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1- - OGŁOSZENU. ---
I Za ogło8z enie l-razowe k. 8 
l od jednoszpaltowego wiersza 
petitu. Za ogłoszenia kilka
krotne - po k. 5. od wier-

. sza. Za reklamy i nekrologi, I 
I oraz ogłoszenia zagraniczne 
I po k. 10 od wiersza.-Zlt ogło 
szenia, r eklamy i lIekrologi na 
l-ej st.ronie po k.20 od wier-

sza petitu. 
(Jeden wiersz szerokości slrony= 

'" wierszom jed~~p~~ 
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Sklep Stowarzysze
nia Spożywczego . 

Cala Rosy ja święci dziś uroczyście wiel
kie wydarzenie historyczne w swojem życiu 
państwowem-Koron~ł.Cyję swojego Monar
cby. "Naueszła chwila-według słów Mani
festu- wykonania woli Pańskiej i spełnienia 
życzenia Cesarza i wszystkich wiernych sy
nów ojczyzny!" 

Ten wielki sakrament, tcn obrząuek świę
ty, którllgo świadkiem bezpośrednim była 
pierws7,a stolica, to zlanie się w jednej mo
dlitwie, w jednem uczuciu Cesarza ze swoim 
narodem mimowolnie naprowadza na myśl 
o głębokiej jego treści wewnętrznej, o jego 
znaczeniu państwowem. 

Wspomnijmy rzewną i tkliwą modlitwę, 
którą wznosi podczas Koronacyi klęczący 
Monarcha. Rozkazujący milijonom Władca 
nie dającego się objąć państwa, mudli się 
nietylko o zesłanie Jemu Samemu sławy, 

szc~ęścia i przewagi-o nie! On błaga Pana 
o "kierownictwo w rządzeniu narodem"; On 
błaga o mądrość i wiedzę na pożytek powie
rzonych Mu ludzi i chwałę Bożą, ażeby 

w dniu strasznego sądu "bez wstydu" zdał 
racbunek Bogu; On oddaje Swoje serce 
w ręce Boże dla zjednania szczęścia podwła
dnych Mu narodów. 

Słowem, Samowładny Monarcha zapomi
na o Sobie Samym, w imię szczęścia i pomyśl
ności poddanych. Na Niego pada ciężka 
praca, niezliczone zabiegi! Każdy z nas 
w swojem niewielkiem zajęciu widzi, ile na
prężenia sił, trudu i zmartwień doznać trzeba, 
ażeby urządzić należycie własną egzysten-cy 
ję. O ile razy zwiększają się te troski i gory
cze u Teg'o, do Którego stopni tronu scho
dzą się wszystkie niezliczone nici życia pań
stwowego wielkiego narodu. Ile trzeba po
konywać przeszkód, ile trzeba boleć w duszy 
za każdego i jednocześnie myśleć, czy dzieło 
Jego podoba się Bogu, gdyż Monarcha ziem
ski odpowiada przed Królem królów. 

Trudy Monarchy są niezmierzone, ciężkie, 
obowiązki liczne, a odpowiedzialność ol
brzymia! 

Pomni na Monarchę, Który wziął z pod
daniem na barki Swoje tak wielki ci\lżar, 
Monarchę, cieszącego się i łaskawego dla 
wszystkiego, co dobre i zacne, a groźnego 
jedynie dla nieprawdy i występku, i my 
wszyscy Jego poddani p~winniśmy uczestni
czyć myślą w Jego modlitwie i ślubach. 

Będziemy się modlili, ażeby Pan zesłał 

ukochanemu naszemu młodemu :Monarsze 
dobroczynną silę dla l\{onarszego dzieła, 

a zarazem w duszy swojej będziemy ślubo

wali ścisłe przestrzeganie praw, surowe 
i niezachwiane postępowanie, drogą prawdy 
i honoru, czy to w swojej rodzinie, w swo
jem kółku, 'tV służbie społecznej, czy Monar
szej. Wtedy tylko ulżymy Nowokoronowa
nemu Monarsze brzemienia rządów, wtedy 
tylko nasza ukochana Ojczyzna., wolna od 
smutku i nieprawdy, zakwitnie ku radości 
Pomazańca Bożego i sławą swoją oświeci 

świat, którego wszyscy przedstawiciele 
są dziś naocznymi świadkami Świętej Koro-
n~cyi. (" Warsz. Dniewn." nr 125.). 

Piotrków dnia 2S JUaja. 
Już na kilka dni przed Św. Koronacyją 

Ich Cesarskich Mości miasto nasze poczęło 
przystrajać się w zieleń i flagi, coraz wido
czniej przywdziewając na się świąteczny wy
gląd. To też w sam uroczysty dzień, we wtorek 
26 b. m., domy na wszystkich nieomal uli
cach tonęły w wieńcach i zwojach różno
barwnych flag', wszędzie nader gustownie 
porozwieszanych. Wogóle, cała główna 
ulica naszego miasta przystrojona była 
z wielkim smakiem, zwłaszcza gmach 
magistratu odznaczał się pravVdziwie art y
stycznem przybraniem. Ulica Pocztowa, 
główny punkt uroczystości, jako siedlisko 
władz naczelnych gubernii, wspaniały przed
stawiała widok, a dekoracyj a gmachów 
rządu gubernijalnego bezwarunkowo nale
żała do naj piękniejszych w mieście. 
Około 10 rano, w świątyniach obu wyznań 

chrześcijańskich rozległy się dzwony, na 
odgłos którycb ulice napełniły szeregi wier
nych, dążące do świątyń Pańskich, pośród 
których przeważały różnej formy i barwy 
mundury urzędnicze. Jednocześnie odby
wało się nabożeństwo i w miejscowej sy
nagodze, przystrojonej wspćmiale. Straż 
ochotnicza ogniowa w uniformach, z komen
dą swoją na czele, z chorągwią i oddzia
łowem i znaczkami, wyruszyła z szopy do 
kościoła po-pijarskiego w zupełnym komple
cie, lecz bez narzędzi ogniowych. Wszystkie 
sklepy były pozamykane, roboty wszędzie 
zawieszone. Podczas nabożeństwa nade
szła z Moskwy depesza o spełnieniu rado
snego faktu Ukoronowania i Namaszczenia 
Ich Cesarskich Mości. W tej cbwili odezwa
ły się dzwony, a po świątyniach zabrzmiały 
dziękczynne hymny. Po skończonem na
bożeństwie lud napełnił ulice, snując siQ 
gęstemi tłumami, lecz najludniej było 
na placu Aleksandryjskim, gdzie przy
gotowywały się igrzyska ludowe. Około 

godziny 2 w ogrodzie miejskim, przystrojo
nym w różnokolurowe latarnie i flagi, roz
poczęła grać orkiestra górnicza, złożona 
z 33 osób, staraniem JW. p. Gubernatora 
sprowadzona z Niwki, z kopalni Jerzy. 
Górnicy amatorzy, przybrani w malowni
cze swe mundury, pod wodzą swego ka
pelmistrza, sekretarza zarządu tow. Sosno
wickiego p. Wintem, wykonali hymn na
rodowy na dętych int:trumentach; później 
wiele innych utworów z precyzyją i kar
nością nie pozostawiającemi nic do życzenia. 
O -:! po południu w lokalu Towarzystwa do
broczynności dla chrześcijan, wobec JW. 
p. Gubernatora i członków Rady zarządza
j~~cej z prezesem swym na czele, rozdano 
obiady bezpłatne 240 ubogim. Obiady skła
dały się z wazki kapuśniaku na mięsie, 
funta chleba, 1/2 funta kiełbasy i porcyi zra
zów z kaszą i strucli, oraz szklanki piwa 
na (lsobę. Podczas obiadu przygrywała or
kiestra górnicza. Jednocześnie nadzór boź
l1iczny rozdawał bezpłatne obiady na placu 
przed bóźnicą, dla ubogich izraelitów; rozda
no po kieliszku wódki, po szklance piwa, 
mięso i bułki. 

O 6 wieczorem, w sali klubu miejskiego, 
zebrali się przedstawiciele wszystkich sta
nów na wspólny, składkowy obiad galowy, 
który przech~gnął się do późnego wieczoru. 
Podczas obiadu orkiestra górnicza wykony
wała c() chwila hymn narodowy, tak w cza
sie toastu za zdrowie Ich Cesarskich Mości 
N aijaśniejszych Państwa, jak i podczas 
toastów za zdrowie Jej Cesarskiej Mości 
Cesarzowej Wdowy i Jego Cesarskiej Mości 
N astępcy Tronu, przy bez usta nnem towa
rzyszeniu, niemilknącego "huna". 

Z nastaniem zmroku całe miasto rzesiście 
uiluminowane, napełniały do późnej < nocy 
tłumy ludu. Ulica pocztowa była niemi li
teralnie zapchana; ale bo też naj wspanialej 
płonęły tysiącami świateł gmachy rządu 
gubernijalnego, izby skarbowej, banku wło
ścijańskiego i biura miejscowego powiatu. 
Szczególniej w głównym gmachu rządu gu
bernijalnego balkony przystrojone gustow
nie, ozdobione cyfrą Najjaśniejszych Pań
stwa, Ich popiersiami i herbem państwa, 
oblane potokami różnokolorowego światła, 
efektowny tworzyły obraz. Niemniej pię
knie uiluminowany był i gmach magistratu, 
a nadewszystko miejscowy internat, gdzie 
wciąż palono ognie bengalskie. Rzęsistem 
oświetleniem balkonów i okien, odpowie
dniemi transparentami i flagami z złotem i 
lIlonogrami Najjaśniejszych Państwa, zwra
cały tcż powszechną uwagg miejscowy Klub 
cyklistów i szkola Alcksandryjska. Dziel
nica żydowska, starała. się zakasować ulice 
pryncypalne rZ<isistą illlDlinacyją, jako też 
przybraniem balkonów i domów, zwlasz
cza nieopodal bóżnicy, literalnie płonącej 
w ogniu. Po za miastem pięknie uilu
minowały swoje budynki; gazownia, dy-
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stylarnia parowa Brauna, huta szklana, 
mydlal'llia obok stacyi towarow~j i tartak. 
Na stacyi zaś towarowej, w popnt.ek szosy, 
wzniesiono bramę tryumfalną z zielcni i flag, 
oraz różnokolorowych lampcC'zek, która 
wieczorem, zwłaszcza z oddalenia, pr:led
stawiała sie bardzo malowni(;zo. 

