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PRENUlUERA'I'A, ! 
w mieJscu: I 

rocznie ,. rs. 3 kop. 20 : 
półrocznie . r~. 1 kop, 60 
kwartalnie . rs. - kop. 80 
I Cena pojedYlIczego numeru r 

I kop. 8. fi 

I z przesyłką: \ 
rocznie. . . rs. 4 kop. 80 I 

I półrocznie . rs. 2 kop. 40 I I kwartalnie . rs. 1 kop. 20 

OGł,OSZENIA. 
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, 
oraz ogłoszenia zagraniczne 

szenia, rekla.my i nekrologi na 
I po k. 10 od wiersza.-Za OgłO- 1 

II-ej stronie po k.20 od wier
sza petitu. 

, (Jeden wiersz szerokości slrony= 
I 4 wierszom jednoszpallowym. 
~=. 

Wychodz:i W każdą Niedz:ielę wraz: z: oddz:ielnym stałym Dodatkiem Powieściowym. 
Biuro Redakcyi i eksped)'cyja główna w oficynie domu p. Ka
tarzyńskiego obok Magistratu.-Ogłoszenia przyjmuj.,: w Piotr
kowie Redakcyja "Tygodnia" i obie księgarnie; w Warszawie 
"Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gl'acjana Ungra Wierzbowa 8; 
Ol'aZ takież biuru pod fiJ'mą "Piotrowski i S-ka" (clawniej "Raj
chman i S-ka"); w Łodzi "Biuro Dzienników" B. Londyńskiego, 
Zawadzka 12; wresz0ie wymienione 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. IV Łasku W. 
" Tomaszowie" 
"Rawie " 

Grass. 

powiatowych guberni i piotrkowskiej. 

" Będzinie 
" Brzezinach 
" Dąbrowie 
" Sosnowcu 

" Janiszewski Stan. 
" Adam .:\'Iazowita. 
" Waligórski Karol. 
" Jermułowicz. 

"Radomsku ,,{ 

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

W dnin 11 b. m. na miej8cowyro cmenta
rzn katolickim złożono do grobn zwłoki na

szego syna 

Ś. p. Romana Olkowskie[o 
ncznia klasy 7, tutejszego gimnazyjum, który 
po kilkodniowej ciężkiej chorobie życie za

kończył. 
Stroskani rodzice przesyłają wyrazy serde

cznego pOdziękowania wszystkim, którzy 
byli łaskawi odprowadzić drogie im zwłoki 
na miejsce wieszuego spoczynku, szczególniej 
PP. Profosorom, Kolegom i Szanownemu Pre
fektowi, księdzu Grochowskiemu, który sor
decznemi i wiary prawdziwej pełnemi wyraza
mi wlał szczerą otuchę IV serca osieroconych. 

Kaplica w Koluszkach. 

Około godziny 11 przed południem pocią
giem kolei wiedeńskiej przybył Jego Eksce
lencyja biskup - sufragan archidyjecezyi 
warszawskiej, Ks. Rus:t.kiewicz, w asysten
cyi kanoników ks. Rembielińskiego i ks. 
lJębni~kiego i alumn6w seminaryjum w licz
bie 12. Z sąsiednich parafij i dekanat6w zje
chało 14 księży. W chwilę potem przybył 
z Piot!'kowa JW. Naczelnik gubemii. 

Przy prześlicznej słonecznej pogodzie, na 
placu budowy nowej świątyni, wspaniale 
udekorowanym staraniem członk6w Komi
tetu budowy, przed prowizorycznie, ułożo
nym olta rzem rozpoczęła się Msza Swięta, 
którą celebrował J. E. ks. biskup Ruszkie
wicz w asystencyi dziekanów: ł6dzkiego 
ks. Dąbrowskiego i brzezińskiego ks. Kisie
lewskiego, jako archidyjakon6w. Dyjako
nem był ,ks. Rusin, subdyjakonem ks. Po
powski. Spiewami dyrygował ks. kanonik 
Dębnicki z ks. Wieczorkiem. Ceremollija-
łem kierował ks. Szymański. 

Skromna wioska na uboczu, oddalona od Podczas całego nabożeństwa lutnia ł6dz-
kościoła parafijalnego o kilka wiorst drogi, ka wykonywała pienia religijne. Kilkuty
Koluszki, dzi~ki trzem kolejom żelaznym, sięczny tłum wiernych, zwarte m kołem oto
zbiegającym się na jej terytoryjum, w kr6t- czywszy plac budowy, w uroczystem milcze
kim stosunkowo czasie wyrosła na doŚĆ niu przyjmował współudział w tej rzadkiej 
ludną osadę. Mieszkańcy jej, oprócz wło- uroczystodci. 
ścian, przeważnie urzędnicy kolejowi, Słowo Boże, z kazalnicy prowizorycznie 
a wi~c ludzie skąpo rozporządzający wol- urządzonej, wygłosił ks. kanonik Rembieliń
nym czasem, oddaleni od świątyń Pańskich, ski, a wziąwszy za temat budowę świątyni 
miesiącami całemi byli pozbawieni możności jerozolimskiej, słowem jędrnem a ciepłem, 
nawiedzania domu Bożego, aby dusz~ zwą- wypowiedzianem z energiją i krasomów
tlałą wśród ciągłej walki o byt powszedni stwem, zagrzewał zebranych do ofiar na 
nmocnić modlitwą i podniesieniem ducha rzecz nowo budującej si~ kaplicy, która jeśli 
do Boga. kiedy, to teraz najwięcej potrzebuje pomo-

Potrzebie tej zadość uczyniła dobra wola cy tych, którzy bądź datkiem pilmiężnym, 
i niezmordowane usiłowania maluczkich.Pro- bądź pracą rąk własnych do podźwignięcia 
sty oberżysta wioskowy, Ludwik Mikołajew- jej mur6w przyczynić si~ zechcą. 
ski i rewizor wagonów Koliński-pier.wsi po- Po nabożeństwie J. E. ks. biskup-sufra
wzięli myśl wzniesienia w Koluszkach Swiąty- gan wraz z obecnymi dygnitarzami i człon
ni Pańskiej. Mikołajewski nawet z własnych karni komitetu bullowy podpisał akt założe
funduszów na gruntach kolonii Katarzynów nia fundamentów now~j kaplicy, poczem 
zakupił plac odpowiedni i ofiarował go pod włożono go do odpowiednio przysposobionej 
budow~ projektowanej kaplicy. Zacną myśl skrzynki wraz z monetami zlotemi i srebrne
obu inicyjator6w podjęli urzędnicy kolejowi mi obecnie w obiegu będącemi, oraz osta
z naczelnikiem stacyi panem Leśniewskim tniemi numerami gazet i pism peryjodycz
na czele i rozpoczęli starania o pozwolenie nych. Następnie położywszy pierwszą cegł<i, 
na zbudowanie w Koluszkach kaplicy pod J. E. ks. biskup obszedł w uroczystej proce
wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Naj- syi mury świątyni, kropiąc je wodą święco-
świętszej Maryi Panny. ną i błogosławiąc wiernych. 

Naturalnie fundusz6w na u1'zeczywistnie- Kaplica zbudowaną będzie wedle plan6w 
nie tej myśli dostarczyć miały składki i ona- budowniczego Wołkowskiego i ma mieć 47 
1'y dobrowolne. Zakrzątni~to się około ich łokci długości, 18 zaś łokci szerokości. Ko
zbierania tak energicznie, iż w lecie 1'. b. mitet budowy tworzą: proboszcz parafii Je
roboty już rozpoc~te być mogły, a. w nie- żów ks. Szypułkowski pp. Leśniewski, Wą
dzielę ubiegłą 18 b. m. odbył się uroczysty sowski, Jabłoński, Dziel'żanowski, Mikoła
akt poświęcenia. fundamentów i ~ałożenia jewski, Koliński, Mr6wczyński, Grzebski, Mi-
kamienia węgielnego. chaIski, Bobrowski i Gliński. 

Na wieść o zamierzonej uroczystości, od sa- Po ukończeniu uroczystości kościelnych, 
mego rana poczęły napływać do Koluszek komitet budowy podejmował J. E. ks. bis
z sąsiednich parafij gromadki pobożnych kupa-sufragana, JW. Naczelnika gubemii, 
włościan, obywateli okolicznych i Ul'zęuni-I zaproszonych gości i przedstawicieli prasy 
k6w wszystkich trzech kolei, spotykających śniadaniem, zastawionem w baraku pod la
się w Koluszk~ch. sem, obok linii kolei dąbrowskiej. W czasie 

śniadania przemawiali przy wz.noszeniu toa
stów J. E. ks. biskup-sufragan, JW. Naczel
nik gubel'llii, Dl'. Strzyżowski i p. Dobrzań
ski, właściciel Nadolny. Tcn ostatni zazna
czył, iż dobrze:jest, skoro u bram fabryczne
go grodu, gdzie toczy się zapamiętała wal
ka o złoto a bój pl'acy z kapitałem coraz 
bardziej zaostrza, grono pl'acownik6w kole
jowych, a więc ludzi ciężkiego trudu zakła
da świątyni~, w kt6rej głoszone Słowo Boże 
będzie wielce skuteczną siłą przeciw ogól
nemu tych stron zmateryjalizowaniu. 

S. Ł. 

----(.>._--

ODEZWA DO PP. WŁAŚCICIELI GORZELNI. 

Czytamy w "Rolniku i Hodowcy": 
Departament dochodów niestałych zajmuje się 

obecnie nstanowieniem ceny kupna okowity od 
producentów i w tym celu zasięga różnych infor
macyj, bądź od pomocników nadzorców, bądź też 
od włascicieli gorzelni. Kwestyjonaryjusz ów nie 
zawiera jednak wszystkich pytań i warunków wy
maganych do ustanowienia ceny produkcyi okowi
ty t. j. do ustanowienia ścisłej kalkulacyi. 

Rzeczą więc jest właścicieli gorzelni, aby się 
dopilnowali w stosunkach z jedynym kupcem ja
kim jest "Monopol", gdyż w razie przeciwnym, 
ministeryjum rolnictwa nie będzie mogło wziąć 
wobec ministeryjum finansów rolników-producen
tów okowity pod swój protektorat, co było 
w swoim czasie gorzelniom rolniczym obiecane. 
Nie wszyscy właściciele gorzelni są obeznani 
z kalkulacyją produkcyi; dla tego w ostatnich 
latach brną bezwiednie w długi; trzeba więc 
szematn na to, aby dojść do jednego zdania i ró
wnego żądania. 

Jako przykład biorę gorzelnię rolniczą z rocz
ną prodnkcyją 500,000 stopni okowity, która ko
sztowała z budynkiem, piwnicą, aparatami i rezer
wuarami 12,500 rs. przeciętnie. 

Zobaczmy teraz, co kosztnje produkcyja wia
dra 100-~topniowego, przy zacieraniu 25 korcy 
kartofli, dających przeciętnie 2,800 stopni, t. j. 
180 zacierów czyli 180 dni. 

Na to potrzeba kartofli 180X25=4500 korcy 
Dodaję do tego 3 prc. na ziemię 135 " 

jest 4635 korcy,licząc 
1) z odstawą do gorzelni i konserwa-

cyją po 1'8. 1 . . . . . . . . . rB. 4,635 
2) opału potrzeba 10 korcy węgla dzien

nie t. j. 1,800 kl'. z przywózką do 
gorzelni po 75 kop. . . _ . . . " 1,350 

3) słodu potrzeba na 1 zaciel' 6 pud., 
czyli na 18UX6=1,080 pud. po 1 rs. " t,080 

4) gorzelany z ordynaryją i li krową, 
opał, światło • . . . . . • . • " 500 

5) patent; podatek dochodowy, druki etc. " 150 
6) najem 5 robotników po 50 kr.= 

=2,50X180 . . • . . . 
7) światło oliwa etc. . . . • . . • 
8) amortyzacyja i procent od 12,5VO I'S. 

tO pre. . • . . . . . . . 
9) asekuracyja. . . . . . . . . . 

