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PRENUiUER:\ 1'_1\ 
w m i ej s c u: 

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

I 
Cella pojedYliczego numeru 

kop. 8. I 

I z p r z e s y ł k ą: 
: rocznie.. rs. 4 kop. 80 
I półrocznie . 1'8. 2 kop. 40 . 
I kwartalnie . rs. 1 kop. 20 

y 
1-- -- =_. 
I OGŁOSZE~JA. 

I 
Za ogłoszenie l-razowe k. 8 

od jednoszpaltowego wiersza 
. petitu. Za ogłoszenia kilka
krotne - po k. 5. od wicr· 
sza. Za reklamy i nekrologi, 
oraz ogłoszeuia zagraniCZne " 
po k. 10 od wiersza.-Za ogło- I 
szeuia. reklamy i nekrologi na 
l-ej stronie po k. 20 od wier- I 

sza petitu. 
(Jeden wiersz szerokości strony= I 
_ 4...wie!_~_~~.~.Jedl1oszpaltowym. 

Wychodzi W każdą Niedzielę wraz z oddzielnym stałym Dodatkiem POWIeściowym. 
Billl'o Redakcyi i ekspedycyja główna w oficynie domu p. Ka
tarzyńskiego obok Magistratu.-Ogłoszenia pl'zyjmuj~: w Piotr
kowie Redakcyja "Tygodnia" i obie księg'arnie; w Warszawie 
"Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8; 
oraz takież biuru pod firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej "Raj
chman i S-ka"); w Ł?dzi "Bi.uro. Dzienników" B. Londyńskiego, 
Zawadzka 12; wreszew wymlemone obok agentury w miastach 

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. w Łasku W. Grass. 

" Będziuie " Janiszewski Stan. " Toma8zowie" J. Sochaczewska. 

Brzezinach " Adam Mazowita. 
RAwie 

" 
Hipolit Olszewski. 
lIlyśliIlski Feliks. 

powiatowych gubernii piotrkowskiej. "{ " 
Dąbrowie " Waligórski Karol. Radomsku Sklep Stowarzysze-

" 
Sosnowcu " Jermułowicz. nia Spożywczego. 

PIERWSZY POWSZECHNY SPIS LUDNOŚCI 
W CESARSTWIE ROSYJSKIEM. 

(Dokończenie.) 

Od czasu ostatuiej rewizyi przeszło prawie 40 lat. 
Luduość przez ten czas znacznie wzrosła. Trzeba 
ją obliczyć, ale obliczać po staremu obecuie już 
niepodobna. Należało obmyślić nowy sposób obra
cbow~l~ia, a sposób ten zwie się "l::Jpisem powszechnym 
llldnosct". 

O spisie tym będzie wiele mowy pośród ludu, 
a znacz~uie jego oceniać będą nieumiejętnie lub 
wykrętnie, albowiem wszędzie znajdą się ludzie 
gotowi objaśniać i tłumaczyć to, czego bynajmniej 
sami nie rozumieją. 

Dlatego ludność całego pailstwa powiuna zrozu
mieć: 

najpierw, że spis prowadzony będzie na mocy 
Najwyższej Woli Najjaśniejszego Paua,-a więc ka
żdy wierno poddany powinien uczynić wszystko, co 
od niego zależy, aby spis ten przeprowadzony zo
stał jaknajdokładuiej; 

powtóre, że spis zarządzony został tylko dla te
go, aby Rząd zawsze był w pOSiadaniu dokładnej 
liczby mieszkańców, miał wiarogodne dane, w jaki 
sposób ludność dzieli się co do płci, wieku, stanów, 
religii, języka, zajęć i oświaty; 

po trzecie, że spis powszechny niema nic wspól
nego z dawnemi rewizyjami, które miały na wzglę
dzie tylko stany obłozone podatkiem podu
sznym, obecnie raz na zawsze zniesionym; 

po czwarte, że spis powszechny aui nowych po
datków, ani też żadnych przywilejów nie ma na 
celu; 

110 piąte, że interes państwa wymaga, aby ludność 
przyjęła spis jak można naj życzliwiej i żeby kaMy 
podawał wiadomości o sobie i członkach swej ro
dziny jaknajdokładniejsze; 

po szóste, ze odpowiedzi na pytania, w listach 
spisowych pomieszczone, nie mogą sprowadzić na 
dających odpowiedzi zadnej nieprzyjemności, lub 
odpowiedzialności; ani też nie sprowadza no-
wych ciężarów i ulg. -

O ile jaśniej, dokładniej i szczerzej dawane będą 
odpowiedzi na pytania listami spisowemi objęte, 
tern dokładniej obliczoną zostanie liczba ludności; 
a tern samym, tem lepiej i sprawiedliwiej Rząd 
będzie mógł n ieść pomoc mieszkańcom w tej lub 
owej potrzebie, albo tez pokierować sprawami 
państwa stosownie do interesów ogółu. Uchylanie 
się tedy od dawania odpowiedzi jasnych i zgodnych 
z rzeczywistym stanem rzeczy nie ma racyi bytu. 
Wszystkie listy spisowe wysłane zostaną do Peters
burga i tam obliczone będą w Centralnym Komi
tecie statystycznym, który prowadzi tylko obra
chunek ludności i nie zajmuje się wcale nakłada
niem podatków lub cięzarów, ani też nie wszczyna 
spraw sądowych. 

Imiona, (imiona) ojców i nazwiska oraz przezwi
ska muszą być pomieszczone w listach dlatego 
tylko, aby nie pomieszać jednego człowieka z dru
gim, nie opuścić go, nie policzyć dwa razy i by
najmniej nie mają na celu zbierania o nim danych 
dla jakich bądź ubocznych celów. 

Oto pytania, na k..tóre odpowiadać trzeba bedzie 
w listach spisowych: -

1) Nazwisko, (przezwisko) imię i imię ojca ka
żdego człowieka. 

2) Płeć kaZdego zapisanego do listy. 
3) Stosuuek kaZdego do gospodarza domu albo 

gospodarstwa i do głowy rodziny. 
4) Ile ma lat albo miesięcy od urodzenia? 
5) Kawaler, czy zonaty, wdowiec, czy rozwo

dnik? 
6) Stan, pochodzenie albo powołanie każdego. 
7) Czy rodził się w micjscu, gdzie go spis za

stał, gdzie zapisany do ksiąg ludności? 
8) Miejscowość, gdzio został zapisany do ksiąg 

ludności. 

9) Czy mieszka tam, gdzie zapisany do ksiąg 
ludno&ci stałej, a jeśli nie stały mieszkaniec, to 
gdzie jego stałe zamieszkanie? 

10) Czy jest nieobecny, czy tez chwilowo się 
tylko znajduje Uli. miejscu spisu. 

11) Jaką wyzuaje religiję? 
12) Jaki język un-aza za ojczysty? 
13) Czy umie czytać? 
14) Gdzie się uczył, lub gdzie się uczy? 
15) Zajęcie, rzemiosło, sposób do zycia, obowią

zek czy służba: główne zajęcie, dodatkowe zajęcie; 
czy jest w służbie wojskowej w zapasie, lub też 
w pospolitem ruszeniu i t. p. 

16) Uwaga o Ślepych, niemych, głuchoniemycb 
i wary jatach. 

