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PRENU~IER.'\l'A 
w m i ej s c u: 

rocznie .. rs. 3 kop. 20 
półrocznie . rs. 1 kop. 60 

, kwartaluie . rs. - kop. 80 

I Cena pojedyilczego numeru II 
kop. 8. , 

I 
z przesyłką: , 

rocznie. . . rs. 4 kop. 80 
półrocznie . rs. 2 kop. 40 
I kwartaluie . 1'8. 1 kop. 20 

OGŁOSZENIA. 
Z:I ogłosz enie l-razowe k. 8 

od jednoszpaltowego wiersza 
petitn. Za ogłoszenia kilka
krotne - po k. 5. od wier-

'I sza. Za reklamy i nekrologi, 
oraz ogłoszenia zagraniczne 
po k. 10 od wicrsza.-Za OgłO- 1 
szcnia. reklamy i nekrologi na 
l-ej stronie po k.20 od wier

sza petitu. 
(Jeden wiersz s. zerokoŚCi strony= I 

4 wiers~edno~~altowy~ 

Wychodzi W każdą Niedzielę wraz z oddzielnym stałym Dodatkiem Powieściowym. 
Biuro Redakc~'i i ekspedycyja główua w oficynie domu p. Ka
tarzyńskiego obok Magistratu.-Og'oszcllia pl"Zyjmują: w Piotr
kowie Redakcyja "Tygodnia" i obie księgarnie; w Warszawie 
"Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8; 
oraz takieź biuro pod firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej "Raj
chman i S-ka"); W Łodzi "Biuro Dzienników" B. Londyńskiego, 
Zawadzka 12; wresze.ie wymienione obok agentury w miastach 

P r e n u m e r a t ę P r z y j m uj l!: w Piotrkowie Biuro Redakcyi i ohie 
księgarnie; w Łodzi księgarnie Scbatke, Fiscbera i Kolińskiego. 

. Prócz tego, 

w częstochowie W. Komornicki. IV Łaskn W. 
• Tomaszowie • 

Grass. 

powiatowych gubernii piotrkowskiej. 

" Będzinie 
" Brzezinach 
" Dąbrowie 
" Sosnowcu 

• Janiszewski Stan. 
o Adam }Iazowita. 
" Waligórski Karol. 
• J errnułowicz. 

" Rawie " 

"Radomslm • { 

J. Sochaczewska. 
Hipolit Olszewski. 
Myśliilski Feliks. 
Sklep Stowarzysze
nia Spożywczego. 

Keflr l wyborowego mleka 
codziennie śWiezy, knpować mozua na zamó
wienie, za bardzo przystępną cenę. Wiado
moŚĆ blizsza w Redakcyi .Tygodl1ia". (8-2) 

acyi W niczem nie zmienia, ze perspektywa 
świetnych zbIorów nietylko u nas, .ale i za
gnwicą jest zapowiedzią niźszycb cen a 
wyższych kosztów sprzętu, które dzisiaj 
przekraczają bezmała przeciętną cenę 

I 
sprzedażną· Są to analogie i fakta nader "-------------------= jaskrawe, ale bezwątpienia anormalne, bo 

.--.-.-.-.-.- .- .- .. --.- .- . -. -. -. -. -.-.-.- .- .- .-.-. ch?ćbr nll; ~ałym gl?bie pl?n zboża wypadł 
•. • naJśwletmeJ, doś\vJadczeme poucza, że w 

I Dla uniknięcia pomyłek podHję do ·1 okresie kilkoletnim nadmiar jednego roku 
łaskawej wiadomości, iż nowozałożona pochłania nieelobory innego i niebyło jeszcze 

I w Herbach Pruskich firma Ekspedy- zdarzenia, aby zboże wyl'zllCane było jako 

I 
cyjna przedmiot zbyteczuy, nie mający ani ceny, 

O h · & C ani wartości. Sprawa cała ogranicza się ppen elID -O tedy. na. uregulowaniu obrotu zbożowego. 
W tej mlerze mamy ogromną naturalną prze-

I 
nie ma nic wspólnego z moim domem wagę nad głównym naszym rywalem na 
ekspedycyjuym pod firmą ryn~u .zbożowym,. n~d Ameryką i. in.nemi 

krajamI zamorskleml, bo nam bhżeJ do 
.Ll n. I L· głównego spożyw<'y, t. j. do Europy, z którą 

I H, VpnOn.lIOlm, sąsiadujemy. Idzie tylko o umiejętność sko-r r rzystania z pomyślniejszych warunków geo-
•••••••••••••••• 1) graficznych, zapewniających realną nad 

współzawodnikiem przewagę. Powinniśmy 
GABIllET DENTYSTYCZNY temb~rdzi~j dążyć do tego im większą rze-

Z R bl tt CZyWIStośc dała nam nauke, że nawet w la-. ozen a a tach pomyślnych dla zbytu· pozostawaliśmy 
przeniesiony do domu S-rów Kaczorowskich (Ry- za Ameryką, pozwah,jąc się rugować ze 
nek Maryjski). (1-1) zdobytych stal'ych placówek. Wprawdzie 

yankesi wyprzedzili nas tak dalece w orga-
: ............................. : nizacyi handlu i w tecbnice wywozowej, że 

ł 
Polecają się uwadze Szanownej Publiczności : w najlepszym razie zaledwie o zrównaniu 

wyborowe gatunki i się z nimi marzyć nam wolno. 
• \Vyrobów maS81'skich Nie rozwodząc się zbytnio nad warunkami 

i 
Wędliny w przednich gatunkach: szynki, • i przyczynami obecnych stosunków agrar-

kiełbasy i t. p. • nych, na które złoźyły się czynniki całego 
Bronisława Bartenbacha : szeregu lat-chcemy tylko, czyją należy 

• zwrócić uwagę, że wyzyskanie naszej prze-
• dawniej Grochowskiego : wagi, o której wzmiankowaliśmy wyźej, i 
• w CZllstochowie dom Sitka w drugiej alei. • poprawa tychże stosunków, wymaga ener-

i
· Cały zakład prowadzony jest na większą : gicznego i solidarnego działania, a teraz 

skalę, przy pomocy specyjalistów, sprowa- • nie be.dzie to chyba zbyt trudno, gdy zorga
dzonych z zagranicy. (3-2) . 

• nizowane świeżo ministeryjum rolnictwa 
".!Ił.!!!!.!!!!.!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!.!!!!!!!!"!!!!!!!!.!!!!.!!!!.!!!!.!!!!"!!!!!!!!".!!!!.!!!!.!!!!.!!!!.!!!!"I!!!.!!!!.!!!!"I!!!!!!!.~. t<l k racyjonalnie i energicznie reprezentuje 
!!!' jego interesa i tyle przychylnego okazuje mu 

W przededniu żniw. 
Co roku w przededniu żniw wszystkie za

gadnienia codziennego źywota schodzą na 
plan drugi, wobec daleko ważniejszego py
tania, które sobie stawiają ziemianie: kiedy 
nareszcie ceny zboża się podniosą? 