Nazajutr~, po nabożeństwie w świąty
niach wszystkich wyznań, rozllano ludowi 
na placu Aleksandryjskim przeszłl) 1500 
kołaczy z mięsem, 1000 białych bułek 
i uczęstowano go piwem; poczem rozpoczęły 
się właściwe igrzyska, bezpłatna zabawa 
na karuzeli, tańce i wdzieranie się na słup 
namydlony, na którego szczycie jako nagro
dę położono całkowite u branie i zegarek. 
Poczęstunek odbywał się przy dźwiękach 
orkiestry górniczej, w obecności JW. pana 
Gubernatora. 

Towarzystwo dobroczynności o 1 z po
łudnia nakarmiło bezpłatnie 310 ubogich, 
równie jak i dnia popl'zedniego, obfitym 
obiadem. To samo uczynił i nadzór bożni-

. czny. Obiady dla chrześcijan pierwszego 
dnia rozdawane były kosztem piotrkowskie
go oddział u warsza wskiego ruskiego towa
rzystwa dobroczynności, drugiego zaś dnia 
kosztem miejscowego towarzystwa dobro
czynności dla chrześcijan. 

Prześliczna pogoda, po tylu tygodniach 
deszczu, zgromadziła w ogrodzie miejskim 
zwarty tłum pnbliczności, której spacer 
uprzyjemniała orkiestra gÓl'llicza od 3 do 
5 po południu. O 5 1/ 2 przeszła ona na tor 
Towarzystwa cyklistów gdzie do 7 odby
wały się wyścigi a,matol'skie naprędce za
improwizowane i dwukrotne corSG ogólne. 
O 9 wieczorem z policmajstrem na czele 
z placu Włodzimierskiego, poprzedzony przez 
orkiestrę górniczą, wyruszył wspaniały 
pochód z pochodniami, który prowadziła 
w pełnym rynsztunku straż ochotnicza 
ogniowa, a zamykały wszystkie cechy rze
mieślnicze. Pochód skierował się przez 
ulice "Gieorgiewską " , " Nowogrodzką ", 
"Połtawską", "plac Maryjski", "Piotrow
ską", "Petersburską" i l1Pocztową " . Cały 
pochód przedstawiał wspaniałe widowisko, 
któremu dodawał niezwykłego uroku wóz 
rek wizytowy, oblany mnóstwem światła 
i wyrzucający raz po raz race i fajerwerki. 
Tu też JW. Gubernator, zatrzymawszy or
kiestrę przed gmachem rządu gubernijalne
go, polecił powtórzyć przemarsz przez ulicę 
Pocztową, zkąd już ulicą "Petersburgską" 
straż udała się do szopy przy ulicy "Moskiew
skiej". Jednocześnie rozgorzały dnia tego 
ulice miasta ponownie wspaniałą ilumina
cyją, która powtórzyła si~ i dnia trzeciego, 
w którym to dniu miał miejsce w salach 
klubu miejskiego bal grandioso, wydany 
kosztem miasta, na który zgromadziło się 
mnóstwo osób, bawiących się blizko 
do rana, przy dźwiękach miejscowej orkie
stry, ad hoc zorganizowanej przez znanego 
al'tystę -skl'zypkę p. Brandta. Bal rozpoczął 
sie o godzinie 11 minut 10, polonezem pro
wadzonym przez JW. Naczelnika Gubernii. 
O godzinie 12 i pół, po odpowiednim po
siłku, wszyscy obecni, zgromadziwszy się 
na sali z kieliszkami szampana w ręku, 
na hasło dane przez JW. p. Gubernatora, 
podnieśli gromki, niemilknący okrzyk l1hu
ra", pijąc kolejno za zdrowie Ich Cesarskich 
Mości Najjaśniejszych Państwa, Cesarzowej 
Wdowy i Następcy Tronu, przy bezustannych 
dźwiękach orkiestry i śpiewie hymnu narodo
wego. Biały dzień już nastawał, gdy pozostali 
biesiadnicy, przed rozejściem się do domów 
pili jeszcze za pomyślność i wielkość Pań
stwa i za zdrowie wciąż obecnego pana 
Gubernatora. 

Tak się zakończyły owe pamiętne trzy 
dni uroczystości Koronacyjnych! 

Gdy się to działo w Piotrkowie, równo
cześnie i okolice miasta nie pozostały bez
czynne. Właściciel fabryki Józefów, Wil
helm Reich, zawiesił wszystkie roboty na 
dwa dni, przyczem robotnicy dostali zwy
kłą płacę zarobkową, oraz uczęstowano ich, 
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kosztem fabryki, piwem i zakąskami mię
snemi; wieczorem gma0hy fabryczne i domy 
micszkalne uiluminowano. W Niechcicae.h 
baron Gustaw Kl'uger uczynił to samo, a 
w gorzelni, gdzie roboty przerwane być 
nie mogą, pracowano tylko w nocy. Fabry
ka Fl'umkiua na Bugaju zwolniła robotni· 
ków od pracy na oba dni, wypłaciwszy im 
w stosunku zarobków tygodniowych. Oprócz 
tego, robotnicy dostali po kieliszku wódki, 
po butelce piwa i zakąskę zawiniętą w chu
stkę, która została już własnością robotnika, 
na pa miątkę uroczystości. ' Fa bryka wyro
bów żelaznych Kaszewice, Chaima Arono
wicza, rozdała robotnikom po bułce funto
wej, półfnncie mięsa i po dwie butelki piwa, 
a ponieważ robotnicy płatni są od sztuki, 
więc za oba dni, przez które zwolnieni zo· 
stali od pracy wydano im po 20 kop. dzien· 
nie. Fabryka papieru pakunkowego we 
wsi Lubiec Julij lma Cylke również zawiesi
ła roboty i uczęstowała robotników, wy
płacając im zarobkową płacę za oba dni. 
Osada Sulejów podobnie obchodziła dni 
św. Koronacyi, a tylko w piecach wapien
nych, w których wapno wypalonem bywa 
w piecach rumfordskieh, gd~ie roboty na 
dłużej przerywane być nie mogą, w pierw
szym dniu pracowano do 9, a w drugim do 
11 rano. 

We wszystkich wreszcie miastach i osadach 
guberni i przerwano roboty na dwa dni, domy 
poprzystrajano flagami, a wieczorem rzęsiście 
uiluminowano i puszczano fajerwerki. Wszę
dzie częstowano lud piwem i zimnemi przeką
skami; wszędzie przygrywały podczas po
częstunku i wieczorem orkiestry miejscowe. 
W szkołach elementarnych po osadach ze
brały się dzieci płci obojga i, z nauczycie
lami na czele, w ordynku poszły do kościo
łów na nabożeństwo, po ukończeniu którego, 
w tymże porządku powróciły do szkół, gdzie 
po odśpiewaniu bym nu narodowego uczę
stowano je cukierkami, a w Hozprzy, oprócz 
tego, herbatą i zakąską. W Rozprzy przy
tem, W olborzu i Grocholicacb, przeczytano 
dzieciom broszury o Koronowaniu Monar
chów Ruskich i znaczeniu tego obrzędu. 

---(0)---

Kronika łódzka. 
Łódź, w maju 1896 r. 

Choć l1Święta Zofij a-kłosy wymija", tym 
razem gospodarskie przysłowie zawiodła 
całkowicie, bo proces wykłaszania znacznie 
się opóźnił; pi>sadzone zaś w niższych po
zycyjach kartofle wygniły i trzeba je po
wtórnie dosadzać; inwentarz żywy nie od
żywia się w polu należycie, gdyż karmy zi
mowej już brak. Dalsze roboty polne około 
ukończenia posiewów roślin pastewnych 
były utrudnione, bo niepodobna było siać 
i orać w blocie, gdy nad nami i pod nami 
woda, której plagę niemniej odczuwają 
ogrodnicy; wszelkie bowiem warzywo siedzi 
jakby przybite do ziemi, a zawiązki kwiecia 
owocowego zmarniały. Słowem, wiosna te
goroczna jest wyjątkową i zasługuje na 
utrwalenie jej pamięci w księdze dziejów 
meteorologii. 

Fabrykanci nasi także z trwogą spoglą
dają w przyszłość; wiosna bowiem mija, 
a właściwych o tej porze odbiorców nie wi
dać; ukazują się natomiast stosy protesto
wanych weksli, podkopujących możność 
istnienia firm podrzędniejszych. 

Tak więc kaprysy przyrody spadły na 
nas całym swym ciężarem, dowodząc, że 
jesteśmy niewolnikami klimatu i ofiarami 
jego przewrotów, które wykreśliły z księgi 
pór rokn dwa najpiękniejsze miesiące: kwie· 
cień i maj. To też nietylko niebo mamy 
wciąż zachmurzone, ale i oblicza rolników, 
krawców, dyrektorów orkiestr, przedsię' 
bierców ogródkowych i wogóle wszystkich, 
którzy opierają swe istnienie materyjalne 
na sezonowo-wiosennem. ożywieniu. 

~ 22 

W takicb to zarysach przedstawia się kraina. 
Flory, Pomony i Cerery, oraz świat Merku
rego, który przenosi nas w inną sferę, mia
nowicie w sferę nieszczęśliwych wypadków 
oraz katastrof budowlanych. Bo wiedz, czy
telniku, że po za specyjalizowaniem się 
w kierunku przemysłowym {który mimo pe
ryjodycznych, lecz na szczęście przejścio
wych kryzysów, wciąż się podnosi i dosko
nali), Łódź posiada innego jeszcze gatunku 
dwie specyjalności "sezonowe", specyficzne, 
że się tak wyrazimy: walenie się nowo
wznoszonych domów i wypadanie służących 
oknami podczas ich mycia. Na całym globie 
ziemskim chodzą może po ludziach wypadki, 
lecz stosunkowo najbogatszą w nie wydaje 
mi się Łódź, gdzie co roku o tej porze notują 
kroniki mniejs:le lub większe katastrofy 
budowlane, z ofiarami lub bez ofiar w lu
dziach; co roku podnosi się też z bruku kilka 
męl!zeuic, które swe lekceważenie elemen
t~l'Dych zasad ciężkości... przypłacają ży
CIem. 

