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PRENU~IER.\ TA 
w miejscu: 

rocznie .. rs. 3 kop. 20 
półrocznie . re. 1 kop. 60 
kwartalnie . rs. - kop. 80 

I 
Cena pojedyńczego numeru II 

kop. 8. I 
z przesyłką: 

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

OGŁOSZENIA. 
Za ogłoszenie l-razowe k.8 

od jednoszpaltowego wiersza 
petitu. Za ogłoszenia kilka-

I krotne - po k. 5. od wier-

I 
sza. Za reklamy i nekrologi, II 
oraz ogłoszenia zagraniczue 

I 
po k. 10 od wiersza.-Za ogło
szenia, reklamy i nekrologi na 

II-ej stronie po k.20 od wier-

I sza petitu. 

I 
(Jeden wiersz szerokości strony= 

_ 4 wierszom jednoszpaltowym. 

Wychodz:i W każdą Niedz:ielę wraz: z oddzielnym stałym Dodatkiem Powieściowym. 
P r e n u m e r a t ę P r z y j m u j ą: w Piotrkowie Biuro Redakcyi i obie 
księgarnie; w Łodzi księgarnie Schatke, Fischera i Kolińskiego. 

Prócz tego, 

w częstochowie W. Komornicki. VI" Łaskn W. Grass. 

Biuro Redakcyi i ekspedycyja głtłWllil w oficynie domu p. Ka
tarzyńskiego obok Magistratu.-Ogłoszellia przyjmuj.,: w Piotr
kowie Redakcyja "Tygodnia" i obie księgarnie; w Warszawie 
"Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8; 
oraz takież biuru pod firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej "R<lj
chman i S-ka"); w Łodzi "Biuro Dzienników" B. Londyńskiego, 
Zawadzka ] 2; wreszcie wymienione obok agentury w miastach 

powiatowych gubel'nii piotrkowskiej. 

" Będzinie 
" Brzezinach 
" Dąbrowie 
n Sosnowcu 

n Janiszewski Stan. 
n Adam Mazowita. 
n Waligórski Karol. 
n JermułowICz. 

n 'l'omaszowie n J. Sochaczewska. 
" R:lwie "Hipolit Olszewski. 

{ 

l\'fyśliński Feliks. 
"Radomsku " Sklep Stowarzysze

nia Spozywczego. 

.............................. 

I Dla uniknięcia pomyłek podaję do 
łaskawej wiadomości, iż nowozałożona 

I w .Herbach Pruskich firma Ekspedy-

I Oppenheim & C-O 

IL:~e7;:;jiJ);!~~;;;:m i 
(8-8) • ............................ 

Święcenie niedzieli. 

niedzielnego, czego dowodem niedawne usiło
wanie zaprowadzenia święcenia niedzieli, 
które nawet i w naszym Piotrkowie znala
zło swoje echo. Niestety, jedną z głównych 
pobudek u pracodawców, zapewnienia praco
wnikom swym wypoczynku niedzielnego, 
była jeno ... ch~ć reklamy przez zwrócenie na 
siebie. uwagi przy inscenizowaniu świę
towanIa. 

Widzieliśmy więc sklepy szumnie zapo
wiadające, że w każdą niedzielę i święto 
podwoje ich szczelnie zamknięte będą dla 
kupujących, które nie wstydziły się pier
wsze pogwałcić dnia Bożego; widzieliśmy 
kupców związanych w rodzaj syndykatu dla 
stopniowego zaaklimatyzowania wypoczyn
ku niedzielnego, którzy pierwsi dobrowolnie 
zawartą umowę złamali, tłumacząc się 
względami na dobro klijentów swoich!.. 

Owo pogwałcenie wypoczynku niedzielne
go, dobrowolnie przyjętego, wywołało na
wet w sferze handlowej naszego miasteczka 

Dni świąteczne i niedzielne-to zielenią liczne kwasy i wzajemne oskarżenia je
umajone oazy na szarej pustyni codzienne- dnych przez drugich. I obrońcy wypoczynku 
go żywota pracownika, co w dni powszednie niedzielnego i jego przeciwnicy przedstawia
przykuty do obowiązków zawodu, od rana li pozornie aż nadto uzasadnione racyj e 
do późnej nieraz nocy niema ani minuty w obronie swych postulatów; lecz ani jedna 
wytchnienia, ani jednej chwili, którąby dla ze stron nie wzięła pod uwagę tych czynni· 
siebie lub rodziny swej wyłącznie poświęcić ków, które najwięcej przeszkadzają do za· 
mu było wolno.-A pracowników takich le- prowadzenia świętowania niedzieli w sferze 
gijony całe, zwłaszcza w sferach przemysło- handlowo-przemysłowej na drodze dobro
wo-handlowych, które niby :Moloch nowo- wolnej ugody. 
żytny pochłaniają cały czas i wszystkie siły Pomijając już ten wzgląd, że w każdej 
tych, co zaprzęgli się do rydwanu bożka grupie stowarzyszonych dla tego celu znaj
Merkurego. A jednak i to ludzie i im należy dzie się miłośnik szybkiego dorobku, który 
się chwila spoczynku, dająca możność od- nie chcąc stracić ani dnia jednego, sklep 
świeżyć nietylko siły fizyczne i umysłowe swój otworzy w niedzielę i umowę ogólną 
lecz i moralne strony ducha ukrzepić, bądź naruszy-już sama konkurencyja na tern 
to przez umysłową rozrywkę, bądź pogawęd- polu z żydami nie dozwoli zbyt długo istnieć 
kę serdeczną w gronie rodziny i przyjaciół. zwyczajowi i wypoczynek niedzielny zniwe-

Narody najdzielniej pracujące na polu czy. Tu nie należy zaciemniać sprawy do
przemysłowo-handlowem (Amerykanie i An- wodzeniem, ie żydzi uroczyście święcą swo
glicy) zrozumiały dokładnie, jak potężnym je szabasy, bo szanse konkurencyi nierów
czynnikiem, rozbudzającym nanowo do ży- ne. Sobota-to w tygodniu najgorszy dzień 
cia omdlałą wśród bezustannej pracy ener- dla handlu: ze wsi zazwyczaj llikt nie przy
giję, jest wypoczynek niedzielny. To też jeżdża, a po fabrykach, zakładach przemy
w obu tych krajach, święcenie niedziel dla słowych i warsztatach rzemieślniczych, to 
wszystkim prawie pracownikom prawem dzień wypłaty zarobków, która dokonywa 
nakazane zostało. Tam zaś, gdzie z na- się dopiero wieczorem. Wieczorem więc do
tury rzeczy pra.ca a.ni na chwilę ustać piero ożywia się handel, a wówczas i żydzi 
nie może, zaprowadzono zmiany Pl'acowni- pootwierali jui swoje sklepy. Najwyższe za 
ków tak obrachowane, aby każdy z nich to napięcie ruchu handlowego przypada na 
przynajmniej co drugi tydzień korzystał ranek niedzielny, gdy i ziemianie i przyleg
z niedzielnego wypoczynku.- U nas przeci- łych okolic włościanie i rzemieślnicy poczynają 
wnie, w produkcyj ach, dopuszczających czynić zakupy. Rzecz prosta, że skoro w nie
nawet przerwę w pracy, wypoczynek świą- dzielę od nma samego sklepy chrześcijań
teczny stale pogwałcanym bywa, zwłaszcza skie będą pozamykane, żydzi targować bę
w sferze handlowej, która nie radaby stracić dą o wiele więcej i odbiją sklepom chrześei
bodaj jednej godziny w pogoni za zyskiem jańskim ich klijentelę wiejską. 
materyjalnym!.. Nie idzie jednak zatem, aby względy te za-