450 
100 

" 1,250 
150 
250 10) repal'acyja budynku i aparatów . . " 

11) przyjęcie rewizorów, odstawa oko
wity, marki stempI. (10 kop.) i nie
przewidziaue wydatki. . . . . . --..:;'--,-::-:-:8:-::5 

Razem 1'8. 10,000 
na to daje Departament 4 prc. 

od 500,000. . . . . . . .. " 2,000 
pro<lnkcyja 500,0000 kosztuje zatem rs. 8,000 
czyli że wiadro 100-stopniowe rs. 1 kop. 60. 
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Właściciel gorzelni, mając dotąd sprzodaż de
taliczną u siebie, był poniekąd odpowiedzialnym 
urzędnikiem i kasyj erem, bo na 160/100 kop. pobie
rał od kOllsumenta tO kop. pieniędzy skarbowych, 
które strzedz i odwozić musiał do kasy powia
towej. Pracował on zatem gorliwie przez 180 dni; 
nic więc dziwnego, jeżeli 2 prc. weźmiemy na je
go wynagrodzenie i na nsuszkę. 

O wartości wywaru mówić nie można; jest to 
bowiem zysk dający się POZlH1Ć w ziemi, mający 
znaczenie po kilkunastn htach, jeżeli nawozami 
przejdziemy wszystkie pola trzykrotnie; pracuje tu 
ojciec dla syna. Producent więc mieć będzie za 
swoje kartofle eenę zupełuie przeciętną, również 
za jęcz)l1ieil, ale nadto nic więcej, tak, że monopol 
ustanowić winien wiadro 40'stopniowe po cenie 
64 kop., nie chcąc prodncentów narazić na stratę 
i takim sposobem zniszczyć legalnie pewną klasę 
ludności. "'szystko to trzeba mieć na widoku, 
kołatając o pomoc i poparcie do ministeryjum 
rolnictwa. 

Bd. Steinhagen. 

---()-+-()---

Kronika łódzka. 
Łódź, w październiku 1896 r. 

Pisać w tym czasie kronikę z Łodzi, nie rozpo
cząwszy jej od przemysłu, znaczyłoby popełnić 
błąd sprawozdawczy. Bo tyle jeremiad człek się 
nasłucha na temat r.iężkich czasów, tyle "plajt" 
notują wciąż kroniki, że choćby nie chciał, pier
wszeństwo przemysłowi dać musi. Są znaki acz 

'słabe, świadczące o rychłej jakoby poprawie 
łódzkich interesów przemysłowych, bo i zamówie
nia na towary napływają i znajdujący się w po· 
dróżach wojażel'owie nadsyłają z oddalonych ryn
ków Cesarstwa oferty na terminową dostawę. 

I jakoś by to było, gdyby nie zmniejszony osta
tnio zbyt towarów, skutkiem bardzo opłakauego 
stanu ckonomicznego warRtw rolniczych u nas 
i w Cesarstwie. Więc ogólnie biorąc, sytuacyj a 
obecna mało posunęła się po za stadjum dotkliwe
go przesilenia, a choć przemysł bawełniany, spo
czywający prawie wyłącznie w rękach kilku "kró
lów bawełnianych", położenia tego nie odczuwa 
i z każdego wypadku wychodzi obronną ręką-za 
to dział wyrobów wełnianych rozpaczliwie robi bo
kami. Nie mówiąc o kilkudziesięciu podrzędniej
szych firmach, znikłych bez śladu z horyzontu prze
mysłowego, przesilenie pustoszy i podkopuje byt 
firm średniej miary, wywołując ogóluy zamęt, z 
którego wielu, pel' fas et ne/as korzysta, bankrutu
jąc llietylko z potrzeby lecz bez potrzeby. Całe 
lizczęście, że przemysł łódzki oparty jest wyłącznie 
na kredycie wekslowym, który przechodząc z rąk 
do rąk, nigdy nie angazuje jednego osobnika. Obe
cnie znajduje się Łódź w stadjnm "regulacyi" in
teresów 30-50 proceut za sto i niebawem większość 
"potkniętych", niby feniks mytyczny odrodzi się 
z popiołów ... 

Czy i kiedy wrócą dla Łodzi złote z przed lat 
kilku czasy, różne utrzymują się pod tym wzglę
dem zdania; jedne zbyt pesymistyczue, drugie różo
wo w przyszłość spoglądające, w przeświadczenin, 
że po ostatnich klęskach ekonomicznych oczyści się 
nieco spekulacyją przesycona atmosfera Łodzi i pod
niesie się poziom etyki kupieckiej, mocno ostatuie
mi latami zachwianej. Kto wie, czy asenizacyj a 
taka naprawdę anormalnyc.h nie poprawi stosun
ków. 

Radykalnej ich poprawy oczekiwać dopiero mo
zna po polepszenin się ogólnego bytu ekonomiczne
go owych stron, które stanowią łódzkie rynki od
biorcze, a ze rynkami zbytu są naj odleglejsze ryn
ki Cesarstwa - ztamtąd więc wyglądać należy ga
łązki oliwnej. Że jednak z kilku znaczniejszych 
rynków zbożowych sygnalizują zwyżkę cen zboza, 
możliwem przeto jest, iż chwila ta lIie jest dalcką. 

Przykłady dowodzą, że stan obeclly posiada 
w Łodzi wiele podatuego gruntu dla wyrastania na 
nim tej miary spekulacyjllych operacyj, które pod· 
kopują z kretesem powagę słów uczonego Ben
Akiby, ze "wszystko to już było". Zaprawdę, maj
stersztyki tutejsze spekulacyjue chyba tylko prze· 
rafinowana kultura dzisiejsza przynieść z sobą mo
gła! Temat ten zndaleko by nas zaprowadził, ogra
niczymy się więe na zaznaczeuiu codziennego na 
bruku łódzkim objawu, opartego na rozsiewanin 
tendencyjnycll wieślJi o firmach, które skutkiem 
tego padają ofiarą i na bezmyślnej konkurencyi za
sadzającej się na sprzedaży towarów po cena eh ni
żej kosztu. lI'Iają więc racyję dowodzący potrzeby 
a~enizacyi etyki kupieckiej IV Łodzi. 
Że czasy nastały dla Łodzi ciężkie, dowodzi fakt 

zwrócenia się wielu dzierżawców lokalów sklepo
wych do właścicieli domów o prolougatę komor
nego; wiele tllZ Sklepów i mieszkań, a nawet lokali 
fabrycznych stoi pustką. Niezllauy to Jlrllwie 
w łódzkich stosuukach objaw, gdy tymczasem se· 
zon budowlany, Uli scbyłku swoim wre i ldpi, nie 
zdradzając lIiczem ciężkich chwil Iliedawnego prze
silenia i gdyby nie urzędowy zakaz wznoszcnia 
budowli w zimie-budowanohy tu chyba bez koń
ca. Oczywiście, ceny mieszkail uległy pewnej zniż
ce, wyraiającej się 10-15% na lokalach większych 
i 10% na mniejszyrh, sawsze popytem się cieszą
cych. 

Miasto nasz c, wkracza zwolna na drogę racyj 0-
nalnego zaspakajallia humanitarno· społecznych 110-

TYDZIEN 

trzeb. Z jJrawdziwem oto uznaniem witamy naro
dziny kilku instytucyj znaczenia ogólniejszcgo, jak: 
nowozałożonej ochronki dla dzieci wyznań chrze
ścijańskich, której akt poświęcenia odbył się w tyeh 
dniach według przyjQtego ceremonijału; "Domu sie
rot parafii ewangielickiej św. Trójcy"; "Kasy prze
zorności i pomocy oficyjalistów 'I'owarzystwa akcyj
nego 1\1. Silberstoiua (trzecil'j :Ii kolei obok kas 
oszczedności Karola Scheiblera i łódzkiego hanku 
handlowego, co wszystko jest ułamkiem w sto
sunku do ilości tutejszych wielkich firm jJrzemy
słowych). O pożyteczności wszystkich tych do życia 
powołanych instytucyj rozwodzić się zbyteczna. 

Do ozywienia tu~ejszego życia publicznego przy
czynił się niemało rozpoczęty sezon teatralny pod 
!lyrekcyją p. Michała Wołowskiego, którego publi· 
czność darzy poparciem i sympatyją. Teatr 
niemiecki "Talia" równie na obojętność łodzian 
skarżyć się nie może, a znpełne już przeludnienie 
panuje w jJrzybytkacb, w których rozbrzmiewają 
hymny na cześć Bacha i Wenery. Ciężkie czasy, 
oj, ciężkie! ... 

Znane dwie firmy warszawskie "A. Stępkowski" 
i »M. Starkman" otworzyły w tych dniach swoje 
filije: pierwsza w pałacu Geyera-firmę handlu ,fin 
i jadłodajni w wielkim stylu; druga w pałacu Po
znańskiego - firmę magazynu garderoby, także na 
wielką skalę. Ponieważ jedna i druga są pożąda
nemi dla Łodzi nabytkami, więc niechaj się roz-
wijają! Enka. 

----(+)--=---

Z S4DO""VV. 
I. 

Spl'awn Kaczmarków. 

Sąd okręgowy tutejszy w poniedziałek 13 b. m. 
rozpatrywał sprawę o fałszerstwo i otrncie, w któ
rej na ławie oskarżonych zasiadła rod~ina wło
ściaJJska Kaczmarków ze wsi Janki gm. Ciosny 
w pow. brzezińskim, a mianowicie małżonkowie 
Piotr i Aleksandra Kaczmarek, ze wsi Zelgoszcz 
gm. Dobra w pow. brzezińskim. 

Włościanin wsi Janki, Mikołaj Kotynia, wziął 
na wychowanie dziewczynę nieprawego urodzl:lnia 
Aleksandrę Kratkows]{ą, którą, skoro wyrosła, 
wydał za mą,ż za Piotra Kaczmarka. Przy
brany ojciec wyposażył młodą parę i sprzedał jej 
osadę swoją za 815 rs., z l{tórych wziął gotowizną 
tylko 2151's. zaś 600 podarował Kaczmarkom 
z warunkiem, aby oddali mu na mieszkanio poło
wę domu do kOllca życia i wydawali corocznie 
odpowiednią ilość zboża; gdyby zaś warunku tego 
nie spełnili, obowiązani będą rs. 600 natychmiast 
wypłacić. W kilka lat Kotynia, jako wdowiec, 
ożenił się powtórnie i od tej chwili rozpoczęły się 
swary z przybranemi dziećmi, które doprowadziły 
do zupełnego zerwania. Kaczmarkowie odmówili 
Kotyni wydawania zboża i ten wyprowadził sili; od 
nich. N a skutek skargi Kotyni sąd gminny zobowią
zał małżonków Kaczmarek do wypłacania dożywo
cia, zastrzeżonego w akcie darowizny oddanej mu 
osady przez opiekuna i dobrodzieja. Po upływie 
rolm Kaczmarlwwie przedstawili sądowi gminne
mu akt notaryjaluy, mocą którego Kotynia za 
2501's. zrzekł się dożywocia. Akt ten okazał się 
fałszywym; przed rejentem bowiem PuliJlskim 
w Brzezinach stawał do aktu zamiast Kotyni, 
podający się za niego Franciszek Kaczmarek, brat 
Piotra. Piotr Kaczmarek podmawiał do tego czy
nu włościanina ze wsi Rokiciny, Józefa TumczyIra 
lecz bezskutecznie. 

