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księgarnie.
W Łod«::i księgarnie
Schatke, Fischera i KoliiIskiego. TV Częstochowie W. Komornicki. W Rę
dzinie W .•Janiszewski Stan, TV R1'zezinach W. Adam Mazowita. JV Dą
ln'owie
WaJigór~ki Karol. W Sosnowc~t W. Jermułowicz. W Łasl~u
W. Graos. W Rawie W. Hipolit Olszewski. W Radomsku W. Myśliński
i Sklep Stowarzyszeuia Spożywczego.
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Na pomnik Mickiewicza.
Od komitetu budowy pomnika "Mickiewicza otrzymujemy pismo następujące:
"Wskutek licznych żądań, nadchodzących
z różnych stron kraju, aby komitet budowy
pomnika "Mickiewicza rozesłał po wsiach i
miastach kwitaryjusze swoje, lub listy skła
dek i upoważnienie poszczególnym osobom
do przyjmowania ofiar na pomnik, komitet
czuje się w obowiązku oznajmić, że nie uzyskał zezwolenia władz na podobne organizowanie subskrypcyi. Wedle obowiązują
cych komitet przepisów, składki mogą być
zbierane tylko w kasie komitetu i przez redakcyje pism, za kwitami komitetu. Komitet oznajmia o te m, aby ludność, zwłaszcza
zdala od Warszawy mieszkająca, nie zwlekała z ofiarami w oczekiwaniu tych udogodnień. Wobec tego, że wszystkie ofiary,
bądź pojedyńcze, bądź dl'Obne, zbiorowo
nadsyłane do kasy lub do redakcyj, są
imiennie ogłaszane w dziennikach, sądzimy,
że ta formalna okoliczność nie może zatamować ofiarności ogółu.
Za przewodniczącego

A. Klobukowski, se-

kretarz Z. Wasilewski".
---0.0---

Na pomnik Mickiewicza
złożyli

do d. 11 b. ?n.
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Za ogłoszenie l-razowe k. a l
od jednoszpaltowego wiersza
petitu. Za ogłoszenia kilkaIkl-otne - po k. 5. 0(1 wier- !
II sza. Za reklal~y i nekr~logi, II
oraz ogłoszeUla zagr:tIllczne
I po k. 10 od wiersza.-Za ogło- I
szellia. reklamy i nekrologi na '
i-ej stronie po k.20 od wier- I
.
sza petitu.
:
, (Jeden wiersz szerokości strony=
L 4 wierszom tedno~paltowym.

włąc~nie:

Z Piotrkowa:
a) Czesław Zambrzycki, inżynier rs. 40,Adolf Weinberg rs. 25,-Jaśko i Zosia Morozewicz rs. 2, - J. K. rs. 2 (od E. i M.
z powodu wynikłego między nimi sporu),Miecio Popowski kop, 25, - J. i M. Popowscy rs. 2, - Adolf Miihlhoff kop. 50,Michał Byczyński rs. l, Antoni Rozmysłowski kop. 65, Janowie Bieńko
wscy rs. 2, - Feluś Pulwarski kop. 50,Andzia i Jadziunia Pulwarskie kop. 50,Wiktor Królikowski 1'8. 3, - Karol Tyszka
rs. l, - Józef Słomski rs. l,-Zygmunt Bana8zewski 1'8. 1 k. 50,-Józef Goebel rs. 5,Szmul Jarost krawiec rs. 2,-W. P. (wygrany zakład) rs. 3,- Walentyna i Helena Psarskie rs. 2, - Wandzia i Halinka Kleyna, ze
swoich oszczędności rs. 2, - Kaź. Michałow
ski rs. 1,-Aniela Szwedowska rs. 2,--Walery Szumański kQP. 25, - J. K. rs. l, - D·r

Rosłan

stałym

przyjmujące preuumeratę.
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w Wa1'szawie

Władysław

Bolesław Życiński kop. 30, -

J., Jakubowski J.,
A., Kalinowski F.,
Karkoszyński B.,
ski L., Łabęcki A"

Powieściowym.

Oglos~enia pr~'Yjmują:
TV Piot1'ko1(}ie Redakcyja • Tygodnia" i obie księgarnie. TV JJTa1'szawie • Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracy jana Ullgra Wierzbowa 8; oraz
takież biuro pod firmą .Piotrowski i S-ka" (dawniej .Rajchman i S-ka").
W Łodzi W-ny Gustaw Zalewski ulica l\-Iikołajewska l\1! 7. W innych
miastach powiatowych gubernii piotrkowskiej-osoby obok wymienione

Zupa kop. 70 J Piotr Lewkowicz kop. 65,-J6zefa Sidorówicz, kucharka
kop. 20,-Stasiek Kukułka I<op. lO,-Janek
Kukułka kop. 10, Franciszka i Kaźmierz
Knopowie, wyrobnicy kop. 20,-Karol Rudowski rs. 2,-J. J. 'l'. i W. K. rs. 6.
b) Od służby etatowej Deput Piotrków
D. Ż. W. W. ?'ata ?niesięczna za MaJ rs.32,
a mianowicie: J. Morozewicz rs. l;-Brunne
W., Bukowiecki S., Balary M., Dmochowski
W., Jaruecki Wł., Jastrz<;)bski W., Kapiczyń
ski J., Keppen A., Ławruszonis F., Kozło
wski J., Michalski K.} Ossowski B., Polkowski S., Rasiński R, Ratajski W., Radzikowski S., Sobociński A., Walewski J., Wojciechowski R., Wyczałkowski S., Grzemba
J. po kop. 50; - Binder F., Makowski L.,
Petrykowski E., Raczyński J. po kop. 40;Badowski W" Balicki F., Barański E., Binder S., Bruliński W., Brzozowski A., Chmielewski A., Cichocki L., Czyrsznic A., Dobrosławski K., Dusoge A., Frankowski J.,
Głazowski B., Herbst K., Hertes A., Hoffman
rs. 2, -

Dodatkiem

i

Jaworski H., Jęrirykiewicz
Kamiński A., Kamiński F.,
Kolbiński K., LewandowMajcherski W., Malatyński

J., Kwiatuszyński W., Niekrasz F., Pukosz L.,
Rzeziński L., Sobański J., Sosnowski F.,
Skierski L., Stanisz S., Stawirej L., Staszewski B., Szadkowski W., Śuiegucki B.,
Szymański A.} Tarkowski W., Wajl'Uch J.,
W
Wieczorek J., Wojciechowski L., ojdak D.,
Wolski E., Zabielski J., Zaknewski W., Załęski Z., Żychliński Br. po kop. 30i - Buczyński K., Elżanowski A.} Łaguna B., Przygodzki K., Wojdelski K., Zajączkowski A.,
po kop. 25; - Bartnicki J., Dąbrowski Br.}
JUl'kowski K., Kwiatkowski F., Majewski Z.,
Mliller W,} Ostaszewski W,} Strzelecki T.,
Szmelczyński J. po kop. 20;-Kołaczkowski
A. kop. 15, - Kwieciński Fr. kop. 1O,-i
Grzeszczak A. kop. 5.
c) Od rzemieślnik6w i puce?'ów Depot
Piot1'ków D. Ż. W. W. Jednorazowo 3 rs.
85 kop.
Andrzej Biesiekierski z Woli Blakowej B.
J6 f w· . hl' k'
S b' k
. 3
lS. , ze
. ler.zc, e~s I ze. to tec a
rs. łO,-Gustaw Slemlenskl z Dubtdz 1'8. 3,Antoni Turski z Wilkoszewic rs. 3,-Julijusz

W szeJkie najnowsze środki lekarskie,
trany, wina lekarskie} wody mineralne.
WYSYŁKA KOLEJ4lnbPOCZT4
ZA ZALI.CZENI.EM.
(13-9-2)

Łuczycki

z

z Zawa(ly

1'S.

Rzerzęczyc I'S.