Ile na tern cierpi młodzież handlowa pisa- tamować miały raz na zawsze kwest.yję wy
no o tem wiele i nie widzimy potrzeby po- poczynku niedzielnego dla coraz liczniejszej 
wracać do tego wyczerpanego już przedmiotu. rzeszy pracowników handlowo-przemysło
Zresztą świat 'balldlowo-przemyslowy uznał wych. Przemawiają za nim względy etyczne 
w zasadzie korzyści, płynące z wypoczynku i społeczne tak głośno, iż niepodobna nie 

dać im ucha. Lecz aby sprawa ta na prawi
dłowe wejść mogła tory, potrzeba czegoś 
więcej okrom dobrowolnej zgody czy umo
wy między pracodawcami handlowymi za
Wl;l rtej. Dlatego też zjazd handlowo-prze
mysłowy w Niższym - Nowogrodzie, po 
wszechstronnem rozpatrzeniu kwestyi wypo
czynku świątecznego, przeniósł ją na jedyny 
grunt pewny, na drogę prawodawczą. 

Ty lko państwo moie ustanowić jednolity 
i prawidłowy porządek wypoczynku świąte
cznego i tylko ono ma dość siły, aby prze
pisów w tej mierze wydanych naruszać nie 
pozwoliło. 

---(.)---

.z Miasta i Okolic. 

Najwyzszy pl'Zejazd. W piątek 4 
b. m. o 11 wieczorem przejeidżał przez na
szą stacyję pociąg nadzwyczajny z Ich Ce
sarskimi Mościami Najjaśniejszym Państwem, 
którzy z Kijowa raczyli przejeżdżać do 
Wrocławia na zjazd z Cesarską parą Nie
miecką. - Stacyj a wspaniale uiluminow~
na przybraną została nader gustowllle 
w kwiaty i girlandy, dostarczone z ogrodu 
miejskiego. Udekorowaniem stacyi kwie
ciem zajmował się ogrodnik miejski. 

- ~Iołlopol. Wprowadzany u nas obe
cnie monopol rządowej sprzedaży spirytusu 
i wyrobów z niego należy do rzędu tych 
reform, które rdzennie zmieniają cały han
del spirytualijami i nową najzupełniej na
dają mu fizyjognomiję. Czy i jakie korzyści 
nowa reforma przyniesie państwu i społe
czeństwu czas pokaże; nie ulega przecież 
najmniejszej wątpliwości, iż ukróci ona pi
jaństwo, a tym samym podniesie i moralność 
mas, co już bezwarunkowo niemałą będzie 
jej zl:\sługą, sowicie opłaci poniesione trudy 
i stokrotnie zwróci wyłożony kapitał. Jest 
to jedno z najgłówniejszych zadań nowej 
reformy, która po wprowadzeniu jej w życie 
zniesie oorazu wszystkie szynki i karczmy 
przydrożne, owe rozsadniki demoralizacyi, 
znacznie też ograniczy sprzedaż spirytualij 
w restauracyj ach (!rugo i trzeci o-rzędnych; 
jednem słowem - konsumcyję ich utrudni, 
a przynajmniej uporządkuje. 

U nas akt założenia kamienia węgielnego 
pod 1.Judowę rządowego składu spirytusu 
odbył się we wtorek bieżącego tygodnia ze 
zwykłą w takich razach uroczystością, 
w obecności władz miejscowych, obywateli 
i reprezentantów prasy. Po nabożellstwie 
i poświęceniu placu, założono pierwszą ce
głę w fundamentach i wmurowano skrzyn
kę, do której uprzednio włożone zostały mo
nety srebme, będące obecnie w obiegu, 
gazety z ostatnich dni, oraz spisany na. par
gaminie akt założenia fundamentów. Po 
uroczystości kościelnej, zebrani zgromadzili 
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się w altanie, a raczej pod zamienionem na z działaniem Towarzystwa i odezwę jego 
altanę rusztowaniem studni artezyjskiej, ude- zechcą wziąć pod rozwagę, o tyle walka 
korowanem bardzo gustownie zielenią, fla- z zebractwem ulicznem, tą plagą miasta, 
gami i dywanami. Tu, odpowiednio ugrupo- skuter.znie poprowadzoną zostanie. N alcza
wauych, miejscowy fotograf uwiecznił na łoby atoli, aby i władze policyjne zechciały 
kliszy, poczem zarząd akcyzy i przedsiębier- przyjść Towarzystwu z pomocą i za przykla
cy hudowy zaprosili wszystkich ohecnych dem Łodzi zaprowaclziły porządek w szere
na śniadanie, w salonach klubu miejskiego. gach uliczncgo żebractwa, którego znaczuy 

Skład spirytusu mieścić się będzie na kontygens, dostarczają wioski okoliczne. 
placu nabytym przez ministeryjum skarbu - Wy!Ścigi na torze tutejszego Tow. Cy
przy ulicy Moskiewskiej po za mostem kole- klistów świetnie zdają się zapowiadać. 
jowym. B~dzie to budynek parterowy, mu- Przyobiecali przyjazd swój jeźdźcy i goście 
l'owany, zdolny pomieścić ] 50,000 wiader sportowi z różnych stron kraju. W śród gro
spirytusu. Obok składu wzniesione zostaną: na ~ędziów wyścigowych zasiędą wybi
dom mieszkalny dla urzędników, pomie- tniejsi członkowie komitetu Warszawskiego 
szczenie dla stróza i budynek przeznaczony Tow. Cyklistów. Główny tez kapitan tutej
do banderolowania butelek. Budową kieruje szego klubu bezustannie porządkuje i popra
inzynier ~U'chitekt Zambrzycki a prowadzi wia tor wyścigowy, wszystko obmyślając 
ją jako pl"ledsiebiol'ca p. l\farkus Braun. i przygotowując zawczasu. 
Ze strony zarządu akcyzy ustanowioną. zo- - Tombola. Dorocznym zwyczajem, tu
stała komisy ja budowlana, w skład której tejsze Towarzystwo dobroczynności krząta 
wchodzą: lJadzorca okręgu piotrkowskiego sie okolo urzadzenia tomboli w końcu bieża
p. Pożarski i jego pomocnik p. Dydkiński. cego miesiąca. Uproszone ad hoc kwestarki 
Do dozoru robót na placu przeznaczony zbierają już fanty . O ile słyszeliśmy, zabawa 
został kontroler akcyzy p. Krankiewicz. w r. b. ma być o wiele więcej urozmaiconą 
Komisy ja budowlall~, materyjały przygoto- niżeli lat zeszłych. 
wane do budowy znalazła w gatunkach jak - Teatr zimowy wydzierżawi} podobno 
najlepszych, a zwłaszcza cegłę do wykłada- p. Janowski, który staje gościć będzie 
nia ścian zewllętrznych, wypaloną w cegiel- . w Częstochowie, do Piotrkowa zaś dojeź
ni Zacisze p. Bogusławskiego, oraz cegłę do dżać tylko peryjodycznie na szereg przed
budowy całego gmachu, wypaloną w cegiel- stawień.-Jest to zdaniem naszem pomysł 
ni pp. Brauna i Bornstejna. Studnię arte- bardzo szczęśliwy; żadne bowiem z miast 
zyjską wierci firma Bernacki i Ust janowski. prowincyjonalnych, oprócz Łodzi, stałego 

