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Niech zmartwychwstały Baranek Boży
Obrodzi w polu, plonów przysporzy,
Głodne nakarmi, smutne pocieszy,
Dźwignie upadłe, grzeszne rozgrzeszy.
Niech łaski na świat zleje obficie,
W zamarłych piersiach obudzi życie,
Ośmieli cnotę, złe upokorzy
Zmartwychpowstały Baranek Boży!
T. Ch.

Zjazd [órników Królestwa Polskie[o.
III.
W drugim referacie p. Cichowski przemawiał w imienin przemysłu żelaznego II-go
okręgu, żądając zniżenia taryf kolejowych
na południu Cesarstwa od żelaza i zniże
nia taryf od węgla drzewnego na cele fa-

bryczne. Oprócz tych wniosków, referat ojeszcze dwa inne dodatkowe, a
mianowicie życzenie poprawy dróg i udzielanie przez bank państwa zaliczeń na surowiec, na wzór takich zaliczeń, udzielanych ongi przez bank polski.
N a następnem posiedzeniu przedstawiony został zjazdowi rezultat narad komisyi,
która obradowała nad wnioskiem p. Łem
pickiego, dążącym do wystarania się o urządzenie na kolei wiedeńskiej i iwangrodzko-dąbrowskiej pociągów roboczych.
Przypominamy, że idzie tu o ułatwienie
robotnikom górniczym dojazdu do kopalni
i umożliwienie im przyzwoitego mieszkania
nieco dalej od miejsc pracy, w których pomieszczeń mieszkalnych i miejsca na ich
pobudowanie niema. Komisyja wniosek p.
Łempickiego uznała za ważny, poparła go
wą powagą i początkując jego wykonanie, porozumiała się z dyrekcyjami wzmiankowanych kolei. Kolej wiedeliska uznała
za możliwe wysyłanie takich pociągów od
Częstochowy raz na tydzień; kolej iwangrodzko-dąbruwska zaś od Bzina codzicnnie, w pewnych określonych porach i sezonach. Oplata byłaby na całej linii kolei
jednakowa. Pociągi robotnicze dowozilyby pasażerów swoich do wszystkich stacyi
kopalnianych: Dąbrowy, Będzina, Sosnowca,
Granicy, Strzemieszyc, Niwki, Sielca i t.d.
Do korzystania z pociągów tych dopuszczeni być mają robotnicy na zasadzie świa
dectw przez kopalllie wydawanych. Refebejmował

był

wnioskodawca pan rady. Rada przygotowywa programy zjazdów, stara się o ich zatwierdzenie, orgaRaport drugiej komisyi do zaprojekto- nizuje zjazdy zwyczajne i, w razie potrzewa.nia organizacyi peryjodycznych zjaz- by, zwołuje zjazdy nadzwyczajne. Jednem
dów górniczych, przedstawił p. Rurzycki. słowem, rada stanowi zastępstwo zjazdu w
Komisyja, opierając się na podstawie do- czasie pomiędzyzjazdowym, dalej, jest orświadczenia, uznała zjazdy za wielce po- ganem wykonawczym i przygotowawczym.
żyteczne dla całego przemysłu górniczego, Naturalną jest rzeczą, że przy takich zaa także zjedl10czenie w zjazdach dążeń lu- daniach, rada utrzymuje stałe biuro. Etat
dzi jednego fachu za poważny krok na dro- obliczony został na rs. 1~,000 rocznie.
Projekt przedyskutowano i przyjęto.
dze postępu. Korzyści w ten sposób osią
gnięte będą tem większe, jeżeli zjazdy odSiódme i ósme posiedzenia zjazdu, pobywać siq będą peryjodycZllie w Warsza- święcone były w całości sprawie kasy ewie, co lat trzy i jeżeli pomiędzy zjazdami merytalnej ogólnej dla urzędników, robociągłość pewną w opiece nad interesami tników i oficyjalistów górniczych I-ego i
górnictwa i górników utrzyma projektowana III-go, to jest dwu okręgów powstałych z
przez komisyję Rada Górnicza.
dawnego okręgu zachodniego-dąbrowskiego.
Cele zjazdów są jaknajszersze. Opieka
Kasa emerytalna była marzeniem okręgu
wspólna i wspólne czuwanie nad wspólne- i wszystkich, którym los robotników nie
mi interesami przemysłu górniczego, poro- jest obojętny, jeszcze przed kilkunastu lazumiewanie się co do potrzeb i ustępstw ty i już na pierwszym zjeździe usiłowano
wzajemnych, pośrednictwo pomiędzy cało przeprowadzić projekt ustawy podobnej kaścią przemysłu tego a władzami, śledzenie sy.
Obecny projekt różui się nieco od dawpostępów wiedzy górniczej, utrzymywanie nego. Kasa powstać ma ze składek interesię we wzajemnej świadomości, zbieranie sowanych i z dopłat ze strony prn.codawdanych statystycznych i t. d., oto są za- ców, które to dopłaty mają być równe
dania zjazdów. Członkami zjazdów mają składkom robotników.
być technicy gÓl'llicy, właściciele lub dzierUdział w kasie przyjmą wszyscy urzęd
żawcy kopalń, sami je eksploatujący, przed- nicy, oficyjaliści i robotnicy kasy, mężczy
stawiciele kolei żelaznych, a z głusem do- zni zdrowi i do pracy zdolni, od roku 1~
radczym uczeni i teoretycy, sprawami gór- do 45-go życia. Wysokość składek oznanictwa się interesujący. Zjazd i cała 01'- czać się będzie corocznie za pomocą tablic
ganizacyja utrzymywa się ze składek roz- obrachunkowych, wypracowanych prJlez p.
łożouych na kopalnie, stosownie do iclI pro- Adelunga. Do emerytury będą mieli prawo
dukcyjności. Posiedzenia mają być jawne, wszyscy, którzy ulegną wypadkom, lub z
głosowanie również jawne, z wyjątkiem jakichkolwiek innych powodów do pracy
szczególnych wypadków, w których posta- przestaną być zdolni. Wysokość pobierać
llawianem być może, na każdy raz oddziel- się mającej zapomogi emerytalnej wyrównie, głosowanie tajne.
nywać ma płacy za trzy dni pełne robocze,
Wobec dosyć znacznych funduszów na to jest wynosić będzie przeciętnie 5 do 6
utrzymanie organizacyi, potrzebną jest ko- rs. miesięcznie dla. robotnika. Uczestnicy
misyja rewizyjna.
Również niezbędnem mają być trJlech kategoryj to jest: 1-0 ci,
jest, aby organizacyj a miała przedstawi- którzy zarabiają rs. 300 i więcej. 2-0 ci,
ciela swego w biurze doradczem do spraw którzy pobierają rs. 200 do rs. 300 rocznie;
górniczych, przy ministeryjum dóbr pań 3-0 zarabiający mniej niż rs. 200.
stwa. Zjazd wybiera na lat trzy radę,
Kasą zarządzać ma rada, złożona z 12-u
złożoną z pięciu członków i pięciu zastęp członków: 6-ciu przemysłowców i właści
ców, komisyję rewizyjną, pięciu czlonków cieli kopalń i 6-ciu robotników, wybierai reprezentanta. Rada i komisyja urzędu nycll nie przez ogół robotników, ale przez
ją honorowo, reprezeutant pobiera pensyję delegatów wszystkich grup
robotników.
w wysokości rs. 6,000 rocznie.
Członków rady zatwierdha departament górObowiązki rady mają być szerokie. Opie- niczy, delegatów inżynier oluqgowy. Prakuje się ona dezyderatami zjazdu, wpro- wdopoclobnem jest, iż udział w kasie przyjwadza w wykonanie jego postanowienia i mie okolo 12,000 osób.
Projekt ten, naturalnie tylko w ogólnych
czyni starania o to, aby uznane przez zjazd
ulepszenia i udogodnienia mogły zyskać zarysach streszczony, spotkał silną opozyaprobatę władz właściwych.
Statysty!ca, cY.ię ze strony pp: Hartillga, Grahiliskiego
taryfy, studyja spraw bieżących, studyja i innycll.
rynków zbytu i t. d., należą do atrybucyi
Opozycyj a twierdziła, że kasa taka nie
Łempicki.
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będ~ie miała dostatec~llych śrorlków, że e- w~orowally na ustawach kas tego rodzaju II-im okręgu nie wyłączają zakładani:(kas
mery tura 5 do 61's. jest niewystarczająca w innych gałęziach przemysłu już funkcy- (Ila chorych, a także że ubezpieczenia roi nie warta tak wielkiego zachodu i skła- jonujących. Zresztą i we wszystkich "pra- botuików od nieszczęśliwych wypadków są
dek, Że pewno lepsze by było ubezpiecze- wie kopalniach i zakładach górniczych wielce pożądane.
nie robotników od wypadków, jak to w istnieją podobne kasy sposobem prywatOstatni referat o przemyśle cynkowym
broszurze swojej proponował p. Keppen, żc nym, przygotowawczo. I tu przyjętą zo- odczytał p. Skibiński. Z pracy tej pokainwalidów pracy górniczej jest zbyt wielu stała, jak przy kasach emerytalnych za- zuje się, że przemysł cynkowy upada z
aby taka instytucyja utrzymać się mogła sada, iż właściciele składać mają do ka- powodu koukurencyi z cynkiem szlązkim,
-wres~cie, że niewiadomo, jakie warunki sy tyleż, ile robotnikom na ten cel strąca dalej z Jlowodu wyczerpania rudy, trudnogórnictwu krajowemu, a mianowicie węg- ne będzie.
Robotnicy podzieleni na trzy ści eksploatacyi, wód podskórnych i t. p.
lowemu wytworzy ~awrzeć się mająl\y trak- kategoryj e stosownie do zarobków: wyżej W 1'.1830 wydobywano cynku 250,000 p.,
tat handlowy z Niemcami.
uad 400 rs., 200 do 400 rs., i muiej niż w r. 1890 tylko 230,000 p., a w 1892 zaW obronie, oprócz referenta komisyi p. 2001's. Stosownie do kategoryi składają ledwie 170,000 p.-gdy w Szlązku w roku
Mauve, występowali pp. Keppeu, ldory za- pierwsi 45, drudzy 25, trzeci 15 kop. mie- 1837 80,000 p., w 1870-~ milijony p., w
bezpieczenie uważa za dobry środek, ale sięcznie. Urzędnicy mają prawo także na- 1890-5 milijonów pudów! Podnieść przepóźniej; dalej p. Adolf Suligowski, który leżeć do takiej kasy.
Zapomogi wydają mysł mogłaby tylko zwyżka cen, które si~
por6wnywając proponowaną kasę dla gór- się z kasy w razie choroby żonatym pier- wahają równolegle do szlązkich. Ceny zaś
ników z kasami urzędników i oficyjalistów wszej kategoryi 40rs., drugiej 301'8., trze- poduieść może podwyżka cła do 1 rs. w
dróg żelaznych, wykazywał korzystniejsze ciej 20 rs. na miesiąc, kawalerom 30, 20 złocie od cynku i stosunkowo od blachy i
warnnki górników, a mianowicie mniejszą i 12 rs. przez trzy miesiące, a w szczegól- od bieli cynkowej.
Ostatnie posiedzenie zjazdu, załatwiło killiczbę wypadków, większą ilość uc~estni- nych wypadkach przez sześć miesięcy.
ków i co najważniejsza tę okoliczność, iż
Pomoc lekarska i lekarstwa dla uczestni- ka już mniej ważnych kwestyj.
wysługa pewnej liczby lat prawa do eme- ków kasy i ich rodzin bezpłatne. N a poW imieniu komisyi delegowanej do roz-