Dla rolników, których istnienie oparte jest 
wyłącznie na korzystnej wymianie produk
cyi, pytanie to przybiera rozmiary hamle
towskiego "być albo niebyć" i oto dlaczego 
widoki dobl'ych zbiorów nastrajają ich me
lancholijnie i gorzkie wyrywają im z ust 
skargil Brzmi to paradoksalnie i zakrawa 
na żart, gdy się spogląda na rzecz ze zwy
kłego stanowiska, z którego urodzaj jest sy
nonimem dobrobytu, a niedobór - klęską. 
Jedno tylko nas pocieszyć może, choć sytu-

poparcia. Cbodzi tylko o dobrą wolę, () zro
bienie naserjo początku, z silnym zamiarem 
doprowadzenia sprawy do końca. Niepo
dobna wyobrazić sobie położenia bardziej 
anormalnego jak obeene, w którem doszliśmy 
do obawy przed obfitemi zbiorami dla tego 
ty lko, że nie mamy dla nich zewnętrznego 
konsumenta a sami całej produkcyi skonsu
mować nie możemy. 

Szukajmy go więc i wywalczajmy, a już 
dobrze będzie, coraz lepiej będziel 

N. K. 
---«.»--

.z: Miasta i Okolic. 

- Pożar' Kamicliska. W nocy z dnia 16 
na 17 b. m. o godzinie l-szej minut 15, wy
buchł w naszej osadzie pożar, który wkrót-

ce przybrał dość groźne rozmi<lry. Drewnia
ne domostwa i wiatr wielce sprzyjały, szale
jącemu z niesłychaną gwaltownością żywio
łowi. Zgorzało doszczętnie 5 domów (w je
dnym z nich mieściła się apteka) i dwie sto
doły; kilkanaście rodzin pozostało bez da
chu. Straty poważne, przeszło 4,000 rs. 
Domy spalone zaasekurowane były w ogóle 
zaledwie na suruę 1,600 rs. Przyczyna poża
ru na razie wyjaśnioną nie została. Apteka 
urządzona w domu murowanym, chociaż 
ocalała, poniosła atoli dość poważne straty; 
przy przenoszeniu bowiem mnóstwo naczyń 
potłuczono i poniszczono, 3. wiele prepera
tów porozlewano. Jeden z miejscowych oby
wateli, Mateusz Rudny, tak dalece przejął się 
klęską, iż przyszedłszy do swej Córki zSl.m<iż
nej, padł rażony paraliżem serca i natych
miast życie zakończył. Tylko energii miej
scowego wójta p. Paprockiego i nauczyciela 
p. Gronkiewicza zawdzięczamy, iż pożar nie 
przybrał groźniejszych rozmiarów. Oprócz 
tego pp. Hankemu i Czechowi, którzy przy
byli ze swemi sikawkami i usilnie pracowali 
nad opanowaniem i umiejscowieniem poża
ru, należy się pouziękowanie za okazaną 
pnmoc, tyle skuteczną.-Przed laty dworna,-
7 lipca 1894 roku,-szerzył się u nas daleko 
groźniejszy pożar, który strawił 14 domów 
i 40 stodół. Kilkanaście rodzin naówczas 
pozostało bez dachu i w ostatniej nędzy. 
Straty były znaczne, bo zgorzały zapasy 
siana i koniczyny.-Zdawało by się, iż mie
szkańcy nasi, przerażeni tćlką straszną klę
ską, jaka ich wtedy nawiedziła, ockną się 
z uśpienia i przedsięwezmą na przyszłość 
wszelkie środki ostrożności na wypćldek 
ognia. a przynajmniej nabędą potrzebne na
rzędZIa ratunkowe. Tymczasem podczas 
obecnego pożaru okazało się, iż posiadamy 
tylko jedną starą sikawkę i to bardzo źle 
działającą; bosaków zaś i ręcznych sikawek 
wcale nie mamy, a studnie są tak pierwotnie 
urządzone, iż dla wydobycia wiadra wody 
potrzeba około 10 minut. Pod wraźeniem 
świeżej klęski, może nareszcie mieszkańcy 
Kamiellska nie będą już zwlekać z naby
ciem nieodzownych narzędzi ratunkowych 
a mianowicie: przynajmniej 20 ręcznych si
kawek i l-nej dużej konnej z odpowie(lnim 
długim smokiem, 50 bosaków i przynaj
mniej kilkunastu siekier; niemniej postarają 
się o ulepszenie studzien, wybudują ze dwie 
nowe, ulepszone-aby w razie ognia mieć 
pod ręką odpowiednie narzędzia ratunkowe 
i dostateczną ilość wody. Jw. He1'man. 

-- Oszustwo. Piotr Wachowiak, guspo
darz ze wsi Słupice w gm. Wacllew przybył 
do kasy gubernijalnej w celll zapłacenia. 
2561's. za osadę kupioną na licytacyi. 
W sieni kasy, która nie była. jeszcze otwo
rzon~, W. spotkał nieznajomego człowieka, 
który, przedstawiwszy si<i jako lokaj naczel
nika kasy, wdał si<i z włościaninem w poga
wędkę· Naraz do sieni wszedł jakiś pan, 
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którego ów mniemany lokaj powitał nizkim 
ukłonem i przedstawił mu Wachowiaka, 
oraz jego interes. Jegomość wysłuchawszy 
uważnie, o co rzecz idzie. rozkazał lokajowi 
zaprowadzić W. do mieszkania swego, g'dzie 
obiecał przyjąć pieniądze i wypisać kwit, za
nim kasę otworzą. Zaledwie atoli wieśniak 
z lokajem znaleźli się 11a schodach, 
wiodących do mieszkania wrzekomego na
czelnika, tenże, schodząc na dół, spot
kał ich i zaządl:lł od Wachowiaka, aby mu 
zmienił rs. 100. Wacbowiak oddał wszystkie 
pieniądze. Nieznajomy odliozył sobie rs. 98, 
resztę oddał W. upominając go, aby dobrze 
zawiązał chustkę. Zanim chłopek zajęty cho
waniem pieniędzy zdołał się opatrzyć, obaj 
oszuści zbiegli szybko po schodach i znikli, 
jak kamień w wodzie. Pomimo energicznych 
poszukiwań dotychczas nie zdołano i:lh po
chwycić; istnieją tylko ślady, jakoby tego 
samego dnia odjechali koleją w stronę 
Granicy. 