Skład piotrkowski obsługiwać będzie po- teatru utrzymać jeszcze obecnie nie jest 
wiaty: piotrkowski, radomskowski i łaski. w możności. 
Oprócz, niego zbudowane zostaną w gu- _ Obraz)'uiknące. P. Pen dor warsza
bernii naszej składy w Częstochowie i Lo- wianin, w teatrzyku tutejszym" Wodewil" pro
dzi. dukował w zeszłą środę 9 b. m. obrazy ni-

- SIH'zcdaz spir'~'tuałij, po wprowa- knace, przy pomocy bardzo uduskonalonego 
dzeniu monopolu rządowego, odbywać się ap;ratu. Obrazy występowały niezwykle 
bedzie w naszem mieście w sześciu skle- czysto i wyraźnie, a wykonane artystycznie 
pach, odpowiednio urządzonych i rozJ':l.uco- z całym realizmem odtwanały przedstawia
nych po mieście. Sprzeda z dokonywaną bę- ne przedmioty. Do najbardziej zlljmujących 
dzie tylko w naczyniach zamkniętych, przy- należała sery ja obrazów, uplastyczniająca 
czem otwieranie ich w sklepie surowo stworzenie świata i seryj a ilustrująca po
wzbronione zostanie. Do sprzedaży użyci dróż parowca" W ega", wiozącego znanego 
hędą subjekci prywatni, przeważnie prawdo- podr6Znika szwedzkiego "Nordskielda" w 
podobnie kobiety. Zarząd akcyzy proponuje okolice bieguna pł,łnocnego. Szczególniej 
dla nich bardzo przyzwoite uposażenie, lecz zwrócił uwagę widzów obraz przedstawia
wymagać będzie kaucyj.--Otwiera się więc jący parowiec w walce z olbrzymiemi bry
nowe pole pracy niezbyt utrudzającej i nie łami lodu . 
wymagającej specyjalnych kwalifikacyj; na - Na dochód stJ'azy ochotniczej ognio
każdem bowiem naczyniu oznaczona będzie wej dziś w zimowym teatrze p. Spana przed
cena zawartych w niem spirytualij, do któ- stawienie teatralne. Na widowisko złożą się 
rej sprzedający ściśle stosować się muszą· trzy jednoaktówki: "Na przekór", nSchadz-

- Oświetlenie schodów i sieni. Długie ka" i "Przez zazdrość". 
wieczory zimowe zbliżają siQ szybkim kro- - Roboty lłI'zygotowawcze około no
kiem. Zazwyczaj dają się one mieszkańcom wej numeracyi domów i nazwania ulic, nie 
naszego grodu dobrze we znaki z powodu mających nazwy, zbliżają się ku końcowi. 
egipskich ciemności, panujących na ulicach Jeszcze przed zimą cały projekt w czyn 
miasta, na schodach i w sieniach naszych wprowadzony zostanie. 
mieszkali Ulice za sprawą Towarzystwa - Dorożki nasze odrapane i brudne na
Augsburskiego zajaśnieją niebawem jarzą- leżałoby raz przyprowadzić do porządku 
cem światłem gazowem; zaś o schodacb i wyznaczyć im stacyje postoju w ?'6żnych 
i sieniach powinniby pomyśleć kamieniczni- punktach miasta.. Obecnie bowiem skoncen
cy nasi, nie czekając aż policy ja zniewoli trowanie doróżek na placyku obok hotelu 
ich do tego. A czas by już było na to, aby Krakowskiego nie wystrzymuje krytyki 
przestali być oni mimowiednymi spl'zymie- i tak dla publiczności jako też dla dorozka
rzeńcami rzezimieszków, którym wielce na rzy żadnego nie przedstawia interesu. Czyby 
rękę, są owe egipskie ciemności na schodach wiQc nie lepiej było za przykładem miast 
i w sieniach dom6w.-W miastach wię- innych 1Il'ządzić stacyje dorożkarskie na 1'0-

kszych, a przeciez i Piotrków ciśnie się do gach ruchliwszych ulic, na placach miej
ich szeregu, za uie oświetlanie schodów skichJ w okolicach kolei, Sławiańskiej ulicy 
i sieni winni płaca. Lardzosurowe kary. . t P 1 • • 

- J"łlllllżnicy. Od poniedziałku ubiegłe- - Bod"j to postliP! .•. W jednej z cukierni 
go tygodnia tutejsze 'l'owarzystwo dobro- naszych pojawiły się pod werendą krzesła 
czynności dla chrześcijan ustanowiło jałmu- a raczej stołki, za które warto by dać jej 
zników, których raz na tydzień, zaopatrzo- złoty medal, jeżeli idzie ... o najlepszy sposób 
nych w zamknięte skarbonki z pieczQcią To- wystraszania gości z zakładu. Sczerze ży
warzystwa, wysyłać będzie na miasto dla czymy tej słodyczodajni aby w dobrze zrozu
kwestowania po domach prywatnych i skle- mianym interesie własnym, pozbyła się tych 
pach. Fundusz tą drogą zebrany posłuży "arcywygodnych" stołków ... 
Towarzystwu do ukrócenia ulicznego żebra- - Panommy. W nr. 34 "Kraju" pomie
ctwa i, aby cel ten osiągnąć Rada Towarzy- szczony został list p. Styki, protestujący 
stwa rozlepiła po rogach ulic odezwy do przeciw łączeniu jego nazwiska z panoramą 
mieszkańców z prośbą nie udzielania jałmu- "Uk1'zyżowanie. Ch1'ystusa", wystawioną 
zny zebrakom ulicznym, lecz natomiast prosi w Częstochowie. To nam daje powód do obja
o wrzucanie ofiar do skarbonek. O ile mie- śnienia, iż panorama w Częstochowie malo
szkańcy naszego grodu zsolidoryzują się wana przez dwóch malarzy niemieckich pp. 
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Froscba i Kriegera, stanowi własność dora 
praw p. Lgockiego z Krakowa, który je
dnocześnie urządza panoramę "TaM·y" na 
Dynasach w Warszawie. Do tej ostatniej 
panoramy budynek jest już na ukończeniu 
a zadziwia swoim ogromem i kształtem, 
przypominającym kościól ewangielicki w 
Warszawie.-P. Styka zaś maluje panoramę 
,.,Golgota", własność Paderewskiego, która 
będzie urządzoną w Warszawie. 