Za sfałszowanie aktu rejentalnego, przez pod
stawienie osoby obcej za stronę przeciwną, Ka
czmarkowie oddani zostali pod sąd i sprawę ich 
naznaczono na 26 kwietnia r. b. do Łodzi, lecz 
sprawa upadla z powodu nieprzybycia do są,du 
Aleksandry Kaczmarek, która była chorą. Osta
tecznie i IV trzecim terminie sprawa osądzoną być. 
nie mogła, z powodu nie przybycia świadków Ko
tyui i 1'omczyka, którzy jak się okazało zmarli 
otruci arszenikiem. 

Śledztwo przedwstępne doprowadziło do wnio
sków jakoby Tomczyk otruty był przez Piotra 
Kaczmarka, który podrzucił mu cbleb z twaro
giem posypanym arszenikiem; zaś Mikołaja Ko
tynię otruł Józef Kaczmarek, wsypawszy do garn
ka z barszczem, Idóry miał jeść Kotynia, proszek 
arszeniku. Oba te otrucia dokonane zostały 
w celu usunięcia najgłówniejszych świadków 
w sprawie o sfałszowanie aktu rejentalnego. 
Sąd w komplecie: przewodniczący Gersog, 

członkowie Kołczanowski i Hudniew, po długiej 
naradzie, uznawszy winę podsądnych za niedo
wiedzioną dostatecznie, uwolnił ich od wszelkiej 
odpowiedzialności. 

Oskar2ał podprokurator Lwowicz. 
Obrony wnosili adwokaci przysięgli: Lewy 

i Jackowski, oraz obrOl'lCa miicher. 
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II. 

Sprawa Bellschów. 

Sąd okręgowy tutejszy-w komplecie; przewo
dniczący ITerzog, członkowie Kołczanowsld i Hu
dniew, Rekretarz GórzYJlski, na kadencyi w Łodzi 
21 b.m.-rozpatrywnł sprawę fabrykantów łódzkich 
Andrzeja i Karola llenschów, oskarżonych o ukry
cie towarów ocalonych od ognia w czasie pożaru 
ich fabryki, 14 sierpnia r. z., IV celu wyłudzenia 
premii a'lekuracyjne.i od Moskiewskiego towarzy
stwa ubezpieczeli.. Fabryka ubezpieczoną była na 
.10,000 rs. i w parę dni po pożarze fabrykanci 
Bensch i Krusche przedstawili, agentom towarzy
stwa jako ocalony od ognia, towar wartości 
57 oJ 5 1'8. 55 kop., stratę zaś w towarze spalonym 
oceniono na 34,91<7 rs. f>4 kop. W miesiąc po po
żarze Andrzej Bellsch zameldował policyi śledczej 
o kradzieży, której dopuścili się u niego robotnicy 
fabryczni. Z wyprowadzonego IV tej chwili śledz
twa olmzało się, iż Andrzej Bensch przy pomocy 
syna swego Karola oraz robotników fabrycznych 
sprzedawał tOW:lI' ocalony od ognia w czasie po
żaru; podejrzenie zaś na robotników rzucił wido
cznie dla zmylenia śladów. Towar ten zaraz po 
pożarze Benschowie ukryli częścią w własnem 
mieszkaniu, c.zęścią w kotlarni i farbiarni, IV staj
ni pod sianem i na poddaszach. Na zasadzie da
nych, dostarczonych przez śledztwo przedstępne, 
postawiono w stanie oskarżenia: 

Andrzeja Benscba, jako obwinionego o ukry
wanie towarów vcalonych od ognia, w celu wyłu
dzenia całej sumy, na którą, towar zaasekurowali; 
Karola zaś Benscha i robotników fabrycznych 
Waldmana i Wistehubego o niesienie mu pomocy 
w tern przestępstwie. - - Benscbowie do winy się 
nic przyznali, dowodząc, iż towar, który sprzedali, 
był ich własnością i wcale asekurowanym nie był, 
ale składał się przeważnie z towarów oddanych 
przez różnych kupców do appretury i przez tych
że nieoc1ebranych. 

Świadkowie stwierdzili tylko, że towar po po
żarze Be<lschowie sprzedawali kilku kupcom, że 
towar ten ukryty był na poddaszach w fHrbiarni 
i t. p. miejscach, lecz czy to był rzeczywiście to
war ocalony od ognia, udowodnić uie mogli. 

Sąd, nie znalazłszy dowodów stwierdzających 
winę, wszystkich obwinionych od odpowiedzialno
ści uwolnił. Benschów bronił adwokat przysięgły 
l\1łodowski. 

--~+)---

T:El.A. T E. 

Z uwagi na wyjątkowe warunki, w jakich egzy
stują nasze towarzystwa dramatyczno prowincyj 0-

nalne, staraliśmy się dotychczas, przy ocenie ich 
gry, skalę artystyeznych naszych wymagail ntrzy
mywać weiąż lIa dość nizkim poziomie. Metoda ta 
jednak okazała się w skutkach nader zgubną: im 
bardziej bowiem pobłażliwemi były nasze sprawo
zdania, tern więcej-ze szkodą sztuki i public.zno
sci-\vartość artystyczna naszego teatru obniżała 
się, tem więcej zaniedbywała się reżyseryj a i ar
tyści wszystkich goszczących u nas dotychczas 
towarzystw. Skutkiem tego, postanowiliśmy ska
lę tę podnieść odtąd do normy właściwej, bez
względnej, jakiej koniecznie wymaga po nas do
bro sztuki i smak estetyczny doborowszej pu
bliczności. Dla artystów i reżyseryi wypłynie 
ztąd ta korzyść, ze pochwalony będzie tylko 
prawdziwy talent, prawdziwa zasługa, i ze każda 
przez to pochwała tern realniejsze będzie miała 
dla aktorów pracowitych i zdolnych znaczenie. 

Po tem krótkiem objaśnieniu stanowiska, jakie 
w sprawozdaniach naszych teatralnych zająć odtąd 
postanowiliśmy-przechodzimy do oceny premiery, 
jaką w poniedziałek ubiegły odegrało towarzystwo 
p. Janowskiego w tutejszym teatrze. 
Premierą tą dla Piotrkowa była gło!ina w War

szawie, w ubiegłym sezonie letnim, komedyja no
wego autora p. Szutkiewicza, p. t. "Popychadło". 

Komedyi tej, jako sztnce specyjalnie ludowej, mie
szczańskiej, nie mamy kompletnie nic do zarzucenia; 
od takich bowiem sztuk nie wymaga się zalet 
nadzwyczajnych; pozwala się ich autorom na pe
wne nawet niekonsekwencyj e psychOlogiczne, nie 
żąda się oryginalności i nowości typów, byle ... fa
buła była szlachetną, umoralniającą, swojską, a 
charaktery kreślone konsekwentnie i pełne realnej 
prawdy; te zaś ostatnie zalety sztuka p. Szutkie
wicza bezspornie posiada. Nie mozemy się jednak 
zgodzić na to, aby warnnki te były dostateczne do 
postawienia "Popychadła" na piedestale, na jakim 
postawiła go reklama ogródkowa warszawska - na 
piedestale oniemal arcydzieła najnowszej naszllj 
li~eratury dramatycznej, wyjątkowego w niej zja
WIska. Reklama ta oddała autorowi niedźwiedzia 
zaprawdę przysługę, sadzając go odrazu na par: 
nasie, pomiędzy pierwszymi polskimi dramaturga
mi, co go samego niewątpliwie wielce zdziwić 
i w draZliwem nawet położeniu postawić musiało! .. 

"Popychadło" stanowczo zostało przereklamo-



wane. 'Według nas, znać istotnie, ze pisał je 
antor doskouale obeznany, jako aktor, z warun
kami sceny; znać, ze umiał tei on stworzyć 
mnóstwo scenirznych efektów i odpowieduio je 
uwydatnić; nmiał tez każdy akt zakOllCzyĆ odpo
wiednim, robiącym dobre wrażenie fajerwerkiem. 
Umiejętność ta, w połączeniu z wielką dozą 
zmysłu obserwacyjnego, żywością i rozmaitością 
akcyi oraz wypukłym realnym rysuukiem wcho
dzących w grę osób, sprawiły, że ogródkowym wi
dzom i reporterskiej krytyce (n/'. przy wybornem 
odegraniu sztuki przez teatr p. Wołowskiego) wy
dało się w pierwszej chwili, ii mają przed sobą 
dzieło pierwszorzędnogo talentu!.. 

Tymczasem Sz"tkiewicz, napisał sztukę mie
szczańską b. dobrą, nacechowaną niezaprzeczo
nym talentem, ale bynajmniej nie odznaczającą 
się aui wielką oryginalnością w pomy~le, ani 
w postawieniu nowych jakichś typów - a je
dynie to tylko dawałoby prawo krytyce do 
nderzcnia we wszystkie bębny i trąby reklamy! 
Wszystkie, wyprowadzone' na scenę w .Popycha
dle" typy, są już nam zkądinąd dobrze znane; 
przypominają one bądź ni$lwieckiego Sudermana, 
bądź naszego Leopolda Swiderskiego i innych, 
mniej jeno realistycznych naszych autorów. Jeśli 
ze sztllki Szutkiewicza wieje jakiś .'IOW.1f powiew" ... 
(jak to i w Piotrkowie dało się nam słyszeć) to 
chyba wiej!' on na naszych dekadentów, którzy 
snać przesycili się juz ciągłem lubowaniem w pro
dukcyjach francuzkiego naturalizmu. Ci, którzy 
lubowali się zawsze w utworach nacechowanych 
szlacbetnym realizmem - ci uie odnajdują w tym 
wietrze, wiejącym od Popychadła , nic .nowego". 

Po tern , co'my powiedzieli, wypada nam już 
tylko zazuac.zyć: że akt I .Popychadła" jest naj
lepsz y i stosuukowo najorygiuallliejszy; że akt IV 
wykazuje zupełną nieznajomośi: u autora życia sa
lonowego; że kolosaluem jest nieprawd opodobień
stwelll , aby stndeut IV ( !) kursu prawa, ani się do
myślał, w jakiej sytuacyi stawia siebie i młodą 
dziewczynę, mieszkając pod jednym niemal z nią 
dacbem; ze takiem samem nieprawdopodobieństwem 
jest przeistoczenie w ciągu 6-ciu miesięcy 
prostej dziewczyny, córki stróża, w wykształconą 
i tak dobrze ułozoną pannę, iż śmiało, zamiast szwa
czką, mogłaby zostać guwernantką ... 

Co ~iQ tyczy gry artystów p. Janowskiego IV .Po
pychadle·, to Ivpviązali się oui -z niezbyt tl'l1-
dnego co prawda zadania - bardzo za<lawal
niająco. Zwłaszcza p. Ś\vięcka , w roli Mań
ki, swoją prostotą, uaturaluością akcyi i dykcyi, 
zasłużyła sobie na szczery nasz poklask. ('fe jej 
wreszci e zalety w całym blasku ujawniły się do
piero na następnem przedstawieniu .Leny", gdzie 
w roli tytułowej miała do pokouania bez porówna
nia większe trudności, a j eduak wyszła z nich zwy
cięzko) . Za to p. Kosiński, w roli stud enta Stani
sława, szlachetuego opiekuna Mańki nie wykazał 
tej intnicyi, jakiejby należałoby się po nim spo
dziewać; gra jego w pierwszej połowie sztuki była 
dobrą i pełną szlachetności, ale w drugiej połowie, 
odkąd uświadamia się w nim miłość dla Mańki, gra 
ta ze spokojuej i beznamiętnej powinna była przej ść 
w grę pełną zapału i życia: bowiem uczucie miłości 
przeistacza człowieka całkowicie. 