5,-F. Kozłowski
5,-Kazmierz Maslowiez z Myśliwczowa 1'S. 3}-M. Skalski I'S. 5,-Szymon
Wielgosz ekonom z Mału·s Małych I'S. 1,S. Niedziałkowski rządca z Zawady 1'S. 1,slużba folwarczna z Zawady (Jacenty Łęgo
wik, Józef Gołda, Idzi Biedzoń, Szymon
Szlęzak i Jan Jędrzejczyk po kop. 20) rs.1.=
=razem w ubieglym tygodniu
złoźono
. I's. 189 k. 25
łącznie zaś z poprzednio złożonemi
. rs. 186 k. 15
Ogółem wpłyn~ło

rs. 375 k. lO

--0--

Ocnrona roślin i zwierząt gos~oaarsKjcl1.
Poważną część bogactwa narodowego stanowi produkcyja roślinna na rolach, w ogrodach i lasach, która może być zwiększoną
tylko przez podniesienie wydajności z jednostki przestrzeni ziemi uprawnej, oraz przez
polepszenie jakości produktu roślinnego. Niemniej jednak ważne znaczenie w bogactwie
narodowem mają i zwierzęta gospodarskie, a.
dział ten podniesionym być może oraz wydajnoM jego pomnożoną przez racyjonalną
hodowlę i ochronę
zwierząt
od wpły
wów działających ujemnie.
Oba te atoli ważne działy narodowego bogactwa wymagają ogromnego nakładu pracy, kapitału i inteligencyi, a wszelkie w tej
mierze usiłowania bardzo łatwo obr6cone
być mogą w niwecz; świat bowiem rośliuny
i zwierzęcy podlegają różnym chorobom często
epidemicznym, a wiele istot ze świata zwierzęcego żywi się jedynie pokarmami roślin
nemi uprawianemi na polach w ogrodach
i lasach; chora zaś roślina nie może być
zdrowem pokarmem.
Z drugiej znów strony mnogie żyjątka,
obierające siedliska na częściach roślin i ży
wiace sie niemi, skoro rozmnoża sie nadmiernie, ~dolne są zniweczyć doszc'zętnie
najpiękniej rozwijające się, a nawet rozwinięte i dojrzałe rośliny, zapowiadające plon
obfity. Są to najstraszniejsze wrogi kUltUl'y,
przeciwko którym człowiek bronić się musi,
jeśli w całej pełni korzystać chce z owoców
swej pracy,
Chcąc atoli ~ku~ecznie ,!alczyć . przeciwko
chorobom rośhn I szkodmkom U1weczącym
ich istnienie, należy ncllwycić istotę złego w
samym zarodku. Poznanie zaś chorob rośli-n
nych lub pasożytów, zwłaszcza rzadziej sp 0-
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tykanych, dla lliespecyjalistów często bywa wieżycach z krzyżem Zbawiciela, pod którym
stanęły w dniu 5 czerwca nieprzejrzane tłumy
*
zbyt trudnem.
*
*
Mając to na względzie, warszawski od- wiernycb, przybyłych z miasta i z okolic jego, na
Na wie~ć o postanowieniu ks. Arcybiskupa Pouroczy tość konsekracyi nowowzniesionej świą piela, aby w dniu 5 czerwca dopełnioną została
dział 'l'owarzystwa popiera nia przemysłu
tyni, pod wezwaniem Wniebowzięcia ~ajświętszej uroczysta konsekracyj a świątyni, zjechało do
i handlu, po porozumieniu się z zauądem ~laryi Pauny.
Łodzi duchowielistwo całego dekanatu, oraz przy·
warszawskiego towarzystwa ogrodniczego,
Geneza tego pomnikowego dzieła krótka.
były Uumy wiemych. Ceremonije ]wnsekracyjne
postanowił zorganizować obronę przeciwko
Roku Pi\l'lskiego 1876 były administrator pa- odbyły się z niezwykłą uroczystością, a dopełnili
wszelkim niszczycielom naszej produkcyi
rafii Wniebowzi~ cia N. M. P. ksiądz Jan Siemiec ich J, E- ks. biskup sufragan Ruszkiewicz w asyroślinnej t. j. nietylko chorobom roślin i papowziął szlachetną myśl wzniesienia domu Boże stencyi licznego duchowieI'lstwa i niezliczoneóO
sożytom roślinnym, ale i szkodom przez złość, go, ldóryby lIod wzgllldem architektonicznym orszaku wiernych, którzy prawie od świtu oblegli
nieuczciwość lub lekkomyślność ludzką wy- odpowiadał warunkom kościelnej estctyki, a pod świątynię.
Ceremonii na zewnątrz i wewnątrz
rządzanym. W tym celu wybraną została względem rozmiarów - wzrastającym potrzebom kościoła dopełniono według przepi~anego rytuału
stała delegacyj a z grona przyrodników i ba- parafijan. Na zwołanem ad hoc zebrauiu parafijaI- rzymsko-kntolickiego, a rozpocz~to ją w piątek
daczy na polach entemologii, phytopatologii llem, odbytem w dniu 12 września 1877 roku, po- wieczorem. Poprzedniego dnia wyniesiono z koni bakteryjologii. Ale aby delegacyja celowi stanowiono budowę zainicyjowancj przezell sekrowanej świąt.yni relikwije swięte i umieszczoswojemu odpowiedziała i pożytek gospodar- świątyni. J ed nocześnie wybrauo specyjalny ko- no je pod namiotem, wzniesionym na cmentarzn
!ltwu krajowemu przyniosła powinna być mitet budowlany, I,tórego przewodniczącym zo- kościelnym. Następnego dnia, po odprawieniu
przepisanej rytuałem ceremonii, duchowieństwo
niezwłocznie
powiadamianą o wszelkich stał p. J{onstanty Płacheeki, miejscowy notarywraz 7. konsekratorem udało się po relikwie świę
szkodach czynionych przez choroby roślin jusz. Na wezwanie tego l,omitetu, przedstawił te i złożyło je na progu świątyni. Uroczystość
wkrótce plany i lwsztorysy k ościoła budowniczy
lub ich pasożyty, jakie gdziekolwiek u nas warszawski p. 'Vojciechowski, po zatwi erdzeniu trwala od godziny 7 runo do południ~. Chór
się ukażą. W tym celu zarząd oddziału upra- których przeniesiouo dawny drewniany kościolek chłopców pod dyrel\Cyją magistra, ks, Henryka
sza wszystkich rolników, ogrodników i leś na plac starego cmcntarza przy ulicy Ogrodowej, Stankiewic7.a, wykonał pienia religijne; mszę czyników, aby okazy uszkouzonych roślin i do- a na gruzach jego rozpocz~to budowę wspaniałego taną celebrował po konsekracyi J. E. ks. biskup
mniemanych sprawców szkody przesyłali do przybytku, Dnia 21 maja 1888 r. poświęcony Ruszkiewicz, który w pełnych zapału wyrazach
'Vurszawy pod adresem Towarzystwa popie- został uroczyście klllllielJ w~gielny, fi ceremonii przemówił do zgromadzonego ludu, dziękując mu
rania rosyjskiego przemysłu i handlu (Kra· tej dopelnił J. E- Arcybiskup warszawski ks. za ofiary na rzecz wzniesionej świątyni i zachę
kowskie-Przedmieście N· 66) lub do War- Wincenty Chośr,iak Popiel, w asystencyi licznego cając parafijan do pobożności. 1\1istrzem ceremoszawskiego Towarzystwa ogrodniczego (Ba- duchowielistwa i niezliczonych tłumów wiernych. nii w tej niezwyklej uroczystości był ks. kanonik
Wkrótce potem główny promotor ksiądz Jan Sie- Józef D~bnicki z "\Yarszawy; arcydyjakonem ks.
gatela Xl! 15 dom własny).
miec przeniesiony został do Warszawy na pro- kanonika Rembieli6skiego ze Zgierza był ks,
Dla ułatwienia powyższego zadania, Za- boszcza parafii św. Antoniego a stanowisko po prClboszcz i prałat dworu papieskiego 1,8. Zygm.
rząd 'l'owarzystwa rosyjskiego przemysłn i nim objął IV roku 1889 obecny proboszcz staro- hr. ł;ubielJskL Prócz tego asystowali w ceremonii
handlu na każde żądanie osób zaintereso- miejski ks. Karol Szmidel, który przekazane sobie ks. kanonik Ludwik Dąbrowski, ks , Władysław
wanych nadeśle im opracowani'!! przez dele· dzieło doprowadził do kollCa. A było to zadanie Fudalewski i w. innych. Zarówno kośc iół jak cała
gacyję instrukcyję, co do przesyłania oka- niełatwe: kościół staromiejski dźwign ~ły prze- dzielnica staromiejska przybmła odświętny wyzów chorych roślin, pasożytów niszczących ważnie wdowie grosze, co też budowę jego pl'l:e- gląd-wszędzie zieleń, kwiaty, girla.ndy. Konsein'acyja wywarła niezatarte wrażenie na zebratakowe, oraz danych co do chorMJ zaraźli ciągn\;ło do lat 10-ciu.