- OdllUst w Częstochowie. Na odpust 
N arodzenia N ajświQtszcj Maryi Panny, któ
rą to uroczystość kościół obchodził w ubie
gły wtorek 8 b. m., podążyło dt? Częstocho
wy przeszło 400 kompanij z różnych stron 
i zakątków kraju, gromadząc na Jasnej 
Górze przeszło 130,000 pątników. Najli
czniejsze były kompanije: warszawska 
1500 osób, wieluńska, sosnowicka i łódzka, 
oraz kompanija z Galicyi, licząca do 1000 
nabożnych. Uroczystości odpustowe rozpo
częły solenne nieszpory, odprawione w wi
giliję, poczem mury klasztorne i wiezę ja
snogórską wspaniale uiluminowano. Ranną 
mszę na murach klasztomych w dzień uro
czystości odprawił jeden z kapłanów, go
szczących na Jasnej Górze, w asystencyi 
niezliczonego tłumu pobożnych, który zale
gał całą pochyłość góry aż do jej stóp. 
Sumę celebrował ks. Kllzimierz, paulin, ka
zanie wygłosił ks. Wisniewski z Płocka. 
Obsługę religijną od rana do późnego wie
czora spełniało w obrębie klasztoru i Jio
ściola. stu kilkunastu księży. Komuniję Sw. 
rozd7,lelano na wałach.-Palloramę Golgoty 
odwiedzano tak licznie, iz co chwila za
chodziła potrzeba (wstrzymywać sprzedaz 
biletów. 

- Stowm·zyszeuie. W Lublinie tworzy 
się Towarzystwo wzajemnej pomocy rze
mieślników, drobnych kupców i subjekt6w 
handlowych, którego celem ma być pomoc 
w spl'zedaży wyrobów, udzielanie zasiłków 
hiedniejszym, oraz skromne zabawy towa
rzyskie. Czyby w Piotrkowie coś podobnego 
nie znalazło podatnego gruntu? .. Naturalnie 
że tak; potrzeba tylko inicyjatorów i dobrej 
chęci ze strony ogółu. 

- Oświetlenie elektryczne otrzyma 
w tym czasie stacyja Sosnowiec kolei wie
deńskiej. - Inżynier Rydzewski, dyrektor 
tej kolei zwrócił uwagę n.a ciemności egip
skie panujące na stacyi Sosnowiec, co przy 
olbrzymim ruchu parowozów na stacyi po
wodować musi częste wypadki z ludźmi. 
Post~n.owiono więc oświetlić stacyję elektry
cznosClą· 

- Towarzystwo Sosnowickie kopahi 
powiększa kapitał zakładowy o 2,250,000 
rubli, podzielonych na 18,000 akcyj, po rubli 
125 jedna. 

- \Vagony mleczne. Droga dąbrowska 
urządziła wagony mleczne, pomalowane na 
biało, odpowiednio urządzone, aby latem 
i zimą utrzymać mogły jednakową tempe
raturę. Wagony te kursują codziennie po
między Sędziszewem a Sosnowcem i Dą
brową· 

- Węgla kamiennego z zagłebia da
browskiego wysłano w czerwcu r. b. 22,134 
wagonów, czyli więcej niżeli w r. z. o 1,707 
wagonów. 

-- Z Łask.. uonoszą nam o Pl'ojekcie 
utworzenia tam straży ochotniczej ognio
wej. 

- Bank handlowy, po ukończeniu fe ryj 
letnich zamierza zaprojektować akcyj ona
ryjuszom swoim załozenie kilku filij w mia
stach Królestwa, a między innemi i w Czę
stochowie. 

- Wypadki. Kupiec tomaszowski Wech
sler, siadając do wagonu na stacyi Końsk 
juz po trzecim dzwonku, wpadł pod koła po
ciągu i na miejscu zmiażdżony został. 

Powóz p. 1\1., współwłaściciela starzyckiej 
fabryki pod Tomaszowem, przewrócił sieJ 
a p. M. wypadłszy na kamienie złamał 
nogę· 
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- Bankructwa. Przedsiębiorcy budo-
wlani w Łodzi bankrutują obecnie na kro
ciowe sumy. Niedawno jeden z nich zban
krutował na 800,000 rll., a już sygnalizują 
nam obecnie o dwóch bankructwach budo
wlanych na równie poważne sumy. Bankru
ctwa zgn~biły drobnych dostawców budo
wlanych, zwłaszcza właścicieli zakładów 
stolarskich i ślusarskich, z których wielu 
musiało zwinąć warsztaty. 

- Zdemaskowany. Jeden z fabrykan
tów zegarów ściennych w Łodzi zdemasKo
wany został na wystawie w Niższym Nowo
grodzie. Na wystawionych 50-ciu zegarach 
ściennych, jakoby wyrobu krajowego, eks
perci nakleili kartki z napisem nzag1'ani
czneu

, nie wierząc dowodom, które przed
stawiał pełnomocnik firmy, usiłujący przeko
nllć eksportów, że wszystkie części mecha
nizmu zegarowego, wyrobione były na miej
scu w fabryce. 

-- 'I'ow. K,·ed. m. Łodzi na jednem tyl
ko posiedzeniu w ubiegłym tygodniu przy
znało 509,600 rs. pożyczek. 

- Założenie kamienia węgielnego pod 
budowę składu rządowego spirytusu i wó
dek w Łodzi odbyło się 6 b. m. 

- Projekt wyłożenia brukiem drewnia
nym ulicy Piotrkowskiej w Łodzi oraz ulicy 
Dzielnej do dworca kolejowego został za
twierdzony. 

- Samobójstwo. W Łodzi pozbawił się 
życia ośmnastoletni Ignacy Buczek, zamie
szkały przy ulicy Zal'zewskiej. 

- Cegła w Łodzi staniałai obecnie za 
1000 sztuk płacą po rs. 8 kop. 50, z dostawą 
na miejsce budowy. 

- Pm·tyja dl'Zewa sztuk 657 z lasu 
miejskiego "ZagajnikU pod Łodzią sprzeda
ną zostanie przez licytacyj!j 14 b. m. od 
sumy 1'8. 729 kop. 50. 

- Bank kupiecki ma powstać w Łodzi 
Kapitał zakładowy wynosi około 3 milijonów 
rubli. 

- IUydła tualetowe. W Łodzi gl'ono ka
pitalistów tamtejszych zakłada fabrykę my
deł tualetowych. 

- Lekc~je w szkołach elementarnych 
w Łodzi rozpoczną się 14 b. m. 

- Żniwa w okolicach Łodzi zupełnie już 
ukończono; zbiór co do słomy należy do 
obfitych, lecz co do ziarna średni. 

- Za korzec l.artoOi płacą na targach 
łódzkich od 1'8. 1 do 1'S. l kop. 20. 

- Zmiatn' w duchowie"lstwie. Wika
ryjusz parafii Jasieniec w pow. grójeckim 
ks. Romuald Obuchowicz przeniesiony do 
parfii Biała w pow. rawskim. 

rrYDZIEN 

Przypominając Szanownym prenume

ratorom naszym, że nadszedł czas skła

dania przedpłaty na kwartalIT-ty, 

prosimy jednocześnie o uregulowanie ra

clllluków bieżących. 