I tego roku nie obeszło się bez wspomnia
nych katastrof, z których ostatnia miała 
miejsce przy ulicy Widzewskiej, gdzie nowo
wzniesiona kilkopiętrowa budowla zwaliła 
się w kupę gruzów i, gdyby nie Opatrzno
ściowe usunięcie się w samą porę 30 robo
tników mularskich, klecona na tandetę nka
mienica" zamieniłaby się dla nich w stra
szne cmentarzysko! 'Trudno doprawdy nie 
oburzać się na samą myśl, że do efemery
cznych domów łódzkich wprowadzają się 
rodziny, nad głowami których, niby miecz 
Damoklesa, wisi śmierć... nienaturalna! 
A właśnie przyczynę runięcia ostatniej bu
dowli przypisują lichemu materyjajowi bu
dowlanemu, cienkim murom bez wlasnych 
ścian szczytowych, słowem-chęci posiada
nia domu i znacznych zeń dochodów ... ko
sztem życia bliźniego! Przeciwko nieposkro
mionej, a wyuzdanej spekulacyi, wystąpiło 
ostatnim czasem grono szlachetną myślą 
ożywionych architektów i przedsiębiorców 
budowlanych, którzy, w liuzbie 11, skoalizo
wali się w syndykat, dawszy w umowie re
jentalnej zobowiązanie: niepodpisywania 
planów budowlanych wykończonyc.h przez 
osoby niepowołane, rozciągnięcia ścisłej kon
troli nad jakością ma.teryjałów budowla
nych, majstrami i dokonywanemi robotami, 
wnosząc takowe szczegółowo do specyjal
nych dzienników danej budowli i t. p. Nadto, 
syndykat ustanowił normę wynagrodzenia 
za wznoszenie budowli i sporządzanie planów 
budowlanych, podzieliwszy je na kilka od
dzielnych grup, od najprostszych do najoka
zalszych gmachów. W tych dniach odbyła 
się właśnie wspólna nal'ada budowniczych 
i murarzy tutejszych, w sprawie zastosowa
nia wszelkich środków bezpieczeństwa, oraz 
zabezpieczenia trwałości nowowznoszonych 
domów. Tylko gorąco przyklasnąć podo
bnemu postanowieniu, broniącemu intere
sów własnych i szerokiego ogółu, któremu 
rzetelne odda usługi i niejedno może ocali 
życie! 

Gdyby podobną wojnę krzyżową podjęto 
w sprawie ukrócenia wypadania służących 
oknami, niczem niezabezpieczonemi i nie 
wiadomo dlaczego na zewnątrz otwierane
mi-nie byłoby świeżej mogiły, do której 
złożono pogruchotane szczątki 25-1etniej 
Mal'yjanny W ądołowskiej, zmarłej w trzy 
godziny po wypadniqciu z okna trzeciego 
piętra. 

Czas otworzyć weselszą księgę świata, 
której stronice, wnosząc z czekającycb na 
łaskawość nieba projektów, wypełnią się 
sezonowemi zabawami sportowemi i kOl'PO
racyjnemi, jakie karnawałowi zielonemu 
wróżą powodzenie zupełne. _ 

O drużynie p. Wołowskiego, znanej z su
mienności w służbie :Melpomeny-pisać zby
tecznie; obecny bowiem skład jej, zwłaszcza 
męzki, zrekrutowany jest z wy bitniejszych 
przedstawicieli sceny i niejednego prawdzi
wego talentu, któremu public:lność łódzka 
uznanie należne wyraża, żałując s:lczerze, 
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iż zabiegi p. Wołowskiego w sprawie prze
p~dzenia sezonu letniego w. Łodzi nie 
doniosły pożądanego skutku. Zyczącmu go 
w Warszawie, żywimy nadzieję ujrzenia 
p. W. w sezonie zimowym. Kampaniję tea
tralną kończy dyrekcyja pozostawieniem 
wśród łodzian najprzyjemniejszycb wrażeń 
artystycznych, które nie zatarłszy się po 
tryumfalnych występach p. Mal'czellówny, 
z entuzyjazmem przyjmowanej, odświeżą 
się w pamięci przez znakomitą grę artystów 
warszawskich: Frenkla, Leszczyńskiego 
i Wolskiego, których gościnne występy 
obwieściły afisze. O urozmaiconym reper
tuarze i starannej inscenizacyi sztuk-niema 
co i mówić. Enka. 

---(.ł---

. Rozboje w Dąbrowie. 
II. 

Banda Bogusławskiego i Jeziorka. 

W dniu 29 b. m. sąd okręgowy tutejszy przystą
pił do osądzenia dmgiej grupy przestępstw bandy 
rozbójniczej, której za teren operacyj słuzyły po
wiaty będziliski i częstochowski. 

Akt oskarżenia w streszczeniu przedstawia się 
jak następuje: 

011 ucieczki Bogusławskiego z więzienia śledcze
go w Będzinie d. 10 sierpnia w r. z. rozpoczął się 
w okolicy szereg uapadów zbójeckich, grabie:zy 
i zbrodni, które terroryzując mieRzkailców, obudziły 
jednocześnie czujność policy i, i tej udało siQ po
chwycić kilku człouków zorganizowan~j bandy. 
Niedługo potem, kiedy Bogusławski z kilku swymi 
towarzyszami przeszedł do Austryi, przycichły wie
ści o zbrOjnych napadach, które z tem większą wy
buchnęły siłą w pierwszych dniach listopada r. z., 
zwłaszcza, gdy z więzienia w Piotrkowie umknął 
osądzony tam Piotr Jeziorek i po zamordowaniu 
kochanki swej l\1aryjanny Owczarek objął dowódz
two nad baudą. - Z całego szeregu licznych prze
stępstw bandytów, najbardziej charakterystycznemi 
były: 1) napad zbrojny na dom Pawła Surowca 
na kolonii Józefów; 2) zamordowanie Maryjanny 
Owczarpk; 3) napad zbrojny na dom Nowakowskie
go w Żarkach; 4) napad na robotników huty 
szklanej w Sosnowcu i 5) morderstwo spełnione 
na osobie piekarza l!'eJdmana. 

W nocy 15 grudnia r. z. do domu Pawła Suro
wca na kolonii Józefów poczęli się dobijać jacyś 
nieznani ludzie po(l pozorem, że z polecenia bur
mistrza m. Będzina poszuknją zbiegłego z więzie
nia Ka:uimierza Bogusławskiego. Gdy im otworzo
no wbiegli do izby z rewolwerami zawieszonemi 
na rzemieniach przez ramię, z rewolwerami w kie
szeniach i nożami w ręku, a zażądawszy kluczy, 
pootwierali kufry i szuflady widocznie poszukując 
pieniędzy. W tymże czasie przechodzący obok do
mu Surowca stróże, nocni Zasadzeń i Zabawek, spo
tkali przed sienią nieznanego 80 bie człowieka, któ
ry na zapytanie, co za jeden i czego tu chce, za
groził im rewolwerem. Stróźe udali się o pomoc 
do sołtysa Bugaja, skoro atoli powrócili w zwię
kszonej sile, rabusie, ostrzeżeni przez czatującego 
przed domem, poczęli uciekać, strzelając z rewol
werów. Strzałami temi zranili ciężko sołtysa Bu
gaja w nogę, a ZasadzeniII kontnzyjowali w szyję. 
Surowcowi zaś, którego w dodatku ranili w rękę, 
zabrali 26 rs. kop. 50. Aresztowany następnie 16 
grudnia w Łodzi Kazimierz Bogusławski, poznany 
był przez Surowca, jako kierujący napadem na 
jego dom; Surowiec poznał takie i drugiego are
sztanta, Ludwika Gomułkę, jako tego, który pier
wszy wszedł do jego domu. Wreszcie gdy pochwy
cono i resztę członków napadu na dom Surowca: 
Wojciecha Wołczyńskiego, Piotra Mosurę, Piotra 
Jeziorka, Kostrzewę, Synowskiego i iunych, przy
znali się wszyscy nieomal do napadu na dom Su
rowca i wsklłzali na niejaką Maryjannę Olczyk, 
która jakoby podmówiła ich do tego czyuu. 

Jeziorek miał kochankę Maryjannę Owczarek, 
która atoli po aresztowaniu go i osadzeniu w wię
zieniu piotrkowskiem zawiązała stosunki miłosne 
z innymi. Jeziorek, dowiedziawszy się o tem, lista" 
mi pisancmi z więzienia ostrzegał niewierną i gro
ził jej zemstą. Owczarek była głucht~ na te groźby; 
skoro jednak dowiodziała sie o ucieczce Jeziorka 
z więzienia, postanowiła ukryć się na czas pewien. 
Jakoz 16 grudnia r. z. udała się na koloniję Warpe 
do domu Ziembińskich i tam zamieszkała pod przy
branem nazwiskiem u małżonków Łuczków.-Je
ziorek, dostawszy się po ucieczce do Będzina, kupił 
tam rewolwer i rozpoczął poszukiwania Owczar
kowej. 0<1 przyjaciółki jej Łuczyńskiej, przed któ
rą udał agenta tajuej policyi łódzkiej, dowiedział 
się o mieszkauiu Maryjanny. Wieczorem 18 gru
dnia, podczas, gdy zebrani u Łuczków sąsiedzi 
grali w karty, do pokoju wszedł nieznany nikomu 
młody mężczyzna z rewolwerem w ręku. Na jego 
widok Owczarkowa wydała okrzyk grozy, zerwała 
się z miejsca, zakryła oczy rękoma i wybiegła do 
sieni. Nieznajomy wystrzelił do uciekającej,ąc rani 
ją w ramię. Maryj anna, widząc drzwi do mieszka-
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nia Ziembińskich otwarte, schroniła się do nich. Maryjanna Olczyk, Karolina Daniclewska, Michał 
U Ziembińskich było wówczas kilka kobiet. Nie- Jabłoński, Katarzyna Zientek, Franciszek Jabłoń
znajomy, nie zważając na nic, wszedł do pokoju ski, Franciszka Kunicka, Piotr Bosak, Szlama 
i grożąc obecnym rewolwerem, wyprowadził 011'- 8zteinitz, Dawid Słomnicki, Mordka Szteinkeler, 
czarkową na podwórze. Tu pięciu wystrzałami I .l<'ranciszka Cembrzyńska, Józef Cembrzyński, Win
z rewolweru położył ją trupem; a następnie naj- ronty Szostek, Antoni Nowak, Franciszek Dzie
spokojniej powrócił do mieszkania Ziembiilskich (hoic, Jan Cholewa i Józef Dl'obnik, o ukrywanie 
po czapkę, którą tam zostawił. Był to Jeziorek, członków bandy w swych mieszkaniach, dawanie 
którego po aresztowaniu poznali obecni przy całPj im wskazówek w cela,.}l zbrodniczych, zaopatry
opisanej powyzej scenie. wallie ich I\'" broil i amunicyja, wreszcie o za ku-