Enka.
wych zwierząt domowych.
Pomimo niezupelnego jeszcze wykończenia nie- nych.
C
:
.
1
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Za oznaczenie choroby roślinnej lub szkod- których ornamentacyj wewnętrznych, świątynia
nika, oraz za poradę, ze wskazaniem środ staromiejska, o dwóch wyniosłych wieżach, na
ków ratunku, opłacać się bęuzie 1·ttbla }ednego. tle lJieotynkowanej cegły, imponuj e lIa zewnąt.rz
Suma otrzymana z tego źr6dła b~dzie uży jednostajnością poważnego stylu a na wewnątrz
I
tą na zakupienie kolekcyi naukowej szkod- artystycznem i subtelnem w szczegółach wykoń
ników, oraz na wydanie dziełka o szkodni- czeniem. Szczególnie korzystnie wyróżnia się
polichromija tak prezbytel'yjum jak i dwóch ka._- DziCl'. galowy. W ubiegł~ niedzielę
kach i chorobach roślin uprawnych.
plic bocznych. Prócz pięknego (trYJltykowego)
Co się zaś tyczy badania bakteryjologicz- wielkiego ołtarza, w którym obraz środkowy": 6 b. m. w wysoce uroczysty dzień urodzin
nego chor6b zaraźliwych zwierząt domo- "Wniebowzięcia Matld Boskiej", jako też w gór- Jej Cesarskiej Mości Najjaśniejs1.ej Pani
wych, to ze względu na znaczne koszta urzą nej części: KOl'onacyja Matki Boskiej i po bokach Aleksandry Teodorówny w świątyniach
dzenia laboratoryjum oraz wielki nakład zdobiące figury św. Wojciecha i św. Stanisława, wszystkich wyznań odprawione zostały napracy przy wykonaniu, pobieranem będzie dłuta artysty rzeźbiarza A- Panasika-zwraca bożeństwa solenne, miasto przybrano flagawynagrodzenie po rs. dziesię6 od skorlstato- na siebie uwagę kaplica Matki Boskiej Łaskawej, mi, a wieczorem rzęsiście uiluminowano.
- Ważna wiadomość. W onegdajszym
wania nosacizny, a za wszystkie pozostałe której koszty polichromii w jednej trzeciej części
poniósł tutejszy przemysłowiec p. Wacław Dro- (piątkowym),
numerze "Słowa" czytamy:
badania po rs. pię6.
Już po zamknięciu redakcyi otrzymujemy
Wobecnej porze wiosennej młode roślinki zdowskL
W kaplicy tej widzimy wykutą z mar- z Petersburga telegram podający nam w
i pędy łatwo stają się pastwą szkodnik6w;
delegacyj a zatem uprasza o zwracanie bacz- muru chrzcielnicQ, pochoclzącą, z zakładu kamie- ogólnych zarysach wiadomość w kwestvi
nej uwagi na wszelkie uszkodzenia w zasie- niarskiego p. A. Urbanowskiego w Łodzi i J,lrze- zmiany taryf zbożowych. 1'aryfa wywozo;a
Tl1ryta
wach, lasach, zagajnikach i ogrodach, oraz zeń ofiarowaną· Zarówno obraz ,,"\Vniebowzięcia" na zboże pozostaje niezmieniona.
jak i cały ołtarz wielki, do którego podstaw~
prosi o nadesłanie odpowiedzi ze wszystkich i mensę wykonał p. Ludomir Wąsowski, harmo- wewnętrzna na dalsze odległości ma bJć
cokolwiek podwyższona.
Taryfy na ffi~kę
stron kraju na pytania poniżej postawione:
nizuje doskonale z polichromiją ścian sąsiednich
Czy i jakie szkodniki zwierzęce lub choro- i sklepicnia, co wyłączną już jest zasługą kiero- będą o 10% wyższe od taryf zbożowych.
- 1% miesi~cznie(!) od najmniejszego
by obserwowano w N. N. w ciągu lat. N. N. wnika robót malarskich, p. Bolesława Radkiewiw gospodarstwie rolnem, leśnictwie, lub cza. Ściany kościoła w nawie głównej i bocznych opóźnienia w opłacie każdego podatku skarbowego, wydaje się słusznie ziemiaństwu
ogrodnictwie? Należy tu odpowiedzieć na zdobią oruamentacyje polichroniczne.
następujące pytilnia:
W dniu 27 października r. z. odbyła się w naszemu, karą zbyt uciążliwą. Od dawnych
l. W którym roku? 2. N a jakiej roślinie świątyni inauguracyja wielkich organów o 34 też lat użalają się na nią wszyscy: »cboćbyś
lub drzewie obserwowano? 3. Jaka prze- głosach i 40 rcjestrach, któl'ych koszt wyniósł jeden dzień- mówią-chybił terminu, liczy ci
strzeń została uszkodzoną? 4. Częstość po· 9,000 rs. łącznie z ofiarowanemi przez p. J. K. się ów procent jak za cały miesiąc, w6wczas,
wtarzania się, i czy ona nie stoi w związku Poznallskiego 3,000 1'8, Do znaczniejszych funda- kiedy dość już jest wygórowanem 1fz% kary,
z innemi faktami? 5. Czy znana jest istota cyj na rzecz kościoła należy ambona, ofiarowana jaką pobiera nTow. Kredyt. Ziemskie".
przez ś. p. Władysława Wizbeka, a której budoIstotnie, jeśli zważymy, że na płacenie tych
choroby roślinnej lub dokładna nazwa nau- wę (spełniając wolę nieboszczyka) uskutecznia
kowa i lokalna szkodnika zwierzęcego? pozostała rodzina lwsztem 3,500 rs. Posadzkę odsetków, narażeni są ci, którzy najmniej
6. Czy i jakie stosowano środki zaradcze; terakotową ofiarował p. I- K. Poznański; koszt jej mają, którym najcięźej idzie i których cią
gły brak gotówki zmusza do ciągłych zale·
skuteczność takowych, jalt r6wnież skutecz- wynosi rs. 9,000.
głości i ciągłego płacenia owych l%-to dziność tępienia szkodnik6w zwierzęcych? 7. PloDotychczasowy koszt budowy świątyni starony na przestrzeni uszkodzonej, w por6wna- miejskiej przekracza Rumę 100,000 rs. na którą wimy się tylko, że nie postarają się oni
niu do plonów normalnych w polach i ogro· złożyły się ofiary znaczniejsze od nastt;)pujących o z1agodzenie ci~żkiej swej doli? Zbiorodach? 8. Stopień uszkodzenia szk6łek leś osób: Towarzystwa Akcyjnego Karola Scheiblera wych podań do ministel'yjum prawo zabranych, drzewostanów i poręb6w na przestrze· rs. 20,000, Julinsza Heinzla 1'8. 10,000, R Bieaer- nia-ale od czegóż jest sekcyja rolna przy
mana 3,000 rs., Julijusza Kunitzera 2,000 rs. towarzystwie popierania ruskiego handlu
niach zalesionych?
Edwarda lIerbsta 1000 rs., wdowy p. Stachlew- i prze.mysłu?.. Krótko i węzłowato sformu~.1Iskiej rs, 3,500, Konstantego Płacheckiego rs, 500. ł~wahśmy kwestyję-ale mamy nadzieję, że
Okna witrażowe, na których widnieją artysty- plsm~ warszawskie, mające więcej miejsca,
Kościół W niebowzi"cia ~a.iś wi~tszej
cznie wykonane malowidła treści religijnej, ofiaro- rozblOl'ą ją szczegółowiej.
lUaI')'j Płlnny w Łodzi.
wali zbiorowo pp.: K- Płachecki, ks. Karol Szmi- 1'ombola. Tradycyjny deszcz omało
dei, M. Sprzączkowski, M. Goldfeder, J. Stel manie zepsuł zabawy z to!pbolą, urządzonej w
chowski
i
B.
Pstrągowski.
Na
ołtarz
do
niewykoń
.Gdy dusza rwie się do modlitwy, daj uam Pauie go- czo'Jej jeszcze kaplicy Matki Boskiej Bolesnej pe- drugi dzień Zielonych Swiątek, w ogrodzie
tyk nad głową".
wna osoba ofiarowała odpowiednią sumę; zaś, p. po-bernardyńskim na rzecz połączonych to·
Zda się że myśl łatwiej i szybciej wznosi się ku Urballowski, prócz chrzcielnicy marmurowej war- warzystw straży ochotniczej ogniowej i do·
niebu na t.yc.h czystych linija ch łuk owych, wy- tości 1700 1'8 . • daje na tenże cel mensę marmu- broczynności; po połlldniu atoli niebo się wystrzelających w chmury, na tych rozmod lonych rową, kosztującą 2000 rs,
pogodziło, darząc nas prześlicznym dniem
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letnim, ciepłym
bliczność dość