P . Bednarczyk, w roli stróża Jana, ojca Mańki, 
przypominającego nam introligatora IV .Honorze" 
Sudermana (w roli nietrudnej zresztą, tak jak wszy
stkie pozostałe) utrzymał się od początku do kOlI
ca . w należytej mierze, stwarzając wyborny typ 
bezmyślnego ojca - poczciwca, niemal idyjoty . -
P. Kupi ecki w roli, zgryźliwego, zacnego opie
kuna Stanisława, prawdziwego .Żłócińskiego" śl e
dziennika, jakich juz widzielismy mnóstwo na sce
nie, był (loskonały; rola ta dopasowała się jak nic 
można l epi ej do wrodzonej jego szybkiej i uciętej 
dykcyi, ruchów i całej postawy.-Doskonałe były 
również p. Michiska i Kupieclm-jedna w roli ~Iał
gorzaty stróżki, macochy i\Ial'lki, prawdziwej wiedź
my z Łysej góry, druga zaś w roli Kunegundy 
przekupki.-Rywalizował z niemi o lepsze p. Kor
czak, w również bal'wnej roli Ignacego. - Ch ara
ktel'yzacyja tych wszystkich artystów nie po
zostawiała nic do życzenia. Słowem .Popychadło" 
b'udzo dobrze wyszło w grze artystów towarzy
stwa p. Janowskiego, których snmienna praca i od
powiednie zgranie się w tej sztuce ujawnia się 
na każdym kroku. M. D. 

Na wtorkowe przedstawienie obrano .Lenę " 
JasielJczyka, ów pełen poezyi i grozy tragicznej 
dramat z życia kobiety, która niedoświadczeuiu 
swemu i l e kkomyślności w wyborze na dozgonne
go towarzysza egoisty i cynika, zawdzi ęcza smu
tne kolejo swego życia, zakończone okrutnym 
finałem, który ją aż o utratę zmysłów przy
prawia. 

Rola nLeny" należy do najtl'udniejszych 1ueacyj 
scenicznych a pod brzemieniem jej uginały się 
już nielada artystki. Na naszej se(mie odegrała ją 
p. Maryja ŚWięcka, a przeprowadziła z talentem. 
wkraczającym IV dziedzinę prawdziwego artyzmu 
od początkn do końca, czy jako dziewczQ nie.~wia
dom e uczuć s wych, czy jako kobieta w eicrpie
niach dojrzała. Scena powitania z rodzicami, 
po długi ej a tak niezasłużoucj rozłąc e, oddaną 
została z taką prawdą i s iłą dramatyczną, iż 
prawie do łcz poruszyła widzów. Jest to bardzo 
wiele, bo śmiech i oklaski wywoła lada koncept 
trywialny, lada grymas twarzy, lecz łzy wycisnąć 
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zdolen .ty~ko talent rzecz?,wisty; szkoda, że ~niej I - Pozal', W ubiegły wtol'ek, około 7 wie
Bzczęśl~~le. wypadł~ koncowa .scen~ obłąkama .. - czorem luna zwiastuJ'ąca pożar zaJ' dniała 
P. Kosmski, w roll Janka zdobył Się na chwile! • 
drgające życiem, prawdą i ową siłą IlCzucia, I nad mlastem naszem, a w chwIlę potet;n 
które wolą tłumione, jak rwący potok IV końcu sygnały alarmowe powołały straż ochotm
z je~o piersi wybucbll.-P. KI~piec~a rolę. ci?tki czą ogniową do walki z niszczącym żywio
Olem gra bard~o ?obrze; b'zeCl ~o JU~ raz ":Idzlmy łem, który tym razem trawił komórki 
p. K. na sceJue I po raz trzecI WCiela SIę ona . bó k' . B Id W' lk' . UT • 
w typ naj zupełniej od poprzedniego odmienny I O I' I W posesyl a ta na le IeJ- n SI. 
a dobry. - P. Korczak w roli księcia Jerzego Pożal' wyuikł podobno z zapruszenia ognia 
wykazał spory zasób int~lige?cri, wskutek cze- Z papierosa i zniszczył zabudowania dre
g? arystokraty~zna p~sta~ kSIęCia wysz.ła cał- wniane wartości około 800 rs . Przy ogniu 
klem poprawme. - Rowmeż p. l\forozt)~lcz był" 'b ł' ł .! d d" . 
dobrym hr. Gustawem Narola, a w scenie z Leną czynną Y ~ ca a straz po wo zą pom?cm-
i Jankiem wywierał dość silne wrażenie, umie- ka naczellllka głównego, p. Cedrowsklego. 
ję~nie mia;kując b.urzę, która temu, bankr?to- Dzięki jej, ogień stłumiono w niespełna 
WI .mat.erYJalnemu I moralnemu wrze c .muslała W godzine chociaż jak zwykle w Piotrko-
w plersl.-Dobrą parą służących Leny byli p. Pa- . ." '. ' . 
włowska i p. Olszewski.-Najsłabiej wyszedł p. WIe, blak wody utrudmał akcYJę latunkową. 
Kupiecki w roli El1stacbego Zbrodowski!'go, zwła- - \V odmiennem świetle. W numerze 
RZ~Z~ w .sc~nie, gdy dowia~uje się o wrzekomej 41 "Tygodnia", w skutek błędnej informa
hallbte ~orkl; scen~ ta powlllna. była b~zwarun - cyi zamieściliśJllY artykulik p. t. Z kolei" 
kowo WIększe na wHlzach sprawIć wrażcme.' . " . , 

Na ostatnie przedstawienie wybrano .Lethę·, W któr-y:m została po~tawlOna w stame 
krotochwilę Ralpha Gobbins8, w której p. Bissen oskarżema władza kolejowa, za to, że wy· 
J3J~owska, w ro.l.i Katy Forydy, tancel'ki, uja- słała w drogę chorego maszynistę, lekcewa
w.lllła talent sWOJ w. całym blasku. ~a szczc- żac eo ipso bezpieczeństwo publiczne ... 
golną zaletę poczytujemy utalentowanej artystce <, '..... 
owo umiarkowanie, z jakiem zatuszowywała W artyk?le tym, ml~dzy mne.ml powledzla
drastyczne momenta swej roli, a zwłaszcza no: "gdzwż są przepISy zatwlerdzone przez 
": d~ść cynicznej. scenie aktu drugiego. w. ga- "ministeryjum, na mocy których maszyni
blUeCle restauracYJnym. Dosk~nałym BenJ.amlllcm sta choćby tylko znużony lub osłabiony 
Caudle był p. Henryk MorozowlCz, a całosć prze-" , . . 
szła żywo, gładko i z humorem , nieodłącznym wa- "fiz~cZllle,. SkOl:O zameldUJe o tern swemu 
runkiem tego rodzaju farsy, która wtedy jedyuie "zwlerzchmkowl, pod żadnym pozorem w 
mo~e . p~doba6 . s i ę widzom, j ezeli aktorzy razem "drogę wyprawionym być nie powinien". 
z mml Się baWIą. S. Ł. Przez ten ostatlli ustęp, autor inkryminowa-

---(K:+lI)---

.z: Miasta . 
I Okolic . 

Szanownych WSpółl)raCownik ów 
"Tygodnia" pozamiejscowych, którzy ła
skawie obiecali nam nadesłać prace swe do 
numeru "Gwi~dkowego" uprzejmie prosimy 
o pośpiech, gdyż druk tego numeru już 
rozpoczynamy. 

- Roboty gazowe zbliżają się ku koń
cowi; w tygodniu ubiegłym zainstalowano 
gaz w wielu domach prywatnych i zakła
dach publicznych oraz sklepach znaczniej
szych. O ile słyszeliśmy, gaz po raz pier
wszy zapłonie na ulicach naszego miasta 
27 b. m., a więc za dni parę. 

- WYI,adek na In'zejeździe kolejo
wym. Chroniclllie panująca kradzież węgla 
z wagonów na przejeździe kolejowym, 
obok. młyna parowego, doprowadziła na
reszcie do tragicznego wypadku. Nieda
wno około 10 wieczorem, niejaki Wieczorek, 
stróż jednego z właścicieli domów za koleją, 
kradł w najlepsze węgiel kamienny z wago
nu, w pociągu stojącym wówczas na stacyi. 
W chwili, gdy nazrzucawszy już węgla, 
skoczył on z wagonu, pociąg ruszył z 
miejsca dla przeprowadzenia manewrów; 
niefortunny dodziej dostał się pod koła, 
wagonu, które odcięły mu jedną nogę a 
drugą zgruchotały. Nieprzytomnego Wie
czorka odwieziono na kuracyję do miej
scowego szpitala. W wypadku tym wina 
ciąży przeważnie na straży przejazdowej, 
która bacznie śledzić powinna, co się dzieje 
na linii w chwili postoju pociągu. To, co spo
tkało amatora cudzej własności, nader ła
two przytrafić się może komukolwiek z prze
chodniów, znudzonemu oczekiwaniem po go
dzinach całych i chcącemu przedostać się na 
drugą stronę przejazdu. Cóż łatwiejszeg'o nad 
przejechanie przechodnia przechodzącego 
pod wagonami stojącego na przejeździe po
ciągu? A byliśmy niet'az świadkami owej 
karkołomnej przeprawy, dokonywanej na
wet przez kobiety i dzieci, znudzone zbyt 
długiem oczekiwaniem na przejeździe. Upo
rządkowanie tej kwesty i-to jedna najpi\)"liej
sza z potrzeb miasta, o zadośćuczynienie któ
rej nawoływać nie przestaniemy!. . 

- Rcwizyja zakładów pl'Zcm)'sło
wych. Rząd gubel'llijalny tutejszy wydał 
polecenie zrewidowania wszystkich tk,tlni, 
przędzalni, fabryk, appretur, zakładów sto
larskich i ślusarskich w całej gubel'llii, mia
nowicie tych, które otrzymały pozwolenie na 
budowę lub urządzenie, a puszczone zostały 
w ruch bez pozwolenia na. icb otwarcie. 

nego art y k ułu d<lł do zroz umiellia, jako. 
by maszynista, którego miał on na myśli, 
meldował przed wyjazdem o swej niedyspo
zycyi, w odpowiednio ustanowionej na to 
kRiędze raportowej. Tymczasem, jak się oka
zuje, maszynista ów nie uczynił tego; zapi
sał wprost godzinę wyjazdu i-wyjechał. 
Wobec tego, zarzut postawiony jego zwiel'z
chno.ści sam przez się upada, a cała rzecz 
przedstawia się w całkiem odmiennem 
świetle ... 

- Opiekunka OChl'OIlY, pani E. Krzy
wicka, składa za naszem pośrednictwem 
serdeczne podziękowanie pani Józefowej 
Źarskiej za danie dobrego początku i nade
słanie dla ochrony kilkudziesięciu sztuk 
dziecinnego ubrania; oraz pani Wojewódz
kiej za. serdeczne zajęcie sięs pra wą gwiazdki. 
Tym z pań, które zwykle spieszą z datkami 
na ochronkę, przypominamy, że przyjmują 
się już wszystkie dary w ubraniu, gotowi
znie, zabawkach i t. d. i że im wcześniej 
będą złożone, tern łatwiej będzie można ró~ 
wnomiernie obdzielić ubogą dziatwę. Ser
com pań naszych i dziatek polecamy tę sym
patyczpą spra wę. 

- Sluby I,aniel'\skie arcydzieło Fredry, 
pokaże nam w świetle kinkietów p. Czesław 
Janowski we wtorek 3 listopada, przyczem 
sam wystąpi w roli Gucia, najlepszej krea
cyi swego repertuaru. Do ślubów dodaną 
zostanie operetka Soupe'go "Dziesięć CÓ1' na 
wyclani1~", w której rolę Sydomi odegra 
p. Maryja Teksel.- \V dzień przedstawienia 
arcydzieła ojca naszej komedyi, teatr nie 
powinien świecić pustkami. 