Prace około spisu dzielą się na dwie kategoryje: 
w osadaeh, wsiach, wioskach i miastach, gdzie będą 
sporządzone szczegółowe listy wszystkich mieszkań
ców i prace w Petersburgu, gdzie na zasadzie tych 
list obliczoną zostanie ludność całego państwa. 
Do przeprowadzenia spisu nrządzone zostaną cza
sowe komisy jej a mianowicio: 1) Główna komisy ja 
spisowa w Petersburgu, pod przewodnictwem p. Mi
nistra spraw wewnętrznych, kierująca c.ałym bie
giem spiSUj 2) Gubernijalne i prowincyjonalne ko
misy je spisowe, pod przewodnictwem gubernato
rów, kierujące spisem w gl1beruijach i prowincyjach 
i 3) powiatowe albo okręgowe komisy je spisowe, 
prowadzące prace spisowe w powiatach lub tez 
okręgach. W miastach główniejszych funkcyj ono
wać będą samodzielue komisyj e spisowe. 

Powiaty i miasta rozdzielone zostaną na rewiry 
spisowe, prace, w których będą prowadzone pod 
kierunkiem zarządzająeych tarni rewirami. Zarzą
dzającemi w rewirach będą po większej części na
czelnicy ziemscy, tam gdzie urzędują; tam zaś, 
gdzie ich niema zarządzającymi rewirami nazna
czeni będą urzędnicy z osób zarządów włościań
skich. Do ich rozporządzenia przeznaczoną zosta
nie odpowie<lnia liczba rachmistrzów. Każdy 
rachmistrz otrzyma listy spisowe, do których wuie
sie on wszystkie odpowiedzi na pytania, o ja
kich mowa powyżej. Rachmistrze zapisywać za
czną odpowiedzi nie wcześniej, jak na dwa tygo
dnie przed dniem naznaczonym na spis powszechuy: 
a to dla tego, aby zdążyli obejść wszystkie mie
szkania i zapisać wszystko, co potrzeba. Następuie 
w dzień spisu rachmistrze przy pomocy starostów 
wioskowych, sołtysów, wójtów gmiu sprawdzą listy. 
W tym celu każdy rachmistrz nanowo Objedzie 
wszystkie osady, wioski i wsie zapyta kaŻdego go
spodarza, czy się kto nie ozenił, nie umarł, nie 
urodził przez czas, który upłynął od daty zapisauia 
odpowiedzi na pytania do list spisowych. Wszyst
kich zmarłych (lo południa tego dnia rachmistrze 
wykreślą z list, a wszystkich nowo narodzonych 
dopiszą· 

Zachodzi tego potrzeba dla tego, aby Rząd do
kładnie wiedział, ze takiego to dnia, takiego mie
siąca i roku w państwie i każdej jego części, gu
bernii, powiecie lub gminie było tyle to a tyle 
mieszkańców. 

Dzieil do odbycia pierwszego powszechnego spi
su ludności w Rosyi będzie w czasie właściwym 
wskazany przez Rozkaz Najwyzszy do Rządzącego 
Senatu. 

Z Miasta i Okolic. 

- Rozkład jazdy. Zwracamy uwagę 
czytelnik0w naszych na zamieszczony w nu
merze dzisiejszym "l{owy Rozkład y'ctzdy net 
kolei Wet1'szawsko- vViede1~skiel(, obowiązu
jący od 15 (27) bieżącego miesiąca, zatem 
od wtorku następnego tygodnia. 

- Lotel'yja fantowa na rzecz ruskiego 
Tow, Dobr. w Piotrkowie odbyła się prze
szłej niedzieli w ogrodzie kolejowo-miejskim, 
przy bardzo pięknej pogodzie. Z 6000 bile
tów, z których 700 wygrywało, o godzinie 
41/ 2 po południu nie było już ani jednego. 
Słowem, ciągniono z 4-cb kół tylko 21/ 2 go
dziny. Sprzedaż biletów prowadziły w czte
rech gustownie przystrojonych namiotach 
J. W - ne małżonki: Naczelnika Gubernii, 
Wice-Gubernatora, Dyrektora gimnazyjum 
męzkiego i Prezesa Sądu okręgowego. Z na
stalliem zmroku, w ogrodzie ozdobionym 
mnóstwem flag, zajaśniały różnokolorowe 
lampiony. 

- KOIlCCl·t. Davvno już widownia nasze
go teatru zimowego nie była tak przepeł
nioną jak we wtorek i środę ubiegłego ty
godnia. I nie dziw; to ze sceny płynęły to
ny ognistego mazura, smętne nuty rzewnej 
wioskowej piosenki, niosąc spragnionym 
mieszczuchom szersze powiewy rodzinnych 
łąk, pól i lasów. Serca uderzyły żywiej, 
krew zagrała ogniściej, gdy dała się słyszeć 
dzielna drużyna. wieśniacza pod wodzą p. 
Karola Namysłowskiego. Orkiestra p. N. 
dobrze zgranu i karna, zupełnie zasłużenie 
cieszy się tern szerokiem uznaniem, z jakiem 
wszędzie, gdzie się pojawi, witaną bywa. 
Wszystkie numera obfitego programu wyko
nała ona przez oba dni koncertu z zupełnem 
zadowoleniem słuchaczów, nawiązawszy od 
pierwszych niemal taktów ową nić sympa
tyi, łączącą widownię i scenę w jednolitą 
całość. Lecz bohaterem obu wieczorów 
słusznie nazwać należy jedenastoletniego 
Edmunda Namysłowskiego za grę solową 
na skrzypcach, pełną uczucia, przy dosko
nałem opanowaniu trudności technicznych. 
P. Namysłowski godnego siebie ma na
stępcę, byle tylko nie poskąpił pracy i sta
rań przy pielęgnowaniu i rozwijaniu młodo
cianego talentu; "Fantazyja baletowa" Beriota 
i "Pastuszek", salonowy mazurek Namysło
wskiego, wykonane solo przez Edmunda 
z towarzyszeniem orkiestry, zdradzają w 
młodocianym skrzypku niepospolity talent. 
Wiejskie chłopie gra na fujarce i radeby 
całą duszę swą wylać w tern graniu-a echa 
leśne powtarz.ają jego tony w tysiącznych 
odgłosach. Oto treść owego mazurka, wystę
pująca wyraźnie przed oczyma widza pod 
czarem tonów skrzypka. Ł. 

- KOIIeCl't. W kOJlcu bieżącego miesiąca 
odbędzie się w teatrze p. Spana koncert 
uczenicy słynnego europejskiego śpiewaka, 
ś. p. Władysława Millera, pani Maryi Simo
netti-Szymańskiej, obdarzonej pięknym gło
sem sopranowym i występującej z wybitnern 
powodzeniem na wielu estradach koncerto
wych. W koncercie przyjmie udział znany 
tenorzysta scen włoskich, Maurycy Bruszew
ski i pianista Wacław E/szyk. 

Teatr·. W poniedziałek i wtorek 
trupa dramatyczna p. Czesława Janow-



2 TYDZIEN 

skiego da u nas w teatrze Spana dwa powiedni projekt przedstawiono już do za
przedstawienia_ Grane będą "Popychadło" twierdzenia. 
Jana Szutkiewicza i "Lena" Jasieńczyka - lUa;:;istJ'at miasta Piotrkowa podaje 
(W. Karczewskiego). do publicznej wiadomości, że od dnia 1/13 