Wiadomości bieżące. 

= Wyroby włościańskie z naszego kraju 
na wystawie w Niższym Nowogrodzie zna
lazły powszechne uznanie pod względem 
ukończenia i ładnego wyglądu. Lecz jeśli 
zakasowaliśmy włościan rosyjskich zaletami 
naszych wyrobów włościańskich, za to oni 
zdystansowali nas ilością swojej produkcyi. 
Dwi.e tylko gminy gubernii niższo-nowo
grodzkiej wyrabiają samych robót rę
cznych za 40000 ru bli. - A jednak na 
turnieju owym dowiedliśmy wymownie, że 
ilekroć do roboty weźmiemy się szczerze, 
umiemy zrobić dobrze i ładnie. Więc bierz
myż się do przemysłu domowego chętnie 
i umiejętnie, a rynków chyba nie zbraknie 
i ustaną narzekania na biedę, od których 
do prawdy aż uszy więdką. Gromada to 
wielki człowiek-a gromadzić się w celach 
podniesienia ogólnego dobrobytu nic i nikt 
nam nie wzbranilli potrzeba jeno odrobinę 
dobrej woli, zacnej myśli, trzeźwego poglą
du na rzeczy i... wyt?'walości, wyt?'walości, 
wytnvalości, przymiotu, którego nam pono 
najbardziej nie dostaje. 

Licytacyje W obrębie gubernii. 

- W dniu 19 listopada (1 gruduia) w sądzie 
okręgowym piotrkowskim na sprzedaz: 

1) majątku Koprzywna w pow. rawskim, od su
my 20,000 rs. i uizej. 

2) Lubowidza w pow. brzezińskim, od sumy 
21,000 rs. i nizej. 

- 3 (15) stycznia 1897 r. w sądzie zjazdowym 
w Częstochowie na sprzedaz: 

1) nieruchomości w Czeladzi oznaczonej M polic. 
173a i 174, od sumy 600 rs. 

2) oznaczonej ~ polic. 12, od sumy 17,800 rs. 
-- 3 (15), 6 (18). 10 (22), 13 (25), 17 (29) wrze

śnia, oraz 20, 24 i 27 wrześuia (2, 5 i 9 paździer
nika) na placu targowym w Piotrkowie na sprze
daz koni, bydła, jałowizny, owiec, powozów, bry
czek, zboZa, róznych mebli, obrazów i t. p. 

- 2 (14) wrześuia w urzędzie p-tu częstochow
skiego na poprawę ulic szosowycb: Krakowskiej, 
Barbary i Kamienic w Częstochowie, ocl sumy 
1,660 rB. 50 kop., in minus 

-- 12 (24) września w urzędzie p-tu noworadom
skiego na sprzedaz placu miejskiego w m. Nowo
radomsku przy ul. Kaliskiej, od sumy 1051's. 
7 kop., iu plus. 

- 10 (22) września w urzędzie p·tu hędzińskie
go na wybrukowanie części Modrzejewskiej ulicy 
w ID. Będzinie, od sumy 4,314 rs. 34 kop., in minus. 

- 5 (17) września na rynkn w m. Łasku na 
sprzedaż 30 korcy zyta, 2 źrebiąt i 5 jałowic, 

- Rangi. Otrzymali rangi: asesora kole- od sumy 1701's. 
gijalnego: buchalter kasy powiatowej - 4 (16) paźcllliernika w sądzie okręgowym 
W Brzezinach Bieńkowski i pomocnik kasy- piotrkowskim na sprzedaż nieruchomości w m. Lo
. . t Ł d' Gł b k' k - dzi: 1) przy ul. Willzewskiej pod M 927, ocl sumy 
Jera pOWHl, owego w o Zl, ę s li se re 500 rs. 2) przy ul. Franciszkańskiej pod :t-& 15, 
tarza gubernijalllego-kasyjer kasy pow od snmy 500 rs. 3) 20 grudnia (1 stycznia 1897 r.) 
W Częstochowie Kosllowski; registratora ko- przy ul. Zarzewskirj pod M 890 (dawniej 46), 
legijalnego-kancelista kasy gubern. piotr- ocl snmy 18,000 rs. 
k k" C d'k k t ki" l - 3 (15) września we wsi Ostrów w pow. piotr-

ows lej y Zl"i se re arza o eg1Ja nego- kowskim na sprzedaz fortepijanu i karety, od su-
starszy urzędnik do szczególnych poruczeń my 400 rs. 
przy izbie skarbowej w Piotrkowie, dymisy- - Tegoż dnia na placu Włoclzimierskim w Piotr-
jowany porucznik armii Dublaiu,ki. kowie na sprzedaż mebli i kasy ogniotrwałej, od 

sumy 1601's. 
- N'ominacyje. Rzecz. student Cesar- - Tegoż dnia w m. Łodzi w domu przy ul. Wi-

ski ego Warszawskiego Uniwersytetu, Tade- dzewskiej pod J\~ 92 na sprzedaz mebli, warszta· 

K 'k' . l d tów stolarskich i desek, od sumy 743 rs. 30 kop. 
usz ans I mIanowany zosta na etatowym _ 27 wrześuia (9 października) w sądzie zja-
urzędnikiem do szczególnych poruczeń przy zclowym w Łodzi na sprzedaż nieruchomości w m. 
piotrkowskiej izbie skarbowej. Łodzi położonych: 1) przy ul. Lipownej pod M729, 

od snmy 480 1'8. i niżej. 2) przy ul. Pailskiej, pod 
- Pożar. W d. 29 lipca w osadzie Kłobuc- )& 786z, od sumy 500 rs. 3) przy ul. Zarzewskiej 

ku w pow. częstochowskim spłonęło przez pod pa- pod M 1060, od sumy 50U rs. 
lenie 70 domów mieszkalnych i 130 zabudowan - 24 września (6 października) w urzędzie gub. 
gospodm'skich, ubezpieczonych na sumę 33,526 rs.; piotrkowskim na dostawę w ciągu 1897 r. słomy 
ruchomości llieasekurowanych spaliło się na sumę dla wojSk, wojennych i cywiluych nrzędów i osób. 
25,000 rs. - 16 (28) września w magistracie m. Piotrkowa 

------~.~------

na poprawę bruków na 6 ulicach i trotuarów 
przed nieruchomościami miejskiemi w m. Piotrko
wie, od sumy 840 rs. 64 kop. 

- 2 (14) września w m:lgistracie m. ŁOflzi na 
sprzedaz drzewa w porębie nZagajnik" całą part y-
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ją w ilości 757 sztuk, od sumy 729 1'8. 50 kop., 
in plus. 

- 23 września (5 października) w lll'zedzie p-tu 
częstochowskiego na sprzedaż poręb i clziałków, 
a także nasienników w leśnictwie krzepickiem 
przestrzeni 92 dziesięcin 1416 sązni, od sumy 
87,842 rs. i 6702 sztuk dzewa, od sumy 22,051 1'8. 

- 16 (28) września na komorze w Herbach na 
sprzedaż towarów skonfiskowanych , od sumy 
1,473 rs. 72 kop. 