rytury w kasie górników nie daje, lecz tylko wyczerpanie siły do pracy.
Prezes zjazdu do(lawał też nader ważny
argument, a miallowicie, że tymczasowo zaprowadzone na kolejach i zakładach górniczych kasy, są tylko dla tego tolerowane, ii przewiduje się projekt kasy ogólnej. Jeieli takowy opracowany i przedstawiony nie zostanie, istniejące kasy będą

musiały być zwinięte.
Dyskusyja gorąca i mocno ożywioua trwała kilka godzin. W końcu, gdy kwestyję
można było uznać za wyczerpaną-nowe bo-

wiem argumenty ani za, ani przeciw nie
przybywały-prezydujący poddał pod głosowanie wniosek dążący do tego, aby 0pracowalla przez komisyję ustawa kasy została przedstawioną departamentowi do za·
twierdzenia. Zebranie odpowiedziało twierdząco 58 głosami przeciw 42 i wniosek za
przyjęty uznano.
Na dziewiątem posiedzcniu zjazdu, dyskutowane były projekty kasy przezorności
i pomocy i kasy dla cborych w II-gim 0kręgu górniczym, dawniej suchedniowskim,
wschodnim. Projekt ustawy kas dla chorych przedstawił p. Strasburg er. Jest on

NA LEKCY t
Panie profesorze!... ja" doprawdy, nie
mogłam skończyć ćwiczenia; proszę mi wierzyć! - mówila dziewczynka w brązowym
mundurku, patrząc błagalnie w surową

twarz nauczyciela.
- Nie mogę tolerować lenistwa i opieszałości. Było dość czasu. Dziś cała klasa
oddaje ćwiczenia; kto nie napisał, zostanie
ukarauy.
Profesor schylił się nad dziennikiem i,
obok nazwiska leniwej uczenicy, nakreślił
jedynkę, dodając:

Na jutro stanowczo ćwiczenie musi
gotowe.
Oczy dziecka napełuiły się łzami.
- Nie potrafię ... Probowałam już ... Nie
rozumiem tematu.
- Temat? jedno słowo: Szczęście. Nie
rozumiesz go?
- Nie, panie!
- Dziwne! Nie słyszałaś nigdy tego
wyrazu?
- Nie. Ale gdy ci wytłomaczę, co oznacza, zrozumiesz?
- Nie wiem, panie.
- Wiesz, co to uczucie?
- Wiem: uczuciem nazywa się to, co
się w nas dzieje... czego nikt nie wie i czego nikt nie daje ... co przycbodzi samo i zabiera nam wszystek czas, wszystkie myśli ...
- Tak, uczucia bywają rÓŻne.
- Wiem: bywają czarne i straszne, gdy
boli zawód lub gnębi niepokój; bywają ża
łobne, łzami zaprawne, gdy się tęskni; bywają dobre choć smutue, gdy się można
skarżyć, gdy ktoś chce nas słuchać!..
-

być

grzeb kasa wydaje 15 rs.; w razie śmierci
z powodu wypadku w fabryce pogrzeb na
koszt właściciela. Zarząd kasy składa się
z 6 członków, wyhieral1ych na lat 3 po
trzech z ramienia właścicieli zakładów i z
łoua robotników. Zebranie zarządu co trzy
miesiące- w interwalach decyduje prezes.
Nadzór zwierzchni ma inżynier okręgowy.
Fundusze kasy zostają w kasie fabrycznej,
przewyżka czyli rezerwa może być lokowaną w jakiej instytucyi baukowej. Zjazd
projekt przyjął po dyskusyi, w której brali
udział pp.: Strasburger, Kondratowicz, Hartingb, Keppen. Ostateczna redakcyja powierzoną została p. Keppenowi. P. Surzycki zwracał uwagę, iż podobna instytucyja w zakładacb sosllowickich istneje
juŻ od lat 30-tu i Że takową należałoby
pozostawić po za obrębem nowo wytworzyć
się mających kas.
Projekt ustawy kas przezorności odczytał p. Cichowski. Jest Oli oparty na podstawie znanyCJl ustaw kas tego rodzaju ze
zmianami specyjalnego dla gorników z1laczenia, zaczerpniętemi z ustawy takiejże
kasy, zatwierdzonej dla zakhdów w Przysusze. Zaznaczono, że kasy przezorności w

Bywają też radosne, "·esołe.
Nie wiem tego, panie.
- Jakto? Nie wiesz, co radość i wesele?
co śmiech, swoboda, pustota?
- Nie cieszq się nigdy, a śmiech sły
szę tylko w klasie; co do swobody, pustoty-nie wiem co to za nazwy.
- Nie bawisz się z rodzeństwem? Nie
figlujesz w domu?
- Sama jcstem,
a dom, w: którym
mieszkam, obcy mi.
- Nie znasz swobody? Czyż nigdy nie
biegałaś po zielonym ogrodzie, chłodnym
od cieniu drzew, nawet podczas upału? nie
bawiłaś się lalką lub piłką? nie śpiewałaś
piosenek? .... Przypomuij sobie!... Teraz uczysz się! ale niegdyś, dawniej, gdy była~
dzieckiem, nie ślęczałaś nad książką, uie
pisałaś ćwiczeń, nie płakałaś z niepokoju,
nie byłaś swobodną!
- Nie, panie, nie pamiętam ogrodu, lalek nikt mi nie dawał, ani piosnek nie u-

patrzenia wniosku kolei terespolskiej, dotyczącego ułożenia warunków technicznych
przy przyjmowaniu węgla kamiennego przez
koleje żelazne, przemawiał pau Surzycki.
Kolei szło mianowicie o to, aby w kOlltraktach o dostawę węgla przymioty tegoż
węgla były dokładnie określone i, żeby w
nich było wyraźnie powiedziane, jakiego
składu chemicznego ma być dany węgiel.
Ponieważ węgiel z tej samej kopalni różnego bywa składu chemicznego i poniewaŻ jedell i ten sam węgiel kilkakrotni e
analizowany w różnych pracowni:tch chemicznych, różne wydaje rezultaty tycb l\naliz, jak się o tem już zresztą na przykła
dzie przekonano, przeto komisyja wprowadzeuiu tego warunku dl) projektu kontraktu normalnego stanowczo była przeciwną. Przytem, jeśli mowa o węglu dą
browskim, jest on tak znany, że wymienienie w kontrakcie nazwy kopalni bardzo
dobrze określa, jaki to ma być węgiel. W
dodatku jeszcze zauważono, że żądanie podobne ma pewną racyję bytu tam, gdzic
kontrakty zawierane są przez trzecie osoby,
to jest przez składników lub przedsiębier
ców dostawy, gdy tymczasem u nas kou-

-

!-

czył.

