;~~I;;Rd~~iii·rf.~~~kiil·fr I 
I Sen.atorska 35 ""'" W'arsza-w-ie I 

Wszelkie drzewka w doborowym gatunku, ceny przystępne. (Tera
źniejsza pOI'a do nadsyłania zapotrzebowań najodpowiedniejsza). (3-3) 

LANOLINA Krem toaletowy LANOLINA 
z fabryki lanOliny w Marłinikenfelde pod B/lrlinem. 

Znakomitado pielęgnowl.I~il.l skóry; . . . -.)-~Ol'ĄI-f 
do mrzymywaDla w czyStOCCl l opatry- !l 

Znakomita wa.nia .zbolałych miejsc oraz rau na ~ ~ 
skorze, "'" -;; ,,~~ 

~08Bo~eHo ~eH8yporo. 

Znakomita do ~ons~rwowanin. skóry głównie n ~I)~. TyLKO ",~~ ... <;)'" 
(lzJ.ecJ. c.11.'obnych. 1A1ARKI\."'c 

Nabywać można w tubkach cynowych po 25 k., w puszkach blaszl.Illy<,h 
po J5 i 10 k. ""'" aptekach i sh:la<lach aptecznych. 

Zamówienia przyjmuje L. Witkowski w Warszawie ul. Rymar-
ska .Nil 10. (Raj. i S-ka ~ 795) (52-24) 

Włodzimierza Sapińskiego 

ndziela siQ przy pracowni Sukien i Ul Petersburska wprost Poczty. 
Okryć Emilij a Horst w Piotrkowie, ul. • • • 
Petersburgska .Hotel "Wileński" w Kareły, Powozy, BrykI, Kome. 
oficynie. (3-3) (26-15) 

I&uez)'cillk& .... Do dzisiejszego numeru do-
z p a t e n t e m łącza się arkusz 11 powieści p. t. 

po~znk~je lekcrj lnb kOl'ep.ety- Eliksir długiego życia" 
CyJ. Wladomośc u p. WolskIego " 
dom p. Kar1ińskiego. (3-3) przekład z francuzki ego. 

Redaktor i wydawca MirosIa ""'" Do brzaiJ.ski. 

W drukarui E. PańslLicg-o w Petrokowie. 
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go narodu, uważauą była przez swych współwyznaw
ców za drugą Rachelę, DelJOrę lub Miriam. 

Jedna godzina wpłynęła na zmianę serca i uczuć 
izraelskiej dziewicy. 

Pewnego dnia dziadek zajęty sprawami handlu 
pozostawił wnuczkę samotną, w jednym z hoteli wie
deńskich. Salome nudziła. się i przez ciekawość za
pragnęła poznać miasto. Prl.ypadek zaprowadził ją 
do drzwi kOHcioła katolickiego. Kościelne śpiewy, 

zapach kadzideł, blask ~\\iateł, natclmęły ją myślą 

wejHcia. Pomimo obawy popełnienia grzechu, pcha
na dzi~ną jakąś siłą weszła w podwoje świątyni. 

Sławny kaznodzieja przemawiał właśnie do 
zgromadzoneg'o ludu. Być może, że obejrzawszy koś
ciół, byłaby wyszła, lecz tłumy zebrane, pragnąc 

usłyszeć 'słowo Boże, otoczyły ambonę i uwięzily nie
jako dziewczę. Kaznodzieja mówił o męce Pańskiej. 
Po raz pierwszy przed okiem dziewczęci~ przedsta
wiły się straszne obrazy Golgoty. Dowiedziała się 

o posłannictwie Chrystu13a: przybył on na Hwiat, aby 
odnowić prawa zakonu i w sercach ludów zaszczepić 
miłość i braterstwo. 

Od tej chwili wszystko się dla niej zmieniło; 

zaparła się swej wiary i czuła się przeklętą, naj
nieszczęśliwszą i najnędzniejszą z istot pod słońcem! 
Dusza jej rwała się do tego Hoga cierpiących i opusz
czonych, słuchała słów kapłana, a serce jej rozpły
wało w nieznanem dotąd uczuciu, łkanie rozrywało 

jej piersi, a skoro mówca skończył i wskazał zebra
nym krucyfiks, padla zemdlona. WYlIit::siono ją z koś-
ciola i po długich staraniach doprowadzono do przy-
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wie, nad czem w tej chwili pracuje. Ile razy około 
tych drzwi przechodzę, strach mnie ogarnia. 

- Dziś tam nikomu wejść nie wolno?-spytała 
pierwsza. 

- Taki wydał rozkaz, a służba nikogo nic 
wpuszcza. Pójdźmy do salonu. Paulus obiecał nam 
zagrać. 

I młode dziewczęta zniknęły, a nieznajomy po
został sam, przed drzwiami hrabiego. 

W oczach jego zabłyslo nagłe postanowienie. 
Zbliżył się śmiało, oh\ orzył drzwi i wszedł do pra
cowni. 