Do domu Stanisława Nowakowskiego w oladzie pywanie i przechowywanie zrabowanych i pOlu'a-
Żarki w nocy 24 grudnia podeszło kilku zamasko- <1zi,o nrch ~zeczy. . . 
wanych ludzi, uzbrojouych w rewohl'c ry i noże, Svnadkow ze strony oskarzema wezwano 99. 
a zobaczywszy stojącego pod domem mah'go chło- d. c. n. 
pca Święckiego, wystrzelili do niego z rewolweru. ---«+:n----
Następnie, pochwyciwszy chłopca za ramiona, we-
pchnęli go do izby na lewo, zagroziwszy, aby pod 
grozą śmierci ani pisnął; sami zaś jęli się dobijać 
na prawo do mieszkania Stanisława Nowakowskie
go, w którem znajdował się podówczas li tylko 
Michał Nowakowski, staruszek. Skoro Nowakowski 
otworzył im drzwi, ranili go wystrzałem z rewol
weru i zażądali pieniędzy. Nowakowski wskazał 
na duzy kufer, od którego oddał im klucze. Ral)U
sie wyjęli z kufra 303 ruble w biletach banko
wych, rubla srebrnego i 60 sztuk złotych marek 
pruijkich; poczem zabrawszy knfer z sobą, wrszli 
na ulicę. Tu napotkali przed sieniami domów, wy
wabionych wystrzałami sąsiadów Nowakowskiego: 
Seweryna Otrembskiego, r.Iaryjannę Sosnowską, 
Annę Kozioł i Katarzynę Rados. Rabusie podeszli 
do nich z groźną miną, wskutek czego wszyscy 
oni przestraszeni cofnęli się do mieszkail swych, 
oprócz Sosuowskiej, którą wystrzałami złoczyllcy 
cięŻko poranili.-Nazajutrz przybyli na stacyję 
Myszków agenci policyi łódzkiej z 10 strażnikami, 
poszukując Bogusławskiego, o którym dowiedzieli 
się, jakoby był ukryty we wsi Poremba u cyganki 
Danielewskiej. Skoro atoli podeszli do jej chaty, 
człowiek stojący na straży wbiegł do izby , 
a IV chwilę potem wybiegło z niej kilku ludzi, 
którzy rozlecieli się w róznc strony. Strażnicy pn
ścili się w pogoń, lecz rabnsie przywitali ich strza
łami. Trzech z nich, przy zobopólnej wymianie 
strzałów goniono przeszło ló wiol·st.-Schwytany 
został tylko Wojciech Pawlak, który wymienił 
wszystkich uczestników w rozboju u Nowakowskie
go, między którymi byli Bogusławski i Jeziorek. 
Około 9 wieczorem 18 stycznia r. b. robotnicy 

huty szklanej w Sosnowcu szli w stronę wsi 
Ostrog6ry. Naraz napotkali kilku ludzi, na czele 
których kroczył Jędrzejak, dobrze znany robotni
kom Hulczyńskieml1 i Bamńskiemu. Rabusie bez ża
dnej widocznej pl'zyczyny napadli na robotników, 
poranili ich nożami i rewolwerami, a zabrawszy 
jednemu z nich Ignacemu Słocie palto, odeszli 
w stronę szynku Gajdy, gdzie znajdował się pod
ówczas straznik ziemski Gribinko ze stróżami no
cnymi. Na huk wystrzałów wyszedł on z szynku, 
lecz słysząc gęsty ogień i krzyki, wrócił spiesznie 
z powrotem, chroniąc się przed niebezpieczeń
stwem. Robotnicy po odejścin zbójców pozbierali 
ranny eh towarzyszy, z któqch jeden, Ignacy Słota, 
otrzymał śmiertelny postrzał w płuca. - Jeszcze 
robotnicy zajęci byli niesieniem pierwszej pomocy 
ranionym, gdy około szynku Gajdy, odległego od 
miejsca napadu około 600 kroków, rozległy się 
wystrzały. W tejże samej sieni, gdZie mieści się 
szynk Gajdy, mieszkał piekarz Feldman, który, 
idąc do piekarni w oficynie, napotkał w ciemnym 
korytarzu jakiegoś człowieka i mimowolnie schwy
tał go za rękę. Schwytany nderzył Feldmana no
zem w piersi, a na krzyk ranionego wybiegli z je
go mieszkania syn Fel<1mana Jallki~l i zięć Mosiek 
Mejerowicz i pospieszyli ojcu z pomocą. Wówczas 
napastnik zawołał na swych towarzyszy, którzy 
natychmiast wbiegli do sieni i zaczęli strzelać 
z rewolwerów. Jankiel i Mejerowicz scbronili się 
do mieszkania, pozostawiając na łasce losu Feldma
na, który po upływie 20 minut umarł z odniesio
nej rany. Rabusie zaś, wybiegłszy na podwórze, 
dali jeszcze ognia do okien w mieszkaniu Feldma
na. W tej samej chwili furman kupca Borensteina 
Jeziorski, usłyszawszy wystrzały, wyszedł na ulicę; 
lecz zaledwie otworzył furtkę, dostał kulą w pra
wy bok, od której nazajutrz zakończył życie. Tym
czasem stmżnik Gribinko ze stróżami Galem, Stra
uchem, Friedmanem i Ajzenem wyszedł na ulicę, 
a zobaczywszy ue-iekających rabusiów, puścił się 
za nimi w pogoń w stronę wsi Ostl·ogóry. W polu 
jeden z nich upadł i był scbwytany przez Gala 
i Ajzena; drugiego przytrzymali Gribinko z Feld
manem. Byli to Piotr Jeziorek, oraz Juljan Ję
drzejak, ubrany w palto odebrane Słocie. 

Zwolna wyłapano całą bandę, złożoną z pozbawio
nych wszystkich praw stanu zbiegłych z więzień prze
stępców, z pobytowych złodziei, pozbawionych już 
niektórych praw i przywilejów, oraz obojga płci 
młodzieży próżniaczej i na wskroś zepsutej. Z li
czby 31 przestępców oddanych z mocy aktu oskar
zenia pod sąd okręgowy tutejszy, większość liczy 
od 19 do 26 lat, a ani jeden nie przekracza 40. 

Na ławie oskarżonych zasiedli jako obwinieni: 
Piotr Jeziorek, Walenty Kostrzewa, Walenty So
bański, Juljan Jędrzejczyk, Piotr Moslll'a i Józef 
Synowski, o utworzenie bandy rozbójniczej, oraz 
o grabieże, naplIdy rozbójnicze i morderstwa. 

Wojciech Walczyński, Ludwik Gomułka, Ignacy 
Łynkoś, Kazimierz Bogusławski, Józef Wyporski, 
WOjciech Pawlak, Wilhelm Wenge i Wawrzyniec 
Pieczara o współuczestnictwo w bandzie rozbójni
czej, w jej napadach i morderstwacb; 

Z Miasta + 

I Okolic. 
- JW. Pan Gubel'lIator Piotrkowski 

otrzymał rangę radcy tajnego. 
- P,·zejazd. W poniedziałek 25 b. m. 

przejechał przez tutejszą stacyję pociągiem 
kuryjerskim Nuncyjusz Papieski monsgr. 
Agliardi, dążący do ~Ioskwy na Sw. Koro
nacyję Najjaśniejszych Państwa. 

- W B"zezillach kasa miejska wyasy
gnowała rs. 1,000 na o bcb6d w mieście uro
clystości koronacyjnych. 

- l\"a odpust. W sohotę 23 b. Dl., pomię
dzy 9 a 10 rano, przeszły przez stacyję tu
tejszą cztery pociągi nadzwyczajne, wiozące 
4,250 pątników na odpust do Częst.ochowy. 
Byli to przeważnie włościanie z za Bugu 
i Narwi. 

- Częstllcbowa. Roboty około ukończe
n!u gmachu panoramy "Golgota" przeciągną 
SIę do ~O czerwca. Od niedawna począł kur
sować omnibus konny ze stacyi kolejowej Ha 
Jasną-Górę za opłatą po 5 kop. od osoby. 
Z okolic dochodzą bardzo posępne wieści 
o stanie tegorocznych urodzajów. Rolnicy 
przepowiadają niebywałą drożyznę zboża. 

- NOI'malna ustawa. Straż ochotnicza 
og?iowa tut~jsza odebrała ustawę normalną, 
śWIeżo zatWierdzoną przez p. ministra spraw 
wewnętrznych. Z treścią tej ustawy poznajo
mierny czytelników w jednym z numerów 
następnych. 

- Świ~ta tlyjecezyjallle. Urząd guber
nijalny tutejszy do spraw fabrycznych, roz
patrzywszy kwestyję święcenia przez robo
tników fabrycznych świąt miejscowych dy
jecezyjalnych, postanowił, że nie stawienie 
się robotnika do pl'acy w dzieli paratijalne
go święta, nie może być uważane za lekce
ważenie obowią'!,ków, a teru samem nie może 
podlegać karze. 

- Uporządkowanie skal·bca. Studyja 
około uporządkowania skarbca jasnogór
skiego, przedsięwzięte przez p. Martynow
skego, są już na ukończeniu. Wkrótce wszy
stkie pamiątki, pomieszczone zostaną w sza
fach oszklonych i opatrzone będą numerami, 
z pomocą których w wydanym ad hoc prze
w~dniku łatwo hędzie można odnaleźć icb 
opIsy. 

- Obłóczyny. Na Jasnej-GÓL'ze w Czę
stochowie odbyły się w zeszłym tygodniu 
obłóczyny nowo wstępujących do zakonu 
ks. Paulinów nowicyjantów: ks. Sposowskie
go, wikaryjusza z Nieświeża i p. Terleckie
go, jeometry z Kalisza. 

- Kompanije zagl'aniczne. Na odpust 
Zielonych Swiątek przybyły do Częstocbowy 
dwie kompanije z okolic Raciborza i Ruty 
Królewskiej na. Szląsku, oraz duża kom pa.
nija, złożona z 200 pielgrzymów z pod Oło
muńca na Morawacb. 

- Album)' Jasnogó,·skie. W środk.owej 
bramie jasnogórskiego klasztoru urządzono 
kiosk do sprzedaży albumów z widokami 
k.lasztoru, które bardzo ch~tnie nabywają 
pątnicy. . 

- Testament. S. p. ks. dziekan Gajew
ski, b. proboszcz nowora.domski, testamen
tem własnoręcznym przeznaczył: rs. 1,000 
na kościół parafijalny w Noworadomsku, 
rs. 1,000 na wykończenie katedry w Włocła
wku i rs. 1,000 na kościół wSIeszynie, 
w gub. kaliskiej, w miejscu swego uro
dzenia. 