a nieupalnym. To też pulicznie napłynęła do ogrodu,
kusząc fortunę w koszach szczęścia i przy
altanie z tombolą, uapełnionej różnoroduemi
fantami, pośród których widniał kask strażacki, żywa owca, i bardzo dobra sikawka
ręczna ogrodowa z fabryki Troetzera. Gustownie ubrape namioty do sprzedaży biletów na tombolę zajęły panie: pani Stanisła
wowa Srzednicka z córką Janiną i pani Jadwiga Łuczycka z p. Zofiją Stawiską w asystencyi pp. dr. Rosłana i Dębskiego. Kwiaty
sprzedawały
panie Józefowa Majcherska
z panną Zofiją Majchel'ską i p. Krzemieniewska z panną Heleną Krzemieniewską w asystencyi panów Futasewicza, Maszewskiego,
i Przeździeckicgo. Slodyczami, wyborną
mokką i herbatą szafowały panie: Włady
sławowa Otto, Edmundowa Gerber, Aleksandrowa Ba bicka i dr. Kowalczewska
z pannami Emiliją Goleńską, Władysławą
Cbotkowską, Mlodowską, Toczyską, Heleną

i Władysławą Malczcwskiemi i Bronisławą
Zaleską w asystencyi panów Konopackiego,
dr. Wolskiego, Babickiego i Tadeusza Kań
skiego. Bufet pod komendą p. Ziembińskie
go obsługiwali członkowic obu towarzystw
urządzających zabawę_