- Wizyta. Rada miejscowego Towarzy
stwa Dobroczynności) zgodnie z postanowie
niem, o powzięciu którego donosiliśmy 
w ~ 27 naszego pisma, we wtorek 14 b. m. 
(Jdbyła rewizyję: w sali sierot imienia 
"Adeli", w Domu pracy, w Warsztatach 
tkackich i na lekcyjach kroju.-Do grona 
wizytujących należeli: Prezes rady r. r. st. 
p. Stanisław Srzednicki, jego zastępca p. Du
dziński, członek-sekretarz p. Poraziński, 
oraz skarbnik Towarzystwa Jks. Zagrzejew
ski. Z miasta zaproszono: wspólprl:lcownika 
naszej Redakcyi p. łJąpińskiego, oraz panie 
Antoniową Jal'lluszkiewicz i panny: Stefaniję 
Łuczycką i Zofiję Stawicką. Wizytacyję roz
poczęto od sali sierot imienia nAdeli", 
w której znaleziono 8 wychowanek zajętych 
robótkami ręcznemi. Wszędzie czystość i po
rządek panowl:lly wzorowe. Dziewczątka 
schludnie odziane, o zdrowych rumianych 
buziakach, witały wizytujących wesołemi 
oczętami,-a na zadawane sobie pytania 
odpowiadały śmiało i trafnie. Oglądaliśmy 
z zajęciem roboty adelinek, jako to: hafty, 
koronki i inne robótki zastosowane do wie
ku wychowanek. 

W Domu pracy zajmowali się robotami : 
jeden mężczyzna i 5 kobiet. -Roboty jako 
to: wyplatanie krzeseł, plecienie słomianek 
i t. p. wykonywane były chetnie i do-
kładnie. • 

W warsztatach tkackich w czasie wizyty 
było w ruchu 5 warsztatów, ohsługiwanych 
przez 8 chłopców i 1 dziewczynkę. Wyroby 
gotowe ładne i tanie a zwłaszcza płótna na 
ręczniki i ściereczki. Oglądaliśmy świeżo 
wykończoną sztuk~ szewiotu orzechowego, 
szerokości 2% łokcia, w cenie po 1'S. l 
kop. 36 za łokieć, bardzo podatną nie tylko 
na suknie cięższe damskie, lecz i na letnie 
garnitury męzkie. Wyrób ten nic nie pozo
stawia do życzenia. 

Wizytacyję zakończyło zwiedzenie zalda
du p. Korosadowicz, w którym kosztem To
warzystwa uczą si~ kroju młoue panienki 
biedniejszych rodzin, w liczbie 7. Kurs trwa 
trzy miesiące, uczennice zmieniają się bezu
stannie; skoro bowiem jedne ukończą naukq, 
następuje kolej na inne, a kandydatek nie 
brak nigdy. 

Wizytacyjl:l pomienionych zakładów wy
warła na nas bardzo dodatnie wrażenie 
i dała dobre świadect.wo Radzie Towarzy
stwa. która widocznie energicznie i z wielką 
pieczołowitością krząta się około rozwoju 
instytucyj dobroczynnych, powierzonych jej 
pieczy. 

- Biuro Towarzystwa Kred~·tow{'go 
mie.iskiego otworzone zostalo w dniu 23 
b. m. Biuro mieści się przy ulicy Luterań
skiej w domu Wyżnikiewicza i załatwia in
teresantów codziennie, oprócz niedziel 
i świąt, od ] l rano do 2 po południu. 

- Teah·. Dyrekcyja naszego "Wodewi
lu" spełniła swoje, zorganizowawszy wcale 
niezłą trupę; napróżno jednak oczekuje po
parcia ze strony piotrkowian, którzy, jak do
tychczas, przyjęli postawę wyczekującą. 

TYDZIEN 

Obojętność tę kładziemy na karb niezbyt 
urozmaiconego repertuaru, żywiącego sie 
obecnie powtarzaniem rzeczy dobrze zna: 
nych i ogranych, skoro atoli wejdą na 
repertuar nowości, ogródek teatralny ożywi 
się zapewne; lecz aby je przygotować po
trzeba trochę czasu, no-i poparcia ze stro
ny publiczności, bo w obec jej niechęci, naj
energiczniejsze r~ce opadną i naj zagorzalsze 
serca ostygnąć muszą. 

W starej ale zawsze uciesznej "Podróży 
po Warszawie" Szobera, p. Kościelecka w ro
li Marysi dowiodła nam, że umie być wodewi
listką pierwszej wody, a p. Prawdzic w roli 
Kunegundy Fafulinej stwierdziła nasze zda
nie, wyrażone w poprzednim sprawozdaniu. 
"Posag Brygidy" Leterier'a i Vanloo, ode
grany w zeszłą niedzielę, dał możność p. Mo~ 
rozowiczowi wykazania w roli l1Chamose
la ~, profesora, sporej dozy komizmu, miarko
wanego dość umiejętnie, jak nl:l aktora, 
który pierwsze dopiero kroki stawia na sce
nie. Panie Kościelecka i Lewkowicz walczy
ły .z sobą o lepsze, obie bardzo skutecznie. 
P. Zl:lmiłowicz był doskonałym l1Suselem", 
a p. Chojnacki, jako Emil Bretigny prezen
tował się dobrze i grał popr.awnie dość tru
dną rolę młodego poruczlllka, samochcąc 
zaplątanego w kabałę. Wystawa nie wiele 
pozostawiała do życzenia; jednej tylko or
kiestrze nieskompletowanej naleźycie mieli
byśmy wiele do zarzucenia; ale wedle stawu 
grobla. 

O "domu Waryjatów", - wesołej farsie 
odegranej we wtorek 21 b. m. nie możemy 
powiedzieć nic dodatniego, sztuka źle umia
na i niedbale wyreżyserowana szła kulawo, 
a nie uratowali sytuacyi ani p_ Prawdzic, 
bardzo dobra w roli Józefiny Bzik, ani p. 01'
liński, ani tem bardziej p. Morozowicz, cho
ciaż grali dobrze i robili wszystko, co może
bne, aby błędy współkolegów zatuszować. 
Za to" Fritzek i Lizka" drobnostka sceniczna, 
wcale udatna, w grze p. Zamiłowicza i pani 
Lewkowicz grana była bardzo dobrze, ku ogól
nemu zadowolnieniu widzów. Nie należy 
wprowadzać na scenę sztuk niedouczonych, 
zwłaszcza gdy można z siłami, jakie obe
cnie posiada nasz teatrzyk, wystawiać je 
przyzwoicie, czego dowiodły poprzednie 
przedstawienia. Nie wymagamy rzeczy 
nadzwyczajnych; idzie nam tylko o posza
nowanie sztuki i widzów, ku czemu potrzeba 
tylko pracy i jeszcze raz pracy, oraz staran-
nej reżyseryi. Ł. 