-- Piękną uchwałą rozpoczęło sesyję października r. b. kasa miejska przyjmuje za
piątkową w ubiegłym tygodniu nasze Towa- ległe podatki we wszystkie dnie od godziny 
rzystwo Dobroczynności; postaniowiono bo- 8 rano do 2 po południu, za wyłączeniem 
wiem przyjść ze stałą pomocą materyj.dną dni galowych I-go rzędu, jak również dni 
młodemu człowiekowi, piotrkowianinowi, uroczystych świąt. 
kształcącemu się w wyjątkowych warun- - Wyjazd sądu. W ydl.iał II kryminalny 
kach za granicą. Młodzieniec ów był farbia- tutejszego Sądu Okręgowego w komplecie 
rzem w jednej z fabryk łódzkich i już bar- przewodniczącego Vice - prezesa Hercoga, 
dzo przyzwoicie zarabiał na utrzymanie, członków Sądu Kołczanowskiego i Rudnie
gdy naraz zrodziła się w jego mózgu myśl, wa i sekretarza Górzyńskiego wyjechał 
jedna z tych przebłysków ludzkiego ducha, w dniu 16 b. m. na sesyję uo Rawy na jeden 
który umysły twórcze naprowadza na drogę dzień (17 b. m.) i do ,Ł;odzi na trzy dni
wielkich wynalazków. Lecz aby dojść (19,20 i 21 b. m.). Spraw do osądzenia wy
w tym razie do rezultatów pozytywnych, znaczono do Rawy 3 a do Łodzi 23. 
należflło uzupełnić wykształcenie swoje roz- -- Iłotel Litewski w naszem mieście, 
ległemi i pracowitemi studyjami. Dzielny tak długo zaniedbany, został nareszcie przez 
młodzieniec, syn rodziców ubogich, nie wa- właściciela swego p. Netzla przyprowadzo
ha się ani jednej chwili: porzuca chlebodaj- ny do porządku. Gruntownej też restauracyi 
ne zajęcie i literalnie o suchym kawałku uległ lokal klubu cyklistów; szkoda tylko, 
chleba dąży za granicę po wiedzę. Leży że sala balowa, powiększona i ozdobiona 
przed nami list znanego chemika p. Broni- nową posadzką, nie została gustowniej wy
sława Znatowicza, w którym uczony ten malowaną i że dotąd jeszcze nic wykończo
winszuje młodziellcowi jednego z tych od- no oszklenia przedpokoju. Oświetlenie 
kryć, co tworzą epokę w dziejach nauki, gazowe będzie wkrótce wprowadzone tak 
jeżeli pomysł swój szeregiem doświadczeń w hotelu jak i w lokalu klubu. 
i drogą obliczeń uzasadnić zdoła. N ad tew - Poś\Vi~cenie k'łplicy. Dziś odbywa 
właśnie młody wynalazca pracuje w chwili sie w Koluszkach akt założenia kamienia 
obecnej, lecz walka o chleb powszedni, pro- węgielnego pod budowę kaplicy katolickiej, 
wadzona nadto w warunkach nader nieprzy- wznoszonej kosztem i staraniem mieszkań
jaznych, wyczerpuje jego siły i drogi czas ców osady. Aktu poświęcenia fundamentów 
pochłania. Towarzystwo Dobroczynności, dopełni biskup-sufragan Archidyjecezyi war
z uwagi na stan funduszów swoich, nie było szawskiej ks. Ruszkiewicz, w asystencyi ka
w możności przyznania mu większej zapo- płanów z sąsiednich parafij, przedstawicieli 
mogi nad 17 rs. miesięcznie. Miejmy atoli prasy, ziemian okolicznych i zaproszonych 
nadzieję, iż znajdą się pośród nas ludzie za- gości. Szczegółowe sprawozdanie podamy 
możni a na tyle zacni, że zapomogę Towa- w następnym numerze. 
rzystwa uzupelnią i dłoń pomocy młodemu - Dom dla siel·ot. W tych dniach rząd 
szermierzowi wiedzy chętnie podadzą. Bliż- gubernijalny tutejszy przedstawił do za
szych w tym przedmiocie objaśnieil, żądają- twierdzenia projekt budowy domu dla sierot 
cym chętnie udzieli Redakcyja naszego pi- w Łodzi. Dom ten wzniesiony zostanie przez 
sma lub prezes Towarzystwa dobroczynno- łódzkie Towarzystwo Dobroczynności, lecz 
ści w Piotrkowie p. Srzednicki. lwią część kosztów budowlanych pokrywa 

- Swawola. W zeszłą niedzielę około z własnych fUliduszów pastor łódzki, Dr. 
7 przed wieczorem obok młyna parowego Ronthaler. B~dzie to gmach zbudowany po
szedł sobie młody chłopczyna, prawdopodo- dług najnowszych wymagail techniki, z po
bnie syn wyrobnika, dziecina najwyżej lat mieszczeniem na szkołę, z gimnastyką 
8, niosąc w jednej ręce dzbanek z mlekiem i ogTódkiem freblowskim. 
a w drugiej zegar ścienny. Naraz dwóch - Kolej Ilodjazdown. Rząd gubernijal
młodych ludzi, ubranych starannie, ny tutejszy otrzymał w tych dniach zatwier
w modnych kapeluszach i z laskami w ręku, dwny już przez władze wyisze projekt bu
bez żadnej dobrej racyi rzucają się na chło- dowy kolei podjazdowej z przystanku Bę
pczynę, tłuką mu dzbanek i zegar, a jego dzin drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeń· 
przewracają na ziemię. Biedny malec, skrzy- skiej do kopalni węg'IH p. Rau "MikołaJ" 
wdzony i przestraszony, zanosi się od płaczu, i "Antoni". Projekt tej kolei opracował inży
a sprawcy tego barbarzyńskiego czynu nier Cichowski. 
śmiejąc się z łotrowskiego figla uchodzą bez- - Latarnie - miejskie powinny być 
karnie. Dzielnica zakolejowa zbyt często ?świ.etlane w n.astępnym tygodniu,. z wy: 
bywa terenem podobnych wybryków i do- H~klem nocy kSIężycowych od godzmy 7-eJ 
prawdy należałoby rozciągnąć nad nią ba- wleczów d!> 4.rano.. ,.. 
czniejszy nadzór policyjny. -: PabJamce. DUJ.a 1 pazdzlerUJka n~-

_ Chól'Y kościelne. Z powodu niemo- stąpIł ost~t~czny terml~ wyboru 'prz~z g~ll
żliwości odpowiedniego skompletowania n~ ewangl~l~cką Pasto I ~ dla tuteJsz~J pau~,
w obecnej chwili chóru amatorskiego przy fil, w J1IIejSCe ~stępu.J~cego ~o bl.owoll1le 
kościele po-Pijarskim a szczeO'ólniej braku z powodu słauośCl ~drowla, ~ głowme złego 
głosów rnęzkich .- ~hór cza~owo przestał wzl'o~u, dlu~~letmego tutejsze,qo pastora 
śpiewać w pomienionym kościele. Jedn<tk- p. ~Vllhelm~1 ZI~me.ra. O godnosc pasterską 
że zakrzątnięto się już około wyrouienia ublegal~ sIg gł?wllle tr,zech. kandydatów: 
świeżych sił i, po należy tern dokompletowa- z Brz~zll1 Hadr]an,. ze Sta~lszyna. Roze.n
niu wszystkich czterech głosów, chór na no- bel'g l z !ł0wa Szmldt. Ka.~dy z mch. mJał 
wo zacznie funkcyjonować, a dawniejsi popr~edlllo wst~p~e .kazal1la w tutejszym 
członkowie chóru przy kościele po-Pijarskim kośClele ~.wangle,h?klm, k~óre .szł~7 po~ oc~
zostaną w właściwym czasie zawiadomieni nę kole.gljum kosClelnego I pal afiJan hczn~e 
o t~m i zaproszeni do przyjęcia i nadal w te ~1lI zebranyc~_ Wyb?ry l'ozp?częły SIę 
udZIału w takowym o 10 l ano pod prezydencYH pastom delego-

• 7 r ' •• , • wanego z parafii Piotrków i ukończyły o 5 
.- .,Odcz~ t~. rO':"~1I zystW? ~obl ?czynn~- po południu zwycięztwem pastora Szmidta, 

Ś~l ~Iząta s~ę obecme, ?koło zOI~aUJ.zowalll~ lubo wielu było tego mniemania, że zostanie 
sze~ egu odcz1tó~, k~OI e wypowIedzIane byc pastorem Ha(lIjan, którego cała parafija zna 
mają w czaSIe WIelkIego postu w 1'. p. doskonale. X. 