- 23 września (5 października) w łl1"z~dzie p-hl 
brzezińskiego na dzierżawę od 1/13 stycz. 1897 r. 
do tegoż dnia 1900 r. docllOdu z łażlli i mykwy 
żydowskiej w m. Brzezinach, od sumy 800 rB. ro
cznie, in plus. 

- 2 (14) września tamże na poprawę mostu M 23 
w m. Brzezinach, od sumy 299 rs. 42 kop., in mi
nus, a także mostu NI 7 na rzece 'Wolbórce w m. 
Tomaszowie, od sumy 2751's. 30 kop .. in minus. 

- 13 (25) września w urzędzie wójta gminy 
:larki na dzierżawę do 1/13 stycznia 1899 r. do
cllOdn z żydowskiej łaźni i koszerni w Zarkach, 
od sumy 1651's. 5 kop. rocznie, in plus. 

- W dniu 25 września (7 października) IV są
dzie okręgowym piotrkowskim na sprzedaż: 

1) osady nr. 1 w majątku Brużyce-Jedlicze 
w pow. łódzkim, od sumy 10000 rs. i Ilizej. 

2) nieruchomości, oznaczonej nr. 567178 w m. 
Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej, od sumy 9500 I·S. 

3) nieruchomości pod nr. 37/52 w m. Rawie, 
od sumy 600 rs. i niżej. 

- 2 (14) października, 
ruchomości, położonej 
nr. 1026/186 przy ulicy 
7000 rs. 

tamze, na sprzccbż nie
w mieście Łodzi pod 
Widzewskiej, od silmy 

- 24 września (6 października) w Sadzie zjaz
dowym w Częstochowie na sprzedaz nierucho· 
mości: 

1) w osadzie Przygłowie pod n!'. 4 polic., ocl 
sumy 1200 rs. i nizej. 

2) w osadzie Msto,,,ie pod nr. 102 policyjnym, 
od snmy 800 rs. 

3) czterech morgów ziemi w osadzie Krzepice, 
pod nr. 138, ocl rs. 100. 

4) połowy działku ziemi nPółrolek" pod nr. 138 
od sumy 2001's. 

- 2 (14) października w sądzie okręgowym 
piotrkowskim na sprzedaz: 

1) osady Brzydza·Rokitnicka, wydzielona z ma· 
jątku Lipic, w pow. Brzezińskim, od sumy 1500 r6 

2) lewej połowy nieruchomości VI' m. Łollzi 
przy ulicy zachodniej pod nr. polic. 107 (no,,"ym 
15), hypot. 202/61 od sumy 450 1'8. 

3) nieruchomości w m. Łodzi przy ulicy Tar 
gowej pod nr. 81/1167 ocl sumy 6000 rs. 

4) gorzelni w majątku Snlmierzyce w Jlowi ec ie 
noworadomskim, od sumy 8000 I's. 

- 27 września (6 października) w sądzie zjaz 
dowym w Cloęstochowie na sprzedaż: 

1) nieruchomości w m. Będzinie pod nr. hypot 
324, od snmy 2400 rs. 

2) działku ziemi na tel'rytoryjum m. Bttdzina 
pod nr. bypot. 281, od sumy 2501's. 

3) nieruchomości w m. Częstochowie przy Wie 
luńskim placn pod nr. 586 polic. i 64<1 hypot. od 
snmy 1800 rs. 

- 27 września (9 października) w sądzie zjaz 
dowym w m. Łodzi, na sprzedaż nieruchomości 
w m. Łodzi: 

1) położonej przy szosie Rokiciilskiej, pod 
nr. 1272a od sumy 15000 rs. 

2) na rogu nlicy Zachodniej, Zawadzkiej i '\Vul 
czmiskiej pod nr. 558/47, od sumy 10000 rs. 

- W dniu 4 (16) października w sądzie okręgo
wym piotrkowskim na sprzedaż nieruchomośc i: 
1) w m. Piotrkowie przy ulicy Petersburskiej za 
liniją drogi żelaznej pod :t-& 607·a (420 hypot.) 
połozonej, od sumy 1200 rs. 2) w m. Łodzi przy 
ul. Franciszkańskiej i Św. Jakóba pocI oM 24 od 
sumy 2000 rs. 

- 20 grudnia (l stycznia 1897) tamże, na sprze
daż nieruchomoRci w m. Łodzi: 1) przy ul. Wi
dzewskiej pod NJ 101/1099 połozonej, od sumy rs. 
12000. 2) na rogu ul. Widzewskiej i Przejazdu pod 
NI 66/1121, od sumy 25000 rs. 

Sp"awozdanie z handlu nasion. 

TQ1·ttń, dnia 8 wrześuia 1896 r. 
T endencyja mocua. 

Koniczyna czerwona za 50 kgr., marck 25-45. 
Koniczyn:~ biała 30 - 55. Koniczyna szwedzka 
25-40. Koniczyna chmielowa zółta 15-20. Koni
czyna wiśniowa (inkarnantka) 18 -25. Koniczyna 
nostrzyk zwyczajny 15-18. Koniczyna przelot 
pospolity 30-40. Rajgras angielski import. 9-12. 
Ra.jgras włoski 12-14. Kostrzewa owcza 20-25 
Tymoteusz 15-25. Sporek olbrzymi 7 -8. Sporek 
mały 5-6. Gorczyca biała 5-'1. Łubin niebiesko 
4-4 1/2, Łubin żółty 4 '/2-5. Siemio lniane 9-12 
Mak biały i niebieski 15-20. 

B. Rozakowski. 

...... Poleca się pie'ł"w.łzO'I·zędny 

.... a tani JEotel Angielski 
w mieŃcie Czę.łfochowie. w blizkośc' 
dworca kolei ielazn~j. 

------~<>~,------
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Iłauczycielka Polka 
z wyższym patentem, poszukuje lekcyj 
i kor~petycyj, przygotowuje do zakła
dów nankowych. Wiadomość u W-ch 
Sulim ierskich, w gmachu pocztowym. 
Tamże )ekcyje muzyki. (3-1) 

Zwracać uwagę na firmę 
na opakowaniach. 

'43ĄueMopel~łm ! 
43AUe!qeJpod aIS zpazJ~S 

Hetena Paprocka 
Przełożona Pens y i Żeńskiej 

dla izraelitek przy ul. Ś-to JERSKIEJ 
M 34 w Warszawie. Zawiadamia Sz. 
rodziców i opiekunów, że zapis ucze
nie tak przychodnich jak również peu
syj ona rek na rok szkolny 1896 i 7 roz
pocznie się od d. 15 sierpnia i odbywa 
się codzieunie w godzinach: od W-ej 
do 3-ciej. EGZAMlNA zaś wstępne 
i kurs nauk rozpoczną się 1 września. 

(WBO. 3941) (3-2-2) 

PORADNIK PRAKTYCZNY 

dla kupców i przemysłowców 

"Reklama j ej zasady i doniosłość" 
'Varszawa. Nakład księgal'lli M. A. Wi-
zbeka. SZjJitalua 5. (10- 3) 

WDOWA 
sama, IV sile wieku, życzy sobie przy
jąć na wsi lllb w mieście miejsce 
Zarządzaj ącej gospo -
~la:t' stVl' enI. Zgłoszenia uprasza 
skład ać w księgarni \V -go J ędrzeje· 
wicza, pod literami I. G. (5-4) 

Zatwierrlzone przez JW. Ministra Spraw 
Wewnętrznych i kaucyjonowane pod 

firmą 

Przyjmuje ogłoszenia do wszystkich pism 
peryjodycznych, po cenach redakcyjnych. 