- Kradzież w~gli. Codziennie rano 
i wieczorem w okolicl:lch kolei widzieć mo
żna całe szeregi mężczyzn, kobiet i dzieci 
bądź to z workami na plecach, bądź ciągną
cych wózek naładowany węglem.Węgiel ten 
pochodzi zazwyczaj z wagonów przybyłych 
do Piotrkowa lub też z wagonów w pocią
gach, odbywających postój na stacyi. Kra
dzież węgla z wagonów to proceder bardzo 
rozwinięty wzdłuż całej linii kolei war
szawsko-wiedeńskiej, a ofiarami tej manipu
lacyi t.ak szeroko rozgałęzionej padają nie
tylko składnicy węgla hurtowni i detaliczni, 
lecz nadto i konsumenci, nabywający węgiel 
u detalistów. Cena bowiem w kopalniach 
od cen targowych różni się nie wiele, zwła
szcza, gdy weźmiemy pod uwagę: l-o wyiiO
kość opłaty targowej, 2-0 manipulacyję 
przyjętą w kopallliHch, mocą której te os1l1-
tnie zbywają dwa razy do roku w dużych 
partyjach całą swoją produkcyję składni
kom hurtowym, od których dopiero, a więc, 
już z drugiej ręki, nabywają węgiel detaliści. 
Dla detalistów jedynym zyskiem bywa 8% 
nadwagi i jakieś pół do jednej kop. różnicy 
na pudzie. Skoro atoli wagony przychodzą 
po większej części ~ sporym deficytem, 
cały ów zarobek topnieje. - Aby więc uni
knąć zbyt dotkliwych strat, detalista w czą
stkowej sprzedaży musi sobie radzić inaczej, 
źle doważając lub dając węgiel w gorszym 
gatunku. Koleje żelazne, dla których wę
giel stanowi lwią częRć transportu, powinny 
by zabezpieczyć towar ten od rozkradania, 
bądź to przez urządzenie ochronnych zela-
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znych siatek nad węglarkami, bądź też 
przez wzmocnienie nadzoru. 

- Pułal)ka. Obecny stan skweru na 
rynku maślanym pozostawia wiele do ży
czenia. Niema bowiem wieczoru aby kto 
z przechodniów nie skaleczył sobie nogi lub 
nie podarł odzieży o wystający drut kol
czasty, poprzerywany i rozciągnięty na cho
dniku otaczającym skwer. Byliśmy świad
kami, gdy)edna z pań rozdarła całą suknię. 
W tych dDll:lch znów jeden z przemysłowców 
tutejszych skaleczył niebezpiecznie nogę. 
Jeżeli ~undusze miasta nie pozwalają na 
otoczeUle skweru sztachetami w rodzaju 
istniejących na placu Aleksandryjskiem, to 
pl'zynajmniej należałoby usunąć zupełnie 
porwany drut kolczasty. 

- Nowy hr·ownl'. W tygodniu ubiegłym 
założono węgiel kamienny pod budowę no
wego browaru w naszem mieście, który po
wołuje do życia p. Rudolf Bartenbach. Bro
war p. B. ma hyć zbudowany wedle najnow
szych wymagHń techniki piwowarskiej i pro
wadzony będzie na wielką skalę. 

- Nieostl'ożność. Do jednego z pier
wszorzędnych handli win w naszem mieście, 
wieślliak przywiózł produkty rolne. Chłopiec 
sklepowy, odbierający towar, chciał uczęsto
wać przyhyłego w tajemnicy pr:.led pryncy
pałem; w pośpiechu zamiast wódki nalał 
spory kieliszek amonil:lku, który częstowany 
wychylił duszkiem. Nieszcz~śliwy natych
miast po wypiciu padł na ziemię jakby pio
runem rażony. Płyn spalił mu przewód gar
dlany, poparzył język i podniebienie. Słaba 
nadzieja, aby można było biedaka utrzymać 
przy życiu. 

- Poś\Vi~cenie. W sobotę o 11 rano 
Jks. Zagrzeje wsk i uroczyście poświęcił 
świ eżo założony w mieście naszem zakład 
fotograficzny p. Maryi Zaremba, w domu 
Spana, ob.)k teatru zimowego. P. Zaremha, 
uczennica Twardzickiego w Warszawie, 
urządziła swój zakład według wszelkich 
wym<lgań nowoczesnej techniki, z komfor
tem i elegancyją. 

- Nominacyje. Młodszym pomocnikiem 
referenta wydziału administracyjnego rządu 
gubernijalnego piotrkowskiego, mianowany 
został Mikołaj Emerts. 

- OI'del·Y. Otrzymali ordery św. Stani
sława kI. III w naszej gubernii pp.: buchal
tel' kasy gubernijalnej w Piotrkowie Ana
tol Piotrowski, buchalter izby skarbowej tu
tejszej Kazimierz Strzelecki, kasy jer od
działu banku paEstwa w Częstochowie Eu
gieniiusz Wartnicki. 

- POWI'ót kompanii. W zeszłą niedzielę 
o 6 wieczorem pątnicy nasi powrócili z Cze
stochowy, spotykani licznie przez krewnych 
i znajomych. W drodze do Częstochowy 
kompanija liczyła około 1600 osób, powróci
ło zaś pieszo tylko 1280. 

- Nn fOl'ze kaliskim piotrkowianin 
p. RyJko, podczas rekordu jednogodzinnego 
Ul'ządzonego w niedzielę 12 b. m., za przeje
chanie normy-32 wiorsty -otrzymał żeton 
pamiątkowy. 

- Z Łodzi donoszą nam: Stagnacyja 
w przemyśle fabrycznem coraz dotkliwiej 
odczuwać się daje: przeszło 30 mniejszych 
fabryk zawiesiło roboty, rozpuściwszy J'O

botników. '1.'0 też kradzieże i napady na 
ulicach zdarzają się coraz częściej i przy
bierają charakter, jakiego nie miały od cza
su zorganizowania policyi na wzór war
szawskiej. Spalona niedawno fabryka Szul
ca nie będzie już odbudowaną w tem samem 
miejscu, na placu przy rogu ulic Zachodniej 
i Za~adzkiej, lecz przeniesioną zostanie po 
za miasto; place fabryczne sprzedane będą 
pod budowę domów mieszkalnych, podobno 
po bardzo wysokiej cenie. Ponieważ za
drzewienie ulic postępuje zbyt słabo, w gro
nie obywateli tutejszych poruszono dawno 
zapomniany projekt zorganizowaniu Tow. 
opieki llad plantacyjami. Kolej łódzka, 
słynna ze swej uprzejmości względem pasa-
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żerów, w sezonie letnim stała siq istnym nie jak zarazy podobnych domów, których 
katem dla tych, którzy zmuszeni są korzy- właściciele zapomnieli, że nie nos dla taba
stać z jej usług. 00 niedziela i święto pa- kiery, lecz tabakiera dla nosa. 
nuje w wagonach ścisk nie do opisania. - Agenci ogłoszell. Rozpoczął się już 
Kiedyż nareszcie zarząd kolejowy zdobędzie sezon zbierania ogłoszeń do różuych wyda
się na powiększenie taboru odpowiednio do wnictw noworocznych. Na bru~u łódzkim 
potrzeb miejscowych? zjawiły się całe falangi agentów różnej bar-
Żniwa w okolicach Łodzi już rozpoczęto. wy i masami eksploatują łatwowiernych, 
W teatrze Selina trupa p. Janowskiego zbierając ogłoszenia do wydawnictw, któ