- ":omitet tllt~jszcgo l'ow. C~' ldi.st~w - Zjazd gÓl"IJiczy. W grudniu r. b. od-
obmyślIł dla SWOIch człon~6~v - szaclllStow będzie się w Warszawie posiedzenie IV zja
pro~ram konkur~owego tUl:me]U sz~chowego, zdu przemysłowców górniczych gubCl'nij 
maJącego trwac przez lulka dm z rzgdu. Królestwa Polskiego. Przedmiotem obrad 

- DOili modlitwy dla wyznawców reli- będą kwestyje o środkach jakie należy 
gii mojżeszowej z sfer inteligentnych nieba- przedsięwziąć dla rozwoju przemysłu i wę
wem otworzony zostanie w Piotrkowie. Od- glowego w Królestwie Polsk,em, oraz spra-
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wa założenia ogólnej kasy emerytalnej dla 
wszystkich kopalń i zakładów hutniczych 
w Królestwie. 

- Zmiany w urzędowaniu. Komisarz 
do spraw włościańskich p-tu włodysławow
skiego, sekretarz kolegijalny Fullon przenie
sionJ został na takąż posadę do powiatu 
brzezińskiego. 

Rangę sekretarza gubernijalnego 
otrzymał sekretarz sądu zjazdowego w 
Piotrkowie Antoni Jurkowski. 

- List pochwalny otrzymała w Niż· 
szym-Nowogrodzie na wystawie fabryka 
zegarów ściennych L. Chmielewskiego w Ło
dzi. Czyni to jej tern większy zaszczyt, że 
eksperci, zdumieni dokładnością wyrobów, 
w pierwszej chwili uznali je za pochodzące 
z fabryk zagranicznych i od konkursu wy
łączyli. Dopiero później, kiedy fabrykant 
dowiódł, że wszystkie części zegarów jego 
aż do najdrobniejszych, są wyrabiane na 
miejscu w Łodzi, nagrodę mu przyznano. 

- Roboty gÓl'nicze przy budowie sztol
ni Czartoryjskiej pod Bolesła wiem przerwa
ne zostały, albowiem koszta nakładu nieo
płacają wartości dobywanego galmanu. 

- I\esztki lasu zgierskiego postanowio
no rozprzedać przez licytacyję puhliczną. 
Całą przestrzeń, 41 włók, rozdzielono na 
ośmdziesiąt działów, z których corocznie 
sprzedanym będzie jeden, z pozostawieniem 
nasienników, celem ponownego zadrze
wienia. 

- NadzÓI' techniczn~·. Inspekcyja fa
bryczna zaprujektowała, aby w każdej fa
bryce posiadającej motory mechaniczne, 
transmisyje i t. p. znajdował się na miejscu 
wykwalifikowany mechanik, jeżeli właści
ciel fabryki nim nie jest. 

- Zaliczellia kolejowe. Oddawna już 
dochodzą nas liczne skargi na zbytnie opóź
nianie wypłaty zaliczeń kolejowych, docho
dzące nieraz do paromiesięcznej zwłoki. 
Zwłaszcza koleje zawiślańskie, Terespolska 
i Nadwiślańska, oraz kolej Dąurowiecka 
pierwszeństwo na tem polu trzymają. Zali
czenie jest to forma kredytu handlowego, 
która za granicą uważa się za identyczną 
z obrotami za gotówkę prowadzonemi; li nas 
obciąża ona handel niepotrzebnie doŚĆ zna
cznemi procentami, jakie kupcy wzajemnie 
sobie liczą przy regulowaniu rachunków 
przez zaliczenie, li tylko dzięki opóźnieniom 
w ich wypłacie. Czyby koleje nasze nie 
chciały lub nie umiały ukrócić tego ro
dzaju nieporządków, wypływających jedy
nie z niedbalstwa i opieszałości? 

- Rada zm'ządzająca kolei łódzkiej 
wyjaśniła magistratowi łódzkiemu, iż osoby 
pracujące na kolei fabryczno-łódzkiej mają 
zapewnione prawa osób, pozostających 
w służbie rządowej, zatem nie powinny być 
pociągane do opłaty podatku szpitalnego. 

- Pożar. W Łodzi spalił się skład towa
rów pluszowych Lernera j Bellmana, istnie
jący w domu przy ulicy Cegielnianej 1111 24. 
Straty wynoszą około 10,000 rs. Pożar wy
nikł skutkiem rozbicia lampy naftowej. 
Skład był ubezpieczony w Towarzystwie 
Warszawskiem na sumC;) rs. 60,000. 

We wtorek 13 b. m. spaliła się fabryka 
przędzalniana Segała i Majzla przy ulicy Wi
dzewskiej pod Nil §2, dzierżawiona przez 
Balperna, Jaekla~ Rosenthala. Fabryka 
ubezpieczoną była w towarzystwie "Jakor" 
na 1'8. 25,000. Straty wynosI:} kilkadziesiat 
tysięcy rubli. < 

- Zasypani. Robotnicy, Jan Misia i Ste
fan Herbich, pracujący przy budowie skła
dów rządowych dla spirytusu w Łudzi, zasy
pani zostali oberwaną ziemią. Obu wydoby
to żywych, lecz silnie potłuczonych. 

- 'l'l'C\l1lwaje. Do budowy tramwajów 
w Łodzi kapitaliści łódzcy przystąpią na 
wiosnę r. p. Obecnie gromadzą potrzebne 
materyjały. 

- Nowa oclu'ona dla dzieci chrześcijań
skich poświęconą została w Łodzi. Aktu 
poświęcenia dopełnili: oddziału dla dzieci 
katolickich ks. Dąbrowski, proboszcz parafii 
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Św. Krzyża, oddziału dla ewangielik6w 
pastor Angerstein. W obu oddziałach zn:~j
duje się 200 dzieci. 

- Spadkobim'cy ś. p. Władysława Wiz
beka będą prowadzili interesa pod kierun
kiem prokurenta firmy p. Y'l. Hanemana. 

- Oddział do analizy ",,,d li n zamierza~ 
ją urządzić w Łodzi chemicy tamtejsi pp. 
St. Lipiński i S. Sarna. 

- I{asa I)omocy dla oncyjalistów 'l'ow. 
akcyjnego 1\L Silbersteina w Łodzi rozpo
częła czynności swe w początkach b. m. 

- Kronika "W"ypadb:ó"W" "'W gu
bernii piotrkovvskiej. W drugiej 
połowi e sierpnia r. b. było pozarów 24. W tej licz· 
bie: z podpalenia 5; z nieostrozności 4; z niedbałe
go utrzymywania kominów 1; 0(1 pioruua 8; 
z przyczyn niewiadomych . 6 Straty wyniosły 
101,550 rs. \"'ypadków naglej śmierci było 13; 
samobójstw 5' znaleziono trnpa 1; poranień było 4; 
kradziezy 4. 