A więc uczono cię pacierza!
sobie dzieciństwo swoje, rodziców ... który ci~ kochali zapewne, pieścili...
'1'0 jest juŻ szczęście. Rozumiesz teraz?
- Nie bardzo; rodziców nie pamiętam;
nie pieścił mię nikt nigdy ...
Toś sama pewno kochała iunych.
Widzisz, szczęście bywa rÓżne i niekiedy
przychodzi wielkie, wspaniałe, w postaci
sławy, bogactwa, powodzenia....
Czasem
krótkie ale świetne, mignie w kształcie
iskierki chwilową pieszczotą; czasem ciche ale trwałe, opromieni starość czło
wieka.
- A do kogo ono przychodzi?
-

Nie?

pr~ypomnij

Do wszystkich, do kogo chce ... Bywa

złoconych pałacach i ciemnych zaułkach
przedmieścia; pod cesarskim dachem i w
ubogiej izbie nędzarza; bywa wszędzie i

w

nigdzie!
- I dlugo? ..
- Ile zechce!
Błyszczy nad kolebką
dziecka i uśmiecha sie do starca. Czasem
przychodzi niespodzianie, wielkie, i oślepia
swym ogromem, pali i zabija bezmierną
siłą ... Czasem długo oczekiwane, wymodlone tęsknotą, muśnie w przelocie skroń
zmęczouą i biegnie dalej, zanim chwilowo
ze smutku ockniony człowiek zdoła je dostrzedz; czasem, blado zabłyśnie zdaleka
i nikllie w szarej mgle smutku ...
- A co po nim zostaje?
- Najczęściej próżnia i tęsknota. Czasem rozpacz czarna, czasem blade wspomnienie lub kamieuny spokój ... Wiesz teraz?
- Wiem i napiszę wszystko, co pau profesor mówił. I napiszę jeszcze, że szczęście
to ptak złoty, wszędzie radośnie witany,
ale kapryśny i ... rzadki, bo dl·ogi.
- I nic więcej nie dodasz?
- Nie, bo sama nie znam go, nie willziałam nigdy.
Surowa twarz profesora sehyliła się znów
nad dziennikiem, a ręka jego nerwowym
ruchem przekreśliła postawioną na począt~
lekcyi jedyukę.
Dzwonek zadźwieczał donośnie. Profesor
powstał, a spłakan·~ dziewczynka, chyląc
się do ucha sąsiadki, szeptała:
- Teraz napiszę, bo już wiem, co to
szczęście!. ..
Piotrków 1893 r.

Jl/lija Noskowska.

TYDZIEŃ
trakty zawierają się wprost Romiędzy koa kopalnią. Zjazd zapatrywanie komisyi podzielił.
Następny referat p. Surzyckiego stawiał
wniosek, ż~~dający, aby ~.jazd podjął sta·
rania, iżby otwartą została w Bqdziuie filija banku państwa, a gdyby to było nieIJlożliwe, ażeby kasa powiatowa będzińska
mogła zastąpić dla przemysłu górniczego
instytucyję bankową.
Olbrzymie obroty
pieniężne tak wielkiego przemysłu-około
26 milijol1ów rubli obrotu rocznie-wymagają dla kapitałów lokacyi, która obecnie
jest bardzo ambarasowną. Kopalnie wozić
muszą pieniądze do Warszawy i ztąd je
następnie wybierać. Autor referatu zwraca uwagę, że chwila obecna jest może do
podobnych starań naj odpowiedniejszą i najwłaściwszą, gdyż właśnie obecnie specyjalna komisy ja w Petersburgu zajmuje się
wygotowaniem projektu reorganizacyi banku państwa, rozszerzenia jego działalności
i powiększenia atrybucyi.
Zaprojektowano następnie, aby, dla rozpowszechnienia pomiędzy górnikami ustaw
i przepisów górniczych, wydać ustawy te
razem:zebrane, w języku urzędowym i miejscowym, na co jednak potrzeba pozwolenia ministeryjalnego, które uzyskać zalecono.
W końcu przystąpiono do wyborów. Rellrezentantcm -przemysłu górniczego Królestwa w Petersburgu wybrany został pan
Harting, dyrektor Huty Bankowej, który
uzyskał ] 01 głosów. Projektowaną radę
górniczą w Królestwie składać mają pp.:
Cicbowski, który otrzymał 1~2 głosy, Strasburgel' dyl;ektor warszawskIego Towarzystwa. ~opaln w~gla (139 gL), Mauve prz~dstawICleI kopaln hr. Renal'da (131 gł.), Snrzycki dyrektol: 1'?w~rzystw~ ~osnowickiego. (9ę g~. ), WItWIckI właŚCICIel zakładów
BhżynsklCh (ęO ~l) Na zastępcó~ wybrano pp.: ~~~pI.cklego z zakładow Slelec (89
gL), Sklbmsklego r~p.re.zen.tata pr~~~ny~łu
cynkowego (80 gł.) l. lll~ylllel:a ~ra.blllsk~e:
go .(67 gl.) Do ~oml~YI reWIZYJneJ .w~JŚ~
mają pp. ~Ir. JezI~rs~I (136 gł.), ŁubI~nskI
(l09 gł) l Kontklewlcz (96 gł.). PamIętać
~. ~
. t t
. . l . k'
na.l ez~, .ze .sa~~ ms y u.cyJa lac y l. omlsyl rewlzy~neJ Jest dopIero p~'ze~ Zjazd III
obecny f\roJekt?wana; wy?ralll WIęC do. czasu ~atWJerdzellla te!?o proJ~ktu Uważam być
ma~ą ~a pel.nomocn~ków Zjazdu:
.
.1 oSledzcm~ ~akonczono ~OdZlękowal.llem
mIastu za .g?SCJllIlOŚĆ, cla~eJ irezesow.l p.
Keppe~oWl l sekr~tarzowl p . Zuko,:sJuemu
za_'podJęt~ tru.dy l ~~·a?e. Ze?rame wszf:
stklCh dezydelatów ~J~zdu w Jedną całosc
poruczono p. Zukowsklemu.
leją

węgla, Ciechanowski wlaściciel Grodźca, Sterani
od zakładów Poremba i\Jrzygłodzka, Ponikiewski
od zakładów Końskie, Poleski właściciel Rokitna
pod Łazami, Libiszewki właściciel Marynek, WiJ.
Ran zDany przemysłowicc, Marczewski z b. Towarzystwa odlewIli Koszyki, ~Jikoszewski od huty
Katarzyna, Majewski właściciel Łagiszek.
Goście-pp. Lapunow dyrektor probierni, Ber
nard Hantke przemysłowiec i favrykant, Feliks
HyceJ's i;i inżynier, Gemow dyrektor rządowy przy
zakładach Sosnowickich, Karwaciński z zakładów
Sosnowickicb, Stanisław Wolff sekretarz kancelaryi kanalizacyi, Jan Borkowski, Stanisław Gralewski-handlujący wl2glem na wielką skdę, Kondaki sekretarz dwn poprzednich zjazdów.

KRONIKA ŁÓDZKA.
(J(oresp. "Tygodnia;) .)
Stan intel'esów przemysłowo-handlowych
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cichła pogłoska o przeniesieniu władz gubernijalnych do Łodzi, i że straciliśmy już
zupełnie nadzieję ziszczenia sie aspiracyi na~zych kamieniczników, place drożeją ,vciąż
l to w stosunku od 50%, do 100,%! Lokale
oczywiście idą też w gÓI'ę tak, że dziś za
okno frontowe płacimy od 75 do 90 rs. a
nawet i wyżej. Kontraktującym nowe lokale radzimy jednak nie kwapić sie zbytnio i nie trwożyć; jesteśmy bowiem pewni,
że do normy przeszłorocznej cena lokali
powróci wkrótce.
Co do placów, wielu spekulantów rzuciło
się z zapałem do skupywania cząstek terytoryjum, leżących na trasie przyszłej kolei obwodowej. Jak dotącJ, ceny te nie są
wygórowane, ale podniosą się zapewne
niedługo; stanowcza bowiem deeyzyja co do
oddania przedsiębiorstwa nastąpi jeszcze
przed wyjściem waszego llumeru.-W dniu
bowiem 24 b.m. komisyja specyjalna ma odbyć,w Petersburgu w tej kwestyi decydującą
naradę, przyczem konkurujące o koncesyję
stowarzyszenia moskiewskie i łódzkie, oraz
kolej fabryczna łódzka będą w osobach
swych pełuomocników uczestniczyć w obradach. Ze strony kolei przeznaczonym
będzie inżynier Cieszkowski; pau Hertzberg przedstawiać . będzie miejscowe stowarzyszenie; ze strony kapitalistów moskiewskich stani: pan Raj.ewski, który bę
dąc tu zabrał JUż na mIejscu potrzebne
wiadomości. Projcktowane na sezon letni
zmiany rozkładu pociągów kolei łódzkiej,
jak się w ostatniej chwili dowiaduje nie
zostały zatwierdzoue.
"'
[("adzieze, napady i rabunki nie ustają
w naszem mieście; oczywiście kres stanowczy P?łożyć im będzie w stanie policyja
w ZWIększonej sile, co jak wam już pisałem, ma wkrótce nastąpić. Zanim jednak
~'eorganizacyja przejdzie wstępne swe fazy
l w czyn wprowadzoną zostanie, obywatele tutejsi krzątają się około zorganizowania własnemi siłami tymczasowej przeciw nadużyciom pomocy; projektują mianowicie zaprowadzić rodzaj straży nocnej,
kt?rej czło~ko.w!e będą pod dozorem poliCYI, w zaleznosCl od te.iże.
]{~lonijc letnie dla ubogiej dziatwy wyznama mojżeszowego zostały już zorganizowane. Na początek 25 dzieci znajdzie
przytułek w wydzierżawionej na ten cel
pod 'Jenclrzejowem letniej rezydencyi. Niezależnie od tego, kółko pań naszycll zajeło
się gorliwie zorganizowaniem takiejże kolonii .dla dzieci chrześciańskich, zamierzając
podCIągnąć tę sprawę pod egidę Towarz.
Dobrocz.
Konkurs muzycZlly "Lutni obesłany" został
nader llielicznie. Z nadesłanych utworów
żaden nie zasłużył na bezwzO'leclne uznanie komitetu warszawskiego, '" u"tworzonego
pO.ll prezydyjum dyrektora tamtejszej LutUl p. Maszyńskiego. Niemniej lutniści nasi
wyuczają się dwóch najlepszych utworów,
a komplet członków czynnych zadecyduje,
któremu z nich przyznać pierwszeństwo.
Teatr nasz przepełuiony był przez cały
czas występów panny l\farczello. Z przyjemnością notujemy tu, że artystka sceny
naszej p . Wyrwiczówna nie traciła bynajmniej przy warszawskiej artystce a pp.
Kopczewski i Trapszo wybornie jej wtórowali. Niemiecki teatr 'ralia oczekuje występów gościnnych sławnego Sonenthala_
Tymczasowo występuje w nim i zbiera
laury sławny tragik Lewińsky.