wystawiła "Babskie Wychowanie" L'Avron- rem nigdy nie sądzono ujrzyć światło dzien
ge'll, w przekładzie p. Rapackiego. Sztuka ne. Reklama stanowi dziś duszę i główną 
niedoznała powodzenia, albowiem gra akto· dźwignię każdego interesu, lecz aby była 
rów pozostawiała wiele 110 życzenia. Łb. skuteczną, należy ją umieć wyzyskać. 

- Owoce i jagody jako to: czereśnie, Panowie kupcy i przemysłowcy zrobiliby 
wiśnie, agrest, morele i brzoskwinie Łódź najlepiej, unikając wszelkich stosunków 
i Warszawa całemi wagouami sprowadzllją z agentami wydawnictw nieznanych, zwła
z Niemiec. Kilka razy tygodniowo przycho- szcza noworodków w rodzaju kalendarzy, 
dzą do Łodzi z zagrauicy znaczne transpor- świeżo powstających do życia, a natomiast 
ty tego towaru w koszaci1 plelliouych po 10 przyjmując chętnie usłngi wydawnictw 
i 20 funtów w każdym. Spory grosz idzie o ustalonem już bycie. Do takich w pier
z tego tytułu do obcych, a mógłby pozostać wszym rzędzie należą pisma peryjodyczne 
w kraju, gdyby sadownictwo u nas rozwi- a następnie kalendarze i noworoczni ki przez 
jało się stosownie do potrzeb. Nowe pole pisma te wydawane. Tu nie może być już 
pracy chlebodajnej Rtoi otworem; rąk tylko wyzysku, bo Redakcyje takich pism odpo
i ochoty hrak, aby je wyzyskać. Sprowa- wiadają za tych, których do działania 
dzaniem owoców z zagranicy zajmuje się w swem imieniu upoważniły. 
towarzystwo warszawskie, które posiada _ Fałszywe JIIOIll'ty. W ostatnich cza
agentów swoich za granicą· Łodzianie cho- sa ch pojawiły się w Łodzi fałszywe: 20, 10 
ciaż kupują z drugiej ręki, bo wprost od to- i 5 kopiejkówki, wyrobione z ołowiu i po
warzystwa, muszą płacić ceny wygórowane, kryte cienką blaszką srehrną. l!'alsyfikaty 
bo nie ma konkurenta, któryby dowolnie tego rodzaju spotykają sifl najczęściej w rę
nakładane ceny obuiżył i na właściwej kach kramarzy i handlarzy ulicznych. 
utrzymał stopie. _ Zastój \V Łodzi w sferach kom pet en-

- RlIInaqja w Łod:d w sezonie bieżą- tnych przypisują nadprodukcyi, która po
cym przyjęła charakter nader nieprzyjemny chodzi ztąd, iż fabrykanci łódzcy zasypują 
dla lokatorów, którzy wynajęli mieszkania towarami jedną i tą sarnę okolicę, zamiast 
w domach nowych, jeszcze nie wykończo- wynajdywać coraz to nowe rynki zbytu. 
nych. Zmuszeni sprowadzać się do mieszkań, Wynika to z braku pomysłowych i na1e
w których brakuje wielu rzeczy, a nawet życie wykształconych komiwojażerów. Ko
plyt w kuchni, nowożytni koczownicy ca.le- miwojażer łódzki to spl'ytny agent, który 
mi rodzinami zniewoleni są stołować się umie przypiąć łatkę lub podstawić nogę 
w restauracyjach. konkurencyjnej firmie, nie bacząc że tym 

- K.·adzież dzieci. Władze policyjne sposobem szkodzi całemu ogółowi. O wyszu. 
w Łodzi wpadły na trop sui generis przed- kaniu i zdobyciu rynku niezajętego dotych
siębiorstwa. GroDo żydów łódzkich zajmo- czas mowy z nimi być nie może, bo c7.yn
wało się kradzieżą dzieci, które następnie ność podobna, dla komiwojażera najważniej
sprzedawano do cyrków. - W tych dniach sza, przerasta jego zdolności. 
właśnie odebrano z rąk aferzystów córeczkę 
pewnego ślusarza z Łodzi, który pu zagi- - Tomaszów - Rawski. Niepamiętny 
nięciu dziecka w sposób tajemniczy, rozesłał w dziejach naszego przemysłu zastój z na
jego fotografije na wszystkie strony. Aferzy- staniem pory ogórkowej spotęgował się je
ści uprowadzali i dziewczęta starsze wie- szcze.-Składy fabryk przepełnione tl)wara
kieru. Pociągnięto ich do surowej odpowie- mi; dotychczas porobiono zakupy tylko na 
dzialności. jarmark charkowski, oraz do Odessy i Kijo-

_ Zniżenie podatku. Kupcy łódzcy sta- wa. lVloskwa zaś, z którą najszersze i na 
rają się, aby opłata na rzecz miasta Łodzi wysoką skalę prowadzone ł.ączą llas stosun
pobierana od towarów przychodzących ko- ki, nie dopisała zupełnie.-Zniwa w okolicy 
leją z 7/

10 
kop. od puda zniżoną została już rozpoczęte idą raźno, zbioty obfite.-

do 1/ Okolice naszego miasta nawiedzają dość 
10· t Ó? k" k . _ Nowy pal·k miejski. Roboty niwela- częs o r z~ego .gatun, t~ ~zezl.mlesz ow.!e. 

cyjne w nowym parku miejskim, pomiędzy W.tych dmach IChf!10sClowJe .CI w po~hżu 
ulicami Mikołajewską a Widzewską w Łodzi, ws: Zaw~d~ n.apadh na ~.achcI~rza, ~I?~ą
rozpoczną się za parę tygodui. Zadrzewienie ce~o m}esz~aJąc~ ~ teJze WSI letD1c~kę. 
i urządzenie parku wykona p. Hozer z War- Dla?y z~daJąc plen~ędzy, .mocn.o. poturbo-
szawy. wall k?b~etę! a pachCIarZOWI wybilI oko ... 