t Ś. p. lUaJ"tynowski. W Częstochowie 
zmarł w dniu 1:1 października znany archeolog 
Franciszek Xawery lIIartynowski.Zmarły urodzony 
w r. 11'48 we ,,"si Ba l)czewie, nauki ukOllczyl 
w r. 18,0 w Piotrkowie, poczem wst~1Pit na wy
dział filologiezny uniwersytetu Krakowskiego. 
Od wczesnej młodości poświęciwszy si ę literatu
rze, Ś. p. l\Iartynnwski z zamiłowaniem od(Iawal 
się studyjom nad arcbelogiją. W Krakowie roz
począł zawód pisarski reJagując ,, 'Vl'jścianina 
i ZagrocI!;)". W r. 1880 by! głównym ki erowni
Id em "Przeglądu Archeologicznego" w vVarsza
wie. W r. 1886 po"ulauy zostal do uzupełnieuia 
"Starożytnej Polski" Balin kiego w wydaniu 2-m. 
Zostawit t.eż po sobie znakomitą pracę p. t.. "Na 
przełomie sztuki polskiej". Cenne też prace swe 
z dziedziny sztuki i a rcheologii pomieszczaI: 
w Ateneum, BiblIjotece TTTal'szawskiej, KUl'yjel'ze 
lVm·szmc.:ikim i Codziennym, Wieku, Biesiadzie 
literackiej, P,'zegląclzźe pedagogicznym i '1'ygoclnio
wym oraz IV naszym" 'Tygodniu", W którym mię
dzy innemi pomieścił bardzo cenną dla bistoryi 
naszego miasta pracę pod tytulem "Z artysty
cznej przeszłości Piotrkowa" i "Kościoly Piotr
kowslde". W o tatnich latach ś . p. lVrartynowski 
przeniósł się do Częstocho\\'y, gdzie gorliwie pra
cował nad upoclządkowaniem sIwI'bca jasnogór
skiego. Ś. p. l\Il1rtynowski od hlt kilku cię~ lu!. 
gnęlJiony niemocą, nie przestawał jednak praco
wać. Zdawałoby się, że ciągła, uporczywa walka 
z życ.iem i niedostatek zIamią jego siły . Upada
jący jetln;lk, ZlalUl1ny cierpieniem, podnosił się 
i praco wal niezmordowl1nie, by zapewnić chleb 
rodzinie, by przysłużyć się ogólnej sprawie. lVIło
doŚĆ i część znaczną życi:l poświęcił pracy nauko
wej, legI na posterunku, a nie zdobył nawet tyle, by 
zostawić, żonie i dzieciom pewny kawałek chleba. 
Dług ten my pO"'inniśmy spladć za ni ego. Czy go 
spłacimy jednak, \yobcc zwykłej u nas w takich 
razach 0IJieszalości, wobec nieurzeczywistnienia 
dotąd zacnego projektu kasy ella wdów i sierot 
po literatach?. Pogrzeb zmarłego odbył się 
w d. 15 b. 111. przy licznym udziale duchowień
stwa i inteligencyi miejscowej. Tegoż dnia odby
ło się uroczyste naboż911stwo żałobne na Jasnej 
Górze, nazajutrz zaś w kościolku gill111azyjalnym 

Wiadomości bieżące. 

= Szkoły rolnicze. ilIinisteryjulll rolnictwa zamie
rza otworzyć po j ednej szkole rolniczej nietylko 
w kaZdej guberni, al!' i w kazi/ym powiecie. 

= Marki kolejowe. Do ministeryjum komunikacYl 
wniesiono projekt zamiany dzisiejszych biletów 
kolejowych na marki, na wzór pocztowyclI. 'Ve"dle 
projektu na odpowiednio przygotowanym blankie
cie pas::.żer sam będzie wypisYIV:1ł stacyję, do któ
rej jedzie, a oJJok naklei markę odpowiedniej 
wartości. Marki mają być na różną cenę od 
10 kop. do 10 rs. 

= Hodowla drobiu. Hodowcy drobiu w środko· 
wych g llb crnijach Cesarstwa zawiązują "IV~zechro
Byjskie towarzystITo dla bodowli drobiu, a raczej 
dla rozwoju tego rodzaju przemysłu. Siedziba to· 
warzystwa znajdować się będzie w Moskwie. 

= Przemysł tkacki. "Peterab. Wiedom." donoszą, 
jaJ:oby "IV ciągli biezącej zimy powołaną być miala 
komisy ja z przedstawicieli Ti'ładz, fabrykantów 
i osób zaiuteresolVanycb złożona, która ma zapro
jektować, w jaki sposób, w jakiej formie i w ja· 
kim stopniu l'zad okazać może pomoc przemysłowi 
tkackiemu. . 

- Pożyczki na zboże. Bank państwa rozeslał juz 
do oddziałów swoich nowe przepisy, zatwierdzoue 

TYDZIEŃ 
d. 14 sierpnia r. b. o \vydawaniu pozyczek na zbo
że niemłóconfJ. 

Termin tych pozyczek nie mo ze przewyzszać 
5-6 miesięcy, przyczem Bank rozciąga silną kon
trolę nad całością zastawu, pozostawionego pod 
dozorem i odpowiedzialnością właściciela. Jako 
ostateczny termin prolongat i uregulowania długu 
oznaczono koniec zimy. Uzyskanie prolongaty prze
pisy czynią zależnem od uprzedniego sprawdzenia 
przez urzędnika całości zastawu i spłaty znacznej 
części pozyczki. 

- Denałuryzacyja spiryłusu. Wiadomo powszechnie, 
iz z powodn zbyt wysokiej akcyzy, uzywanie spi
rytusu do palenia stało ~ię prawie niemozliwem; 
tymczasem zadaniem prawodawstwa akcyznego nie 
jest bynajmniej opodatkowanie spirytnsu na cele 
przemysłowe. Dlat~go też ministeryjum skarbu 
zamierza, po wprowadzeniu monopolu, zaprowadzić 
wyrób zanieczyszczonego spirytusu (zdenaturowa
nego) tak, aby słuzył li tylko do palenia i w ża
den sposób oczyszczonym być nie mógł. Denatury
zacyja dokonywaną . będzie chemicznie, sposobem 
praktykowanym w Austryi. Akcyza od takiego 
spirytusu zostanie zmniejszoną do 2 kop. od sto· 
pnia. 
Wiadomość tę, tyle wazną dla naszego przemy· 

Shl gorzelanego podaje "Słowo" w NI 218. 

SPItA WOZDANIE 
Z publicznej zabawy z tombolą. odbytej w m. 
Piotrkowie na rzecz Towarzystwa w d. 26 i 27 

Września r. b. 

D o C H ÓD: 
W gotowiźnie nadesłano pocztą 

i zebrano w mieście . rs. 473 kop. 35 
ze sprzildaży rublowych biletów 

" ze 8]Jrzedazy biletów do kosza 
szcześcia. . 

" za bilety' wejścia do ogrodu 
" z Sybilli 
" z cukierni. 
" z bufetu 
" za kwiaty i owoce otrzymano. 
" Razem rs. 

R O Z C H Ó D: 

Za muzykę 
za piwo. 
za cukry i ciasta 
za druk afiszów i biletów 
ogrodnikowi za kwiaty 

. rs. 

majstrom, robotnikom i strózom. " 
za wiktuały do bufetu 
za obrazy niknące . 

656 
" -

96 
" 

60 
117 

" 
40 

14 
" 

86 
27 

" 
2 

14 » 9 
8 

" 
40 

1407 kop. 72 

25 kop. -
17 » 17 

7 " 41 
15 " 35 

4 " -
32 " 65 

6 " 40 
15 " -

na kupno fantów 
za szkła i brenuery do lamp fau

towych 

" 122 » 34 1/, 

za fracht na szkło . 
za papier 
za drzewo. 
służbie ogrodowej 
słuzbie domu pracy - " 
shlzbie taniej kucbni i kancela-

11 
1 
1 
4 
2 
9 

" 
" 

89 
54 
40 

50 

ryi Rady. " 11 " -
za rozlepianie afiszów "1 " 50 
za poczęstunek muzyki, repara-

cyję kosza, pisanie wyroczni 
i inne drobne wydatki . "17" 89 

Razem rs. 306 kop. 65 1/, 

P O RÓW N A N I E: 

Dochodu było . rs. 1407 kop. 72 
Rozchód wyniósł . rs. 306 kop. 65 1/, 

Pozostało rs. 1101 kop. 6 1/ 2 i pie
niądze te wpłyuęły do Kassy Towarzystwa 
na powiększenie funduszu do rozporządze· 
nia Rady. 