niespodziewanemu ulega chwilowo zastojowio ~ezon zimowy nie rozpoczął się jeszcze,
a mlędzy- sezonowy ruch przedświąteczny,
który zwykle dość silnie odbijał sie na
interesach naszych, daje w tym "roku
słabe tylko oznaki życia.
Kupcy, którzy
zazw'yczaj liczne robili zakupy, twierdzą,
że me rozprzedali jeszcze poprzednich zapasów; zastój daje się odczuć szczególniej
na wyrobach bawełnianych, wełniane zato, szczególniej zaś szewioty, rozcbwytywane są skwapliwie, tak, że odpowiednie. fabryki, nie mogą wydążyć z wykoń
czamem tego ostatniego rodzaju tkauiny.
Sam Petersburg spotrzebowywa tygodniowo do 500 sztuk łódzkiego szewiotu.-SkrÓcony do 12 godzin dzień roboczy został
już zaprowadzony nietylko w fabryce p.
Rosenblata, który podobno corocznie ulgę
te na wiosne daje robotnikom ale również
i "w fabryce" Tow. Akc. Heintz'el i Kunitzer,
oraz w farb i ern i i przędzalni Biedermana.
Robotnicy, pracujący nie dziennie, ale na
.tak zwany "akord", to jest pobierający
zapłatę od sztuki, zarówno jak i w zakła
dach Szajblerowskich, zwiększone mieć bę
dą wynagrodtenie. - Podniesienie taryfy
przewozowej od przędzy wywozowej z Ło
dzi z II na li k. od puda i wiorsty J'est
le
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w tych czasach napewllo spodziewane, co
oczywiście niewielce raduje przemysłow
ców naszych. A propos taryf niemnłe udogodnienie stanowi wyprac~wany świeżo
przez sekcyję przędzaluiano - tkacką oddziału Towarzystwa popierania przemysłu
i handlu, wykaz taryf, na wyroby tkackie
na różnych kolejach. Wykaz ułożony jest
b.ardzo .umiejęt~lie i pozwala nader szybko
SIę orYJentowac.-Kolej transUl'alska zwra~a już dziś. na siebie uwagę fabrykantów
l zachęca ICh do wyrobienia sobie dróg
Lista osób na zjazd przybyłych przedstawia się zbytu na Syberyi. Kilku z nich, o ile sły
j ak następuj e:
szeliśmy, zamierza tam pootwierać hurtoZ urzędu-od ministeryjnm dóbr pailstwa prezez
wne
składy swyr.h wyrobów.
Z wiosną
zjazdn Aleksy Keppen, Wincenty Choroszewski
naczelnik zakładów górniczych rządowych w Kró- przybędzie Łodzi dziesięć większych fabryk;
lestwie Polskiem, Hieronim Kondratowicz Griw- niezależnie ocl tego, znana fabryka trykoniak, Tański naczelnicy I, II i III okręgu gÓrnicze. taży p. Llirkensa ma być znowu rozszego, ŚwiQtocbowski markscbeidel' I okręgu. Od mi nisteryjum komunikacyi pp. Rydzewski dyr. droai rzoną. - W Zgierzu rozpoczęto już przygowarszawsko - wiedeńskiej, Stanisławski. Od dr6'" towa~vcze roboty przy budowie nowej fakrajowych Łacbtiu, od binra doradczego przy mi: brykI kamgal'llów p. Goldstadta.
Istnieje
nisteryjnm dóbr państwa p. Władysław Żukowski zamiar wyrabiania w niej wykwintuiejwybrany sekretarzem zjazdll.
szych tylko gatunków i otworzenia dla
. Z właścicieli kopalń i zakładów górniczych-od dzierzawców b. zakładów rządowych w I okręgu pp. Chu- nich hurtowego składu w Łodzi.- I zuów
denek, Rogalewicz i Albrecht, od wal'. Tow. ko· fabrykantom naszym grozi poważna strata
palń węgla. Julij. '~.ertheim, Strasbnrger; od firmy około 20,000 rs. wskutek zachwiania sie
"erthelm l Sp. JuliJ. Wertheim, od fabryki Bliinteresów jednego z poważniejszych kurni:
żyn Jan Witwicki, kopalni hl'. HO)lenlohe Łubiell
ski, od Huty Bankowej Hartillg i Niedźwiedzki, od syjonerów tutejszych. Wobec nieustannych
zakładn Przysucha Krllmpel, Huty Jadwiga Drouet strat tego rodzaj u, bardzo chętnie widzianó
zakła<lu Nieuorów Dutkiewicz, kopalni "Jan"-Kon~ być powinno biuro informacyjno-wywiatkiewicz, zakładu Bodzechów Kotkowski kopalni
M-ś.
dowcze, mające na cclu informowanie fa"Wiktor" Jasiński, zakładn :Milowice K. Zt~m Busch
llU~Y. "~at!ll:~YJl~' Skawillski i May, od kopalni brykantów i składników ostanie intere• L1PIll LlPIllSkl, zakładu Ostrowickich Wilczyń sów finansowych tych firm, z któremi wchoCzęstochowy
ski, kopalni "Antoni" Łuhi;"lski, zakładu Niekłań dzić mają w s~osunek.
Takie policyjnohrabiowie r:later (ojciec i syn), kopalni Wręczyn
przemysłowe bIUro zakładają tu wkrótce
(Kore>pondencyja " Tygodm·a.")
Ber, kopallII hr. Rellarda lIIauve i Łempicki, zaWobec
kładu Ruda 111aleniecka hr. Seweryn Jezierski od panowie Krukowski i I-Ieiman. kładó~ Sosnowi ck ich K. Demanet, T. Vassal, , Su- zorganizowanej tu na miejscu informacyi, Błoto w zmniejszonej dawce.- Ostatni teatr amarzyckl, od zakładów Starachowickich Bogncki od fabrykanci nasi spokojniej może spać bę torski.-Teatr amatorski i wieża Babilońska.-Po
zakładu Końskie br. Jnlij . Tarnowski, kopainia dą, spokojniej spędzą letnie miesiące u równanie z rzemieśluikami - Przedstawienie po.
świętE'czne.
Prancuzko- Włoska M. Grahiński od zakładu Skórnice H. Cichowski, Horkowice' Leon Grabowski wód do których podobno wszyscy prawie
(pełnomocnik ks. Maryi Czetwertyńskiej) Krzyża przedstawiciele większych firm wybierają
Ma~'zec zrobił Częstochowie wielką niello\l"ski od Warszawskiego Towarzystwa' kopalni się już w kwietniu i maju.-Pomimo, że uspodZIankę· Nie mam tu na myśli tej
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wiosennej aury, która niemal tydzień łu
dziła nas pozorami powrotu wiosny; ale
to było istotnie czemś prawie niepojętem,
że w te dui gorctszych uśmiech6w słonecz71ych
nie tonęliśmy w uprzywilejowanen~ na naszym bruku.... błocku. \Vprawdzlc bylo
go dosyć, ale tylko tyle, ilc wrstarczyło
na domową potrzebę. A .iednak pamięta
my dobrze, jak dawniej wyglądało llliasto
z pierwszemi przesłankami wiosennemi, jak
aleja przedstawiała się niby ciasto, zaczynione w dzieży, a przejście z jednej strony na drugą rón- nało się przebyciu morza
Czerwonego i to nie za dni Mojżeszowych.
Tego roku pracowały miotły i kilofy, jakieś ręce czarodziejskie usuwały masy zlodowaciałego śniegu, ścieki i rynsztoki nie
wzbierały nakszałt rozhukanej Wisły i nie
sprawiały wylewów i zalewów - slowem,
stało się coś ... cudownego. Ale g'dzie się
krył ten motor nadprzyrodzony, który cud
sprawił?. Czy to było (lczekiwanie kogoś,
albo czegoś, czy może tajemniczy, bo ~ie
dostrzegalny wpływowego zagadkowego
komitetu obywatelskiego, który ma powitać najmniej pożądanego z gości, siejącą
milijal'dami mikrobów chorobotwórczych ....
cholerę?··