- Inspektorowie podat.lwwi czuwać 
mają nad tem) aby w handlu drobiazgowym 
nie była sprzeda wan::~ herbata bez ban
deroli. 

I,atal'llie miejsliie powinny być 
oświetlane w nastqpnym tygodniu, z wyjąt
kiem księżycowych nocy, od godziny 7 wie
czór do 4 rano. 

- Delegatami talisowcmi przy tutej
szej dyrekcyi Tow. Kred. ~iemskiego, mia
nowa ni zostali na rok 1897 następujący 
właściciele dóbr: na powiat Piot?'kowski 
pp. Aleksander Lisicki wI. dóbr Gomoliu, 
Stanisław Lazarew wI. d. Mąkolice, Stani
sław Jaszowski wł. d. Ł~ki - Szlacheckie, 
Antoni Turski wł. d. Wilkoszewice;-na po
wictt nowQ?'aclomski pp. Kazimierz Masło
wic~ wI. d. Myśliwczów, Oktawiusz ,Łuczy
cki wI. d. Rzerzęczyce, Kazimierz Zeliński 
wł. d. Dębowiec, Gustaw Siemieński wł. d. 
Ostrołęka; - na p owiat częstochowski pp. 
Władysław Bogusławski wł. d. Wielko wie
ck o, Jan Kwiatkowski wL d. Lubojna, Bole
sław Stojowski wł. d. Zarembice;-na po· 
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wiat b~ziński pp. Michał Ordęga wł. d. Ja
worznik, Franciszek Gorczycki wł. d. Tomi-
8zowice-Szlacheckie;-na powiat łaski pp. 
Bolesław Trepka wł. d. Wielgawieś, Zy
gmunt Zawadzki wł. d. Łęki, Kazimierz 
Pruski wł. d. Łopatki;-na powiat łódzki 
pp. Jan Kostanecki wł. d. Cbarbice- Dolne, 
Nikodem Bobrownirki wł. d. Mikołajewice, 
Franciszek Gorczyński wł. d. Kraszew;-=-na 
powiat b?'zezi?1ski pn. Gustaw Szamowski 
wł. d. Kraszew-Wielki, Maksymilijan Ka
miński w1. d. Dmosiu, Julijusz hl'. Ostrowski 
wł. d. Ujazd i innych, Napoleon Przeździe
cki wł. d. N!lg!lwki;-wreszcie na powiat 
?'awski pp. Eugenijusz Borakowski wł. d. 
ętrzałki AB., Wincenty Łoskowski wł. d. 
ZCiary, Michał Szwejcer wł. d. Rzeczyca 
i inny'th, Wacław Makomaski wł. d. Kaleń. 

- Swięccnie niedzieli przez sfery han
dlujące niebawem prawdopodobnie wejdzie 
na właściwe tory, albowiem w sferach rzą
dowych poruszona została kwestyja wyda
nia zakazu, na mocy którego żydom byłoby 
wzbronionem handlowanie w święta w mia
stach i na wsiach. 

- ł'ormalności celne dla pasażerów 
jadących z zagranicy, którzy bagaż. 
swój wysłali za frachtem pospiesznym, upro
szczone zostały w ten sposób, iż władze cel
ne rewidują taki bagaż bez składania de
klaracyj, jeżeli właściciel bagażu stawi się 
osobiście lub przez agenta - ekspedytora 
i okaże zagraniczny pasport. 

- Nowe parowozy. Pomimo sprowa
dzenia w roku zeszłym 35-ciu nowych paro
wozów (13 do pociągów osobowych i 22 do 
towarowych), dowiadujemy się, iż w r. b. 
droga wiedeńska zakupuje jeszcze 7 paro
wozów osobowych i 19 towarowych. Wszy
stkie te parowozy, najnowszej konstrukcyi, 
mają być ostatnim wyrazem techniki kole
jowej. 

- Ogl'Zewanie wagonów w pociągach 
kuryjerskich w porze nocnej, rozpoczęto na 
dr. żel. warsz.-wied. od dnia 18 b. m. t.j. od 
przeszłej niedzieli. 
., - Kantor słuzących. Piszą do nas 
z Czest.ochowy, że p. H. Plenkiewicz b. obroń
ca sądowy z Warszawy, zamierza otworzyć 
w m. Częstochowie "Kantor najmu służą
cych" na wzór istniejących w Warszawie, 
w skutek czego p. P. wniósł podanie do wła
dzy o uzyskanie nań pozwolenia. 

Otwarcie podobnego kantoru i w Piotrko
wie jest istotnie palącą potrzebą; umiejętnie 
prowadzony, przyniósłby niezawodnie i nam 
i przedsiębiorcy niemałe korzyści. 

- Samobójstwo. Aktorka. goszczącej 
u nas w sezonie zimowym trupy pp. Sarno
wskicb, Saturnina Matraszek (Simon) ode
brała sobie życie w Łowiczu, zażywszy 
uncyję kwasu karbolowego. . 

- Gmach szkoły elemental"lle.1 w Dą
browie górniczej powiększono znacznie. 
W dobudowanej połowie mieścić się będą 
dwa oddziały równoległe, pod kierunkiem 
nowomianowanych nl\uczycieli. IloŚĆ uczniów 
w szkole tej wzrasta nader szybko. W 1890 
roku było icb 220, w r. ]896 - 300 a na po
czątku r. b. zapisało się 500. 

- Nowa fabryka w Sosnowcu. W tych 
dniach zatwierdzoną została ustawa towa
rzystwa ~kcyjnego fabryki chemicznej "Ra
docha" w Sosnowcu, z kapitałem zakłado
wym 700:000 rs. 

- Kolej fabl·ycZlJa. Huta Bankowa 
przeprowadziła tor kolei fabrycznej w prze
ciwną stronę Dąbrowy, gdzie utworzony 
bedzie wkrótce oddział: walcowania banda
ży, czyli obręczy do kół wagonowych. 

- Str'az ogniową zaprl1wadza u siebie 
Huta Bankow~, którą wyposaży w najlepsze 
narzedzia i sikawki. 

...: W~'wóz gęsi i tl'Zody chlewnej. 
Rząd pruski nie pozwala na dowóz trzody 
chlewnej z naszego kraju, wrzekomo dla 
zabezpieczenia swego terytoryjum od prze
wleczenia choroby, tak zwanej czerwonki. 
Rewizyja atoli odbyta świeżo przez wetery
narzy naszych w Bytomiu i na Górnym-
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Szlązku wykazała, że właściwie pruska - Zebranie złożone z właścicieli fabryk, 
trzoda chlewna choruje na czerwonkę i na przedstawicieli zarządu miejskiego i kolei 
nią zdycha, trzoda zaś sprowadzana od nas łódzkiej, odbyło się w Łodzi 21 b. m. w sali 
nie podlega tej cborobie.-Trzoda niemiecka tamtejszego magistratu. Przedmiotem obrad 
jest znacznie droższą od naszej, pomimo iż była kwestyja najdogodniejszego polączenia 
obniżono dla niej taryfę w Prusach od 5-6 fabryk łódzkich i okolicznych z koleją żela
marek na centnarze. Ograniczenie dowozu zną, bądź przez Iiniję obwodową, bądź też 
ma ten skutek, iż słonina i mięso wieprzo- przez zbudowanie kilku stacyi z odnogami 
we, podstawa żywności krajów niemieckich, do fabryk. 
znacznie podskoczyły w cenie, z czego ko- - Kasa IU'zemysłowców lódzkich 
rzystają tylko rolnicy niemieccy i im tylko istnieje już trzynasty rok i liczy się obecnie 
zawdzięczać należy trudności czynione trzo- do najsolidniejszych instytucyj finansowych. 
dzie naszej na granicy pruskiej, na czem Liczba jej człouków od l stycznia r. b. do 
najwięcej cierpi ludność biedna, zwłas~cza czerwca r. b. zwiększyła się o 27, ogólna 
robocza.-Równieź wieści rozpuszczane o za- zaś ilość członków wynosi obecnie 659. Ka
razie drobiu, w skutek czego ograniczono pitał zapasowy 2960 udziałów po 300 rs. 
dowóz gęsi do .Prus, żadnej nie mają pod- równa się sumie 1,292,867 rs. W pierwszym 
stawy.-Wobec tego i z racyi traktatów półroczu roku bież. wydano pożyczek na 
handlowych, o zamknięciu granicy pruskiej 4,890,944 rs. obrót zaś kasy doszedł do 
dla naszych gęsi i trzody chlewnej mowy na- 12,934,760 rs. Ogólna suma dochodu wy
wet być nie powinno... równywa 113,579 rs. za pierwsze półrocze 

_ Tramwaje w Łodzi. Koncesy ja na r. b., z czego po potrąceniu wydatków na 
budowę tramwajów w Łodzi przyznaną zo- na administracyję rs. 20,175 pozostanie cży
stała konsorcyjum przemysłowców łódzkich stego dochodu 93,404 rs. W półroczu pier
na warunkach następujących: l) Tramwa- wszym zaprotestowano 2321 weksli na sumę 
je przebiegać będą ulice: Nowomiejską od 391,439 rs. 
Starego Rynku, Piotrkowską f1.Ż do Rynku W niedzielę 17 b. m. na zebraniu repre
Górnego, od Helenowa ulicą Srednią, No- zentantów dopełniono wyborów do komitetu 
wym Rynkiem, Konstantynowską, szosą i komisyi rewizyjnej. Na miejsce p. Augusta 
cmentarną do cmentarza, od ul. Piotrkow- Kerperta wybrany został p. Waldemar Vor
skiej przez nlicę Dzielną i Skwerową do weok, zaś do komitetu wybrano ponownie 
dworca kolejowogo. 2) Za prawo eksploa- przez aklamacyję pp. Józefa Bayera, Kadle
tacyi tramwajów konsorcyjum płacić będzie ra i Jakóba Hoffmana, oraz do komisyi re
miastu 5% od dochodu brutto; zaś w razie wizyjnej p. Gustawa Peysera, jako czwarte
gdyby dywidenda wynosiła więcej niż 6%, go członka. gdyż z tylu obecnie członków 
miasto otrzyma 25% z nadwyżki tego pro- składać się będzie komisy ja rewizyjna. 
centu. 3) Po upływie lat 35 tramwaje - Nowa miejscowość kuracyjna pow
przejdą bezpłatnie na rzecz miasta, które stać ma pod Łodzią, przy drodze do Nowo
atoli może je wykupić po 20 latach. 4) Kon- solnej. Trzech obywateli tamtejszych posta
sorcyjum składa kaucyję w wysokości nowiło rozparcelować znaczny obszal' grun-
100,000 rs. na zabezpieczenie wykonania tów i na największej z nich pobudować za
robót w czasie właściwym oraz należytego kład leczniczy według metody KS. Kneipa. 
utrzymania taboru; po otwarciu ruchu, mia- Pozostałe posłużą do wzniesienia willi na 
sto zwróci z kaucyi 60,000rs. 5) W razie letnie mieszkania. 
uchybienia warunków kontraktu, miasto - Sh'aszny wypadek. Karol :::ichlicbt 
może nakładać na przedsiębierstwo kary, leśniczy dóbr Nieznanowice, podawał w He
które zciągać będzie z kaucyi. 6) Opłata lenowie pod Łodzią niedźwiedziowi w zwie
za przejazd w klasie I wynosić ma 8 kop; rzyńcu kawałek cukru; naraz niedźwiedź 
w klasie II 5 kop. Uczniowie i żołnierze chwyta go za prawą rękę i wciąga do klat
ott'Zymują ulgę 30%. 7) Towarzystwo nie ki po samo ramię, które okrótnie poszarpał. 
ma prawa stawiać przeszkód, gdyby inny Zaledwie dopiero przy pomocy drągów i wi
przedsiębiorca budować cbciał tramwaje na deł żelaznych służba zdołała uwolnić nie
innych ulicach. 8) Budowa winna być szczęśliwego z pazurów rozjuszonego zwie-
d k rza. o onaną wedle wskazówek koncesyi tech-
nicznej. 9) W ciągu miesiąca po zawar- - Handlarka dziewcząt. Policyj a łódz
ciu kontraktu, przedsiębiorcy mają zawia- ka wytropiła niejaką Sieradzką, w chwili 
domić, jakiej siły używać będą przy eksploa- gdy namawiała dwie młode dziewczyny do 
tacyi. 10) Dla zgromadzenia potrzebnego wyjazdu do Ameryki, obiecując im złotodaj
kapitału ma być otworzone Tow. akcyjne, ne posady. Z papierów i listów znalezio
przyczem jedna osoba nie może posiadać nych pl'l-y S. okazało się. iź przyjechała ona 
więcej nad 10 akcyj. do Łodzi w celu wywiezienia kilku dzie-