Przy tej spOSObności, Rada poczytuje so· 
bie za miły obowiązek złożyć publicznie po
dziękowanie Szan. Ofiarodawcom, zbierają· 
cym fanty, U1"ządzającym zabawę i wszyst
kim tym, którzy czemkolwiekbądź do po· 
wodzeuia zabawy się przyczynili. 

Prezes Srzednicki. 

Członek· Sekretarz Pomziński. 

licytacy je w obrębie gubernii. 

- 10 (22) paździeruika na folwarku Góry-Boro
wskie na sprzedaż bydła i zboza w snopie, od sn
my 205 rs. 

.. 11.> (27) października na placu Włodzimier
skim w Piotrkowie na sprzrdaz wyrobów szklan
nych i blaszanych z emaliją, od sumy 149 rB. 
62 kopioj ek. 

- 9 (21) października we wsi Kucowie w gmi
nie Kleszczów na sprzedaż budulcu i gątów, od 
sumy 190 rs. 

- 23 października (4 listopada) w urzędzie gu
bernijalnym piotrkowskim na dostawę w ciągu 
1897 r. słomy dla wojsk i urzędów wojSkOWYCh, 
a takze na I'eśtauracyję w roku bieżącym trzech 
wojennych budynków drewnianych w Dl. Rawie, 
od sumy 719 rs. 38 kop. 

3 

- 24 października (5 listopada) w urzędzie wój
ta gminy Dzbanki w pow. łaskim na budowę mu
rowanego szkolnego domu w Szczercowie, od su
my 2,163 rs., iu minus i sprzedaz starego drewnia· 
nego budynku do rozebrauia, od sumy 100 rs., in plus, 

- 5 (17) listopada w sądzie pokoju m. ŁankU 
na sprzedaź nieruchomości, położonej w temze 
mieście pod M 248, od sumy 3,000 rs. 

- 9 (21) listopada tamże, na sprzedaz nierucho
mości w m. Pabijanicach pod ]W polic. 164, hypot. 
181, od sumy 2,000 I·S. 

- 15 (27) listopada w sądzie zjazdowym w Czę· 
stochowie na sprzedaż placów położonych w Sie
wierzu w pow. Będziilskim: 1) w miejscowości 
"Górki", od sumy 30 rs. 2) przy ul. Koziegłow
Bkiej pod M 366, od sumy :100 ra, 3) działku ziemi 
w miejscowości " !\fał e Chmielewskie", od sumy 
15 rs. 

W osadzie Koziegłowy w tymże powiecie: 
1) działku ziemi w miejscowości .Pod Wojsławi
cami", od sumy 300 rs. 2) w miejscowości "Łaz 
pod WylęgamiU, od sumy 100 rs. 

- 3 (15) stycznia 1897 1". tamże na sprzedaz: 
1) nieruchomości w m. Będzinie przy ul. Sławko w
skiej pod X9 395, od sumy 26,200 ra. 2) prawa na 
własność ziemi w obrębie m. Będziuia w miejsco
wości zwanej "Żurada", od sumy 200 rs . 

- 3 (15) styc,znia 1897 1'. IV sądzie zjazdowym 
VI' Częstochowie na sprzedaz niel"llchomości poło
zonej w temźe mieście pod Xg 471 polic. i 31>6 hy
potecznym, od sumy 10,000 rs. 

~ Poleca się pie"'wszor~~dny 
...... a tani Hotel A...ngiebki 
w mieŃcie Cz~stochowie~ w blizkości 
dworca kolei żelazn~j. 

w kierunku od Warszawy 
do Granicy: 

G. lII. I' 

J\~ 1 Kuryj er ski {prZych. 
(2 klasy) odchod. 

}fu 5 Pospieszny {przych. 
(3 klasy). odchod. 

},'q 9 Osobowo- {prZYCh. 
poczt. (3 kl.) odchod. 

M 13 Osobowy {prZYCh. 
(2 i 3 klasy) odchod. 

M 51 Osobowy {prZYClI. 
(2,3 i 4 kl.) odchod. 

w kierunku od Granicy do 
Warszawy: 

X~ 2 Kuryj erski {prZYCh. 
(2 klasy). odchod. 

M 6 Pospieszny {prZYCh. 
(3 klasy). odchod. 

1\2 10 Osobowo- {przych. 
poczt. (3 kI.) odchod. 

J\~ 14 Osobowy {prZYCli. 
(2 i 3 klasa). odchod. 

M 52 Osobowy {prZYCh. 
(2,3 i 4 kl.) odchod. 

Pociągi miejscowe 
(3 klasy): 

1\'9 15 j Do Piotrkowa przy
chodzi z Warszawy I 

J\~ 16 Z Piotrkowa wy- I 
chodzi do "Varsz. , 

M 17 j Do Piotrkowa przy
chodzi z 'VI7 arszawy i 

1\'9 18 Z Piotrkowa wy- j 
chodzi do Warsz. 

M 19 jZ Piotrkowa do Gra- 'I 
nicy i Sosnowca. 1 

J\~ 20 Od Granicy i Sosno· 
11'ca do Piotrkowa. II 

2 
2 

4 
4 

9 
9 

9 
9 

5 
5 

3 
3 

1 
1 

5 
5 

10 
10 

4 
4 

12 

6 

11 

8 

12 

12 

, II Kolu-
D.Ż. Fab1'yczno- Łodź szki 

!lO II 
36 

} w nocy. 

13 I' } po pohl' 
23 duiu. 

41 
, } rano. 

51 
I 

10 l} wieczo· 
18 

I 
r em. 

31 ' } w uocy. 
41 

11 

i 
17 

1 } 11' nOCJ'. 23 

13 l} w P?hl-
23 dUle. 

32 } ]l o połu-
42 dniu. 

38 
I 

48 li } rauo. 

17 ,} 
32 rano. 

10 w południe. 

5 
I 
rauo. 

20 Iw nocy. 

10 IWieczorem. 

40 'w południe. 
! 

20 
I 
w nocy. 

Łódzka. 

Łączy się w Kolu· 
szkach z pociagami 

g.lm.' g.lm . dr. żel. W.-W. 
·=,--'1 

X'ł 1 Koluszki-Łódź i 2 56 1 53 M 1 w nocy. 
Xy 2 Łódź-Koluszki :1225'1 128 M 1 w nocy. 
X9 3 Koluszki·Łódź I 526 420'1 J\.51 i 2 rano. 
X~ 4 Łódź-Koluszld 6 5 653. M 52 i 16 rano. 
J,oy 5 Koluszki·Łódź 949 846 , J\' 9 rauo. 
}fu 6 Łódź-Koluszki 7 15'1 8 18 M 9 rano. 
J,iJ 7 Koluszki·Łódź 12 31120 M 15 i 14 po poło 
,~~ 8 Łódź·Koluszki 1112 42 1 1 51 J\' 6 po południu 
Xg 9 Koluszki-Łódź 431 3 28, J\; 5 po południu 
NI 10 Łódź-Koluszki 2 10"1 3 13 M 5 po południu 
X~ 11 Kolu~zki-Łódź 918 815 J\.13 po po~uclni.1 
~~12 Łódź-Koluszki 1 513 616 M 10 po południu 
}fu 13 Koluszki·Łódź 11 16 1028 J\9 17 wieczorem 
Xg 14 Łódź·Koluszki 8

1
25 9 13 J\ę, 18 wieczorem 

II 1 

-----4(.,..---
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OSTRZEŻENIE. 
. ......................................... .... 
I Zatwierdzone przez JW. :Ministra Spraw Wewnętrznych i kaucyjo- '1 
• nowane pod firmą, • 

i "WarShaWSKie Billro OgloszM" i 
Gompagnie cłu, Vin de 

"S .A. :t N T - B.A. J? :s: .A. :El L ~~ 
Valence, Dl'orne, FIl'ance, 

Doszło do naszej wiadomości, że Ul TYal'
szCtwie pojawito się podr'abianie na
szego "Saint-_Raphaelskiego" wina, 
wskutek czego upraszamy Sz. kon8111nentów 
o zwrócenie przy kupnie tegoż bacznej uwagi 
na mal'kę fabr'yczną i naklejenie na 
buf.elce obok ga1'clziołka mal'ki Sto-

• • I otwarte w Warszawie przy ulicy Wierzbowej Nr. 8, wprost Niecalej. 