TY DZIEN 

Z dniem 29-ym mIesIąca sierpnia roku bieżącego otwarty został 
w Łodzi, przy ulicy Południowej Ni'. 19 

ZAKŁAD LECZNICZY CHIRURGICZNO-GINEKOLOGICZNY. 
Zakład przyjmuje na stał!! pomiłlszczenie chorych, wyłącznie 

z cierpieniami chirurgicznemi i kobiecemi. 
W ambulatoryjnm dla przychodzących chorych przyjmuja co-

dziennie: • 
Z chorobami chirurgicznemi: Dr. ~[ed. Alfred Krusche od 11'/2-

12'/2 po południu. 
Z chorobami kobiecemi: D·rzy: Ksawery Jasiński od 9-10 rano. 
lIIieczysław Kaufmau od 10-11 przed południem; Czesław Stan

kiewicz od 2'/2-3'/2 po połuduiu. 
Cena pOl'ady kop. 50. (2-2) 

!UWAGA! 
lnaczna oszcz~aność W ~aleniu 

przez reparacyj e szczelin w starych korni· 
nach fabrycznych i oklamrowanie takowych 

z pomocą sztucznych rusztowań. 

laUaaa~ie ~i~ru~~~nr~~ów I 
Liczne urządzenia takowych w naJwię
kszych fabrykach łódzkiego okręgu fabry
cznego. Wszystkie roboty przy kominach 
fabrycznych uskuteczuiam w czasie 1'uclnt 
I'abi-yk i dzięki długoletniej praktyce, szyb-

ko i najtaniej. 

RUDOLF SCHOLZ 
Łódź, Wodna 916/33. (3-2) 

Smak wina tego zna:"omity i wpływa na podniesienie sil. 
Wino to przygotowane jest według metody PASTEURA. 

Zwracać baczną uwagę, by każda butelka zaopatrzon~ była w stempel ruskiej 
• komory celnej, oraz markIl fabryczn~. 

Dostać mozna we wszystkich Handlach win, Składach Aptecznych i Aptekach. 
(l0-9) 

vr VTars!Ziavrie 
Aleja Jer'ozolimska 61, Telefonu 883, 

polecają: 

Mozajkę Lasti'ico zwaną, do kuchen, sklepów, knrytal'zy itd. 
Mozajkę z 1'óżnokolO1'owej maS1J szklanej, imitującą 

starodawne mozajki weneckie do fasad, westybulów i t. d. 
Schody mozajkowe, nie ustępujące pod względem dobroci 

i wyglądll marmurowym i granitowym wyrobom. 
Betony cmnentowe do piwnic, podwórzy, ścian, dla ochro

nienia od wilgoci i t. p. 
Plyty betonowe i cementowe do wykładania trotuarów, 

~klepów, podestów i t. p. 
Zastosowanie "Ma1'1no1'einy", środka do utrwalenia matery

jałów budowlanych, w szczególności cementowych i gipsowych, nadaje 
im odporność i trwałość najlepszego gl'anitll. 

POSADZKI TERRAKOTOWE 
znanych marek: 

"Schattau", "Mettlach" i "Pabst" 
do bram, podestów, kościołów, szpitali i t. p. 

Płytki glazurowane do wykładania ścian. 
Cegielki orna'llf,entacyjne 

do I'asad. 
(W. B. O. 4334) (2-2) 

Redaktor wydawca llil'osław Dobl'z.U·łSI .. i . 
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Sklep spożywczy 
Jest do odstąpienia, z powodu choroby 
właścicielki. - Wiadomość na miejSCU: 
ulica Petersburska, za młynem paro-
wym, dom Lipińskiego. (2-2) 

.---------------------. 

I k:~r~~r~~~d~S~~~: I 
I lona i powiększona, poleca 

swoj~ spirytusy, likiery, co
I gllaki i araki. 

I Sprzedaż detaliczna przy kan-

lw~:z~~:~!:~www~:_:2~~2) 
Z/lskarbiwszy sobie zaufanie po

wszechne, jako dzierżawca Restaura
cyi w Hotelu Angielskim ~ C z Q' 
s -t o c h o 'v i e, donoszę, że 

HOTEL KRAKOW~K.I 
na. JASNEJ GÓRZE na
byłem na własność i tenże nrzadziłem 
z wszelkim komfortem. Doborowa 
kuchnią, wyborowemi winami, umiar: 
kowanemi cenami i rzetelna usłuO'a 
będę siQ starał utrzymać już ivyrobi~: 
ną opiniję. Przyjmuję wszelkie zamó
wienia na śniallalli~, obia.dy i kola
cyje tak: w hotelu, jak i na miasto. 
Dla dogodności Sz. Publiczności co
dziennie kursować będzie kareta z 
dworca kolei do Hotelu i z powrotem. 

(50-28) Z sza.cllnkiem , 
JOZEF BUJrtOWSKI. 

Bazar Szkolny 
Wlaa. H~l~wlń~kl~g~ 

przeniesiony na 

;Ual'szałkowską Nr.lI5 
(obok Próznej) 

w Warszawie 
poleca na sezon szkolny: 

Książki szkul,tle, nowe 
używane (kupno i zamiana). 

Kajety po 30-40 i 55 kop. 
za tuzin. 

Matm'yjaly piśntienne i 
rysunkowe. 

T01'nisf.1'y, paski, halstuki, 
baszłyki. 

Rajzb1'ety, rajszyny, ekier
ki i rajscejgi. 

Papier listowy, teczki i ga
lanteryja piśmienna. 

C E N y S TA Ł E. 
(3-2) 

PSZENICĘ 
cło SietV1t w dwóch odmianach, Pu
ławską i Nicllrzwicką, oraz bardzo 
plenne i krzewiące sie żyto zagrani
czne sprzedaje dominium l\1arzecice 
przez _ Brzeźnicę. (3":3) 

Włodzimierza Sapińskiego 
W~GIEl K~MIENNYI KBKS1 W~~IEl O~ZEW~Y. 

SKŁAD: przy rynku Aleksandryjskim 
obok ogrodu po Pijarskiego w Piotrko
wie. Obstalunki należy robić w skłacJzie. 
O(lstawa natychmiastowa. (26-7) 

Do (lzisiejszego numeru dołacza sie 
arkusz 8 powieści p. t: • 

Joanna de Mercoeur 
przekład z francuzkiego przez E. D. 

.i!o3B0.1eHO UeHSYPOIO. IIeqaTaBo Hl> IIeTpoKoBcKOH ry6epHcKoH TUllorpat/>i'L 
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- Boję się, Raulu! 
Przyjechawszy, zastali sluźbę przerażoną. 
Pani Bertbout leżała w silnej gorączce, oddech 

miała utrudniony, skarżyła. się na bolesne kłócie 
w boku. 