4 TYDZIEŃ 

Nominatyje. Mianowani zostali: sę- instrument, przy pomocy którego znacznie 
dziami gminnymi na następne trzechlecie od uproszczonem zostało świdrowanie pokła-
1895 ".: młodszy kandydat do praw sąd 0- dów górniczych. Przy świdrowaniu z pomo
wych przy izbie sądowej warszawskiej Her- cą dyjamentu używane bywają wydrążone 
manowski - 2-go okręgu i Antoni W oźni- sztangi, dziqki którym można zbadać cale 
cki - 3-go okręgu p-tu czqstl,ehowskiego; uwarstwowienie pokładów górniczych, nao
Julijusz Chawłowski--4 -go okr~gu i Józef cznie ukazujące ich rozłożenie. Lecz, aby 
Wasiłowski-7-go okręgu p-tu piotrkowskie- zbadać całe uwarstwowienie, należało zużyć 
go; Tomasz Dębski-3-go okrl1gn p-tu no- wicIe czasu i pracy. Instrument p. H. proces 
wonlllomskiego; Józef Troć-o-go p-tu bg- ~widrowania przyspiesza znacznie i czyni go 
dzińskiego i zatwierdzeni zostali s~dziami o wicIe tańszym. Wynalazca opatentował 
gminnymi z wyborów: Kazimicrz Wylazło w- już swój instrument we Francyi, a obecnie 
ski-l-go okręgu, Jan Kempfi-3-go okręgu stara się o przywilej nit Rosyję. 
p-tu piotrkowskiego;. ?,e?dor ~ruje~icz.- - Bilety sezonowe. Kolej łódzka od 27 
4-go okrqgu p-tu brzezllJskIego; K?rnelI PI~ss 1. m. rozpoczqła wydawanie biletów sezono
- 4-go okręgu l~-tu częstochowskIego; W~n- wych na przejazd z Łodzi do Koluszek 
centy Ł?skowskl-~2-g:0 okręgu p-tu rawskIe- i z powrotcm. Cena tych biletów wynosi 
go; StanIsław NOWlCkl-4-go okręgu p-tu bę- miesiecznie: w kl. I 30 rs_, W II 20 rs., 
dzińskiego; Stanisław Gałecki-4-go okręgu i w IIi 13 rs. 
p-tu łódzkiego; Aleksander Masłowski-l-go - 'ł'l'umwuje w Łodzi. Konkurs na bu
okręgu i Stal~isław. Rogac~e~ski 4-go okrę- dowę tramwajó'w w Łodzi ogłoszony zosta
gu p-tu laskIego I WłodZImIerz Domonto- nie w sierpniu r. h. 
wic~-2-go ?kręgu .p-tu no,,:o~·adomskie~o.---:-: - Pożm' w Łodzi. W nocy około 11 
Mlanow~n~ zostah: ~łodz11111erz Ta bonssklJ 19 b. m., straż og'niowa ochotnicza łódzka 

-pOmOCnIkIem komlsa!·z.a I ~l~ks~n.dr~~- zaalarmowaną została niezwykłych rozmia
sklego . ucz~stku łódzkIej polIcYI. m.leJskleJi rów pożarem w fabryce farb Eicblera przy 
urzęd';llkaml pocz:-t.elegrafn.: KaZImIerz Mu- ulicy Wulczańskiej. Ogień powstał w suszar
zllłowlCz--nrzęd~lkIem ,vI rzędu z wyższym ni; dzięki atoli energicznemu działaniu połą
etatem do łódz~lego b,lUra P?,cztowego; Jó- czonych oddziałów straży, pożar wkrótce 
zef Szulakowskl-tamze z l11zszym etatem; umicjscowiono. Straty wynoszą około 
Edward Daldel'-do Dąbrowy. 10000 rs. 

- Zmiany w duthowiellshvie. Wikary
jusz parafii Złaków w pow. łowickim, ksiądz 
Albin Jędrzejewski przeniesiony został do 
parafii Wniebowzięcia N. 1\1. P. w Łodzi. 

- Osobiste, Zaliczeni do sądu okręgo
wego piotrkowskiego pp. Carewski i Sobi
czewski, mianowani zostali sędziami śled
czymi, pierwszy powiatu będzińskiego a dru· 
gi rawskiego. 

- NOWOl'udolllSk rozwija. w r. b. ruch 
budowlany na szeroką skaIq. Fabryka mebli 
giętycb br. Thonet buduje dwa nowe pawi
lony; właściciele tartaku parowego pp. FOI'
ster i Rechterman stawiają suszarnię parową. 

- Omnibusy kursujące pomiędzy Łodzią 
i Brzezinami, o których już pisaliśmy, utrzy
mywane przez jednego z mieszczan m. Brze
zin, z powodu zbyt silnej konkurencyi ży
dowskiej, przestały w tych dniach kurso
wać, przynosząc ZlJaczne straty swemu przed
siębiorcy. 

Nowol'adolllsl.. Kartofle, wskutek 
bezustannych deszczów, w wielu miejscach 
wyg·nily.-U koni pojawił się karbunkuł; 
dotychczas zabito 10 sztuk. 

- 'ł'l'anglllucyja, Zarząd trangulacyi za
chodniej przestrzeni państwa rozpoczął robo
ty w powiatach częstochowskim i nowora
domskim. Sprawdzać je bqdzie naczelnik 
zarządu jenerał-lejtnant Kozubski. 

- Kościół w Zawierdu. Projektowany 
w Zawierciu kościół ewangielicki niezadłu
go stanie siq faktem spełnionym. W tych 
dniach rząd gubernijalny tutejszy przedsta
wił do ministeryjl1m odnośne plany i ko
sztorysy. 

-- Rozszer'zenie kościoła, Rząd guber
nijalny tutejszy, rozpatrzywszy ostatecznie 
projekt rozszerzenia kościoła parafijalnego 
w Dąbrowie-Górniez~j, w tych dniach przed
stawił go do mil1isteryjum. 

- I{aplicu w Koluszl.ath, W tych dniach 
nadesłany został z komitetu techniczno-bu
dowlanego przy ministeryjum spraw wewnę
trznych świeżo zatwierdzony plan i koszto
rys budowy kaplicy katolickiej w Kolu
szkach. Ponieważ, dzięki zabiegom p. Leśnie
wskiegl), uaczelnika stacyi kolejowej Kolu-
szki, materyjaly budowlane w znacznej czę
ści zwiezione już zostały, do robót można 
będ 'lie przystąpić niebawem, ku wielkiej ra
dości mieszkańców osady, oddawna łakną
cych domu Bożego. 

- Odmowa, Jnżenierowi Wąsowskiemu 
odmówiono pozwolenia na prawo prowadze
nia robót technieznych w obrębie gllbernii 
piotrkowskiej. 

- Wynalazek. Jeden z inżenierów gór
niczych naszego okręgu, p. Hamow, wynalazł 

- Świ~celłie Iłiedzieli. W Łodzi agituje 
się pośród kupców kwestyja święcenia nie
dzieli.-Sklepy w niedzielę i święta mają 
być zamykane o 3 po południu. Dlaczego 
nie rano, w porze nabożeństwa? 

- POZal'. W sobotę 23 b. m. spłonęła 
w Łodzi przędzalnia Pruszynowskiego przy 
ulicy Przejazd. Szkody wynoszą około 
50,000 rs. 

- S,b'az ochotnicza ogniowa łódzka 
dzień Sw. Koronacyi obchodziła wedle na
stępującego programu: o 8 rano wszystkie 
6 oddziałów zebrane zostały przed szopą 
l odclziału i pomaszerowały marszem cere
monialnym na nabożeństwo; o 1 odbyło się 
ogólne śniadanie dla wszystkich członków 
straży; o 4 straż z muzyką na czele przeszła 
ceremonialnym marSzem przez ulicę Piotrko
wską; wieczorem był bal strażacki, na któ
rym rozdawano podarunki wybrane przez 
ciągnienie losów. 

- Doroczne zgl'OlłHu)zenie Ogólne ak
cyjonaryjuszów kolei fabryczno - łódzkiej, 
zwołane na dzień 4 lipca zajmie się powzię
ciem postanowienia co no kwestyi, wyuikłej 
wskutek decyzyi komitetu ministrów w spra
wie budowy kolei obwodowej w Łodzi i jej 
odnóg. 

- Powiat łódzki zapłaci w r. b. - jak 
donosi "Warsz. Dn. "-podatku dochodowe
go od zakładów przemysłowych i fabryk 
1'8. 87,000. W sumie tej mieści już i podatek 
z m. Łodzi. 

- Dom w gl'llzuth. Lichy gatunek ce 
gły używanej do budowy nowych domów 
w Łodzi, obliczanych na spekulacyją, stał 
siq przyczyną katastrofy, która omal nie za
kończyła się trag·icznie. W sobotę 23 b. m. 
przy ulicy Widzewskiej zawaliła się nowo 
wznoszona kamienica, na szczęście w chwili, 
gdy wszyscy pracujl}cy przy niej robotnicy 
byli nieobecni. W przeciwnym razie pod 
gruzami walącego się domu znalazłoby 
śmierć przeszło 30 ludzi. 

- Pożal'. Dnia 25 b. m. w Łodzi, w przę
dzalni Pruszynowskiego, przy ulicy Prze
jazd, wybuchł groźny pożal' o ;) po południu. 
Straż ocbotnicza ogniowa i straż towarzy
stwa akcyjnego Poznańskiego pożar umiej
scowiły. Straty wynoszą około 100,000rs. 

- Hl'lIlii d,'ewniane otrzymają w Łodzi 
ulice: Piotrkowska od Nowego-Rynku do 
pasażu May era, oraz Dzielna i Skwerowa. 

- Lombar'd. Kapitaliści łódzcy starają 
się o założenie drugiego lombardu, który 
wydawać będzie pożyczk.i poniżej 21's. 

- Ciekawe tablice dr. Sterling z Łodzi 
wysłał na wystawę higieniczną w Warsza-
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wie. Tablice nadzwyczaj sumiennie opraco
wane wyjaśniają stosunek wartości niektó
rych pokarmów do ich ceny targowej. 

- LabOl'CltOl'yjlllll themitzłle do oce
nienia. trwa lości materyjałów budowlany~h 
powstajc w Łodzi za staraniem jednego z in
żynierów tamtejszych. Projektodawca stara 
się o przepis, ażeby przed rozpoczęciem każ
dej budowli wszystkie materyjały poddawa
no ocenie laboratoryjum. 