UJa1'z?/szonych f'abl'y/cantów, dla ściga- dl ~~~IiłII~~~.J 
nia fałszu. Każda butelka naszego UJi- .. Uj 

• Telefonu ~ x. 4:1. S. : 
• Pq'zyjmuje ogłoszenia (lo wszystkich pism peryjoclycznych,_ I 
• 

po cenach l"edalccyjnych. na zaopatl'zoną jest UJ stmnpel Li- S'C."UAf ROUGE SIlA DUSI" BlU' 

• Kantor otwarty od godz. 9 do 10 wieczór. : baUJslciej k01nm"y celnej, Ol'az bl'OSZW'ę D-l'a de Ba'l"'1'eh'a Va
lence, D'I'Q'lne FIl'ance o winie "Saint-Raphaelskiern," jako śro- • • ............................................. : dku wzmacniającym, pożywnym i skutecznym. (10-1) 

Nauczycielka 
z wyższym patentem, francllzkim, nie
mieckim, muzyką i śpiewiem, poszu
kuje lekcyj. Ul. Petm'sbu1'ska, d01n 
Pa1lslciego, przy kolei, mieszkania 
~~ 9. (2-1) 

Zwracać uwagę na firmę 
na opakowaniach. 

'lł3~ueMopel~eu ! 
lł3~Ue!qeJpod a!S ZpaZJlS 

w dobrym stanie, blat marmurowy, 
bile i kije-bm'dzo tanio {lo sp1'ze
dania.-Ul. Grecka, dom Kowańskiej, 
restauracyja. (3-2) 

Znaleziona w końcu sierpnia b'l"an
soletka sr"eb'l'na, zło zona została 
w tych dniach w Redakcyi • Tygodnia" 
i jest do odebrania, za udowodnieniem 
tożsamości osoby i zwrotem kosztów 
niniejszego ogłoszenia. (2-2) 

W majątku Suchcice. przez Beł
chatów (gub. Piotrkowska) jest do 

sprzedania 

500 kóp karpi 
zarybku, wielkości od dwóch cali i wy
żej, po cenie 1'ubli jeden za kopę 
i więcej; większy (od 6 no 4 sztuk na 
funt) po cenie 30 kop. za funt. Zabie
mć do zanHwznięcia. (2-2) 

XXXXXXXXXXXXXX"XXXXXXX 
X • 

I ~lliRW~ZORZ~DNY W PIOTRKOWlli I 
X X 

I HOTEL LITEWSKI I 
X • 
X świeżo i gruntownie odrestaurowany i odświeżony, X 

Drzewka 
owocowe i parkowe-do 
sprzedania. Zarząd Dóbr Cielądz, 
poczta Rawa. (3--3) 

Zaskarbiwszy sobie zaufanie po
wszechne, jako dzierżawca Restaura
cyi w Hotelu Augielskim "'W' C z ę' 
s t o c 11 o ,v i e. donoszę, że 

HOTEL KRAKO-W~KI 
na JASNEJ GÓRZE na
byłem na własność i tenże urzadziłem 
z wszelkim komfortem. Doborową 
knchnią, wyborowemi winami, umiar
kowanemi cenami i rzetelną usługą 
będę się starał utJ'zymać już wyrobio
ną opiniję. Przyjmuję wszelkie zamó
wienia na śniadanin, obiady i kola
cyje tak w hotelu, jak i na miasto. 
Dla dogodności Sz. Publiczności co
dziennie kursować bedl!<ie kareta z 
dworca kolei do Hotelti i z powrotem. 

(50-32) Z szaCllllkiem 

~ posiauający 34: nU'luery od liO kop, do 2 rs. na ~ 
X dobę, dobrą i szybką u.du9f;, re.dauracyję X 
X na dole, będąc wstanie zadowolnić obecnie najwy- X 
X kwintniejsze wymagania, poleca się względom Sza- X 
~ nownej Publiczności. ~ ___ J_ÓZ_E_'F_l3_'O'_JN_O_W_SK_I_o_ 

~ OMNIBm ro 15 Kor. o~ osooy na każaym rociągu. ~ Do zamiany 
X (2-1) X 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

" IUMER GW~AZDIOW' 
wyjdzie 10 grudnia r. 1896, i, tak jak corocznie, zosta
nie rozesłany gratis, wszystkim znaczniejszym 
kUPCO'lłł, p'I'ze'luysloWCO'llł, fabrykantO'llł, 
właŃcicielom zie'lnskim, ducII,owieństwu, 
doktoro'lłł, adwokatom etc. po WSIACH, 
PARAFIJACH i MIASTAOH HANDLOWYCH Gu
bernii Piotrkowskiej, oraz w mieście WARSZAWIE. 
~ 

__ PP. kupcy i przemysłowcy zechcą, w swym 
własnym interesie, nadsyłać doń swoje an.on.se 
i rekla:rn:y. 
~ 

Cena ogłoszeń: 
Cała strona r.ł. 25; p6ł strony rs. 1..3. 
Za mniejsze ogłoszenia od p6ł stronicy po rs. 1 

od każdych omiu wierszy jednoszpaltowych 
drobnego druku. 

Ogłoszenia przed tekstowe droższe o li 0 %. 
Ogłoszenia okładkowe droższe o 100%. 

(12 - 5) 

Vv.:N\:nN,*"""""iWłoAłiMilolłołiMłoli~ 

na dobra ziemskie, domy w Łodzi 
w szacunku rs.: 60,000, 80,000, 140,000 
i wyżej. Do lokacyi kapitały na hypo
teki łódzkie i poszukiwanie kapitałÓW 
na tez hypoteki na 7'/2 do 100f0.-Biu-
1'0 ~Bernard Berson" , Senatorska 32. 
Łódź, Piotrkowska 60. (B.B. 2986) (6-5) 

PORADNIK PRAKTYCZNY 
dla kupców i przemysłowców 

"Reklama j ej zasady i doniosłość" 
Warszawa. Nakład księgarni :U. A. Wi-
zbeka. Szpitalna 5. (10-8) 

Reprezentantem swoim na Piotrków i oko· 
lice zamianował: 

Stanisława Łąpil'lskiego, 

który przyjmuje prenumeratę i zała
twia wszelkie żadania interesantów. 

Adres: Piotrkó\v, Hotel Wileński. 
Tamże nabywać można komplety.Ku
ryj era Świątecznego" w zeszytach mie
sięcznych po 20 kop. zeszyt, oraz na
bywać numery pojedyńcze. (3-3-2) 

Włodzimierza Sapińskiego 
WfGIEL K~MIENNY, KOKS, WfGIEL DRZEWNY, 

SKŁAD: przy rynku Aleksandryjskim 
obok ogrodu po Pijarskiego w Piotrko
wie. Obstalunki należy robić w składzie. 
Odstawa natychmiastowa. (26-9) 

Do dzisiejszego numeru dołącza się 
arkusz 13 powieści p. t. 