Orkiestra amatorska, pod dyrekcyją p.
BI'andta, uprzyjemniała. czas zebranym, a
odegraniem kilku marszów i poważniejszych
utworów muzycznych dowiodła, iż rozwija
się coraz lcpiej i niejedną jeszcze chwilę
uprzyjemnić nam może w czasie zabaw na
hieżący sezon letni projektowanych. O ile
na razie obliczyć zdołano dochód brutto
przyniósł około rs. 800.
- Wypmlek w PI'ZJ'glowie. W pierwszy
dzień Zielonych Świąt, krawiec tutejszy
p. Ostrowski wybrał się z rodziną swoją na
majówkę do lasu przygłowskie!;o. Nad wieczorem, w chwili kiedy zbierano się już z powrotem do domu, syn p. Ostrowskiego Wiktor, Ił-letni uczeń klasy l szkoły Aleksandryjskiej, wbrew zakazowi ~jca, zmęczony
bieganiem rozebrał się i wskoczył do wody
aby użyć kąpieli. Nagle oziębienie spowodowało kurcze i uderzenie krwi do mózgu,
wskutek czego chłopiec poszedł na dno, i pomimo energicznego ratunku, utonął.
- Chól' amatol·ski. W pierwszy dzień
Zielonych Świątek w koścjele po-hemardyń
skim chór amatorski pod dyrekcyją p. Benduskiego wykonał: Mszę Concon'a, na Offertoryjum "Vcni Creator" Chwaliboga, i na
Benedictus "Regina Coeli(.t Kuci. Drugiego
zaś dnia: Mszę Borde~'ai na Offertoryjum
"Ave Regina" Nideckiego i na Benedictus
"Justus ut palma" Krogulskiego.
- Zmiany w duchowiel'lstwie. Przeniesieni zostali administratorzy parafij: ks.
Tomasz Sobiepanek do parafii Grzymalina
Wola w pow. piotrkowskim, ks. Aleksander
Jędrycbowski do parafii Gidie, ks. Antoni
Zagrzejewski do parafii Kurowice w pow.
łódzkim. Pri:eniesieni zostali wikary jusze:
ks. Mal'Jjan Flllman do kościoła po-bemardyńskicgo w Piotrkowie, ks. Antoni Kalinowski do parafii w Noworadomsku, ks.
Adalbet:t Helbich do parafii św. Zygmunta
w Częstochowie, ks. Słanisław Gruchulski
do parafii w Piotrkowie.
- Rangi. Otrzymali rangi: sekretarza
kolegijalnego-jeometraetatowy przy rządzie
gubernijalnym Malinow i sekretarza gubernijalnego--urzędnik do pisma przy komisarzu
do spraw wło~ciańskich p-tu częstocho.vskie
go Starosteckl.
- 'I'eatl' lefni. Pomi~dzy 1 a 7 b. m., repertuar naszej sceny letniej wypełniły przeważnie utwory oryginalne: "Ciepła Wdówka" Bałuckiego-"Królewicz" Lubowskiego-"Dwór w Włoaowicach" Przybylskiego-"Popychadło" Szutkiewicza i jedna tylko farsa Fiszel'a "Wyrodny Ojciec", tlumaczomL z niemieckiego. Takie uprzywilejowanie autorów swojskich poczytujemy za zasługę p. Żołopińskiemu, tembardziej, że
przy wystawianiu sztuk oryginalnych znać
było pracę i dbałość o powodzenie całości,
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która, jeśli szwankowała miejscami, pocho- wznoszące się tam mogiły, które ze względu
dzi to z przyczyny zbyt wątłych sił w rolach na zdrowie okolicznych mieszkańców, beztrzecioplanowych i małego zgrania się z so- warunkowo powinny być usuniete. Toż obok
bą aktorów, widocznie zebranych z różnycb tego nowo tworzącego się cme"ntarza w potowarzystw. Stosunkowo najlepiej wyszedł środku miasta, w świeżo wzniesionej kilko"Dwór w Włndkowicach", w którym rolę piętrowej kamienicy, w roku przyszłym czy
Julki z prawdziwym talentem odegrała nawet bieżącym ma być pomieszczony interp. Truszkowska, rysująca sili coraz wyra- nat! Główna też arteryja miasta, owe pięk
żniej jako pierwszorzędna siła w personelu ne aleje, zabudowuje się coraz więcej. Cena
kobiecym bawiącego u nas towal·zystwa. placów wzrasta tu niezmiernie, skoro za
P. Solska okazała widoczny talent w lirycz- plac pusty obok "Panoramy" - szerokości
no-dramatycznej roli WandYi znać, że to wy- mniej więcej 70 łokci-zapłacono około
dział ról, w którym zawsze na powodzenie 6000rs.
R.
artystka ta liczyć może, jak znów pani Zemło
- Odpust w Częstochowie. Doroczny
w rolach charakterystycznych. Gra p. Z_ w odpust Zielonych Świątek na Jasnej-Górze
roli Bolbeckiej zadowolnić mogła nawet wy- zgromadził kilkadziesi~t tysięcy pobożnych,
brednego widza, ale rola Stroińskiej w "Cie- przybyłych w kl)mpanijach pieszych i kolepłej Wdówce" niebardzo się jej udała, wzię ją, głównie z za Wisły i ks. Lowickiego,
ta bowiem była IV fałs~,ywym tonie i prze- Między pątnikami bylo wiele kaleki poprowadzona niejednolicie.
wszechne współczucie budziła dziewczyna
"Królewicz" Lubowskiego, to surogat mło wiejska z Podlasia, niesiona w płachcie,
dzieży tegoczesnej ze sfer uprzywilejowa.- z powodu braku władzy w rękach i nogach.
nych, rozpieszczonej życiem, rozleniwionej Summę w pierwszy dzień Swiąt celehrował
duchowo, przedwcześnie przesyconej nudą, J. E. biskup sufragan kujawsko-kaliski ks.
bo uie mog~~cej zdobyć się na szlachetniejsze Henryk Kossowski, a kazanie wypowiedział
porywy i aspiracyje. Doskonale pojął anto- ks. Kazimierz Siedlecki, paulin. Obór amara p. Jerowski w roli tytułowej, którą ode- torów wykonał ~piewy gregoryjańskie, mszę
grał najlepiej ze wszystkich, w jakich wi- Zangla i ~Iercurego n Tu es Petrus u • Nie
dzieliśmy go dotychczas. Ale prawdziwą nie- obeszło si{J też bez wypadków: rzezimieszspodziankę w komedyi tej
zrobił nam ków operujących w kościele i przyłapanych
p. Brzechfa. w roli Kruckiego, odegranej na gorącym uczynku lud zbił okrutnie. Kilbardzo dobrze, z umiejętnem cieniowaniem ku z nich nieprzytomnych odwieziono do
uczuć, miotających duszą tego człowieka ze szpitala miejscowego na kuracyję. W zbiestali, oddanego mozolnej pracy i surowo gowisku, spowodowanem wieścią o oluadzepojmującego obowiązek, ~ postawionego w niu jakiegoś pątnika, dziad bez ręki ogromsytuacyi dramatycznej tylko dzięki płocbej nym kosztul'em w formie kija pielgrzymiego
kobiecie i zblazowanemu paniczowi. Szkoda uderzył w głowę czeladnika złotniczego
żc giesta teatralue psuly wrażenie.
i położył go trupem na miejscu. W zbrodniaMiejsce nie pozwala nam na rozbiór gry rzu poznano mieszkańca pow. częstochow
wszystkich aktorów z tylu sztuk naraz. Za- skiego, dawnego przemytnika, słyuącego z
znaczyliśmy t.ylko wybitniejsze siły, do któ- zuchwałej odwagi, który utraciwszy rękę w
rych zaliczamy jeszcze p. Konieckiego za ro- bójce ze strażą pograniczną, wziął się do
lę Latnickiego w »Dworze we Włodkowi żebraniny.
cach", a zwłaszcza za rolę Ignacego w "Po- . - Do Częstochowy na odpust Zielonych
pychadle" (w którem niemniej i p. Wiśniew Swiąt kolej warsz.-wied. przewiozła 4500
ski wcale dobrze odegrał rolę stróża Jana), osób w czterech pociągach nadzwyczajnych,
oraz p. Tarnowską za role matek charakte- wyprawionych z Warszawy w dniu 5 b. m.
rystycznych, z których p. Martin w "Króle- między 2 a 5 rano.
wiczu" była najlepszą.
Łąp ...
- Studnie w Cz~stochowie, na placu
- Gość. W nadchodzący wtorek p. Kna- między Siedmioma Kamienicami a Jasną
ke Zawadzki, artysta sceny krakowskiej, Górą istniejącą, przez długi czas zaniedbabawiący w naszem mieście na urlopie u ne, doprowadzono nareszcie do porządku ku
krewnycb, rozpoczyna w teatrze letnim sze- wielkiej wygodzie tysięcy pielgrzymów, szureg występów gościnnych rolą Wojewody kających dawniej wody po mieście.
w "Mazepie" Słowackiego.
- Towal'zystwo KI·etlytowe. norespon- Podal·ek. Jks. Antoniemu Zagrzejew- dent z Częstochowy do "Gazety Polskiej"
skiemu, który opuszcza uasze miasto, grono donosi, jakoby ustawa częstocllO.wskiego Toznajomych ofiarowało na pamiątkę piękne warzystwa kredytowego miejskiego zatwieralbum z fotografijami swemi.
dzoną jui została, z warunkiem połączenia