wcząt do Buenos-Ayres. 
- W~giel pod Łodzia. Przed 40 laty _ Napad. W nocy z niedzieli na ponie-

w Stokach pod Łodzią, znaleziono pokład działek, w osadzie Karolów pod Łodzią, kil
węgla kamiennego, który eksploatowano ku złoczyńców napadło na dom Ma ryj anny 
b~r.dz~ pierwo~nie na użytek domo.wy, a po Małeckiej wdowy. Spłoszeni krzykiem, dali 
?1~J~klm czasl~ .zarzucono zupełm~ .. Tera- kilka wystrzałów z rewolwerów, z których 
zn~eJszy właŚCiciel Stoków p .. WOJclecho,,:- jeden ugodził śmiertelnie syna Małeckiej 
Ski, za.uważyws.zy .ślady owej. g?spodarkl, Walery jana ' 
poczymł badaDla l o rezultacIe Ich podał .... .r 'ok lkó 

'. d ś' d k'lk . N ..• t - ..oo..ronl a vvypac vv vv gu-
wla omo c. O I u. pl~m. a wlesc o e~ berni piotrko'VVskiej. W pierwszej 
przybyło kIlku kapltahstów z nad Sprel, połowie września r. b. było pożarów 17. W tej licz
a znalazłszy węgiel dobry, zawarło z właści- b!e: ~ podpalenia 6; z nieost~ożności 5; z przyczyn 
ciele m odoowiednia umowę o prawo eksploa- mewl.adolUycb. 6: ~tra.ty wymosły 437,~85 rs. Wy-

. - •. ..? padkow nagłaJ 8lUlerCI było 7; samobÓjstw 4' zna-
tacyl. Dlaczego znów memcy, a me nasI... leziono trnpów 3' poranień było 4' kradzieży 12. 

Widocznie czytanie gazet nie leży w zwy- ' , 
czaj ach naszych kapitalistów, boć i bez tego 
im dobrze!.. 

- Nowy I'yuek zbytu odnalazła Łódź 
dla produkcyi swej, dzięki otworzeniu ruchu 
na wykończonych już oddziałach drogi 
Syberyjskiej. W tych dniach wyrusza do 
Syberyi kilku wojażerów handlowych w ce
lu bliższego obznajmienia się ze stosunkami 
handlowemi. Rozwinięcie najwyższej ener
gii w tym kierunku byłoby daleko skutecz
niejszem lekarstwem na zażegnanie powta
rzającycb się chronicznie przesileń na rynku 
łódzkim, niżeli zakładanie efemarycznych 
fabryk, opartych na szwindlu i geszefcie. 

-- Z Towa/'zyshva ogrodniczego otrzy
maliśmy następującą odezwę do wszystkich 
właścicieli ogrodów i handlów ogrodniczych: 
"Pragnąc rozpowszechnić wiadomości o za

kładach ogrodniczycb, w kraju naszym is
tniejących, i popierać je gdzie można i trze
ba, Zarząd 'Towarzystwa Ogrodniczego 
Warszawskiego uprasza niniejszem wszyst
kich właścicieli zakładów i handlów ogro
dniczych, lub z ogrodnictwem ścisły zwią
zek mających, tak warszawskich jak i pro
wincyjonalnych, o nadesłanie mu w jak naj
krótszym czasie wiadomości (pod adresem 
Bagatela N2 3 w Warszawie): 
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1-0 Do kogo zakład należy, lub pod jaką 2) pod J'fj 1440A przy ul. Widzewskiej, od Bumy 
firmą jest prowadzony. 1,000 rs. 

2-0 Dokładny adres pocztowy. 3) pod Ni 471A przy drodze prowadzącej na uli-
cę Srednią, od Bumy 2,000 rs. 

3-0 Co się w zakładzie produkuje, lub . 4) pod M 1437/36 na rogu ulic Widzewskiej 
czem się handel prowadzi, od jak dawna i Cegielniauej, od sumy 10,000 rs. 
i na jakiej przestr~eni. -- 20 listopada (2 grudnia) w sądzie okręgowym 

4 J l· d' . . piotrkowskim na sprzedaź: 1) osady Ni 8 w mają-
-o eże I wy ają SIę katalogI lub celJDI- tku Bogusławki-Janki, od sumy 300 rs. 2) nieru-

ki , pożądanem jest nadesłanie ich i nadsyła- chomości w osadzie Inowłódż w pow. rawskim, 
nie nad,d. corocznie T-wu. należącej do Fran. Lekijińskiego, od sumy 250 rs. 

Otrzymane tą drogą dane, będą drukowa- - W dniu 2 (14) stycznia 1897 r. w sądzie 
ne (naturalnie bezpłatnie) w "O~l'Odniku okr~gowym piotrkowskim na sprzedaż nieruchomo· 

~ ści, położonej w m. Łodzi: 1) przy ul. Widzew-
Polskim" i w kaidym z Roczników Towa- skiej, pod M 77 (bypot. 1106), od sumy 10,000 rs. 
rzystwa". Członek Zarządu: A. Szani01·. 2) przy ul. Wschodniej, pod M 471/22, od sumy 

10,000 rs. 

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

Z biblijografii i Prasy. 
SYNDYK TYMCZASOWY 

massy upadłości 

J?iotrko'VVskiego kupca 

Antoniego Karskiego - "AteneUłn" za m. Październik wyszło 
z druku i zawiera: "Ze staro-polskich anegdot 
i przypowieści" przez A. Briickuera.-"Rugiwojscy" 
powieść współczesna przez Art. Gruszeckiego.
"Współczesue autorki": Eliza Orzeszkowa przez zawiadamia, iż sąd okręgowy piotrkowski 
E. Jerlicza.- .Dziennikarstwo francuzkie" przez decyzyją swą Z dnia 25 (13) września 1896 r. 
Jerzego Grota.-"Kilka słów o pamiętnikach pol- wyznaczył ostateczny sześciomiesięczny ter
skich XVII wieku" przez Wiktora Czermaka.- min do sprawdzenia wierzytelności teiże 
"Przesilenie przemysłowo-handlowe w Augli".- J 

"Sufler" nowella przez Wł. Koszyca.-"Nowości wasy, wskutek czego wzywa się niniejszem 
naukowe i literackie".-"Kronika miesięczna". tych z wierzycieli Karskiego, których pre-

- "Wisła". Zeszyt III tego ciekawego kwarta l- tensyje dotychczas sprawdzone i do masy 
nika na r. biezący, którego prenumerata wynosi przyjęte nie zostały, aby w ciągu 6 miesięcy 
zaledwie rs. 6 rocznie, wyszedł ~ druku i zawiera: licząc od daty niniejszego ogłoszenia, sta-
"Szopki i Herody w Lubelskiem" przez Ig. Wola· '1" b'ś' l b ł k' 
nowskiego.-"Gody małZellskie w parafii Zeliszew WJ 1 SIę OSO I 'cle n przez pe nomocni ow 
skiej" przez ks. Ad. Pleszczyńskiego.-"Czaruolas przed niżej podpisanym zamieszkałym w 
i Policzna" notatki etnograficzne przez Szczęsuego Piotrkowie syndykiem i aby złożyli mu swe 
Jastrzębowskiego.-"Istoty mityczne serbów łuży- tytuły celem sprawdzenia i przyjęcia wie· 
ckich" przez Adolfa Czernego, przekład B. Grabow l' .. h d d k' 
skiego.-"Materyjały do biblijografii ludoznawstw; rzyte noscl JC O masy, a to po sknt aml 
polskiego" przez Adolfa Strzeleckiego.-"O UtopCtl przewidzianemi w § 513 Kod. Handlowego. 
i Skarbuiku" przez St. Koziarowskiego.-"Pokuta Syndyk tymczasowy, adwokat przysięgły 
kościelua w 'Wielkopolsce" przez l\I. R. Wita-
nowskiego.-"Dwie bajki z Opatowskiego" przez A.. Babicki. 
Z. A. Kowerską. - Poszukiwania. - BiblijogralIja, 
krytyka i wiadomości bieżące. Sprawozdanie z handlu zbożowego, nasion 

i artykułów pastewnych. 

Tm'uń, dnia 21 października 1896 1'. 

- "K~wyjel' Niedzielny", nowe pismo illu
strowane, poświęcone przeważuie sztuce i litera
tt1l'ze, którego mamy już przed sobą zeszyt 3·ci, 
rekomenduje się bardzo dobrze. Treść urozmai
coua, starannie dobrana i zajmująca, dobry druk 
i papier, niepraktykowana wreszcie taniość, zdaje 
się zapowiadać pismu temu powodzenie w szero- Powietrze mieliśmy w ubiegłym tygodniu zmieu
kich kołach naszej czytającej publiczuości. Głó- ne. Sprzęt kartofli już pozostaje na ukończeniu 
wne zadanie redakcyi leży w tem, żeby pogodzić a plon wogóle dość zadawalniający. W handlu 
z sobą trudne najczęściej do pogodzenia przy wybo- zbożowym zwyżka nie ustaje. Przoduje w tern 
rze utworów literackich aspiracyje własue, oparte na Ameryka, w której olbrzymie ilości zboża dla po
bardziej wydelikaconym smaku estetycznym, z mniej suc.hą nawiedzionych Indyi wschoduich i Australii 
wybreduemi a jeduak powszechne mi wymaganiami zakupują, zkąd zwykłego eksportu spodziewać się 
przeciętnych naszych inteligentów, na których po· nie można. Także Auglija znaczne zapasy zboża 
parcie "Kuryj er Niedzielny" głównie zdaje się kupuj e, a ceny tamże się podniosły. Cena psze· 
liczyć. Taki np. obrazek Sewera, rozpoczęty w pi er- nicy w Nowym Jorku w ciągu 8 dni podniosła 
wBzych numerach "Kuryje)'a", jakkolwiek prześli- się o 8 cts. Przeważuie amerykańskie zboźe An
czny, z pewnością uiedość zostanie zrozumiany i oce- glija zakupuje, bo dotąd za zboze rosyjskie za 
niony przez czytelników. Jeszcze słowo. Humorystyka wysokie żądano ceny. We Francyi wyższe noto
zamieszczona na końcu numerów, wydaje się nam wano eeny, choć w ostatuich dniach znowu mała 
zbyteczną; zamiast niej wolelibyśmy zajmująco nastąpiła obniżka. W Belgii i Holandyi panuje 
prowadzony dział literacko-naukowych rozmaitości, na zboźe bardzo stała teudeucyja. W Połud. 
oraz anegdot z życia powszechnie znanych w sztu- Niemczech i nad Renem handel zbożowy pl'zy 
ce i literaturze osobistości.-Kierownikiem nowego zwyżkowych cenach bardzo jest ożywiony. 
pisma jest p. Grendyszyński, pisarz pełeu talentu Na naszym placu dowozy były szczupłe, a po
rozwagi i umiarkowania. To nam daje gwaran- pyt wielki przy zwyżkowych cenach. Także na 
eyję, ze "Kury jer Niedzielny" potrafi przepłynąć artykuły pastewne bardzo mocna pauuje tenden
pomiędzy Scyllą i Charybdą i stać się w końcu cyja, a ceuy są zwyżkowe. Wielki brak okazuje 
przyjacielem każdego domowego ogniska. M. D. się w makuchach rzepakowych, które niewiele 