- Jestem bardzo, bardzo źle ... doktora niema!.. 
ten nieustanny turkot dobija mnie ... 

Janka usiadła przy łóżku matki. Raul kazał u\icQ 
przed domem wysIać słomą i pobiegł szuka ~ dyżurnego 
lekarza, przy pomocy policyjanta. 

Sprowadził go nareszcie. Doktór dyżurny, pe
wien, że wzywany jest tylko w naglej potrzebie, że 

nazajutrz kto inny zajmie jego miejsce, zazwyczaj obo
jętnie traktuje chorych. 

Znalazł jednak stan grozny, lękał się zapalenia 
płuc, które w tym wieku mogło być niebezpieczne. 

Lekarze wezwani nazajutrz potwierdzili jego 
przypuszczenia. Tak, wywiązało się zapalenie całego 
prawego płuca; zaczynało nawet przechodzić na lewej 
stan był bardzo grozny... Zresztą zobaczymy po dzie
więciu dniach. 

Zaczęły się długie dnie i noce oczekiwania 
i trwogi. Janka nie odstępowała matki. Z tl'l1dnością 
najwyższą udało się Raulowi namówić ją, by codzień' 
choć przez dwie godziny pozwoliła mu się zastąpić. 
Siadał wtedy przy łóżku chorej i czuwał nad nią, jak 
syn naj troskliwszy. 

Biedna kobieta ze swoją maniją arystokracyi nie 
mogła się rozstać nawet na łożu śmierci. Największą 

jej pociechą było to, że "hrabia u czuwa przy niej. 

,... 
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- Jakiś ty poczciwy, jaki dobry hrabio! 
Doktór dwa razy dziennie odwiedzał chorą. Mó

wił wciąż, że przesilenie nastąpi dziewiątego dnia. 
Bywają jednak wypadki, w których ludzkie usiłowania 
pozostają bez skut,ku. W saloniku poczekalnym tłoczyli 
się codziennie znajomi, dopytując ° stan chorej. Janka 
nie przyjmowała nikogo. Zapisywano nazwiska swoje 
na liście, którą codziennie kamerdyner podawał Rau
lowi. Dla obojga młodych ludzi ta etykietalna troskli
wość o zdrowie chorej i te banalne dowody współczu
cia mialy coś wstrętnego; wiedzieli, że nikogo tak da
lece nie oIJcbodzi ani ~,dl'owie matki ani ich niepokój, 
lJ. Raul był strwożony istotnie nadciągającem nieszczę
ściem. Boleść żony odczuwał calem sercem. 

- 'l'en Raul ma szczęście - mówila tymczasem 
Guetona do Bressaca,-niedlugo będzie czekał na mili
jony teściowej. 

- Byle tylko ten mazgaj potrafił z nich skorzy
stać! 

Wiec:wrem, dziewiątego dnia doktór oświadczył, 
że niema żadnej nadziei. 

- Jeżeli zachodzi potrzeba megulowania inte
resów, nie radziłbym odkładać. Może chora zechce 
przyjąć Sakramenta SS-te. N akry to stolik przy 
łóżku, postawiono na nim krucyfiks i świecę. Pani 
Berthollt odbyła spowiedź; nie oskarżała się jednak 
o grzech swój llajcięższy, nie powiedziała, że przez 
głupią pychę oddała rękę i los jedynego dziecka 
w ręce czlowieka, który sprzedał llazwisko swoje. 
Przeciwuie, w ostatniej nawet chwili życia pocie
szała ją wyśl, że zostawia córce odpowiednie sta-
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wykwintny posiłek, zapalić w willi wszystkie światła 
i stół ubl'ać kwiatami. Uszcz~śliwieni, w wybornym 
llumorze zasiedli do stołu, 

- Panie mój i małżonku, życz~ ci w tym nowym 
roku szczęścia i syna, którego wychowamy na uczci
wego człowieka, 

Przycisnął ją do piersi; czuł si~ szcz~śliwy jak 
w owych czasach, gdy w dzielI nowego roku odbierał 
życzenia rodziców. 

Rozwinął serwetę i wydypał z nich stos pa
pierów zapisanych Ilieczytelnem pismem, z muóstwem 
piecz'tci i marek stemplowyr.ll, Jauka sjJuśeiła oczy; 
on spojrzał na nią zdziwiony, zaczął przeglądać papie
ry i zerwał si~ od stolu, 

- Janko! czy to być może? " Ty mialaś t~ myśl 
szczęśliwą? 

- Cóż cllcesz, mój drogi, trzeba było przecież 
mieć jaki kąt spokojny, gcIy pojedziemy odwiedzić 
ciotk~ ue Lcns3c. 

-- Ukochana moja! Godniejsza jesteś tytułu hra
biny de Mercoem niż ja. Tak, w domu ojców moich 
wychowamy syna! 

Janka poucza S obiadu figlowała jak dzieciak, 
śmiała si~ i dowcipkowała, zachwycając męża wesoło
ścią swoją· 

.- Nie poznaję doprawdy mojej poważnej żonki!
zauważył. 

- Mówią, że ty szalałeś dawniej; uziś spowa
żniałeś, a ja szaleję, 

Spokojna, męzka, prawa natura Janki uległa 

przeobrażeniu, Ażeby lepiej zżyć się z mężem, ażeby 
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Vil. 

~ tymże samym kościele co przed p6łrokiem, 
zebrali si~ ci sami znajomi. Stroje tylko, stosowane do 
okoliczności, były ciemne, na twarzach obowiązkowy 
wyraz smutku i-marsz żałobny Szopena br2miał za
miast tryumfalnego marsza, Ci sami zresztą śpiewacy 
wykonali pienia religijne, a duchowieństwo w komplecie 
asystowalo przy pogrzebie pani Berthout. 

Pogrzeb, zarówno jak i ślub, odbyły się wspaniale. 
Różuica usposobień, poglądów, charakterów, nie 

pozwoliły zżyć si~ Jance z matką tak, jakby tego pra
gn~ła. Teraz jednak ta śmierć nagła, z którą traciła 
c~łą rodzinę, wytworzyła wkoło niej dziwne uczucie 
pustki i trwogi. Jadąc na cmentarz, płakała cicho i spo
kojnie i myśl jej biegła do Raula, kt6ry odtąrl by ł ca
łem jej życiem. jedyną jej miłością i nadzieją, 

Kiedy u bram cmentarza wysiadla i spojrzala na 
pustą karetę matki z zasłoni<,)temi krepą latarniami 
i okrytemi kirem koiuni, ta komedyja żałoby wydała 
jej si~ poprostu śmieszną. Cały ten ceremonijał uył 
w jej oczach czczy i bezmyślny. MiOlowoli pomy
ślała w tej chwili, że odtąd życie swoje urządzi wedle 
własncj woli, wsparta na ramieniu nieznanego czło
wieka, którego jej los przeznaczył. 

Raul hył zgn~biony. Janka przypisywała to 
zmartwieniu i była mu wdzięczną. Nie mogła odga
unąć przyczyny jego cierpieuia; nie wiedziała, że dwa 
nazwiska wyczytane na liście kandolencyjnej obudziły 
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