--.c-o-~ •• --
t 

NOWE SPOŁKI HANDLOWE. 

1. Na mocy aktu, sporządzouego u rejenta 
łódzkiego GruBzczyń~kieg'o 3 (15) lutego 1896 r. 
mieszkańcy m. Łodzi Ryszard Kreezmar i Wlad!fsław 
Habler zawiązali spółkę w celu prowadzenia 
w Łodzi pod firmą "j("eezmar ,: Ilabler" składu te
chniczuych narzędzi w przeciągu lat 10 z kapita
łem 12,000 1'8, 

II. Na mocy aktu, sporządzonego 11 rejenta 
łódzkiego Płacheckiego 8 (20) lutego 1896 r. mie
szkańcy m. Łodzi, fabrykanci Leon Kaleeki i Jan 
Kappes zawiązali spółkę w celu prowadzenia 
w Łodzi apretury i farbiarni pod firmą "A. Xaleeki 
i Kappes" w przeciągu 6 lat z kapitałem 15,000 rs. 

III. Na mocy aktu, sporządzonego u rejenta 
łódzkiego Płacheckiego 19 lutego (2 marca) 1896 r. 
mieszkaniec wsi Żabieniec, fabrykant Juliusz Szmidt, 
wystąpił ze spółki "Emde i S-ka" i wycofał swój 
kapitał 8,000 rs. 

IY. Na mocy aktu, sporządzonego u rejenta 
łódzkiego Płacheckiego 5 (17) grudnia 1895 r. 
mieszkańcy m. Łodzi, fabrykanci Robert Falcman 
i Wilhelm Prizer zawiązali spółkę pod firmą "Robert 
Faleman i S-ka" w celu prowadzeuia w Łodzi na 
czas nicokreślony apretury i f,ubiarni z kapitałem 
105,000 rs. 

Y. Na mocy aktu, sllorządzonego u rejenta 
częstochowskiego Zborowskiego 10 (22) stycznia 
1896 r. mieszkańcy m. Częstochowy Abram-Henoch 
Brul, Izrael Ajbuszye i J6zef Ilorowicz zawiązali 
spółkę w celu prowadzenia w Częstochowie pod 
firmą ".l6zef Horowicz i S-ka" fabryki łań cuchów 
~elazuych z kapitałem 2,400 1'8. w przeciągu 5 lat. 

YI. Na mocy aktu, sporządzonego u r ejenta 
łódzkiego Grabowskiego 22 stycznia (a lutego) 
1896 r. mieszkańcy m. Łodzi Izrael Rozenthal i Mo
szek Iloniksztok zawiązali spółkę pod firmą " Roze,,
tltal i Ilolliksztok" w celu prowadzenia w Łodzi 
fabryki bawełniallych i wełnianych wyrobów z ka-
pitałem 2,000 rs. (d. n.) 

WYROK. 
W Imieniu Najjaśniejszego Pana, dnia 22 (10) 

maja 1896 r. sąd okręgowy piotrkowski postanowił: 
1) piotrkowskiego kupca Antoniego Ka1"s1ciego 
uznać za upadłego i początek upadłości oznaczyć 
od dnia 22 (10) maja 1896 r. 2) majątek npadłego 
Karskiego opieczętować gdziekolwiek takowy znaj
dować się będzie; 3) upadłego Karskiego oddać 
pod dozór policyi; 4) sędzią komisarzem mianować 
członka sądu R. R. Herszelmana, a kuratorem 
adwokata przysięgłego Babickiego; 5) wyrok ni
niejszy ogłosić sposohem przez prawo wskazanym 
i takowy opatrzyć rygorem tymczasowej egzekucyi. 

Na mocy powyższego wyroku i stosownie do de
cyzyi sędziego komisarza, wzywam wierzycieli upa
dłego Antouiego Karskiego, aby się stawili osobi
ście lub przez pełuomocników w duiu 3 czerwca 
(22 maja) r. b. o godzinie 10 rano w sądzie okrę
gowym piotrkowskim, w sali posiedzeń wydziału 
uproszczonego, celem obioru syndyków tymczaso
wych. 

Kurator, adwokat przysięgły 

A, Babic1ci. 

Najsłynniejsze Rowery 
. 

zagranIczne, 
z WSZELKIE MI ULEPSZENIAMI 

na rok 1896. 

~KlaQ 11rZY lOKalu RetiaKcyi "Tygoania(', 
~eJn1 m~~Uwi@ n~jnl~~za. 

(6-3) 

~ Poleca się pierwszQł'zędny 
..... a tani Hotel Angielski 
w mieŃcie CzęstoclJ,owie, w blizkości 
dworca kolei żelazn~j. 

------~-o-------
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Zniżona Taryfa Biletów OSaDowych. 
Zarząd Drog'i Żelaznej Iwangrodzko-Dąbrowskiej podaje do publiczuej wiHdomości, że stosownie do ogłoszenia 

Departllmentu do spriiW kolejowych, pomieszczonego w oM 727 Zbioru taryf dróg żelaznych rossyjskich, pod oM 6020, 

od d. 1 (13) maja r. b. wprowadzone zostały aż do czasu odwołania, nowe osobowe bilety, wszystkich 3-ch klass: abo

namentowe, powrotne i jednorazowe, PO ZNIŻONEJ CENIE, a mianowicie: 

CENA BILETÓW 

Z WARSZAWY a bonamento· I powrotnych. I jednorazo-
Drogi Żelaznej wych. wych. 
Nadwiślańskiej 

przez Iwangr6d do K L A S S Y. 
niżej wymienionych 
stacyi lub w odwrot-

nym kierunku: 
I I II \ Ul I l lUlIIII I I U I Ul 

R u b l e i kopiejki. 

Garbatka. · · -- - - 5,00 3,00 2,00 3,00 1,80 1,20 Chęciny . 
Jedlnia . -- - - 5,50 3,30 2,20 3,50 2,10 1,40 Jędrzejów 
Radom - - - 6,00 3,60 2,40 4,00 2,40 1,60,SędziszóW 
Jastrząb. . • - - - 7,00 4,20 2.80 4,50 2,70 1,80 Miechów. 
Skarżysko (Bzin) - - - 7,50 4,50 3,00 4,75 2,85 1,90 Wolbrom . 
Suchedniów - - - 7,00 4,50 3,00 5,00 3,00 2,00 Olkusz 
Zagnańsk. - - - 8,50 5,10 3,40 5,50 3,30 2,20 Niekłań . 
Kielce. · - - - 9,00 5,40 3,60 6,00 3,60 2,40 Końsk. . 
Chęciny . · · - - - 9,50 5,70 3,80 6,50 3,90 2,60 Opoczno . 
Jędrzejów · - - - 10,00 6,00 4,00 7,00 4,20 2,80 Tomaszów 
Sędziszew - - - 11,00 6,60 4,40 7,50 4,50 3,00 Koluszki . 
Miechów. - - -- 11,50 6,90 4,60 8,00 4,80 3,20 Z KIELC 
Wolbrom . · - - - 12,00 7,20 4,80 8,25 4,95 3,30 do niżej wymienio-
Olkusz. . · - - - 12,50 7,50 5,00 8,75 5,25 3,50 nych stacyi lub w 
Niekłań · · - - - 8,00 4,80 3,20 5,50 3,30 2,20 odwrotnym kie-
Wierzbnik - - - 8,00 4,80 3,20 5,25 3,15 2,10 runku: 
Kunów · - - - 8,50 5,10 3,40 5,75 3,45 2,30 Zagnańsk. . . 
Ostrowiec - - - ~l,OO 5,40 3,60 6,00 3,60 2,40 Suchedniów. . 

Z RADOMIA Skarżysko (Bzin) • 
do niżej wymienio- Chęciny . 
nych stacyi lub w Jędrzejów · odwrotnym kie- Sędziszów · runku: Miechów. 

Jedlnia 2,75 1,65 1,10 60 35 25 35 21 14 Wolbrom . 
Garbatka. · 7,50 4,50 3,00 1,60 95 65 85 51 34 Olkusz 
Iwangród . · · 11,50 6,90 4,60 2,50 1,50 1,00 1,25 75 50 Niekłań · 
Jastrz~b. • . 4,50 2,70 1,80 1,00 60 40 55 33 22 Końskie · · Skarżysko (Bzin) 8,~5 4,95 3,30 1,85 1,10 75 95 57 38 Opoczno . 
Wierzbnik · 11,50 6,90 4,60 2,50 1,50 1,00 1,25 75 50 Tomaszów . 
Kunów · 13,00 7,80 5,20 3,25 1,95 1,30 1,75 1,05 70 Koluszki . · · Ostrowiec · 14,50 8,70 5,80 3,75 2,25 1,50 2,00 1,20 80 Wierzbnik · Suchedniów . 10,25 6,15 4,10 2,35 1,40 95 1,20 72 48 Kunów · · Zagnańsk. · · 12,50 7,50 5,00 3,00 1,80 1,20 1,50 90 60 Ostrowiec · Kielce. 14,00 8,40 5,60 3,75 2,25 1,50 2,00 1,20 80 

CENA BILETÓW 

abonamento- I powrotnych I jednorazo-

I I -

16,00 
18,50 
20,00 
22,50 
24,00 
26,00 
12,50 
13,50 
16,00 
18,50 
21,00 

3,50 
7,50 
9,25 
4,25 
9,25 

12,00 
14,50 
16,00 
18,00 
12,50 
L4,00 
16,00 
18,50 
21,00 
12,00 
13,50 
14,50 

wych. wych. 

K L A S S Y. 

U I III I I I U I ITI I I I II I III 
R u b l e i kopiejki. 