W restauracyi hotelu Li- go z naszem towarzystwem kredytowem
- Nowość.
tewskiego wprowadzono pożądaną nowość, miejskiem.
oddawna już praktykowaną w miastach
- Z Sosnowca donoszą nam o pogwał
większych, a mianowicie: sprzedaż na szklan- ceniu najelementarniejszych zasad hygieny
ki w czwartki i niedziele orginalnego piwa publicznej tuż przy dWGrcu kolei wiedeń
pilzeńskiego oraz kulmbachskiego "Spatten skiej. Oto, co pisze korespondent: "Przy
Brem".
.
dworcu naszym w najwiqcej ożywionym
- Z Częstochowy. Ktokolwiek po dłuż punkcie, blizko wejścia na pocztę i bardzo
szej niebytności w Częstochowie odwiedzi blizko głównego wejścia do dworca, prowato miasto, zwraca przedewszystkiem uwagę dzącego do sal rewizyjnych, kasy biletów,
na powstające, jakby pod dotknięciem różcz poczekalni i t. p., stoi duża klatka z kurczę
ki c:r.arodziejskiej-now6 dzielnice. Szcze· tami dla llUfetu, brudna skrzynka, a czasami
gólniej ruch budowlany skupia się w stronie kilka ich z odpadkami kuchennemi, wreszcie
t. zw. "Ostatniego Grosza"-gdzie rozłożone beczka na dwóch kolach, do której zlewają
wzdłuż rz. Warty dymiące kominy fabryk- się pomyje, a czasami (jak to np. miało
gromadzą wkoło siebie ludność roboczą. miejsce w d.4 b. m. około 7 wieczorem, w
Hównież przedłużenie ulicy Warszawski~j w czasie największego ruchu pociągów) i zakierunku nowego cmentarza, stanowi obec- wartość klozetów pokojowych!.. Gdzież jest
nie jakby jeden szereg budujących się lub komisyja sanital'l1o·kol~jowa, której zadawykończonych domków, wzniesionych głów niem czuwanie nad czystością stacyi, jej planie z kamienia wapiennego, w który obfitują ców i zabudowań? Gdzie służba policyjna i
najbliższe okolice Częstochowy. Dziwny tu kontrolerzy objazdowi, których zadaniem
jednak panuje nieład i brak nadzoru, gdy nietylko kontrole biletów osobowych, ale i
porównamy domki te klecone bez planu i sy- przestrzeganie, aby wszystkie przepisy
metryi-z owemi kamienicami jakie spoty- władz kolejowych, zdrowie i bezpieczeństwo
kamy w ul. Teatralnej, Szkolnej lub Cer- publiczne mające na celu, ściśle przestrzekiewnej. Gmachy tu wznoszone mogły by g:me były?"
zdobić wieksze nawet niż Czestochowa mia- Tomaszów I'awski rozpoczął starasto. Wspo"mniawszy o nowo" tworzącej się nia o przeniesienie biur powiatu z Brzezi9
ulicy, wzdłuż parku okalającego Cerkiew, do Tomaszowa. W liczbie motywów usprazwrócić należy uwagę wladzy sanitarnej na wiedliwiających to żądanie podano zna-
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cznie wieksza ilość mieszkańc6w Tomaszo- Oby tylko majątek ten nie dostał się do rąk
- Sezon budowlany w Łodzi. O ile w
wa i wys~ko ~ozwinięty jego przemysł.
spekulantów, obcych przybysz6w.
r. z. sezon budowlany łódzki byl bardzo oży,
Knsa 1)I·zcmysłowców. Przcdsta- Piorun. We wsi Pl'zeginia, w okoli- wionym, o tyle w r. b. oshlbł zupełnie. Wywiony w 1'. z. projekt kasy przemysłowców cacb Olkusza, kiedy w kościele znajdowało mowneru tego dowodem spadek cegły w cetomaszewskich nie został zatwierdzony przez się ze 20 osób- uderzył piorun, który uszko- nie, która z 13 rs. za tysiąc zeszła podobno
ministeryjum; natomiast nadesłano z mini- dził mury, wiązanie dachu i organy. Z ludzi do 6 rsL ..
stery jam do tamtejszego oddziału popierania będących w kościele nikt nie ucierpiał.
- 'l'OWiH'Z~' stwo kl·ed~· towe m. Łodzi
przemysłu i bandlu wzory ustaw: Kasy po_ Kw.\tel'llllck w Łodzi Magistrat łódz. postanowiło wyznaczyć z funduszów swych
ży czkowo · wkłlldowej i Towarzystwa wza- ki postanowił wyjednać dccyzyję o zalicze- pewuą sumę na pomnik Mickiewicza. Przyjemnego kredytu z nadmienieniem że tego nie Łodzi do millst l rzędu co do opłaty kład ten naśladować zamierzają i inne instyrodzaju instytucyje kredytowe mogą być za- kwateruukowej. Hóżnica w opłatach kwa- tucyje łódzkie.
-- Robotnicy-kalecy, pomimo, że kalectwierdzone.
terllllkowych w miastach l i 2 rzędu zbyt
- ~iesulłlienuy IU·zcdsittbiol·ca. W 'ro- znaczna; za niższych bowi01J1 stopni wojsko- two ich nie przeszkadza im pracować, nie są
maszowie rawskim przedsiębiorcll, który sit;) wych, korzystająqch z kwater w naturze, przyjmowani do fabryk łódzkich. Pochodzi
podjął wybrukowania trzecb ulic, najważ· w pierwszym wypadku wynosi rs. 14 kop. to ztąd, iż robotnicy coraz częściej dochodzą
niejszą część ulicy Warszawskiej między 40, w drugim zaś tylko rs. 5 rocznie. Za kwa- wynagrodzenia za kalectwo na drodze sa•
mostami pozostawił na jesień, zimę i wiosnę tery zajmowane przez sztab i ober oficerów dowej.
- SiHlIOhójstwo. W Łodzi, w jednej z
niezabrukowaną, pozrywawszy przedtem lub urzędników odpowiedniej rangi cywilnej,
dawną szosę, wskutek czego potworzyły się miasta drugiego rzędu otrzymują dwa razy restauracy.i przy ulicy Konstantynowskiej,
doły i wyl)Qje na ulicy stanowiące.i jedyną mniej od miast pierwszego rzędu. Ta sama usiłował odebrać sobie życie inkasent lecznikomunikacyję ze stacyją kolejową· Ponie- różnica istnieje w cenacb mieszkań zajmo- cy weterynaryjnej łódzkiej, 22-letni O. L.
waż do chwili obecnej rob6t brukarskich w wanych przez sztaby i zarządy wojskowe. Przyczyną rozpaczliwego kroku były szansomiejscowości tej nie rozpoczęto, rodzi się Oeny mieszkań w Łodzi przewyższają ceny netki, Spora doza kwasu karbolowego, któsłuszna obawa, czy i na nastqpną jesiell i zi- warszawskie i prywatny lokator nawet w rą młody desperat wypił, grozi mu powaź
mę doczekamy się bruku.
miejscach więcej oddalonych od środka mi a- nem niebezpieczeństwem.
- Zabójstwo. Na folwarku Kopona w
- ~'a szpit .. 1 Rawski. Odegrano w Ha- sta nie dostanie jednego pokoju taniej nad
wie w d. 30 maja teatr amatorski, w skład 1001's. rocznie, a bliżej środka miasta do pow. będzińskim, w bójce, włościanin Staktórego weszły następujące sztuczki "Oiocia 2001·s. rocznie płacić musi. Wskutek tego nisław }i'igont zabił Jana Pozę uderzywszy
Femcia", "Tatuś pozwolil" i "Z Rozpaczy". właściciele nieruchomości, zmuszeni kolejno go pałką w głowę.
Wykonanie nie pozostawialo nic do życzenia. ponośić ciężar kwaterunku w naturze, dopła
- K:t'onika _'yparlh:ó~ '"' gonW przedstawieniu raczyły przyjąć udział cają do wynagrodzenia pobieranego za to berll.ii piotrko,",skiej. W dl'llgiej połowie kwi etnia r. b. było
poźarów 18.
W tej
pa;Jie: F. Olszewska, Kadecz, Zaleska, Pade- od skarbu dwa a niekiedy i trzy razy wię liczbie;
z podpale nia 5; od pioruna 2, z ni eostrorewska, panny: M. Olszewska, W ęglellska cej, co wogóle wynosi do 80000 rs. rocznie. żności IIi z niedbałe go ntrzymywania kominów 2;
i Kamillska oraz panowie: Grabowski, Ka- Zwiększająca się z każdym dniem ludność z niewiadom ej IHzyczyny 6. Straty wyniosły
decz, Szuster i Bijakowski. Ozysty du- Łodzi nie pozwala właścicielom domów na 5150 rs. SamObójstw 5; zabójstw 3, dzieciObÓjstw 2;
znaleziono trupów 6; podrzucenie było l' wypad.
chód wyniósł okol o 90 rubli.
wypełnienie powinności kwaterunkowej w ków
nagłej śmierci 14; kradzi e źy 7.
'
- Z kolei. W dniu 6 czerwca pociąg to- naturze i zniewala ich do wynajmowania
warowy nr. 107 przywiózł z Hokicin do Bab kwater w tej części miasta, gdzie wojska
----znalezionego przez służbę drogową na wior- lub instytucyje wojskowe rozłożone są w 10ście 119 na plancie, potłuczonego i pokale- kalach wynajętych, co naturalnie powinność