Teraz więc wiejcie wiatry z północy i
zachodu, ze wschodu i z poludnfa, napę
dzajcie na nas chmury br/';emienne śniegiem
i des/';czem, my urąg'amy waszej potędze;
już nie lękamy się owej strasznej plagi,
której nie było nawet w Egipcie, juź nie
boimy się uświęconego tradycyją wiosennego ... częstochowskiego.... błota! Komitecie, jeśli to twoje dzieło, bądź pozdrowiony i pochwalony!
Temu to komitetowi zawdzięczamy inną
rzecz, na którą czekaliśmy tyle miesięcy,
ile lat Jakób czekał na Rachelę ... teatr amatOl'ski! Odbył on się dnia 19 marca po
kilku miesiącach przygotowań i usiłowań
bezowocnych-odbył się, i co ważniejsza
przyniósł na korzyść komitetu anty ch olerycznego, i podobno ochronek miejscowych,
) coś około 300 rubli. Puhliczność szczerze
poparła zacne starania organizatorów widowiska i wy peim·la teail".,. po brzegi, że się
tak wyrażę, s/';!'.blonowym frazesem kuryjerkowym. A więc dzięki amatorom, a
przedewszystkiem dzięki organizatorowi
przedstawienia, nader gorliwemu i zapalonemu miłośnikowi sztuki dramat.ycznej,
panu Saw .... !
O wykonaniu trzech jednoaktówek "Pierwszy bal" Przybylskiego, "W poczekalni doktora" d-ra Dolińskiego i "Tajemnica" Dobrzańskiego powiemy niewiele. Okrom znanej pary nas/';ych amatorów ("1..) która, dzię
ki swoim niepowszednim zdolnościom i nadzwyczajnemu zamiłowaniu, zawsze jak najlepiej wywiązuje się z przyjętego na siebie
zadania, reszta amatol:ów grała,
Jak zazwyczaj amatorzy,
Jedni lepiej, drudzy gorzej.
Jednakże to im przyznać naleźy, iż mieli jakuajlepsze chęci, a jeRli czego nie dostawało w wykonaniu, to bynajmniej nie
z braku intencyi. A więc za dobre chęci
i za wprowadzenie ich w czyn według
możności, dzięki, serdeczne dzięki, zwłaszcza,
że przyniosły tak świetuy rezultat materyjalny.
Właściwie amatorów, choćby grali jak
najgorzej, krytykować nie należy, a chwalić znowu wielkim puwnem reklamy także
niema sensu. Każdy robi, co moźe, zapewne że po dyletancku, nie dociągając do
wysokości artystycznej, chyba w wyjątko
wych razach, ale też nikt tego od amatorów nie wymaga. .JednakŻe li propos de
bottes pozwalamy sobie nczynić pewną maleńką i delikatnintką uwagę. Niema kwestyi, że teatr amatorski jest bardzo milą
zabawą i dla grających i dla widzów, zabawą w dodatku bardzo szlachetną, bo przy(') Zapewne pani Kondl' .•. i pana Kom ...
(Przyp. Red.).

nos/';ącą

dochód instytucyjom dobroczynnym,
oraz odciągającą od idyjotycznego przepę
dzania czasu z kieliszkiem, kijem bilaI'dowym, lub kartami w ręku. W każdem
mieście znajdzie się w inteligencyi żywioły
nader podatne, którym nie brak aui chęci,
ani możności brania udziału w takiej pię
knej zabawie. A jednak czemźe się to
dzieje, iż po wielu miastach urządzenie teatru amatorskiego nieraz bywa zadaniem,
równającem się zbudowaniu wieży Babilońskiej?.
W Częstochowie amatorów jest podostatkiem, są osoby hardzo chętne w sprawie
organizowania przedstawień, a nawet mieszkający od lat kilku ]J. Sawo jest jakby

stworzonym na kierownika gromadki amatorów, niezmordo,.... anym w urząd/';aniu i bez
sarkania biorącym na siebie całe brzemię
kłopotów i klopocików przygotowawczych,
brzemię,
które już niejednemu dało się
dobrze we znaki. A jednak w Częstocho
wie teatr amatorski staje się coraz rzadszym,
coraz mniej tych przedstawień, pomimo że
wszyscy na nudy narzekają, a ściany budynku teatralnego po całych miesiącach
stoją pustkami.
Przyczyną tego jest, iż
niema nic trudniejszego od zebrania amatorów: skoro dopełlJiono wyboru sztuk, co
także nie jest rzeczą łatwą wobec konieczności brania pod uwag·ę wielu w/';ględów, rozpoczyna się peregrynacyja z petycyjami do
amatorów o przyjęcie roli. Jeśli dobrze
pójdzie, to w miesiąc role zostaną ulol:owane, ale często gęsto operacyja ta przeciąga się miesiące i kwartały-trzeba zmieniać sztuki, wyszukiwać nowych amatorów,
wyczekiwać na dohrą chwilę w drożących
się (choć w nich dusza aż piszcl.y do grania) i t.d. i t.d. Glly nareszcie coś się w
końcu sklei, energija i cierpliwość organizatora, branego za swe trudy na tortury,
są tak wyczerpane, iż ten Boga prosi, aby
jaknajprętlzej byłó już po wszystkiem.
Teraz rozpoczynają się próby, długi o bardw jałowe i marnujące czas, gdyż długo amatorzy ról nauczyć się nie mogą, a ciągle
brakuje to tego, to owej, tak, że ledwie cudem jakimś dwie, trzy próby odbędą się w
pełnym komplecie. Na wypracowanie ról,
wypróbowanie sytuacyi prawie niema czasu, więc niedziw, że w końcu sztuki idą
niewypracowane, odegrane nader niejednolicie i całą nagrodą mnogich trudów i starań jest li-tylko bolesny balast niezadowolenia i zawodu.
A jednak, że nie święci garnki lepią,
najlepszy dowód mieliśmy w dwóch przedstawieniach rzemieślniczych, w których ludzie ciężkiej pracy po dniu całym, spę
dzonym przy warsztacie lub W" fabryce,
pracowali tak szczerze, poddając się tak
ulegle swemu kierownikowi, iż na scenie
zdziwili widzów z inteligencyi i dali jej
mimowolną nauczkę, jak się do rzeczy brać
naleźy.
Skoro inna partyja rzemieślników,
pozazdrościła powodzenia i chcąc zakasować tamtych, wzięła się do rzeczy, naśla
dując we wszystldem inteligencyję, zrobila takie fiasko jak i niejedno widowisko,
które inteligencyj a lekkomyślnie i niedbale urzadziła.
Zapewne, że ktoś powie, iż tu idzie o
cel, a nie o popis artystyczny i że nie należy wymagać od amatorów jakiegoś nadzwyczajnego trudu i wysiłków. Bardzo
słusznie, ale niech kaźdy z nich poświęci
choć tyle natężenia umysłowego, ile poświęca partyi winta, a będzie .... dobrze-i
sam osięgnie zadowolenie osobiste i widzom prawdziwą przyjemność zgotuje.
Po świętach ma być drugie przedstawienie amatorskie i między innemi jest zamiar
zagrać jaką sztukę ludową ze śpiewami.
Zamiarowi temu tylko przyklasnąć należy
i z duszy serca życzyć, aby ceremonije
przygotowawcze nie wyczerpały energii i
czasu, tyle potrzebnych na samo wypracowanie sztuk obranych.
I.. .. a
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Z Miasta i Okolic.
GuIJe,·nll.tor pi()h·lu)w.fJl.i~ rzec/';ywisty radca stanu K. Miller, w przeszłl\
niedzielę, t. j. d. 26 z. m. powrócił z Petersburga do Piotrkowa.
- " ',u'szt",tów tluteT.jc'" prywatnych z każdym niemal tygodniem cora/';
więcej przybywa Piotrkowowi. Cieszy to nas
stokroć więcej, aniźeli czcze chęci gwałtow
nego przeszczepienia do miasta naszego
"wielkiego przemysłu," na który z czasem
przyjdzie kolej niewątpliwie. Niechaj tylko
mnożą się warsztaty tkackie - niechaj się
mnożą, a reszta sama się znajdzie. Liczba
dotychczasowych warsztatów dochodzi już
setki!... Przykład wyszedł od Towarzystwa
Dobroczynności
dla chrześcij an, ale .....
tylko żydzi skorzystali z przykładu. Potem... z czasem... następcy nasi będą,
smutno kiwając głowami, biadać, i d/';iwić
się ."czysto żydowskiemu przemysłowi w
Piotrkowie," ale będzie to już po niewczasie. Dziś, pomimo danego przykładu, nikt
z ludności chrześcijańskiej pracy tej się nie
ima. To jest... "po naszemu!" co się nazywa.
- Podąg miej.~cowy, sosnowie<kopiotrkowski, z dniem 13 maja przestaje
hyć "miejscowym," gdyż dochodzió będzie
do samej Warszawy; tym sposobem, zamiast 4-ch, będziemy mieli 5 pociągów
dziennie w stronę Warszawy; w stronę zaś
granicy pozostają 4 pociągi.
./Jtej~ (;'Ilł~lłtal'lłą należałoby
częściej, naszem zdaniem, naprawiać. Obecnie już ona nieco obeschła, ale przed kilku dniami, niech Bóg broni, co się tam
działo i, jak ciężką była każda, już i tak
niewesoła za trumną pielgrzymka.
- Z sądu. Sprawa pana Julijusza
Heintzla z Łodzi, o nielegalne uźywanie
tytułu ,,'barona von Hohenfels" przyszła
pod rozpatrzenie sądu okręgowego w ubieglą środę. Oskarżał podprokurator A. Heincyg, obronę za obwinionym wnosił adwokat Andrejewski z Petersburga. Jako świad
kowie stawali p. Kwarenberg naczelnik
powiatu łódzkiego, oraz inżynier-architekt
p. J. :Markiewicz. Po wysłuchaniu zeznań
świadków, oskarżenia i obrony sąd, po
godzinnej naradzie, wyniósł wyrok uniewinniający oskarżonego.