9,60 6,40 4,50 2,70 1,80 2,50 
11,10 7,40 5,00 3,00 2,00 3,25 
12,00 8,00 5,50 3,30 2,20 3,50 
13,50 9,00 6,50 3,90 2,60 4,25 
14,40 9,60 7,00 4.,20 2,80 4,50 
15,60 10,40 7,50 4,50 3,00 5,00 

7,50 5,00 3,00 ] ,80 1,20 1,50 
8,lO 5,40 3,50 2,10 1,40 1,75 
9,60 6,40 4,50 2,70 1,80 2,50 

11,10 7,40 5,00 3,00 2,00 3,25 
12,60 8,40 6,00 3,60 2,40 3,75 

2,10 1,40 75 45 30 40 
4,50 3,00 1,60 95 65 85 
5,55 3,70 2,00 ],20 80 1,05 
2,55 1,70 1,00 60 40 50 
5,55 3,70 2,00 1,20 80 1,05 
7,20 4,80 275 1,65 1,10 1,50 , -
8,70 5,80 3,70 2,25 1,50 2,00 
9,60 6,40 4,50 2,70 1,80 2,50 

10,80 7,20 5,00 3,00 2,00 3,00 
7,50 5,00 3,00 1,80 1,20 1,50 
8,40 5,60 3,75 2,25 ],50 2,00 
9,60 6,40 4,50 2,70 1,80 2,50 

11,10 7,40 5,00 3,00 2,00 3,25 
12,60 8,40 6,00 3,60 2,40 3,75 
7,20 4,80 2,75 1,65 1,10 1,50 
8,10 5,40 3,50 2,10 1,40 1,75 
8,70 5,80 3,75 2,25 1,50 2,00 

1,50 
1,95 
2,10 
2,55 
2,70 
3,00 

90 
1,05 
1,50 
1,95 
2,25 

24 
51 
63 
30 
63 
90 

1,20 
],50 
1,80 

90 
1,20 
1,50 
1,95 
2,25 

90 
1,05 
1,20 

] ,0 o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

1 ,:~ 
1,4 
1,7 
1,8 
2,0 

6 
7 

1,0 
1,3 ° O 1,5 

l, 

] 

3 
4 
2 

6 
4 
2 
O 
2 
O 
O 

4 
6 
8 
00 
O 
O 

1,2 
6 
8 

1,0 ° O 
1,3 ° O 1,5 

6 
7 
8 

O 
O 
O 

Wyciąg Z przepisów, ustanowionych dla sprzedaży i korzystania z wyżej wymienionych biletów: 

1) Bilety abonamentowe, powrotne i jednorazowe sprzedają się w biletowych kasach tych stacyi, pomiędzy które
mi takowe zostały ustanowione. 

2) Bilety abonamentowe, na 10 przejazdów, ważne są w ciągu trzech miesięcy, powrotne na przejazd bm i z po
wrotem, w ciągu siedmiu dni, jednorazowe przez przeciąg czasu odpowiadający odległości podróży. 

Bilety jednorazowe i powrotne ważne są tylko na ten pociąg i na który zostały wydanej stemplowanie zaś biletów 
powrotnych, przy powrotnym przejeździe jak również i abonamentowych, nie jest wymagalne. 

rrermin ważności wyżej wymienionych biletów liczy się od północy, następującej po wykupieniu biletu. 
3) Za jednym biletem abonamentowym może jechać kilku pasażerów, stosownie do ilości pozostałych nieużytych 

przedziałek biletu. 
Na przejazd dzieci od hIt 5-u do lO-u wydawane będą bilety powrotne i jednorllzowe za czwartą część opłaty, po

bieranej od osób dorosłych, dziecinne zaś bilety abonamentowe, nie zostały ustanowione. 
Każdy z wymienionych powyżej biletów pasażerskich daje prawo bezpłatnego przewozu jednego puda, dziecinny 

zaś bilet powrotny, albo jednorazowy-20 funtów bagHżu; za przewyżkę zaś, po nad tę ulgowa wagę, pobiera się opłata 
podług ogólnej taryfy bagażowej. 

Szczegółowe przepisy użytkowania i sprzedaży powyżej wymienionych biletów, ogłoszone zostały w Nr. 717 
Zbioru taryf kolei rosyjskich. 
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Letni rozkład- jazdy pociągów bezpośredniej kommunikacyi pomiędzy stacjami Drog'i Żelaznej Iwangrodzko
Dąbrowskiej i Warszawą Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej, przez Iwangród, wprowadzony od dnia 19 kwietnia (1 maja) 
1896 r. podług czasu miejscowego. 
P'lciąg wychodzący z Warszawy o 
PrzydlOdzi do Radomia 

" 
8.23 rano 
1.38 po połnd. 

1.36 po połud. 
8.58 wieczór 

11.06 w nocy 
5.32 rano 
6.34 " 
8 .06 " 
11.47 " 

W pociągu wychodzącym 

Z Warszawy o 11.06 w nocy 
., " Skarżyska (Bzina) 

" 
2 .53 
4.20 
754 
359 
5.44 

" 11.33 " 
i przychodzącym do Warsza
wy o 7.29 rano kursują wa-

II " Kielc 

" ., 

" 

" Olkusza 
" Niekł1lnia 
" Ostrowca 

" " 
" 

,. 
" " 
" " 

w odwrotnym kierunku 

2.08 w nf)cy 

1.47 II " 9.05 
" 

Pociąg wychodzący z Ostrowca o 12.38 po połnd. 7.01 wieczór 

gony wszystkich 3-ch klass, 

w których można odbyć po

dróż Z Warszawy do wszyst
kich stacyi Drogi Iwangrodz
ko - Dąbrowskiej, położonych 

na linii głównej od I wangro

du aż do Granicy, bez prze
siadania się w Iwan grodzie. 

" " " Niekłania II 1.39 " 5 .15 rano 
" " " Olkusza ,,10.31 rano 6.33 

" " " " Kielc ,,1.40 po połnd. 10.20 " 3.58 w nocy 
6.45 rano 
9 .05 " 

" ., " Skarżyska (Bzina)2.56 " 12.10 w nocy 
II " " Radomia ,,3.58 'l 1.24 " 

7.29 rano Przychodzi do Warszawy ,,9.59 wieczór 3.50 po połud. 

GARNITUR MEBLI 
z powodu zmiany mieszkania, jest 
..-10 sprzedal1.ia.-Ulica Peter
slJUrska, za Przejazdem, dom Halika, 
mieszkania M 1. (2-2) 

Szkoła Dentystyczna w Warszawie 
zapis nowych słnchaczy na rok szkol
ny 189(;/7 rozpocznie dnia ló (27) maja. 

(WBO. 2846) (3-2) 

7000 RUBLI 
w całości lub czę~ciach, jest do nloko· 
wania na dobry nume)' hypoteki. Wia
domość w kancelaryi :reje:n ta. Go-
gole~skiego_ (3-3) 

Row~r ,,~ua~nnt" 
nżywany, w dobrym stanie do sprze
dania, za przystępną cenę. Wiadomość 
bliższa IV Redakcyi "Tygod uia". (3-3) 

Zaskarbiwszy sobie zaufanie po
wszechne, jako dzierżawca Restaura· 
cyi IV Hotelu Angielskim "'W' C z ę
s t o c h o 'v i e. donoszę, ze 
:HOTEL KRAKO'VVSKI 
na JASNEJ GÓRZE na
byłem na własność j tenże urządziłem 
z wszelkim komfortem. Doborowa 
kuchnią, wyborowemi winami, umiar: 
kowanemi cenami i rzetelną usługą 
będę sil) starał ntrzymać już wyrobio
ną opiuiję. Przyjmuję wszelkie zamó
wienia na śniadania, obiady i kola
cyje tak w hotelu, jak i na miasto. 
Dla dogodności Sz. Pnbliczności 110-

dziennie kursować bed:!lie kareta z 
dworca kolei do Hoteh; i z powrotem. 

(ÓO-13) Z szacllnkiem , 
JOZEF BUJNOWSKI. 