Licytacy je w obrębie gubernii. 

mniej jak makuchy lniane płacą, bo zaofiarowanie 
makuchów lniauych jak i siemienia lniauego jest 
wystarczające. 
Położenie handlu nasieunego staje się w tym 

roku daleko pomyślniejsze niż dotąd, a nadzwy
czajne obniżki, jakie w o~tatuich 2 latach prze-

W dniu 28 paździel'llika (9 listopada) w ma- chOdziliśmy, zdają się być zupełnie wykluczoue. 
gistracie m. Noworadomska na 6-cio letnia dzier- Przecięciowy sprzęt koniczyny czerwone>j VI' Euro· 
żawę dwóch działków ziemi, od sumy 12 rs. 80 k. pie wynosi zaledwie połowę poprzeduiego zbiorn, 
rocznie, in plus. a kraje dotąd koniczynę eksportujące w tym se-

- 4 (16) listopada w urzędzie p·tu noworadom- zonie, w braku urodzaj n, do importu będą zuie
skiego na dzierżawę dochodów z rzeźni miejskiej wolone. Prawda, że stare dość zuaczne zapasy 
w Noworadomsku do 1 (13) stycznia 1890 r., ocl mogą ożywienie interesu powstrzymywać, lecz 
sumy 1916 rs. rocznie, in plus. zaznaczyć trzeba, źe poziom cen kouiczyuy czer-

- 31 paździel'llika (12 listopada), tamże, na wonej jeszcze jest nizki; bowiem przeciętna cena za 
oświetlenie do 1 (13) stycznia 1900 roku 33 la- koniczynę czerwoną wynosi 4ó-&5 marek za cen
tarń, ocl sumy 701 rs. rocznie, in plus. tuar. Plon koniczyuy białej również mało jest 

- W dniu 2 (14) stycznia 1887 roku w sadzie obfity i jasuego ziarna jest mało; ztąd ceny są 
okręgowym piotrkowskim na sprzedaź: - zwyżkowe. Sprzęt szwedzkiej kouiczyuy jest bar-

I) połowy nieruchomości w m. Zgierzu l)ołożo- dzo miorny; w rachunek wchodzące Turyugia 
lIej pod X'g 254 (dawnioj 259), od sumy 300 rs. i Czer.hy ofiarują liche nasienie. Tylko w Kana-

II) majątku Buków A. B. C. w pow. brzezińskim, dzie koniezyna ta się udala. To też ceny zua-
od sumy 30,900 rs. cznie się podniosły. Na tymotkę brak ruchu. 

III) majątku Łagiewniki i Zakrzew w pow. no- Ameryka ma barclzo obfity sprzęt, choć gatunki 
woradomskim, od sumy 35,000 rs. mało zadawalniają.-Na krajową tyfllOtkę popyt 

IV) nieruchomości w m. Będziuie pod ~g 298/521, był dobry; niestety brak jest zaofiarowania. Ceny 
od sumy 25,000 rs. maku białego i modrego znacznie się poduiosły 

- 4 (16) stycznia 1897 r. w sądzie zjazdowym a popyt jest wielki.-DolVozy koniczyny żółtej 
w Łodzi na sprzedaż uieruchomości położonych w stosunku do roku zeszłego są nieznaczne. .. 
w temże mieście: Ceuy minku stałe.-Na seradelę, kostrzewę owczą 

1) pod 1& 1440 przy ul. Widzewskiej, od Bumy i trawę kupkową popyt jest wielki, a ceny zwyż· 
9,700 rs. 

Pszenica 
Żyto 

P ł a c o n o: 

Jęczmień browarny 

Groch 
pastewny 

Groch pastewny 
Owies 
Tatarka 
Łubin żółty 
Łubin niebieski 
Łubin biały 

5 

Za pud kop. 
76-90 
52-60 
83-94 
70-74 
76-87 
64-75 
56-66 
71-78 
64-72 
57-61 
49-53 

Makuchy rzepakowe cienkie Czworo· 
graniaste 66-67 

Makuchy rzepakowe cienkie okrągłe 68-69 
~Iakuchy lniane 70-72 
Otręby pszenne miałkie. 51 

" " średnie 52 
grube M 

Otręby żyt~i e 56 
Koniczyna czerwona 4,52-7,50 

" biała . 4,52-9,80 
"szwedzka 3,75-6,80 
" żółta. 1,51-2,60 

Rajgras angielski. 1,05 -1,35 
" włoski 1,35-1,80 

Tymoteusz. 2,26-3,40 
Gorczyca biała 0,76-0,91 

Zwraca się uwagę, ze otręby nieczyste, lub 
z domieszką obcych części składowych, nie znaj-
dują popytu. B. Ilozakowski. 

Buch pociągóvv 
Da s-tacyi Piotrkó~T 

od 15 (27) października na sezoll zimowy 1896 r. 

G. M. I w kierunku od Warszawy 
do Granicy: 

----

M 1 Kuryjerski {prZYCh. 
(2 klasy) odchod. 

Ąg 5 Pospieszuy {przYCh. 
(3 klasy). odchod. 

X'Q 9 Os01)O\'\'0- {prZYCh. 
poczt. (3 kI.) odchocl. 

:N; 13 Osobowy {PI'ZYCh. 
(2 i 3 klasy) odchod. 

M 51 Osobowy {przYCh. 
(2,3 i 4 kI.) odchod. 

w kierunku od Granicy do 
Warszawy: 

X'Y 2 KUryj erSki{przych. 
(2 klasy). odchod. 

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

NJ 10 Osobowo- {przYCh. 
poczt. (3 kI.) oclchod. 

oM J 4 Osobowy {prZYCh. 
(2 i 3 klasa). odchod. 

J\~ 52 Osobowy {prZYCh. 
(2,3 i 4 kI.) odchod. 

Pociągi miejscowe 
(3 klasy): 

oM 151 DoPiotrkowaprzy
chodzi z "Warszawy 

M 16 Z Piotrkowa wy- \ 
chodzi do 'Varsz. 

J\~ 171 Do Piotrkowa przy
chodzi z " rarszawy 

oM 18 Z Piotrkowa wy
chodzi do Warsz. 

J\H 91Z Piotrkowa do Gra
nicy i Sosnowca. \ 

M 20 Od Granicy i sosno- t i 
wca do Piotrkowa. 

2 110 } w uocy. 
2 36 

4 
4 

9 
9 

9 
9 

5 
5 

3 
3 

1 
1 

5 
5 

10 
10 

4 
4 

12 

6 

11 

8 

12 

12 

13 I ) po POhl-
23 J dniu. 

~i l} rauo. 

10 } wieczo-
18 I rem. 

31 } 41 I \'\' nocy. 

17 
23 } w IIOe)'. 

13 1\ w połu-
23 J duie. 

32 
42 

38 
48 

} 
po połu

dniu. 

} rauo. 

17 l} 
32 rano. 

10 IW południe. 

5 rano. 

20 w uocy. 

10 wieczorem. 

40 w połuduie. 

20 w uocy. 

• t'dź KoluJI t . K I D. Z. Fabl-ycz1W' o szki ączy SI!! w. o u·. 
" . = __ " szkach. z pociągami 
Łódzka. I g.lm., g.lm.!! dr. zel. W.·W. 

Nł 1 Koluszki-Łódź I 2 56 1 53! J\~ 1 w uocy. 
Nł 2 Łódź-Koluszki 1225 128

11
:N2 1 w nocy. 

X'~ 3 Koluszki·Łódź Ó 26 420 1\1 51 i 2 rano. 
~g 4 Łódź-Koluszki II 6 5 653:. M 52 i 16 rauo. 
Jli! 5 Koluszki-Łódź 949 846;1 M 9 rauo. 
Nł 6 Łódź-Koluszki II 7 15 8 18, J\~ 9 rano. 
A1! 7 Koluszki-Łódź 112 3 11 20 M 15 i 14 ]lo poło 
;lig 8 Łódź-Kolu~zki 1242 1511 1\9 6 po południu 
A1! 9 Koluszki-Łódź I 43111 3 28 J\~ 5 po południu 
:M 10 Łódź-Koluszki 2 10 3 13 M 5 po południu 
Nll1 Koluszki-Łódź 9 18:: 815

1 

J\~ 13 po połuduiu 
1&12 Łódź-Koluszki 513 616 J\~ 10 po południu 
Jlq 13 Koluszki·Łódź 111 J 6:;10 28, J\~ 17 wieczorem 
J\\l14 Łódź·Koluszki I 8 25

11 
9 13

1i 
M 18 wieczorem 

".... Poleca się pier'wszorzt:dny 
....... a tani Hotel A.ngielski 
w nłie"cie Oz~stoclwwie, w blizkości 
dwolCa kolei żelazn~j. 
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prawie nowa, szeroka, systemu llel'ga, 
jest do sprzedania za przystę
pną cenę, w sklepie galanteryjnym KALOSZE 
GolclsztE\jna, w Piotrkowie. (3-1) 

Bilard Myszkowskie[o R~~~j~~o-~m~r~Kań~Ki~~o T owarl~~twa 
w dobrym stanie, blat marmurowy, 
bile i kije-ba1'dzo tanio do sp,'ze
dania.-Ul. Grecka, dom Kowańakiej, 

Wyrobów Gumowych w Petersburgu Marka Fabryczna. 

Uprasza się o z~r6cenie u ~agi na ste:rnpel na podesz~ach.: 

restauracyja. (3-3) BERB PAńsTWA X TRÓJKĄT CZERWOltY Z rokiem założenia ,,1880u
• 

Nauczycielka CERATY, OBRUSY I CHODNIKI z wyższym patentem, francnzkim, nie
mieckim, muzyką i śpiewiem, poszu
kuje lekcyj. m. Pete1'sbu1'ska .. dom 
Pa1/,skiego, pl'zy kolei, mieszkania 

J\1! 9. (2-2) OBUWIE PETERSBURGSKIE 
męzkie, damskie i dziecinne. WYNJJJUI POJłZDOW 

Włodzimierza Sapińskiego CH. LURIE I SZa GURJAN 
ul. Petersburska wprost Poczty. w Warszawie, Rymarska 12, dom B-ci Lesser. - Telefonu Nr, 967. 

KARETY, POWOZY, BRYKl, KONI E. 
(26-10) 

(W. ll. O. 5132) (6-2-2) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .. X 
X X 

I ~lliRW~WRl~DNY W ~WTRKijWm I 
I HOTEL LITEWSKI I 
X X 
X świeżo i gruntownie odrestaurowany i odświeżony, X 
X posiadający 34: numery od 1$0 kop. do 2 rs. na X 
~ dobę, dobrą i s~ybką uslug~, restauracyj~ ~ 
X na dole, będąc wstanie zadowolnić obecnie najwy- X 
X kwintniejsze wymagania, poleca się względom Sza- X 
~ nownej Publiczności. ~ 
~ OMNIBm ~o ta KO~, od osooy na Każaym ~ociągu, ~ 

axxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.a 
Do zamiany 

dla kupców i przemysłowców 
PORADNIK PRAKTYCZNY 

. . " ł ',,, ua dobra ziemskie, domy w Łodzi 

Ro lrlama JOl zasady l dOlllOS OBC ~ szac~nku rs.: 60,?00, ~O,OOO, 140,000 
,,!J!!JJ I wyżej. Do lokacYl kapItały na hypo-

. , . teki łódzkie i poszukiwanie kapitałów 
Warszawa .. Nakład kSIęgal'D1 M. A. WI- na też hypoteki na 71/2 do 100f0.-Biu
zbeka. SzpItalna 5. (10-9) 1'0 ,Bernard Berson", Senatorska 32. 