- Zamach samobójczy. Do pewnego - S.c.ekl fab,'yczne. Władze g?berlllJal-
~łodziana w Łodzi przybyła bona z żąda- ne, tutejsze wstrzyma~y ~ydawaD1e poz",:o
mem, aby dotrzymał danego jej słowa i oże- len n~ budo.wę farbI~rD1 w TomaszowIe, 
nil siCi z nią. Gdy jednak uwodziciel dał od- albow~e~ . nIeczystoścI! spływa.ią~e do ~ta
powiedź odmowną bona otruła się w jego wu mleJskl~go, ~upełD1e. go zame?~yś?lły. 
obecności. Nieszczęśliwą odwieziono do szpi- P. Sroka Illż~mer pO~latu brzezlDskle~o 
tala fabrycznego J. Poznańskiego i tam ja opracował prOjekt studm do odprowadzallla 
uratowano. • ścieków fabrycznych. Pierwsza taka studnia 

- Sofa z pielli~dzllli. W Łodzi p. B. za.stosovy-aną będzie w fabryce dywanów 
oddala tapicerowi sofę do naprawy. Dopiero .lVhllera I Holanda pod Tomaszowem, 
kiedy tapicer rozebrał już sofę p. B. przy po- - Rogów. Na powiększenie funduszów 
mniała sobie, że schowała w niej 160 r8. budowy kościoła w Koluszkach, W dużym 
oraz książeczkę oszczCidnościową na rs. 500. i pięknym ogrodzie pllństwa M. przy samej 
Pomimo atoli najskrupulatniejszych poszuki- stacyi, odbyło się przedstawienie amator
wań, przed rozpoczęciem których tapicer skie. Odegl'ano: "Ząręczyny macochy" I. 
ulotnił się, pieniędzy nie znaleziono, Przenie· Miłkowskiego, w której z powodzeniem wy
wierczego tapicera - Aleksandra Bliźniń- stąpiły panny: Maryja Soholewska i H. Gei
skiego-poszukuje policy ja dotychczas bez- zler. Po widowisku w salouach państwa 
skutecznie. Gerszonich bawiono sie ochoczo dl) 6 rano. 

- P.·ywatnc domy bankiel·skie w Łodzi Dochód brutto wyniósł rs, 52 kop. 80; na 
wywołują skargi ze strony interesantów na ruuzykę wydauo rs. 12, inne wydatki rs. ~o 
niegrzeczne zachowywanie się oficyjalistów, kop. 89, razem rs. 32 kop. 80.-Skromna po
wyzysk przy operacyjach i zwłokę przy wy- została sumka, bo tylko rs. 20, ale gdyby 
płacie czeków. Jedynym racyjonalnyrn ha- i inne okoliczne osady i stacyj e przyczyniły 
mulcem na podobne wybryki byłoby unika- się do powiększenia funduszów w sposób 
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podobny, zebranoby sporą sumkę, bo ziarn
ko do żiaruka, a będzie miarka. 

- CZłll"niecka Góra. W zakładzie ką
pielowym Czarniecka Góra pod Niekłaniem 
bawi w sezonie bieżącym liczne i dobrane 
grono kuracyjus:ców przeważnie mieszkań
ców Warszawy i Łodzi. Co sobota odby
wają się wieczory taneczne, a na tak zwanej 
polance w lesie staje codziennie po 30 pllr 
do róźnych zabaw i gier towarzyskich. 
Wczoraj odbył sic koncert, z którego do
chód przeznaczonó na restauracyję kościoła 
we wsi Czarnej, fuudacyi hr. Małachowskich; 
w koncercie tym przyjęły udział panie: Bo
browska; Chruszczakowska, Luhowidzka 
i Ciechanowska oraz panowie: Roszkowski, 
Weizensang, Lepowski i wielu innych. Po 
koncercie był bal, nil którym bawiono się 
ochoczo. 

- Z K.·uszyny. Stamniem ks. Dąbrow
skiego, proboszcza parafii Kruszyna, przy 
materyjalnej pomocy koIli tora księcia Lubo
mirskiego, przystąpiono do odmalowania 
wnętrza kościoła. Roboty prowadzi znany 
malarz p. Czamecki z Warszawy. Jednocze
śnie i wielki ołtarz zostanie gruntownie 
odnowiony. 

- Z żałobnej kill"ty. W Ozorkowie 
zmarł ś. p. Władysław Jallllsch, przemysłu
wiec znany szerokiemu kolu łodzian. Zmarły 
odznaczał się wy bitnemi zdolnościami i uie 
jedno ulepszenie przemysł i bandeI okręgu 
łódzkiego mają mu do zawdzięczenia. 
W Ozorkowie był prawdziwym patryjarcbą 
miasta. 

- PallOl'ama Golgoty. Budynek na po
mieszczenie panoramy "Golgoty" w Często
chowie już ukończono a i samo płótno, dłu
gie przeszło na 23 metry, rozpięto. Panora
ma przedstawia podróż Zbawiciela na miej
sce kaźni. Budynek na zewnątrz przypomina 
cyrk warszawski przy ulicy Ordyuackiej; 
różni się jednak od niego rozmiarami. 

- Pnemysł wiejski. Ratując podkopa
ną sytuacyję ziemianie nasi coraz chętniej 
biorą się do przemysłu, przetwarzając na 
własne rezyko produkty wiejskie. W Skę
czniewie, pod Kaliszem, właściciel tego ma
jątku z pomocą centryfugi produkuje, przy 
80 własnych krowach i mleku dostarczanem 
z sasiednich dominijów, rocznie do 20,000 
funiów masła, które wysyłane do Łodzi 
w eleganckiem opakow!'.niu znajduje tam ła
twy i dobry zbyt. W roku przyszłym właści
ciel zamierza zaprowadzić motor parowy do 
centryfugi, obracanej dotąd przez konia. 

- Zgon. W tych dniach w majątku Maj
dan zmarł właściciel wsi Bartodzieje i Maj
dan ś. p. Kazimierz Sapalski.-Niebos'l.:czyk 
był jednym z najstarszych ziemian w naszej 
okolicy 

W. Hausbrandł, Adwokat Przysięgły 
w Warszawie, przeniósł kaneelaryję lIa nI. Złotą 21. 

(B. O. B. 27i). (1--1) 

SYNDYK TYMCZASOWY 
lila ss)" upadłości 

leKA v. ł CLE F~SZtA. 
Z mocy Art. 512 K. B. zawiadamia wszystkich 

wierzycieli wspomnianej massy, ze Sąd Okręgowy 
Piotrkowski wyrokiem w dniu 2 Lipca 1 8~G rokn 
wydallym, wyznaczył termin ostateczlly miesięczny 
do sprawdzenia pretensyj do massy; że ~prawdze
nie o(lbywać się będzie w obeeności Sędziego 
i SYlldyka w Wyc1ziaJe Cywiluym Sądu Okręgowe
go Piotrkowskiego i zo wierzyciele, którzy w po
wyzszym termiuie wierzytelności nie sprawdzą, 
podlegać będą skutkom w Art. 512 i 513 Kod. 
Band. przewidzianym. 