r.r.-r.'T' .. T' • ...,.. • ...,.. ... ·.'T'.'T'.-r.~8-r.'T'.'T'.'T'.~.-r.-r.-r • ...,...'T'.~ 
~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~ 

~~~ Powszecl1l1ie znany SAL 1A TOR IJlaster na oDciSKi ~~~ 
~~~ "~. BOBOWSHIEGO ~~1 
~~~ właściciela apteki ~~1 
~~1 w Warszawie, Przejazd Nr. 643. ~~1 
~~~ Dostać można we wszystkich ąptekach i składach aptecznych. l~1 
i. .• ...l Cena kop. 35 za pudełko. r • ...l Ct" Wysyła się pocztą do wszystkich miejsc wKrólestwie i Cesarstwie. ~.-, 
r.~ (W. B. O. 1464) (14-8) ~.~ 
~~ ~~ 
~~~:':-.-X-.:-.:-.:-.:-.:-.:-.:-.:-:i~.:-.:-.~::::.~~ 

Najsillliejsze wody siarczano - słone 
w gub. kieleckiej pow. stopnickim. 

Sezon od 20 maja do 20 września. 
Komunikacyja koleją żelazną Iwan

grodzko-Dąbrowską do Kielc lub Ostro
wca; ztamtąd dorożką lub furmanką. 

Bliższe szczegóły w brosznrze d-ra 
Wł. Daniewskiego p. t. "Solec", do 
nabycia po kop. ÓO we wszystkich 
księgarniach. 

Informacyj ndzielają: w Solcu (przez 
Stopnicę) administrator zakładu Pio
trowski; w Warszawie: Stefan Godle
wski, adw. przys. (Wielka 39 m. 3). 

OOOOOOOOOOOOOooooooooooe (3-2-2) 

g Fabryka kotłów ~~:;n:~ .:;,:;~~~hatz Meerane g Przy~ary ~a w~lacy~~~ów I 
00 Kotły Parowe 00 Przy lokalu Redakcyi ~,Tygodnia" 

sq do ncxbgcicx: 

00 wszelkich rozmiarów, ciśnień i syste- 00 latarki, dzwonki, trąbki, pedały filco-
mów, najlepszych konstrukcyj, o naj- we i gumowe, klucze francuzkie, oH-

O dokładniejszem wykonaniu. O wiarki z długiemi końcami, zatyczki do 
szpicrut, pochwy lub sprężyny do porn-

O ~_Przegrzewacze pary patentu O pek, pompki, sprzączki do spodni, gum-

O ..... O ki do wentyli, rurki gumowe do pom-

O 
"Oschatz". Bezdymne paleniska. ~ O pek, knlki, puilełka )'eparacyjlle, rączki 

"PW do kierowników. (10--3) 

O KOSZTORYSÓW i bliższych obja- O AKUSZERKA 
O śnień udziela JENERALNY RE- O z dyplomem Warszawskiego nniwer-

O PR NT N'I' O sytetlI ndziela porad paniom potrzebu-
EZE Al: jącym zupełnej dyskrecyi, zaopatrzona O O w uteusylja zabezpieczające zdrowie 

O -ni A7"D1'/'C'1'/ ~ AS''''''Z ,.. położnic. Przyjmuje na czas dłużlizy 
J,IIRU .I~:I':1 ~R L")~ .IRZeOrer, O bez meldunku z nmieszczeniem dziec-

O ' , O ka. Pokoje oddzielne, wspólne, wygo-

O 
Biura Techniczne: ŁODZ i CZĘSTOCHOWA. O dne. Cena przystępna. Król~wska 31, 

(20-12) wprost Saskiego ogrodu w Warszawie. 
.oOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooe (W. B. O. 2126) (12-6) 

A. TAHN et C-o ~ooo C; !!WAŻNE!! 8 
"7'ła.ściciele 

Fabryki Tektury Smołowcowej 
..- i ASFALTU .... 

)Jod firmą 

f~ f I E r S C * M " N N 
\V Wal'szHwie. 

Kantor: Tloluackie 3. - Fabryka: Leszno 86. 
P o l e c aj ą: 

Tektnrę i paski smołowcowe, lak asfaltowy, gwoździe, listwy, smołę 
gazową. holecement, klebemlIsę, asfalt, gudron j t. d. 

Wykonywają wszelkie roboty tekturowo-dachowe J asfaltowe. 
Filij a 'W' Łodzi. Mikołaj e'W'ska 65. 

CE~Y U1IIARKOW ANE. 
(W. B. O. 2537) (6-3) 

O ~ ala pp. RolniKÓW i Ooywateli liemsKicn is 
IIBiuro Komisowe IUngral;S 
o I; w Warszawie, Krak.·Przedm. ).\ 9. tS 
00 ~ posiada do umieszczenia znaczną liczbę oficyjalistów wiejskich ~: O 

~ t~l~c;» z pe"'W'~elUi. rekolUeu.('la~y.ialUi. spe· ~.O 

§ S cyphstow w zakreSie rolllIctwa, bnchaltel'yi Wiejskiej i prze- O 
~ mysłu, oraz pośredniczy we 'W'szelalcieID. kupnie ~O 
~ i sprzedaźy, za możliwie tanią prowizyję. : 
. ~ -cO 

8~m;~~~C;;;~;;o~;;oc;~8 
Redaktor wydawca Jlirosław Dobl'Za.'lski. 

AOBBO;JeHO ll,eH aypoIO. IIeqa'raHo B'b IICTPOKOBCKOli l'yGC)JHCKOH TlIUorpa(p ill. 
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Tymczasem powieł'Dik p. de Grandpre nie kwapił 
siq zbytecznie z wypełnieniem jej polecenia. Czekał cier
pliwie chwili sposobnej, przedewszystkiem zupełnej re
konwalescencyi młodego człowieka, Gdy jednak na 
pierwszą wzmiankę o matce, dostrzegł, że Paweł słucha 
niechętnie, zrozumiał, że jeśli ma oddać baronowej 
rzeczywistą przysługę, musi postępować bardzo ostroż
nie i bardzo powoli. 

Mówił też o niej rzadko i niewiele, ale brał się do 
rzeczy umiejętnie, a w chwili, gdy Paweł miał opuszczać 
Meudon, powiedział mu otwarcie: 

- Matka pana wyciel'piała wiele w tym czasie. 
Wiadomość ° pojedynku i o tern, co go spowodowało, 
zadała jej cios straszny, Czy nie sądzisz pan, że więcej 
trochę wyrozumiałości z twej strony ... 

Paweł nie dał mu dokollczyć, 

- Myślałem już o tern podczas długich godzin 
przymusowej bezczynności - rzekł. - Może pan masz 
słusznoM". Teraz, gdy Gilberta nas opuściła, trzebaby 
wnieść do życia rouziunego trochę cieplejszego uczucia; 
ze względu na ojca pl'zedewszystkiem chciałbym to 
uczynić, ale ... rozumiesz pan, wszystko to dla muie tak 
nowe". Zresztą czujq się jeszcze bardzo osłabionym ... 
i wolałbym dziś jeszcze nie zadawać sobie takiego 
przymusu, 

Ze słów Pawła, Marsac wywnioskował, że uspo
sobienie jego względem matki nie uległo najmniejszej 
zmianie. Duma głuszyła w nim nawet poczucie obo
wiązku; a może istotnie nie miał jeszcze dostatecznych 
sił do walki z samym sobą. Podjął się przeto oznajmić 

oomod ° ytl{OM. łll10qo ~yllzood 00 fllP:P<l!M 0!lI 'AUO?UJ 
-azld 'O'BSJUw ''BI~om a!1I gellułd 'B cAHM'BIP ~f AZł a[u 
C9~uqo10po 0ilfunsn 'AZOO 'BłAZJOMlO H!Mqll Od 'a!deu 
-ul[ 'BU łA~ołOd ! <lOgJ 'BU ilf łll!ZM IlIlS.HlJ\T ''Buojpmn 
8!m0!Z 'IlU 'IlłP'ed Al~ppod sOłlI J[Rf ! aI~glI 'Il{'UM.I fi 

6,lUqa~om lsaf ~pA'l" ~lIl1l 11JęAm 7. 
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płuca jednak są nietknięte; więc jeżeli nie zHjdzie jakaś 
komplikacyja, wkrótce zdrów będzie zupełuie. 

Baronowa słuchała tego opowiadania, uie okazu
jąc wzruszenia, ale gdy Marsac skończył i spojrzał 
w jej piękne, ciemne oczy, wyczytał w nich tyle bólu, 
że pomimowoli uczuł się do głębi wzruszonym. 

- Jak się to stało - spytała - że pan, a nie kto 
inny, wiadomość tę mi przynosi? 

- Paweł sarn prosił mnie, abym o tym wypadku 
uwiadomił ojca, 

- Ojca... Mnie nie miał nic do powiedzenia. 
Nie przecz, Marsacu... wszak hl zupełnie natu
ralne; postąpił, jak był powinien... ale przebaczyć nie 
może. 

Coś nakształt łkania wydobyło się z jej piersi; 
uspokoiła się po chwili i zda wała namyślać. 

- Jak ja to powiem mężowi? - spytała nagle
ależ to go może zabić! 

- Więc barou jest poważnie chory? - zapytał 
l\Iarsac, jakby nagle ze snu zbudzony. -- Mówiono mi 
wprawdzie, że był bardzo cierpiący tej nocYi sądziłem 
jednak, że to chwilowa jakaś niedyspozycyja. 

Opowiedziała mu wszystko, co zaszło w nocy. 
Stan zdrowia. palla de Grandpl'e był bardzo groźny; nie 
zniósłby wiadomości o pojedynku, Po długiej naradzie, 
ułożyli, że trzeba mu podać zmyślony jakiś powód 
nieobecności syna. Zmęczony umysł barona nie będzie 
dochodził prawdy; uwierzy, że młodego człowieka wy
słali przełożeni w sprawie bardzo ważuej, chcąc mu 
dać tym sposobem dowód zaufania. Gdyby po trzech 

Nemezys. 14 
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dniach Paweł wstać jeszcze nie m6gł, powiedzą, ze 
wywichnął rękę. Wymyślą nawet w razie potrzeby 
listy, jakoby pod jego dyktandem pisane. 

- Pomyśl pan, najmniejsze wzruszenie może go 
zabićl-m6wiła baronowa, kt6rą już dr~c7.yć poczynały 
wyrzuty sumienia. 

- Czy dawniej odzywała się kiedykolwiek ta 
choroba?-spytał Marsac. 

- Nigdy, był zawsze zdrów i silny ... Czy zmar-
twienia mogą spowodować chorobę serca? Czy to mo-
zebne? Ja przeszłam tyle ... a przecież ... 

Ręką dotknęła serca i smutnie potrząsnęła głową. 
- To zależy od usposobienia i stanu zdrowia

odpowiedział wymijająco Marsac. 
- Bo widzisz pan, gdyby rzeczywiście tak było, 

choroba pana de Grandpre ciężyłaby ... na mojem su
mieniu ... 

- Nie myśl pani o tem - rzekł Marsac tonem 
przekonywającym,-masz tyle rzeczywistych zmartwień, 
że urojonych wystrzegać się nalezy. Powiedz mi pani 
raczej, jakim sposobem :ł;apobiegniesz, aby wiadomość 
o pojedynku nie doszła do uszu barona. 

- Nie odstąpiQ go ani na chwilę. Siedząc przy 
nim tej nocy, spostrzegłam, że obecność moja... nie 
sprawia mu przykrości. 

- Czyż pani tego nie m6wiłem? 
- Dziwna zmiana zaszła we mnie, gdy go ujrza-

łam zemdlonego, bez życia prawie ... Byłam szczęśliwa, 
że mogę być przy nim. Nie sądziłam, abym kiedykol
wiek coś podobnego odczuwać mogła. Wr6ciłam pod 
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tłomaczące nieobecność Pawła. Wiadomość o zwichnię
ciu ręki nie ździwiła barona; nie mógł jednak pojąć, 
dlaczego syn nie wraca. 

Wszakże chory i okaleczony nie może już być 
przydatnym ministrowi, :l.właszcza w sprawie poufnej; 
wymagającej własnoręcznie prowadzonej korespon
dencyi. Pani de Graudpre z trwogą patrzyła na wzrasta
jący niepokój męża. Wkrótce przyszedł nowy atak, 
a gdy baron po kilku dniach wstał, zdawał się spokoj
niejszym. 

'rymczasem Paweł wolno bardzo przychodził do 
zdrowia i zaledwie po trzech tygodniach mógł wsta
wać. W ciągu tego czasu, Marsac codziennie przesyłał 
wiadomości z Meudon do la Verrerie listownie, lub też 
sam je przynosił, zmuszony ukrywać jednocześnie cho
robę ojca przed synem, i chorobę syna przed ojcem. 

W miesiąc dopiero po ślubie Gilberty, Paweł miał 
się znaleźć po raz pierwszy w domu rodzinnym. W cią
gu choroby polubił bardzo Marsaca. Dawniej posądzał 
go, że sympatyzuje więcej z panią de Grandpre, jak 
z jej mężem i nie lubił słuchać pochwał przez niego 
o matce wygłaszanych. W chwili pojedynku niechętnie 
wybrał go na pośrednika; po głębszym jednak namy
śle, doszedł do przekonania, że misyi tej nikomu innemu 
powierzyć nie m'lZe. Marsac zaś okazał tyle delika
tności, taktu i rozsądku, tak znakomicie wywiązał się 
ze swego zadauia, że uczucia młodego człowieka wzglę
dem przyjaciela matki całkowitej uległy zmianie. Roz
mawiał z uim teraz często i przekonał się, że Marsac 
nietylko szanuje, ale uwielbia prawie barona, a odkry
cie to radością napełniało serce Pawła. 
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