Joanna de Mercoeltr 
przekład z francuzkiego przez E. D. 

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Redaktor i wydawca Mirosław Dobrzal'lski, 

,n:03Bo.leHo -UeH3YP oIO. 
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Prawda! kupił ich kilka; zobaczył kurs, zaczął 

liczyć; cyfry skakały mu przed oczami 
Mekler giełdowy obliczył za niego, że poniósł 

około stu tysiqcy fr. straty! A wiqc nowy dług przybył 
uo dawnego! W końcu miesiąca będzie go musiał spła
cić ... Wyszcdł z gielc1y napół przytomny i -ponury, 
z wzrokiem wlepionym w ziemię szedł przed siebie. 
Od miesiąca kłama} przed żoną, dziś jesl',cze obiecyw"ł 
jej, ie osiągnie znaczne zyski. A teraz? .. 

Na Bressacu wiadomość o wielkim krachu wy
warła tei z początku przygnqbiające wraienie. Wiq
kszość jego przyjaciół i znajomych straciła majątek. 

Po cbwili podniósł głowę, duma jego wzrosła.: upadają 

wszyscy, on jednak stał ua obranem sta.nowisku, Musi 
ono być bezpieczne, skoro mu dotąd dopisuje szczQ
ście. 

Wiedział, że RanI przegra1! 
.- Nie ma szczęścia biedaczysko! - myślał. -

Smutny dziś będzie lllieć czwlll'tek. Zresztą nikt tam 
zapcwne uie przyjdzie, cbybaby Gaetana ... Rnquelllllllt 
zrujnowany; d'Essaunes stracił prawie wszystko i bie-
dny jenerał takie! 

Ujrzał przed sobą Jankę smutu~ i samotną ... RanI 
musiał już być w domu. Czy jej tcż powiedział o stra
cie. Wątpiq, takie słabe charaktcry nic mają zwykle 
odwagi przyznać się do winy. 

- Będzie musiał zaplacić na giełdzie, a więc 
nasza spłata odwlecze się jeszcze! 

Wiedział, że dziś nikt nie będzie u Mercoeul'ów; 
znał świat! Chciał iść tam, ale nie miał ocboty spotkać 
się z Raulem. 
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RozUlowa młodej kobiety dziś oczarowała 

Bressaca, wiqcej jeszcze niż dnia poprzedniego. 
Badał starannie jej charakter, hy odkryć w niej jaką 
słab~1 stronę. Taka istota jak ona nie mogła kłamać, 
ani grać komedyi i zc sl<'l\v jej 11ie trudno będzie ją 

poznać. Nie było w niej ani cienia kokieteryi; z łago
dnym i uprzejmym uśmiechem przyjmowała wszystko 
co jej mówił Bressac. 

- Wie pani, żc jestem oburzony na Raula! Jak 
można zostawiać panią samą. 

Janka spocbmurniała na chwilę. 
- Pan de Merco(;ul' lila swoje intcresa. 

Maleństwo obudziło się i młoda kobieta rozjaśnila 
twarz; zdawała siq zapomiuać o wszystkiem i o wszy
stkicll, wpatrzona w tę niekształtnąjeszcze, pucołowatą 
twarzyczkę· 

- Jaka to musi hyć rozkosz mieć takie maleń
stwo swoje własne! 

Spacerowali doM dłngo, przeskakując w rozmo
wie z tematu na tentat. J:l1Ika zarlowolona, że zaczyna 
s ympatyzować z przyjacielem IDQża, on zupełnie zbity 
z tropu jej swobodą i prostotą. 

Po wczorajs2.em zchnlllill i (icznem towarzystwie 
obiad dzisiejszy mógl siq wydać RanIowi za smutny; 
zaproponowała też Bressacowi, by przyszedł do nich 
wieczorem. 

- Jeżeli pall ma wolny wieczór, proszę zajść do 
nas na obiad; jestem pewna, że Raul będzie panu rad 
szczerze. 

Jounna de Mel'COelll·. 13 
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Niezuaczny uśmiech przemknął po ustach Bres
sacaj zaproszenie przyjął skwapliwie. 

- Prosihłm dziś pana Bressaca na obiad-powie-
działa Janka m~żowi, powróciwszy <10 domu. 

Raul zbladł. 
- Widziałaś go?-spytał zdławionym głosem. 
- Tak, spotkałam go w bocznej alei Lasku, do-

kąd chodziłam z dzieckiem. Mówiliśmy ze sobą długo ... 
Czyżby ci to było niemiłe? 

_.- Cóż znowu! Choć co prawda wolałbym był 

dzisiejszy wieczór spędzić tylko z wami; nie mam 
ochoty dopuszczać często obcych do naszego rodzinnego 
kółka. 

- M6wisz tak dziś, ale z czasem monotonija ta
kiego życia sprzykrzyłaby ci się. Nie widziano jeszcze 
męża, kt6ryby się zadowolnił długo towarzystwem 
żony i dziecka. Zresztą i tak nie bylibyśmy sami, twoi 
kuzynowie są proszeni na obiad. 

Raul milczał. 
- Przepraszam cię, jeżeli zapraszając pana 

Bressaca zrobiłam ci przykrość. 
- Moje dziecko, nie masz mnie za co przepra

szać. Jeżeli ty mu jesteś rada, dobrze że przyjdzie. 
- Dl!łczeg6ż posmutniałeś tak? Raulu, ty wasz 

jakąś troskę, którą pl'zedemną ukrywasz. Proszę cię, 
zaufaj mi! 

- Chcesz odgadywać rzeczy, kt6re nie istnieją. 
Jakże mogę ci powiedzieć to, czego sam nie wiem. 

Zycie stało się jedną dla Raula męczarnią. Bres
sac bez ceremonii przychodził do niego coraz częściej, 
jak to zapowiedzhłł; przyjmował udział w życiu Raula. 
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Wielka katastrofa!-wołano za oknem.-Wiel
kie bankructwo! 

Czytajcie szczegóły! Ciekawe szczegóły. 
- Samobójstwo hr. de M. - zawołał piskliwy 

głos. 

Jauka zerwała się i pobiegła do okna. 
- Co t6 mugło być? .. Zbrodnia jaka czy przy

padek. 
Tuż pod jej oknem malec jakiś w niebieskiej 

bluzie wykrzykiwał. 
- Wielkie bankructwo "Międzynarodowego kre

dytn". Czytajcie szczegóły!.. Samob6jstwo hr. de M. 
Paryż pami<tta dotąd ową straszną katastrofę, 

kt6ra pochłonęła tysiące ofiar, zrujnowała setki arysto
kratycznych rodzin. Wieść o niej rozbiegła si~ lotem 
strzały po mieście. Wszyscy byli przerażeni, giełdzia
rze, arystokraci, przemysłowcy i kapitaliści. Olbrzy
mia cyfra, do kt6rej dochodziły passywa przeraziła 

cały Paryż. Przyszedłszy na giełdę Raul dowiedział się 
o katastrofie. "Kredyt międzynarodowy!". ta olbrzymia 
operacyja finansowa, w której jutro miał zaryzykować 
majątek żony i nazwisko swoje? .. Nic ruu si~ wi~c nie 
wiedzie. Wszystko z rąk mu się usuwa? Był nieopi
sanie zgnętHony. Pulsa biły mu jak młotem, opadł 

z sił, musiał idąc opierać si~ o kolumny. Spotkał Bres
saca. 

- Jesteś blady jak śmierć - powiedział mu ga
skończyk. - Czyżby wasz majątek był zaplątany w tę 
sprawę? 

Nie, tylko liczyłem właśnie na ten interes. 
Mówiono mi, że miałeś parę akcyj. 
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