Alelisl10tler Czyński 
(l-l) Adwokat Przysięgły. 

DIIIIr- Poleca się pierws~or~edny 
..... a tani Hotel Angielski 
w mie8cie C~e,łtocl,owie. w blizkości 
dworca kolei żelaznej. 

------~<>~------



4 

dom p. Spana przy ulicy Moskiewskiej 

został otworzony z dniem ló b. m. 
i wykonywa spiesznie i akuratnie: 

lIfomentalne fotografij e na kolodjo-
nowym papierze. 

Kolorowanie zwyczajne i platynowe. 
Heljominiatul'Y· 
Kopje i powiększenia z fotografij. 
Portrety sposobem Eastmana 
GI'Ully w duzych formatach. 
Zakład posiada aparaty nlłjnowszych 

systemów. . (1-1) 

E'lIlilija Hm'st 
przeniosła pracownię swoją 

Sukien i strojów damskich 
oraz 

Ubranek d.ziecinnych. 

z dODln W-go Spana, obok teatru 
do 

Hotelu WileJ'lskiego 
przy ulicy Petersburskiej vis - a -vis 

ogrodu miejskiego i poleca się 

Szanownym klijentkom. 

\"szelkie roboty, w zakres pracowni 
wchodzące, wykonywa tanio i Jluu-

ktualnie. (6-3) 

W Dominium ~z~Mijw 
(stacyja pocztowa Piotrków) 

będzie do sprzedania do siewu 
Pszenica "Puławka DaJ'lkow
ska Selekcyjna, "-Zamówienia 
przyjmują się do 15-go sierpnia. 
Cena: w y ż ej l' s. j e d e n p o
d ł u g c e n war s z a w s k i c h. 

(2-1) 

TYDZIEN 

przeniesiony zostaje od d. 20 lipca 

~ do domu S-rów Kozerskiego --. 
ul. Petersburska, wprost kościoła po-Bernardyńskiego. 

Tymczasowo skleu mieści się 
.... w Hotelu Krakowskim Nr. I na dole .... 

.0000000000000000000000. 

~ Fabryka kotłów parowych F. L. Oschatz Meerane ~ 
e w Saksonii dosta1'cza: e 

M 30 

A. 
Zaskarbiwszy Bobie zaufanie po

wszechne, jako dzi erżawca Restaura· 
cyi w Hotelu Angielskim ""V O z Q
Si 1; o e 11 o ",v i e. donoszę, że 

HOTEL KRAKOWSKI 
na JASNEJ GÓRZE na
byłem na własność i tcnże urządziłem 
z wszelkim komfortem. Doborową 
kuchnią, wybol'owemi winami, umial' 
kowanemi cenami i rzetelną usługą 
będę się starał utrzymać jnz wyrobio
uą opiuiję. Przyjmuję wszelkie zamó
wienia na śniadania, obiady i kola
cyje tak w botelll, jak i na miasto. 
Dla dogodności Sz. Publiczności co
dziennie kursować będzie kareta z 
dworca kolei uo Hoteln i z powrotem . 

(50-21) Z szacunkiem 
t 

JOZEr :S'O'JliOWSKI. 

MAGAZYN ~BUWIA 

l. Glice g Kotły Parowe g 
e wszelkich rozmiarów, ciśnieil i syste- e przeniesiony został od 17 lipca r. b. 

mów. najlepszych koustrukcyj, o nllj- do domu S-rów Kozerskiego e dokładuiejszem wykonaniu. e 
ulica Petersbllrska, wprost kościoła e __ ,:rzegrzewacze pary patentu e po-Bernardyilskiego .. 

e e Poleca: 
Obuwie damskie, męzkie i dziecinne, e "Oschatz". Bezdymne paleniska. -- e 

e ' e po przystępnych cenach, oraz przyj-
KOSZTORYSOW i bliższych obja- mnje wszelkie repel'acyje, które wy-e śnień udziela JENERALNY RE- e konywa na czas umówiony. 

e N'I' e Pracowuia mieści sie w Hotelu Wi-
PREZENTA leńskim, mieszkania:*- 12, w oficynie 

8 m.llulłycg: ~.IISJ(" Inźenier, g po ;~;A;~'U POJAZD;;) 
~ Biura Techniczne: ŁODZ i CZĘSTOCHOWA. ~ Wł d - - S" ki 
~b~oooooooooooooooooooe O Zlmlerza apms ego 

Do (lzisiejszego numeru dołącza się arkusz 1 powieści p. t. 
J O a fi, fi, a de n e r c o e 'Ił T. 

prrekład z fl'ancuzkiego • 

ul. Petersburska wprost Poczty. 

KARETY/POWOIY/BRYKI/KONIE. 
(26-4) 
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Smak wina tego znakomity i wpl'ywa na podniesienie sil. ~ w Pioh'kowie. (3-1) ~ 
Wino to przygotowane jest według metody PASTEURA, 

Zwracać baczną uwagę, by każda butelka zaopatrzoną była w stempel ruskiej 
komory celnej, oraz markę fabryczną. 

Dostać można we wszystkich Handlach win, Składach Aptecznych i Aptekach. 
(10-2) 

Droga Zel~zna 
WAR~~AW~K~· WIEDEN~KA 

podaje do wiadomości, że w miesiącu październikn 1896 r. na 
mocy artykułów 40 i 90 Ustawy Ogólnej dróg żelaznych rosyj
skich będzie się odbywała sprzedaż przez publiczną licytacyę to
warów i bagażów nieodebrallych przez interesantów, oraz przed
miotów zagubionych przez pasażerów. 

Szczegółowy wykaz przedmiotów, które mają być sprzedane, 
z wymienieniem daty i stacyi, na których ma się odbyć licytacya, 
ogłoszony zostanie w A~.~ 50, 51 i 52 Warszawskich Gubernskich 
Wiedomosti. 

Obwieszczenia zawierające 
szane na wszystkich stacyjach 
towary. 

powyższe dane będą powywie
w'ysyłających i odbierających 

(3-2) 
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Zatwierdzone przez JW. Ministra Spraw Wewnętrznych 
i kaucyjonowane pod firmą: 

"WARS~AWSKIE BlUR~ ~GL~S~EN" 
otwarte w WARSZAWIE przy ul. WIERZBOWEJ N2 8, wprost 

~ Niecałej. Telefonu ~i! 461. 

~ 
) 

Przyjmuje ogłoszenia do wszystkich pism 
peryjodycznych 

PO CEliACH REDAKCYJliYCH. 

~ ~~~;;;;:;;;;;;~:;;;;~;;::::~~~~ 

~"""""~~""""~~ 
Redaktor i wydawca }lirosław DobI'Z8J·lski. 