PI'zypomillCljąc szanownym prenumeczonego niejakiego Józefa Górskiego, mie· kwaterunkową czyni tym bardziej kosztowszkańca powiatu łaskiego, kt6ry zeznał, ną dla poszczególnych obywateli im bliżej ratorom nC\szym, ze nadszedł czas skła
jakoby został ograbiony przez nieznauych granic miasta położone są ich nierucbomości.
sobie dwóch współpasażerów, a następnie Warszawa pod względem powinności kwate- dania Przedlłłaty na kwartał ~II-ci,
wyrzu cony przemocą z wagonu na plant ko- runkowej zaliczoną była do miast pierwsze- r. b. pl'osim)' jednocześnie o lll'egulowanie
lejowy. Jakoż poprzednio o g . 9 rano na go rzędu, wówczas, gdy ludność jej nie liczywiorście 120 w pobliżu przystanku Wolbór- ła jeszcze 300000 osób. Łódź obecnie doszła rachunków biezących.
ka zatrzymano poc. nr: 9, dążący do Piotr- uo 316000 mieszkańców i nie może być
--«:e:»-- kowa, na żądanie dwóch podróżnych kI. III, porównywaną ani z jedneru miastem, rówktórzy zameldowali nadkonduktorowi o wy- niei jak i ona. do 2 rzędu zaliczonem.
padnięciu jednego z podr6żnych na plant
kolei. Pomimo zatrzymania pociągu i lO-mi- Knnalizacyja Łodzi. Komitet wybraWiadomości bieżące.
nutowego postoju, owego podróżnego nie n~ z ~rona P?ważniejszycl~ prze~ysłowcó~
znaleziono, .. Jednego z pudejrzanycb o zbro- ło~zkłCh opracował. prOjekt oczy~zcze~l~
dnię, niejakiego Ł., zatrzymano w drodze wod fa.b.r~czny~b, ktory przedstawIOny ]UZ
= Szkoły handlowe. KoncesJje na szkoły handlodo Łodzi.
został mmlstery)um spraw wewnętrznych do we w Warszawie, z powodu, że liczb'! tych zakła
_ ~n pOUluik lUickiewiczn. W Zgierzu zatwierdzenia. W motywach tego projektu dów w stosunku do ilości uczniów jest najzupeł
niej wystarczającą, uie będą obec nie wydawane.
grono inteligentniejszej młodzieży fabl-ycznej fabrykanci łódzcy kładą nacisk, że daleko Natomiast niższe szkoły handlowe mogą być otwie·
zajęło się pośród siebie zbieraniem składek ważniejszą jest kwestyja uzdrowotnienia rane w miastach prowiucyjonalnych.
na pomnik Mickiewicza. Do dnia 4 b. m. ze- Łodzi, liczącej już przeszło 300,000 miesz---(.)--brano już rs. 400, które przesłano do komi- kańców, aniżeli los kilku wioseczek polożo
tetu budowy.
nych w miejscow~ściach odpływu wód
- l.cknł"Z. W okolicy Pajęczna, liczącego zanieczyszczonych.
Następnie fabrykanci
3000 mieszkańców oraz 20 sąsiednich dwo- zwracają uwagę ministeryjum, że chociażby
Ś
r6w ziemiailskich i hutę szklanną, potrzebny i były urządzlJne zbiorniki wód nieczystych
jest lekarz, któremu apteka miejscowa zobo· na kl'ańcacb miasta, to ruiasto nie skorzysta
wiązuje się dać bezpłatnie całodzienne utrzy- na tern, gdyż powietrze będzie zarażonem
Korespondent ~ arsza ",,"ski
manie.
miazmatami przy parowaniu \vód nugroma- .. S~ieta" wystąpił z projektem wzniesienia
_ Kontrakt Iliewykonany. Towarzy. dzonycb w zbiornikach, które pochłoną ko- pomnika Suworowowi. W Warszawie-pisze korespondeet - obok społeczeństwa polskiego jest tez spostwo sosnowieckie kopalń węgla-jak donosi losalne sumy, a po skanalizowaniu miasta łeczeństwo rosyjskie, ' które posiada równiez swe
"Dziennik dla Wszystkicb"-zawarło z gmi- mogą się okazać zupełnie bezużytecznemi.
prawa historyczne. Jeżeli w oczach społeczeństwa
na Slawk6w urnowe o dzierżawe na lat 99
- BI'ak wody. Łódź cierpi chronicznie na polskiego poządanem jest, z jakil.lhś powodów,
wzniesienie pomnika lIIickiewiczowi, wazniejszą i
kiikunastu morgów iiemi, w celacil eksploa- brak wody. Zdawało się, że kwestyja ta ure- słynniej
szą byłoby rzeczą zaspokoić życzenie społe
tacyjnycb. W zamian za to, gmina otl'Zyma- gulowaną nareszcie zostanie przez zbudowa- czeństwa rosyjskiego i wystawić w 'W arszawie
ła zapewnienie 200 rubli rocznie na szkołę nie kanału przerzynającego miasto, projekt pomnik temu, który rzeczywiście wyświadczył Wari pierwszeństwo dla mieszkańcó\v w przyj- którego opracował jeden z inżynierów za- szawie i krajowi nadwiślailskiemu nieoce'lione usłu.qi,
mianowicie generalissimusowi Suworowowi."mowaniu na. posady w kopalniach. Upłynęło granicznych, lecz sprawa poszła w odwlokę· a Redakcyja
nSwieta" ze swej strony rozwija i pojuż ;Ji) lat od czasu zawiązania tej umowy a Kanał ten, oprócz zaopatrzenia Łodzi w wo- piera myśl korespondenta wartyknIe wstępnym.
gmina, oprócz wiercenia świdrem ziemi nic dę bieżącą, miał ją połączyć dogodną drogą Tylko na punkcie miejsca, w którem postawićby
jeszcze na niej nie zyskała; przeciwnie, zwią- komunikacyjną z wielu miejscowościami należało pomuik, jest innego zdania. Korespondent
bowiem proponuje postawienie pomnika Suworowozana kontraktem, znalazła się w smutniej- gub. kaliskiej. Łódź atoli o urzeczywistnie- wi
na Pł'adze, a redakcyja nŚwieta" pragnęłaby
szych niż dawniej warunkacb.
niu tego projektu ani myśli. Oóż robi wybra- go widzieć w środku Warszawy, przed zamkiem
lub ratuszem.
- Dobl'n Łi\zy mają być wystawione na ny niegdyś w tym celu komitet?
sprzedaż.
Obszerne lasy, obfite pokłady
- Szkoła handlowa niedzielna \V ł..odzi
rudy, wapienia muszlowego, glinki ognio- rok szkolny zakończyła 31 maja. W pierwLicytacyje W obrębie gubernii.
trwałej i prześliczne położenie, bogato upo- szem półroczu r. z. uczęszczało do szkoły
sażone przez przyrod~, nadające się do 312 uczni6w, a w drugiern 332; lecz do
urządzenia stacyi klimatycznej, zwabią za- egzaminu stanęło tylko 250. Z tej liczby
- od 1 (l3) czel'wca do 30 czerwca (12 lipca ) na
pewne nabywc6w na tę jedną z piękniej- 107 prllmowano do klas następnych, a 13 placu targowym w m. Piotrkowie na sprzedaz in·
szych l1licjscowoHci na naszem pograniczu. otrzymało świadectwa z ukollCzenia kursu. wentarza żywego i martwego.
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w sądzie my 500 rs. 3) tamże przy ulicy św. Barbary pod
nierncho- nr. ogólnym 763 i 678 hypotecznym, od sumy
Cegielnia- 300 rs.
nej pod nr. 1392 (61), od sumy 40000 rs.-2) w Tu- 11 (23)' czerwca w urzędzie gminy Łękawa
szynie pod nr. 28, od sumy 2000 rs.
w osadzie Grocholice na prawo polowania do 1'0- 30 czerwca (12 lipca) w sądzie zjazdowym ·ku 1900 na gruntach i w lasach należących do
w m, Łodzi na sprzedaż niernchomości położonej tejże osady, od sumy 15 I·S. rocznie, in plus.
w temże mieście: I) przy ulicy Skwerowej pod
-- 4 (16) czerwca w urzędzie gminy Tuszyn na
nr. 1437G7 od sumy 500 rs., 2) przy ulicy Lipowej sprzedaż nieruchomości w tejże osadzie położonej
pod nr. 729 od sumy 580 rs. i niżej.
pod nr. 26 (20), od sumy 300 rs.
- 4 (16) czerwca w m. Łodzi w domu przy
- 27 czercwa (9 lipclI) w urzędzie p·tu Bę
ulicy Wulczallskiej pod nr. 220 i przy ul. Składo
wej pod nr. 35 na sprzedaż kotła parowego i ma- dzińskiego na dostawę od l (13) lipClI r. b. do tegoż
szyny żelaznej do podnoszenia ciężarów, od sumy dnia 1898 r. artykułów żywności dla Szpitllla Aleksandrowskiego w m. Będzinie.
2251's.
- 10 (22) czerwra w magistracie m. Łodzi na
- 27 czerwca (9 lipca) w sądzie zjazdowym
w Częstochowie na sprzedaż: l) nieruchomości konserwacyję 19 miejskich studzieu i pomp, od sumy
w Kłobucku, IV pow. Częstochowskim pod nr. 326, 480 rs. iu minus.
- 18 (30) czerwca w magistracitl m. Tomaszowa
od sumy 2501's. 2) w m. Częstochowie pod nr'
pierwotnie 245, następnie 360 obecnie 359, od su- na 3 letnie oświetlenie synagogi od sumy 165 rs.