- Nu, ł'eliclltlu:yi dóbr Kluki z pow.
piotrkowskiego, w dniu 28 z. ID. odbytej,
nabywcą takowych został p. Wł.Rogowski,
za najwyżej postąpiony szacunek, mianowicie za rs. 200,000. (Pierwszym razem
były nabyte za 120,000 rs.).
- fi? Znu'ieł'ciu zdarzył się w przeszłą sobotę w tamecznej fabryce, należącej
do Towarzystwa akcyjnego "Zawiercie"
(dawniej braci Ginsberg) bardzo smutny
wypadek. W dużym basenie, prze/';naczonym do parzenia materyi, pracowało czterech robotników przy układaniu towaru.
Wtem kran od pary, nie wiadomo z jakiej przyczyny, otworzył się i para całą
siłą w okamgnieniu zapełniła basen, parząc i dusząe znajdujących się tam robotników. Pomimo natychmiastowej pomocy,
wyjęto trupy.
SO.fJnowcu dnia 19 z. m. robotnik kolejo",y, "brekowy", łącząc pozostawione za stacyi wagony, zmiażdżony został buforami na śmierć. Nieszczęśliwy pozostawił żone i sześcioro dzieci.
Od nowegó roku jest to już trzeci wypadek śmiertelny, jak utrzymuje "Kuryjer
Warsz."-Budowa kościoła parafijalnego ostatecznie rozpocznie się z wiosną r. b. Pozwolenie urzędowe, jak również pozwolenie na zbieranie składek, już nadeszło do
tamtejszego urzędu powiatowego, jak" Tydzień" już donosił. Z powodu skromnych
funduszów (komitet posiada w Banku tylko rs. 16,000) budowa potrwa lat kilka.-
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Sprawy Ziemiańskie.

x "Program wyścigów konnych w Warszawie na rok 1893" wyszedł w oddzielnej
x Do licznych już artykułów o nieuro- broszurze, stronic 109, Warszawa. Druk
dzaju, "Wiestnik Jewropy" dodał pracę Jana Cotty.
K. Wernera, wychowańca akademii rolniczej piotrowskiej, o charakterze nieco ogólLicytacyje w obrębie gubernii.
niejszym i bardziej zasadniczym. Ze wzglę
du
na
takowe
przymioty
pozwolimy
ją
so- Z nłieszka, ni" ks. proboszcza Dut- 26 marca (7 kwietnia) ua placu Włodzimier
kiewicza w Dąbrowie Górniczej w dniu 5 bie pokrótce streścić.
skim w Piotrkowie na sprz e daż mebli, sprzętów
Najgłówniejszym
czynnikiem
urodzaju
h. m. skradziono pieniądze w gotówce, tudomowych i sukien, od sumy t 16 1's , 75 kop.
- 12 (24) kwietnia tamż e na 3-ch letnia dzierdzież papiery wartościowe, zamknięte w jest klimat, o którym dotychczas posiadakufrze. Złodzieje dopuścili się kradzieży, my zaledwie empiryczne wiadomości. Do- żawę dochodów: targowego, jarmarczuego i b'rukowego w m. Brzezinach, od sumy 180 rs. 50 kop. rokiedy ks. D. odprawiał mszę w !wściele. piero w ostatnich czasach poszukiwania cznie in plus.
Briicknera, Tripa, Richtera i Kremstena,
- 8 (2 1») kwi etnia w biurze p·tu rawskiego na
- W 'I'fłn-.rlazowie w dniu 18-ym meteo rologów niemieckich, uzasadniły, ja- 3-ch
l etuią dzierżaw ę dochodów z rzeźni miejskiej
z. m. w sali miejscowego klubu odbył się ko fakt, niewątpliwe peryjodyczne waha- w m. Rawie, od sumy 1,567 1'8. iu plus.
- 9 (21) kwietuia w urzędzi e gub. piotrkowgkoncert amatorski, Ila korzyść straży ognio- nia się klimatu, t. j. stopnia. przeciętnej
wej ochotniczej. Program składały: śpie ciepłot), i wilgoci w ciągu roku. Okresy ki ej na przebrukowanie części Piotrkowskiej i Ka·
ulicy i usypani e szosy ua części ul. Ciemwy chóru zorganizowanego przez p Oster- te, już to o charakterze suchym i ciepłym, liskiej
nej i konsenvacyję istniejących dl'óg szosowych,
mana i solowe śpiewy pp. F. i L .. a nad- lub też wilgotnym i chłodnym, wynoszą w m. NoworadomSku, od SIlmy 3,953 rs. 19 kop. oto grał na fortepijanie p. S. Dochód czy- mniej wiecej około 25 do 40 lat. Ostatnie raz na odbudowanie i kOll se rwacyją 11 mostów w
sty, dzięki naddatkom, wyniósł około 100 dwa stulecia, pod względem klimatyczuym, m. Zgierzu, od 4'l56 rs. 2l kop. in minus.
TS.; .iest to suma bardzo niewielka. Wo- układają się jak następuje:
Okresy wilgóle publiczność tutejsza nie odznacza się gotne i chłodne: 1691-1715, 1730-1750,
Kronika giełdowa.
·zamiłowaniem do muzyki.
1766-1775, 1086-1820, 1836-1855, 1~7l
21 l"arca.
- 'T 'I'omas:ou·te Jla,u'skim -1885. Okresy ciepłe i suche: 1716Znowu polożeuie kursów rublowych za granicą
dziłalność taniej kuchni gminy żydowskiej, 1729, 1751-1765, ]776-1805,1821-1835,
Otóż tedy od ro- . pozostało bez zmiauy. Dl'obaa zniżka nie przeno-zamkniętą została z dniem J 5-ym b. m. 1856-1870, 1~90-189.?
Przez czas jej trwania rozdzielono obiadów ku 1890 rozpoczął się okres suchy, który sząca jednej marki na 10) rublach, nie nasuwa korozmaicie wpływa na urodzai e; dodatnio mentarzy. Na uwagę zasługuje tylko to, że kallc8,500. Po zamknięciu ksiąg okazało się, że
'oJ
lerz niemiecki o świadczył w sejmie rzeszy, że nkłafundusz pozostały ze składek i różnych W Europie zachodniej, ujemnie zaś w Ro- dy haudlowe z Rosyją t.rwają bez przerwy w dalOdwrotnie, okresy wilgotne i chłodne szym ciąg u. Niewi ele mamy do powi edzenia o pawpływów wynosi rs. 200, tak, że w projek- syi.
cie jest otwarcie jej na nowo po świętach okazują się urudzajnemi w paustwie ru- pierach publicznych. Ceny ich poz03tały na jednym
skiem, przeciwnie zaH, poci~'oO"aJ' ą za sobą poziomi e. Ru ch przed ś wi ąteczny , jak zwykle barwielkanocnych-jak zapewnia "Kur. Codz."
~
dzo słab y . Kupowano listy zi emski e w większych
nieurodzaje w Europie, jak to miało miej- sumach po 100 kop. 75 do 100 kop. 9~ na rachu,~ Zgierzu urządzone niedawno sce przed 20 laty i było właśnie przyczy- llI'k spekn!<lntów. Listy m. Warszawy wi elce potanie kuchnie funkcyjonują b. dobrze. Z ną rozwinięcia się na wielką skalę wywo- sZlIkiwane po s uwały si ę na 102 kOI}· 35 za wszyR"
A k ' ół
. stkie sery je. Obligacyje m. Warszawy po 101.90
.
kuchni otrzymuje pożywienie 45-50 osób zu Z bozowego
Z
OSył ł Z mery l p nocneJ. zaofiarowaue. Listy m. Łodzi kupowane po 101.40,
dzienni e. Koszty utrzymania rzeczonych Zresztą, w Europie zachodniej rolnictwo stoi a 5% listy wileilski e po 101 kOli. 15.
kuchni zobowiązali się pokryć z własnych już na takim stopniu rozwoju, iż nie podZ papi erów rządowych z:ljmowano s i ę nową 4 1/,%
funduszów przemysłowcy zgierscy. Do lde- lega niewolniczo - klimatycznym zmianom; pozyczką po 991 /~ do 99'/4' Listy likwidacyjne
rowania sprawami kuchni i dyżurowania W Rosvi zaś przeciwnie, urodzai w zupeł- 98.65 w duzych i 98.50 w małych sztukach. PozyJ
'oJ
czka we wn ę trzua 95 3/ , za pi e nvszą i 95.20 za napodczas wydawania pożywienia ubogim u- ności zależy
od stanu atmosfery, co wyni- s tę pu e emisyj e. Pożyczka wschodnia 10'1 i 105.
tworzono komitet, który składają żony prze- ka z tego, iż ogólne warunki ekonomiczne Premij owe pożyczki 241 za picrw8 zą, 222 za drnmysłowców i obywateli tamtej szych. Dy- uniemożebniają rozwój intensywnej kultu- gą i 195 1/, za szlacheckie.
· .
W e dług not o,<ań biura bankowego Gazety LOBOżuruje codzień po dwie panie. - P. Józef
ro l lIlczeJ.
wail płacouo ostatnio: za marki 46.50, za fl"llllki
Goldstadt zakłada w Zgierzu fabrykę wy- ry Od
lat 30 wywóz zbożowy ruski rozwi- 38, za guld eny 78.5!).
robów kamgarnowych o 25 warsztatach; ja się znakomicie i z 92 mil. pud. wzrósł !!"""'~~~~~~~~~~~~~~~~~
skład dla swoich towarów pan G. będzie do 405 mil., t. j. wzrósł o 440%. Wzrost
6 ll1arca. 1893 roku.
miał w Łodzi.- W tych dniach zawarta zo- tłómaczy się nie udoskonaleniem rolniczej
stała umowa pomiędzy p. Kurmanem, maj- kultury (przeciwnie, stosunkowa ilość bydła
strem tkackim, a p. Gliicksmanem, kup- i sprzężaju znakomicie się zmniejszyła), ale
cem z Łodzi, celem prowadzenia na mniej- poprostu rozoraniem znacznych przestrzeni. Sąd Okręgowy Piotrkowski w wydziale
szą skalę fabryki towarów wełnianych w Że kultura rolna stoi w Rosyi na nizkim cywilnym w komplecie: prezydujący S. W.
Zgierzu.
stopniu rozwoju, dowodzi tego następujące Srzednicki, członkowie sądu: J. F. Chole- Na posiedzenie specyjalnej ko- zestawienie urzędowe: Zbiór z dziesięciny wicki, D. W. Antepowicz, pom. sekretarztt
J. S. Widem, na żądanie lcka Goldsztejnu
misyi, mającej obradować w ubiegłą śro w czetwiertiach: Anglija 16,6; Stany Zjedn.
i Sary Gutman postanowił: 1) ogłosić upa10,6;
Niemcy
10,6;
F:rancyja
9,7,
Austryja
dę w Petersburgu nad sprawą kolei obwodowej łódzkiej, udał się z Łodzi od fabry- 6,9; Hiszpanija 9,2; Włochy 6,9; Rosyja 4,6 dłość Szlamy Icka Szlamowicza oznaczając
za początek upadłości dzień 30 Marca 1892
kantów łódzkich, p. Stanisław Hertzberg, czetw. Pomimo niewysokiej produkcyjnoroku 2) majątek upadłego Szlamowicza we
a od kolei fabryczno-łódzkiej naczelny in- ści, rolnictwo ruskie wywozi tak znaczny
odsetek swej produkcyi, jak żadne inne. wsi Janków powiatu b1'zezińskiego i gdzie
żynier tejże p. Cieszkowski z Warszawy.
Podczas gdy od roku 1870 wywóz wzrósł takowy się znajduje opieczętować, 3) S1.1a- ~ł",ng;. Otrzymali rangi: radcy dwo- o 120%" produkcyj a rolnicza zaś zaledwie o mowicza oddać pod dozór policyi 4) Sędzią
ru-pomocnik naczelnika p-tu laskiego, a- 18%, gdy w roku 1~70 ilość ziarna, prze- Komisarzem mianować członka sądu D. F.
sesor kolegijalny Michał Szatałowicz; ase- znaczonego na spożycie, wynosiła 1,9 cze- Antepowicza, a kuratorem adwokata pt'zysora kolegijalnego-referent biura powiatu twierti na głowe ludności, wywóz zaś 16,8, sięgłego Nowickiego, 5) wyrok niniejszy
piotrkowskiego, radca honorowy Stanisław w r. 1890 spożycie wewnętrzne spada ni- ogłosić sposobem przez prawo wskazanym
Wojeńskij sekretarza kolegijalnego - stari poddać takowy tymczasowej egzekucyi.
żej 1 czetwerti na głowę, a wywóz przeszy referent wydziału wojenno-policyjnego wyższa 210 mil. czetw. Na ogół Rosyja wyN a mocy powyższego wyroku oraz na
gubernii piotrkowskiej Józef Bartoszek i wozi około 17% swej rocznej produkcyi, zasadzie decyzyi sędziego komisarza, wzydziennikarz tegoż wydziału Mikołaj Zanie- podczas gdy Stany Zjednoczone zaleclwie wam wierzycieli kupca Szlamy lcka Szlamojski.
8%. Ztąd to bierze źródło owo "chroniczne mowicza, aby się stawili w dniu 5 (17)
Kwietnia 1893 roku o godzinie 10 rano w
- Znaitln!1 t.ł1 duchou·ieństwie. niedojadanie" ludu, stwarzające niejako wydziale cywilnym Sądu Okręgowego PiotrAdministrator parafii Wyszyna ks. Franci- stadium przygotowawcze dla głodu, i tem
kowskiego, celem złożenia potrójnej listy
szek Kubacki przeniesiony został do para- się tłómaczy niewysoka produkcyjność prakandydatów na syndyków tymczasowych
cy
rolniczej
w
Rosyi.
fii Konopiska, w pow. cz~stochowskim; wininiejszej
upadłości.
J edynem wyjściem z obecnego przesilekaryjusz parafii Siewierz, ks. Leon BrykalKurator, adwokat przysięgły
nia
mogłaby
być
intensywna
kultura,
któski-do parafii Grodziec, jak piszą "Gub.
Nowicki.
raby w zupełności odpowiadała warunkom
Wiedom.
ekonomicznym. Ziemia jest droga, a prałlJ!Jka::ie nag"od:Ol1'!1(~h ca tania; to są jak najlepsze warunki dla
Poleca się pierw.•zo,·zę
na wystawie alkoholu w Paryżu, znajdu- zorganizowania gospodarstwa intensywnedn!J ił taili BIltet 41ł
jemy nazwisko p. M. Sprzączkowskiego z go; na nieszczęście jednak braknie czyn- giebkt w rlł. Ozędocltowie, w blizŁodzi, nagrodzonego medalem złotym za nika najważniejszego, t. j. kapitałn. Kapi- kości dworca kolei żelaznej.
wina.
tal ch~tniej lokuje się w przemyśle i w
Biuro bauko-vve Gazety LosoZamiast lł'i~'!lt świątecznycll, instytucyj ach kredytowych i ztąd to autor vvań,
vv 'Wal'szavvie Krah::ovvslrle
złożyli na święcone dla biednych pp. H. przychodzi do wniosku, iż dla d:i:wignięcia Przec1.rn.ieście Jł1 53, udziela bezpłatnych
Wojewódzki rs. l, M. Dobrzański rs. 1.
rolnictwa trzeba zmienić polityk~ celną i informacyj we wszelkicb apralVacb pieniężnych.
organizacyj ę kredytu długoterminowego.