){o3Bo.'leHO UeH3YPoIO. IIeqaTaRo B'b IIeTpoKoBcKoli ry6epHcKou TlmOrpa(~iil. 
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Mercoeur nad Baisą pod Livonela-Coquette, był to 
klucz należący od wieków do bnl biów de Mercoeur, 
jego przodków. Byli oni najbogatszymi w okolicy, 
a Helll'yk de Bearn po pokoju w Vervius powiedział 
w tym samym zamku do jednego z Mercoeur'ów, 
"Ventre-saint-gris" pozwól pau uścisnąć r~k~, która 
mnie tak dzielnie pobiła. 

W 1870 roku, z tego samego zamku Raul, ukoń
czywszy nauki, wymszył wraz z ojcem na plac boju, 
Sześciu Mercoel1rów walczyło wtedy w obronie oj
czyzny, 

Matka nie mogąc doczekać się wiadomości z placu 
boju, postanowiła udać się sama na poszukiwanie męża 
i syna. Pierwszy poległ, drugi ciężko ranny zdawał się 
dogorywać. W wiejskiej chacie, źle zabezpieczonej od 
wiatrów jesiennych, czuwała ona llad rannym i wyrwała 
go śmierci; sama jeduak zapadla na zdrowiu i powróciła 
do domu, by w nim oddać ostatnie tchnienie, 

Raul de Mercoeur został sierotą i panem ogromnej 
for~uny w dwudziestym drugim roku życia. 

Został sierotą, a nie mial celu przed sobą. Polo
wanie, nieliczne i oddalone sąsiedztwa, towarzystwo 
zacnej ale nudnej ciotki de Lensac, co najwięcej rzad
kie wyjazdy do Touluzy, gdzie także nie mogło go 
bawić towarzystwo małomiasteczkowe, oto były jedyne 
jego rozrywki, 

Nudził się, a czuł, że stać go na rozrywki. Posta-
nowił wyjecbać do Paryża, Postanowienie to ciotka 
Lensac przyj~ła z oburzeniem, 

- Jakto? .. wyjeżdżasz do Paryża, do tego nowo-
czesnego Babilonu? Czyż klęski jakie go spotkały nie 
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były słuszną karą niebios za zbrodnie jego J roz' 
pustę! .. 

Oburzenie ciotki podziałało tylko zachęcająco na 
Raula, Postanowienie swoje doprowadził do skutku 
i zabrawszy z sobą ezynsze dzierżawne, pieniądze osią

gnięte z krescencyi i winobrania, oraz młodszego brata 
Józefa wyjechał. 

Majątek hrabiów de Mercoeur był w ziemi,--na wsi 
mogli oni prowadzić prawdziwie wielkopańskie życie, 

dochody jednak nie wystarczały na zadawanie szyku 
w stolicy, 

Po roku, IV którym niestety zbiory byly nędzne, 
pan Lousseteal1, notaryjusz z Liwony otrzymał rozkaz 
sprzedania jednego z folwarków, la Courdette i prze
słania pieniędzy do Paryża, 

Na wieść o tem sama ciotka de Lensac, posIała 

siostrzeucowi cztery ćwiartki reprymend.- "Pamiętaj, 
że kto spl'zeda zagon ziemi, sprzeda wkrótce i dom 
rodzinny "!-pisaJa poczciwa kobieta, 

~ Bah! - zawołał Raul, przeczytawszy epistołę 
i przepowiednie starej kobiety, - Niech się o mnie nie 
troszczy! 

Stosunki między ciotką i siostrzeńcem naprężyły 

się, doszło do tego, że nie napisał do niej na Nowy 
Rok. 

A jednak poczciwa kobieta miała słuszczność. 
Raul sprzedawał folwarki, Sąsiedzi oburzali si~ na 
niego, a młodzi towarzysze bronili go zawzi~cie. Raul 
ue MercoeUl', o którym gazety pisały wciąż, jako o je
dnym z pierl'V1!zych elegantów stolicy, który zadawał 
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szyku w Paryżu, a ziomków przyjmował serdecznie 
przynosił im zaszczyt. Chlubili się nim poprostu. 

- Sprzedawał ziemi€.l?.. Wielkie rzeczy! Ożeni 

się bogato, zostanie deputowanym i odkupi sprzedane 
folwarki. 

Starzy oburzali się. 
- Zobaczycie, że puści wszystko z dymem!.. Zo

baczycie, że niedługo sprzeda Mercoeur. 
- Nie! tego nie zrobi--zaręczali młodzi-ostatni 

tylko nędzarz sprzedaje dom, w którym ujrzał światło 
dzienne. 

To teź wieść o wystawieniu na sprzedaż Mercoeur, 
nad Baisą, była jakby uderzeniem piorunu w cichej 
okolicy Liwony. Starzy tryumfowali, młodzi pospu
szczali głowy. 

Marieta pokojówka pani Lensac przyszła z tą 
wiadomością z targu. 

- Proszę pani! co to ludzie mówią? Powiadają, 
źe Mercoeur zostało wystawione na sprzedaż. 

Stara panna z przerażeniem spojrzała na poko
jówkę, a "Przegląd Katolickiu, który czytała właśnie, 
wypadł jej na ziemi€.l. Osłupienie jej trwało jednak 
krótką chwil(,l. 

- Proszę cię Marieto! - zawołała - nie znoś mi 
tu plotek! Idź mi zaraz na rynek i powiedz tym 
głupcom, że to fałsz! 

Skoro mrok zapadł, zarzuciła na głowę kapturek 
koronkowy i bocznemi ścieżynami udała się do nota
ryjusza. 
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- Zrujnowany! 
- Jestem zJ'ujnowany!-powtórzył RanI de Mer-

coenl'. 
Jeszcze słońce czerwcowe napełniało sypialnię 

wesołem światłem. 
Józef, sluźący Raula wszedł do pokoju na palcach 

i połoźył na stole dzienniki, poczem, widząc, że pan go 
nie potI'zebuje, cofnął się do przedpokojn. 

Raul skręcił papierosa, zapalił go i zamyślił się 
głęboko. Przeniósł się myślą do rodzinnego kąta ziemi, 
do Gaskonii, w której stał zamek jego przodków, z roz
ległemi polami i winnicami, topolowa aleja, w ktć,rej 
uczył się jeździć konno, parafijalny kościół, stara 
dzwonnica i wspaniały park otaczający zamek. 

Zdawało mu się w tej chwili, źe słyszy dźwięk 
sygnaturki, wesołe ś)Jiewy żniwiarzy, ze prowadzony 
za rękę idzie z matką do kościoła, a ludzie kłaniają im 
się wokoło, powtarzając: "To nasz panicz!.. to hrabia 
de Mercoeurl .. " 
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