Chociaż to był pokój alchemika i uczonego, po
rządek był w nim wzorowy. 

Podróżny ujrzał wHpaniałe meble, a ściany po
kryte obrazami mistrzów. Portret mężczyzny 'IV ubio
rze z amarantowego aksamitu zwrócił natychmiast 
jego uwagę, a że obok znajdowało się zwierciadło, 

mógł zrobić porównauie pomiędzy swerni rysami a ry
sami młodzieńca, przedstawionego na obrazie. W swo
ich rysach widział zmęczenie, skutki dalekiej podró
ży i niedostatku; lecz takież samo czoło wysokie, ta
kiż włos gęsty, spadający na ramiG'na. Zdawało się, 

iż to portret jego bliźniego brata, takie podobiellstwo 
to było uderzające. 

Zapatrzony w portret, nie słyszał otwierających 
się drzwi, nie widział wchodzącego Palmy, który 11a 
wiaok rysów odbijającycb się w zwierciadle, wydał 
okrzyk przerażenia. Lecz nie było to uczucie tajem
nej trwogi, jakiej doznał na widok Abrahama Zek, 
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ale raczej uczucie gniewu. Postąpił źywo i, opuszcza
jąc rękę gniewnie narramię młodzieńca,~zawołał: 

- Zakazałem ci pokazywać mi się na oczy! Po 
co tu przybyłeś? 

Wyraz goryczy znikł z ust młodzieńca. Odwró
cił się żywo i, pochylając z udaną pokorą głowę, 

odrzekl: 
- Mój ojcze! wypędziłeś syna winnego, przyj

mij źaJująccgo! 

- Żałującego? uie szydź ze mnie! Czyź nie ta
rzałeś~się w błocie? czyź dusza twoja nie jest zarażoną 
trądem uCłech występnych, w których przepędzasz życie? 
Udany źal twój nie omami mnie bynajmniej; w dn
szy twej niema żadnego szlachetniejszego uczucia, 
źadnej wzniosłej myśli. 

- Surowym jesteś, ojcze! 
- Jestem tylko sprawiedliwym. 
- Bóg miłosierny pokutującym przebacza. 
- Nie mogę, jak on, czytać w głębi twej du-

szy; to wreszcie,t co wiem o tobie, odejmuje mi chęć 
bliźszego jej badania. Ileź to razy odgrywałeś ze 
mną tę samą komedyję? Ileź to razy zapewniałeś 

o swej ; poprawie? Wierzyłem, bo:cię~kochałem; dziś 

już nie wierzę i. .. nie kocham cię. Odejdź, nie chcę 
cię znaćijwięcej. 

Młodzieniec, blady jak ściana, przez chwilę zda
wało się, ~ że; spelni rozkaz: ojca, że:nie zniesie obelgi 
i opuści .. dom ten1nazawsze. Lecz krótka refleksyj a, 
jedeu rzut oka i porównanie swego stauu z otacza
jącym go tutaj zbytkiem, dodały mu siły do walki. 
Powstrzymując więc szaloną wścieklość, zawołał: 
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Nie śmiał dokończyć i umilkł ... Godziny bijące 
zwolna rozbudzały go chwilowo z tych sennych ma
rzeń, a skoro dzień zaświtał, powstał znużony i śmier
telną przejęty obawą. 

Abraham Zek przeciwnie, jakkolwiek nie spał, 
jednak pierwszą spokojną noc spędził pod dachem 
hrabiego Palmy. Nadzieja, źe hrabia uleczy jego 
wnuczkę przepełniała serce jego rozkoszą. Nie mo
gąc uleźeć na.posłaniu, wstał i usiadł na fotelu przy 
łóźku wnuczki, aby czuwać przy niej noc całą. 

Młoda dziewczyna spała dziś spokojniej. Miała 

przyjaciółkę! Sen jej był przedłuźeniem rozmów pro
wadzonych na jawie. Zdawało jej się, że przeniesio
ną jest do wielkiej sali balowej i siedzi obok córki 
hr. Komorn; czuła, że jej jednej mogłaby wyjawić 

taj emnicę swego serca, swe myśli naj skrytsze... Bie
dne dziewczę-patrząc na nią, tak bladą, pochyloną, 
sądzić by można, że niepodobna, aby umiała cośkol
wiek ukryć w głębi duszy, a mimo to, kochający ją 
nad życie dziadek nie wiedział dotąd, jaka tajemna 
boleść zabija jego dziecko. 

Przekonany, że Salome nosi w sobie zaród 
dziedzicznej choroby, Abraham prosił Palmę, aby ją 
ocalił; nie wiedział, że Molda zdziałać mogła więcej 
niż naj bieglejszy lekarz lub naj sławniejszy alchemik. 

Salome wychowana przez dziadka, w zasadach 
wiary źyclowskiej, z umysłem wyższym, napojonym 
nieporównanemi wzorami poezyj wschodnich, wiel
bicielka psalmów Dawida, bohaterskich podań swe~ 

Eliksir długiego życia . 11 
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