••••••••••••••••• : •••• lŁÓd:.i' Piotrkowska 60. (B.B. 2986) (6-6) 

D t I a Zaskarbiwszy Bobie zaufanie po-

Ys y arn I wszechne, jako dzierżawca Restaura
cyi w Hotelu Angielskim ~ C z ę

. s t o c h o ",v i e. donoszę, że 
parowa M. Brauna w PlOtr- HOTEL KRAKOWSKI 
kowie, zllacznie udoskona- na JASNEJ' GÓRZE na-
lona i powiekszona, poleca byłem na własność i tenże urządziłem 

• , < l'k' z wszelkim komfortem. Doborowa 
swoJe SpIrytusy, I Jery, co- kuchnią, wyborowemi winami, umiar: 

gnaki i araki. kowanemi cenami i rzetelną usługą 
będę się starał utrzymać już wyrobio-

Sprzedaż detaliczna przy kan- ną opiniję· Przyjmuję wszelkie zamó-
torze fabryki. (26-24-2) wienia na śniadani3, obiady i kola

cyje tak w hotelu, jak i na miasto. 
wwwwwwww_www _____ www Dla dogodności Sz. Publiczności co-

""'!!!'!!!!'!'!!!'!!!!'!'!!!'!!!!'!'!!!'!!!!'!'!!!'!!!!'!'!!!'!!!!'!'!!!'!!!!'!'!!!'!!!!'!'!!!'!!!!'!'!!!'!!!!'!'!!!'!!!!'!'!!!'!~ dziennie kursować będzie kareta z 
= dworca kolei do Hotelu i z powrotem. 
Do dzisiejszego numeru dołącza się 

arkusz 14 powieści p. t. (50-33) Z szacullkiem 

Joanna de .Z'-I:e,'cOełtr JÓZEF BUJrlOWSKI. 
przekład z francuzki ego przez E. D. 

OSTRZEŻENIE. 
Cmnpagnie du Vin de 

.,., S .A.. :r: N r:r - E.A.. J? :a: .A.. :E L ~~ 

Valence, D1'ome, :Fll'ance, 

Doszło do naszej wiadomości, że UJ Wa1'
szawie pojawiło się podrabianie na
szego ,,~aint-Baphaelskiego" wina, 
wskntek czego upraszamy Sz. kOllsumentów r 
o zwrócenie przy kupuie tegoż bacznej uwagi ; 
na ma1'kę fab1'11czną i nalr,lejenie na 
bu"elce obok ga~'dziolka ma1'ki Sto-
warz11szonyclt fabrykantów, dla ściga- ~~~~.~~ 
nia fałszu. Każda b1.ttelka naszego wi- :;:a, 
na zaopat1'zoną jest w stempel Li- S''''''''"AE - - O{~ IIIn 
bawslciej 1comorlJ celnej, m'az b1'oszu1'ę D-1'a de Ba1'reh'a Va
lence, D1'o1ne France o winie "Saint-Raphaelsl,ie1n," jakO śro-
dku wzmacniającym, pożywnym i skutecznym. (10-2) 

wyjd:t:ie 10 grudnia 1'. 1896, i, tak jak corocznie, zosta
nie rozesłany gratis., wszystkim znaczniejszym 
kupco'ln, pr~e'llf,yslowcom, fabrykantom, 
wla.fcicielom demMki'llf" ducl"owień.łfwu~ 
doktorom~ adwokatom etc. po WSIACH, 
PARAFIJACH i MIASTACH HANDLOWYCH Gu
bernii Piotrkowskiej, oraz w mieście WARSZAWIE, 
~ 

~ PP. kupcy i przemysłowcy zecbca, w swym 
własnym interesie, nadsyłać doń swoje anonse 
i reklaJ::nY'. 
~ 

Cena ogłoszeń: 
Cała strona rs. 21$: pół strony rs. 13. 
Za mniejsze ogłoszenia od pół stronicy po rs. 1 

od każdych o.fmłu wiers~y jednoszpaltowych 
drobnego druku. 

Ogłoszenia przedtekstowe droższe o li 0 %. 
Ogłoszenia okładkowe droższe o 100%. 

(12 - 6) 

Redaktor i wydawca lllirosław Dobl'zal·lski . 

.J,oBBo,[eHo UeHSYPOIO. ITeqaTaBO B'b IIeTpoKoBcKoit ry6epHcKoll: Tnnorpa(j>il1. 
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Niezmierna radość ogarnęła jej duszę... Przez 
chwilę zapomniała o swem cierpieniu. 

Raul nie słyszał wejścia żony; mamka przy łó-
żeczku dziecka spała suem twardym. 

Janka przysunęła się do kolebki. 
- Janka! 
Tak jak wczoraj, nie mógł nic więcej powiedzieć. 

Puścił rączkę dziecka i ustąpił miejsca Jance, Oboje 
patrzyli na dziecko. 

Janka milczała; Raul byłby wolał wybuch gnie
wu, wyrzuty i uni.esienie nad to pogardliwe milczenie 
i sztuczny spokój żony. Zachowała się względem niego 
jak obca, ona, córka przemysłowca, której od zniewagi 
nie umiał obronić on, mąż jej, hrabia de Mercoeur. 

W tej chwili czuł, ° ile wyższą była od niego; 
poddawał się tej wyższości, czuł, że ona jedna ma 
prawo to mówić, ma prawo wydać na niego wyrok! 

On przestał być panem domu, stracił do tego 
prawo; ale w sercu jego obudziła się nagła i bezbrze
żna litość na widok pobladłej twarzyczki Janki. 

- Jesteś przemęczona, połóż się! 

Milczała. 

Odszedł wolno ku drzwiom. 
- Raulu!-zawołała, gdy był już u progu. 
Miała nadzieję, że się wytłomaczy, że powie coś 

na swoją obronę. Spokojnie na pozór czekała na jego 
słowa. 

On jednak milczał wciąż; nie miał siły ani odwa
gi obwinić się przed nią. 
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Nie, nie wrócił jeszcze - pomyślał; i wskoczył 
do pierwszej dorożki i kazał się wieźć na przedmieście 
Saint-Honore. 

Janka wybiegła na jego spotkanie, 
- Co się dzieje z Raulem? 
- Nie wrócił dotąd? 
- Nie widziałam go od drugiej. 
Pociągnęła go do buduaru i usiadła z nim razem 

na kanapce. 
- Nie, przynosisz mi pan żadnej złej nowiny? 
- Nie pani, nie widziałem nawet Raula. 
Upajała Bressaca myśl, że jest o tyle wyższym 

od męża tej kobiety, że ona siedzi tu obok niego, tra
ktuje go jak przyjaciela i z oburzeniem musi myśleć 
o RauIu. 

- Musiał zajść do kogoś z przyjaciół. 
- Byłby mnie uprzedził... Zresztą ta upadłość, 

o której głoszą, to musi mieć jakiś związek z jego nieo
becnością. Dlaczego nikt ze znajomych dziś nie przy
szedł? 

Ta niepewność była tortllJ'ą nie do zniesienia dla 
Janki. Łzy napłynęły jej do oczów. Zdawało jej się, 
że jest opuszczoną; straciła odwagę, energiję, była jak 
małe dziecko skrzywdzone, umiejące się tylko żalić. 

Rzuciła się ze łkaniem na kanapę... dusiła się; 

rozpięła u szyi stanik, nieświadoma tego co robi, nie
świadoma, że obok niej siedzi mężczyzna. 

- Zostawić mnie tak samą!.. B6że mój, co ja 
cierpię! 

Joanna de Mercoeul'. 14 
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Bressaca ogarnął szał. Wydało mu się, że Janka 
dlatego skarży się przed nim, by ją pocieszył, że żąda 

nawet tego... Uścisnął jej rękę. 
Podniosła oczy i spojrzana na Bressaca; w mgli

stem jego wejrzeniu mig'otaly dzikie blaski. Patrzył 

na nią w milczeniu, ściskając coraz to mocniej jej rękę. 
Młoda kobieta wyobraziła sobie, że ma jej zakomuni
kować jakąś wiadomość, że ma jej zwiastować nie· 
szczęście jakie, śmierć może Raula. 

- O mów pan! .. mów-zawołała błagalnie-mów 
otwarcie. Czy nie widzisz, jak ja cierpię? 

- A więc kocham cię Janiu!-zawołał - kocham 
szalenie. Jesteś związaną z człowiekiem niegodnym 
ciebie, z człowiekiem, od którego ja cię uwolnię. C hwy
cił ją wpół. Janka całą siłą wyrwała mu się i oswobo
dzoną rqką uderzyła go IV twarz. 

- Nędzniku!-zaIVołała-nędzniku! 

W tej chwili usłyszała znane sobie kroki w przed
pokoju; we drzwiach stanął Raut 

-- Panie de Mercoeur-zawołała-tell człowiek 

ubliżył mi. 
- Nędzniku!-zawolał teraz z kolei RauI i rzucił 

się na Bressaca. 
Janka przerażona ukryła twarz w dłoniach. Ocze

kiwała jakiegoś gwałtownego wybuchu. W pokoju 
panowała zupełna cisza. Spojrzała, RanI stał jak skar
cone dziecko, z oczyma w dół opuszczonemi. Bressac 
tryumfująco i zuchwale patrzył na nią. 

Nie mogła pojąć, c() się stało. Gdy Raul przysko
czył do Bressaca, by pomścić swą krzywdę, ten chwy
cił go za rękę. 
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Zdawało jej się w tej chwili, źe widzi przed sobą 
Raula z markowanemi kartami Bl'cssaca w ręku. 

- Nie, i to być nie może, mój zacny, mój szla
chetny RanI miałby być ... 

W myśli nawet nie dopowiedziała ostatniegQ wy
razu". Nie, Raul nie mógł być oszustem ... chociaż ... 

I znów ogarniało ją zwątpienie i walczyło w jej 
sercu z wiarą w Raula. 

Tak, to jest łącząca ich nić tajemnicza; Bressac 
musi mieć w ręku jakieś dowody, potępiające jej 
męża. 

Jeżeli tak jest, rozłączy się z nim; jeżeli nie dadzą 
jej rozwodu żyć, z nim i tak nie będzie, bo czyż może 
uczciwa kobieta żyć z człowiekiem, który nie potrafi 
stanąć w jej obronie? 

A dzienniki? .. a skandal? .. a nazwisko? .. 
- To nie moje nazwisko; ja nazywam się Janina 

Berthout, to nazwisko mego męża, tak-mego męża 
i syna!.. Syn mój nazywać się będzie kiedyś hrabią de 
Mereoeud 

Janku, dziecko moje! Ty mię natchnij, ty bądź 
moim doradcą. 

Uczucie matki, uśpione dotąd w jej seren, ozwało 
się z całą siłą. Wobec hańby ojca, wobec bólu obra
żonej małżonki, zapomniała na chwilę, że jest matką. 

Zwróciła się do pokoju dziecka. Przecledrzwiami 
zwolniła kroku, zatrzymała się chwilę. Nie trzeba bu
dzić maleństwa! 

Nacisnęła klamkę i weszła. Przy kolebce klęczał 
RauI i płakał, trzymając w ręku rączkę dzieciny. 
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