:Zapowiedziane na dzień 25-ty b. m. przedstawienie na zasilenie funduszów nowego
kościoła do skutku nie doszło, z powodn
braku reżysera.-Do rzędu faktów, charakteryzujących miejscowe stosunki, zaliczyć
wypada okradzenie jednego z miejscowych
dyrektorów.
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HERBATA z
Herbata czarna pakowana w 1/), 1/2, II" l/S' 1/16 , l/a funt, oraz w metalowych puszkach z pod w6jnemi pokrywkami i kryształowych hermetycznie zamykanych. Herbata kwiatowa, zielona, żółta, zatcblista, prasowana, r6wnież najwyższe gatunki pakowane w Cbinach, w pudełkach oryginalnych po 2 i 3 funty na różne ceny.
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Dla Pp. Kupc6w i Handlujących warunki dogodne.
Herbata na8za sprzedaje się we wszystkich Znaczniejszych handlach kolouijalnych w Warszawie i na prowincyi.
.
A.lll·es SI"llldu: '#'al's::aWtl, Niectd'ł 4.
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LOKAJ! trogiDYREKCYJA
I NA~mNA ~~ŻN~ I
Żelaznej VIarssawsko· Wiedeńskiej

który posiada dobre świadectwa i rekomendacyje. może mieć \V Niechcicach, przez Gorzkowice, od l-go maja r. b. miejsce.
(3-1)

Letnie mieszkania l'

w Tworzyjankach pod Kolnszkami.e

Nakładem księgarni

G. Sennewalda W Warszawie wydano:
K,",iaty :naszych Rlieszkań z
198 rycinami,
przez
Edmunda Jankowskiego str. 330 in
qnarto • . • . Ceua rs. 3 k. 60
Warzy,",nictvvo wykład praktyczny uprawy rOMlin warzywnych, z
115 rycil ami i plauem ogl'odu,przez d·ra
Edwarda Lucas'a. Ceua rs. 1 k. 35
Łyż,",iarstvvo,
systematyczny podręcznik dla chcących w pręd
kim czasie nauczyć się śli~gać z 120
drzeworytami. Cena rs. - l~. 50

W'ildilla do Fadzenia, Kasztany pięcioletnie, Orze.
chy prawdziwe tureckie czteroletuie, do :nabycia. vv
sldadzie W'. ZALESKIEGO,", Piotrko-

Powołując się na poprzednie swoje ogłoszenie, podaje do
publicznej wiadomości, iż wprowadzony od dnia 12 (24) Styczuia r. b. skrócony do S-iu godzin termin bezpłatnego przechowywania w wagonach węgla kamiennego, przeznaczoI;lego do
wyładowania środkami odbiorc6w, traci od dnia 15 (27) Marca
l'. b. swą moc obowiązującą i od powyższej daty przywrócony
zostaje poprzedni 12-to godzinny termin bezpłatnego przecho- Zwracać uwagę
(l-l)
wywania, zgodnie z art. ~l Ustawy Ogólnej.
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~ ł żądanie
się Szanowną~ Pnblicznońć

Uprasza
o
lV "klepach
oló,",kó-vv pierwszej czysto swojskiej fabrylri pod firmą
St. MAJEWSKI i S-ka,
N ie kó
t rzy sprzedający bowiem ~alecają nparcle i stale ołówki
(4076 W.D.O.)
zagrallIczne.
Adres fabryki: ul. Złota 61 w Warszawie. (10-5)

PRO\Ą'IZORA

A. M. OSTROUMOWA
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jest to pewna sfera ludzi, która nie umiejąc zdobyć się na coś leps·ego, zajrnujtJ się podrabianiem różnych rzeczy,-między inuem,
korzysta z ogólnego uzuania przez Publiczność, Władze i powagi
lekarskie w kraju i zagranicą, preparatów firmy
",L E L I -W- A. .. ,~
wzięła się do podrabiania i naśladowauia takowych-a nie mogąc
dla swych falsyfikatów znaleźć pomieszczenia w aptekach i skła
dach aptecznych, rozlokowywa takowe po sklepach, sklepikach,
rozsyła przez pieszych kramarzy zwanych "węgrami', po wsiach
i małych miasteczkach.
Celem zabezpieczenia Publiki od wyzysku, FABRYKA "LELlWA" zapewni a, że autentyczne wyroby tej firmy, zuajdl1ją się
tylko w Aptekach i składach Aptecznych, jako miejscach właści
wyclI, przedstawiających moralną gwarancyję dla osób kaszlących
i osłabionych.
lRaj. i ~-ka .\11 1707) (4--1)
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LANOLINA Krem toaletowy LANOLINA

a

z fabryki Lanoliny w Martinikenfelde pod Berlinem.

Znakornitado pielęgnow.a~ia skóry; . . .
,,,t--'-"OllAt-1
do utrzymywanIa W czystOCCI) opatryZnakomitawa.nia .zbolałych mięjsc oraz ran na % Jot •
~ lf.
skorze,
~%
~,...
Znal{omitado ~ons~rwowania skóry glównie 11 ~<'/~.TyLKQ~~~~"'""
(
(lzIecI drobnych.
'lMĄRKt\~c;·
Nabywać można w tubkach cynowych po 25 k., w puszkaeh blaszanych
po 15 i 10 k. vv aptel,;ach i sl;;-la<lach aptecznych_
Skład Główny na Kl'ólestwo Polskie n J. Zaleszczyńskiego w \\ arsza ~ie, Przejazd ),Ił l.
(Raj. i S-ka .~ 795)
(52-2)
Redaktor i wydawca Miroslavv
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zaraz na wieś, nauczyciel lub
nauczycielka, z dobrą rekom endacyją, z językiljJU niemieckim, dla.
przygotovvania do ~iRl
nazyj lun 2-ch chlopcó,,",.
Reflektanci zechcą się zgłaszać pod
adresem: Koźmiński przez 13ełchatów
w Mokraczn.
(3-2)

~

"" ~ ~ ~ ..... 'ó;'
.~ ::i. -« ~
~ :g

1>-0
d

~ ~

POTP.ZEEU!

c:;

... -'"

'O ~

t:.~--~
~::i
~ "'.
s~ ~
b.

., '"

PODZ:IEMNE SZOZURY

JHYDLO

na firm~

na opakowaniach.

.5 -5)

Zatwierdzone przez l'lIodkiews.
Urzad Lekarski

(0-4)
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Włodzimierza Sapińskiego
W~~IEl K~MIEm} Km, W~GIEl ~RlEW~Y.
SKŁAD: przy Rynkn Aleksandryjskim
obok ogrodn po Pijarskiego w Piotrkowie. Obstalunki należy robić w skła,
dzie. Odstawa uatychmiastowa. (26 -3)

Dobrzański.
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nadejścia sprzymierzeńców, zawiadomiła Dolores, że
1lhwila zemsty się zbliża. Na myśl, że wkrótce zobaczy Ninę, swoją ukochaną, z którą po raz pierwszy
w życiu rozstała się na pół roku, serce Luizy drzało
-radością· Niepokoiło ją tylko, źe Anita, która na rozkaz Gabryela pojechała do Assomption, nie wraca,
"Choć codzień powrotu jej oczekiwano.
Pewnego ranku, zajęta robotą w polu, usłysza
ła dziwuy okrzyk. Stanęła i nadsłuchiwała ciekawie.
Bkrzyk, podohny do głosu ptaka, powtórzył się znowu i to bliżej. Obejrzała się wokoło, a widząc, że inne robotnice oddaliły się, zaczęła biedz co sił w kierunku, zkąd doszedł ją ów głos.
Wkrótce z poza gęstego krzaku wyszedł indyjanin.
- Czy ty mnie wołałeś?-spytała.
- Tak.
- Czy masz do mnie jakie polecenie?
- !tobu rozłożył obóz nad brzegiem Pilcomayo.
Oczekuje eię dzisiaj o zachodzie słońca. '
- O tej porze przyjść nie mogę; spostrzeżono
by moją nieobecuość.
- Przyjdź więc, kiedy będziesz mogła.
- Czy nie przyjdziesz po muie? Nocą nie trafię
·do obozu.
- Dobrze, przyjdę, ale gdzie cię czekać?
- Tu, w tem miejscu. Jeśli się spóźnię, czekaj
cierpliwie, bo muszę postępowae ostrożnie.
- Dobrze.
Ilu was jest?
- Sześciuset wojowników.

Mszczę się

-

mszcząc się, mogę ci
ci ją tem chętniej, że prawdziwa będzie to dla mnie rozkosz widzieć, jak niepokalana, przeczysta szata Małgorzaty, krajem choć w
błoto się dostanie... Nie cierpię cnotliwych kobiet!..
Szkoda tylko, że kapitan Baudoin powrócił. Utrudni
ci on niezawodnie dopięcie celu.
- Jakiż jest plan pani? Wszak obiecałaś dziś
wszystko mi powiedzieć?
- Otóż chwilowe spotkanie Gastona z piękną
paragwajką stwierdzone zostało przyjściem na świat
prześlicznego chłopca, o złotych kędziorach i błęki
tnych oczach ojca.
Malec ma dziś dwa tygodnie.
W oczach Małgorzaty okoliczność ta pogorszy ogromnie winę Gastona. Będzie się czuła dotkniętą, jako
-żona i matka zarazem ...
- Ale cóż ja mam zrobić?
- Drobnostkę. Bywasz wciąż u Mornans6w
i należysz do najbliższych ich znajomych. ~fusisz zatem
pokierować rzeczy tak, by jutro...
Pst!. .. ktoś nad.chodzi!
Wistocie, muzyka ucichła i niedaleko dał się
słyszeć odgłos czyicLś kroków. Po chwili ukazał si<t
Maksym.
- Hal hl.. Moja siostra z konsulem! Co pań
stwo tu porabiacie? Wyglądacie doprawdy, jak para
zakochanych, lub dwoje spiskowców. Ah! Lelio!
w oczach twoich czytam jakieś tragiczne myśli.
- Mylisz się Maksie. W moich oczach dziś radoŚĆ tylko wyczytać możesz.

tylko, a

()ddać przysługę,

Skarb

ponieważ

oddaję

zwyciężonych.
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Zmęczeni tańcem g'oście

prezydenta, rozproszyli
się po terasie i cichy dotąd kącik, w którym ukryła
się Lelia, napełnił się teraz gwarem rozmów i wesołych wybuchów śmiechu.
Małgorzata, wsparta na ramieniu prezydenta, zatrzymała się na chwilę przed kląbem datur.
- Go to za cudowny zapach! - rzekła-gdyby
nie był śmiertelny, napełniałabym zawsze pokoje.
kwiatami datury.
- Natura - wtrącił Maksym - daje nam tll
wzór fałsw, który skwapliwie naśladujemy? Takie
cudowne kwiaty zawierają w sobie truciznę.
- Istotnie, nieraz myślałam już o tern.
- Prezydencie, dlaczego niema tu dziś pana
Aramburo?-spytał ktoś z gości.
-- Niewesoła to bistoryja. - objaśnił Karol de
Rick - p-all Arambm'o dziś właśnie wypędził z domll
żonę, spotkawszy ją na scbadzce z oficerem argentyńskim.

- Co prawda, zbytek to surowości - zauważył
prezydent.
- Oh, bynajmniej! - zawołała Małgorzata,
mojem zdaniem postąpił bardzo słusznie.
- Jesteś więc pani za surowością bezwzględną?
-spytał Mornans.
- Jestem za bezwzględną wiernością-odrzekła
poważnie Małgorzata,
rzucając mimowoli wejrzenie
na męża.
Dano znać, że przybyli artyści, mający grą na.
mandolinie wypełnić jeden z numerów programu. Pani Moreno wzięła pod rękę Małgorzat~ i oddaliła się

oddalenie
a potem wspomnienie rodzinnego domu
od swoich i osamotnienie zupełne ....
Łzy napełniały jej oczy.
Gaston zdziwiony, że nie zastał jej wśród zebranych, pragnął ją również odszukać i obszedłszy wszystkie zakątki, powrócił llakoniec w to miejsce, gdzie
przed cbwilą miał tak ciężką z Lelią przeprawę.
- Małgorzato!-zawołał zobaczywszy żonę.-Ty
płaczesz?. Co ci się stało?
- Ah! to ty?.. Przepraszam cię, zmęczyłam się
cokolwiek, ale nie płaczę.
- Nie udawaj, kochanie... Cierpisz i płaczesz,
widze to doorze... Widziałaś mnie wiec z Lelią i to
cię niepokoi?
•
- Tak, to prawda-szepnęła Małgorzata.
- Gdybyś była s~yszała rozmowę naszą, byłabyś niezawodnie zadowoloua.
- Doprawdy?-zawołała radośnie.-A wiec kocbasz mnie Gastollie.
•
- Więcej niż kiedykolwiek i z całego sercaodparł Gaston, całując jej rękę.
- A więc chodźmy i połączmy się z zebranymi,
by tern łatwiej zatrzeć przykre wrażenie...

XVI.
Trzy miesiące upłynęły ot! rozmowy Luizy z kacykiem Itobu. Murzynka z dnia na dzień oczekując