a także na opalanie synagogi i domu modlitwy od
snmy 80 rs. rocznie, in minus.

- W dnin 2 (14) października 1897 r.
okręgowym piotrkowskim
na sprzedaż
mości: 1) p"łożonej w Łodzi przy ulicy
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Pismo Poranne
codzień

wychodzące

nie
niedzieli

wyłączając

z bezpłatnym dodatkiem p.t:

"Korespondent Rolniczy, Handlowy i Przemysłowy",
drukuje

obecnie

pracę

Walerego Przyborowskiego, p.t.:

"Historyja
(ustęp

sześciu

z dziejów

miesięcy"

1862 roku).

c:losta""a

WIELKI

ROZNE PRZY130R y I DODATKI

1)0 cenie kosztu w Sklepie Galllnteryjnym p. f. "JULLJ.Ll.N" w Piotrkowie.
(3-3)

dworca kolei zelaznej.

ZARZĄD

najniższych

i

skład

f"abryki

ulica D::ielnct

SKŁAD

PIANIN

BERLIN.

w rozmaitych stylach i rodzajach drzewa.

SPŁATY

RATAMI DOZWOLONE!

SPLATY RATAMI DOZWOLONEl

Wazelkie reparacyje fortepianów, pianin i t. p., strojenie, politurowanie na czas oznaczony rzeteluie i tanio.
Polecając się łaskJ\wym względom, pozostaję z głębokim szacunkiem Hal'ol Koischwit~.
(15-6-2)

Zmiana lokalu.

W~GIEL
SKŁAD:

UMIEm, KOKS, W~GIEL ORlEWNr.

przy rynkn Aleksandryjskim
obok ogrodu po Pijarskiego w Piotrko-,
wie. Obstalunki należy robić w skłailzie.
Odstawa natychmiastowa.
(26-26)

I TR~Y ~~tARNIE
są do wydzierżawienia od dnia
śnia 1'. b., w lasach, należących

1 wrzedo ToMam zaszczyt P. T. Publiczność zawiadomić, że z dniem l (13) warzystwa Akcyjuego Zakładów górnilipca r. b. Biura mego domu bankierski~go w Częstochowie, czych Starachowickich, zawierających
z 4lei II, gdzie urząd pocztowy, przeniesione będą: .Aleja I I przestrzeli 43,000 morgów. Wiadomości
bliższe można powziąć w zarządzie
rog ul. Teatralnej do domu sukcesorów JI7-go Zakładów
Górniczych Starachowickich
l1I.arkusfelda.
w Nietulisku przy stacyi kolei Iwangrodzko-Dąbrowskiej Kunów w godzinlIch przedpołudniowych.
(W. B. O. 3062)
(6-3)
(5-1)
dom bankierski, wekslowy i ekspedycyjny.

mllrlillS Grlltlsfein

Apteka, poczta, telegraf, sklepy, cukiernia i restauracyja w zakładzie.

5 godziu od Warszawy, godzina od Lublina, 20 minut od
stacyi Nałęczów dr.
. I .
żel. Nadwiśl. W leWOdy ze aZlste. Zakład Hydropatyczny. cie omnibus i.po~o
zy na pOCIągI.
W sezonie letnim od l czerwca do 1 października kapiele żelaziste
borowinowe, igliwiowe, mineralne, kumys i t. p. 'Zakład Hydropaty~
czny cały rok otwarty. Szczegóły w Przewodniku po Nałęczowie, wydanym w 1897 roku, do nabycia w księgarniach i na miejscu.
(P. i S-ka N! 1068)
(3-2)

Nał~czo'w.

J~ s~tMPfłA:OZf(IEJ

Włodzimierza Sapińskiego

FABRYKACYl. , .

FORTEPIANÓ\,y.

Lau'I-inat i S-ka.

KURS! HANDLOWE DLA KOBIET

dynuje jak lat poprzednich.
(WBO. M 3422)
(3-2)

Ó '\-V

]lięcioletuią gwaraucyją piśmienną.

PIANINA WIELOKROTNIE NAGRODZONEJ FABRYKI

BEBLIN.

f"o r t e p i a n

~Tr. 4:4:.

WŁASNEJ

cenach fabrycznych z

Praca ta jest zmodyfikowanym przedrukiem ostatniego tomu pięciotomo
wego dzieła tegoż samego autora. O
tym tomie Akademija Umiejętności w
Krakowie, na posiedzeniu z 15 go maja
r. b., dała następującą opiniję: "Komitet
historyczny Akademii przyszedł do
przekonania, że ze wszystkich dzieł
historycznych wydanych w roku 1896
największym nakładem pracy ich autorów i długich przedwstępnych poszukiwali Odznaczają się przed innemi, i
Pozostające pod władzą zwierzchnią Ministeryjum Finansów
przed innemi na wyróżnienie i nagrodę
zasługują dwa dzieła: tom V i ostatni
dzieła "Historyja dwóch lat (1861-1862)
i nowy tom poświęcony dziejom Ukrainy do kolica ćwierć wieku XVII, sta(z kursem przygotowawczym i internatem)
nowiący tom XXII w zbiorze źródeł
dziejowych pióra Aleksandra Jabłollow
skiego .•
Cena prent\meraryjna GAZETY W ARSZA WSKlEJ: w WarszlIwie: rocznie zapis uczenie oraz wolnych słuchaczek na oddzielne przedmioty codziennie
9 rub. półrocznie 4 mb. 50 kop.; kwar- od 12-1 i ?d 5-7 wiecz. Przy kursach otwarte są KLASY HANDLOWE,
talnie 2 rub. 25 k.i miesięcznie 75 kop.; (wykłady WIeczorne buchalteryi, arytmetyki i języków obcych). Bracka, 25.
(W. B. O. N! 3351).
(2- 2)
za odnoszenie do <lomu. miesięcznie 5
kop.-Na prowincyi rocznie 12 rub.;
półrocznie 6 rub. i kwartaluie 3 ruble.
, Adres redakcyi: Warszaw li, NowySwiat 34.
W Warszawie w Gmachu Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Krak. Przedm. 66) otwartą została w dniu 8 (20)

lR~ !'z;~f-~~it~!j~~:r-

"DOMU PRACY"

",v Piotrko '\Vie.
(w suterenach taniej kuchni przy ulicy .Petersburskiej") przyjmuje do reparacyi star,! bieliznę, odzież,
worki, skarpetki, do szycia nowe worki, pierze do
zdarcia, krzesełka do wyplatania. Tamże można zamawiać pracownice i pracowników do mycia podłóg,
rąbania drzewa i innych p03ług, a także nabywać po
cenach nizkich miotły , słomianki i wiązki drew
na podpałkę.
(Q- 36)

N I A.

E
Łótlź~

po

siodło, kierownik wyścigowy, trąbka,
rączki, pedały, oliwiarki, wentyle; zatyczki do SZIJicrut, sprzączki do spodni
etc.-zlo:l:one zostały do 8p1'zedania

Poleca się pierw.~o'l'~~dny

.....
a tani Hotel .Angielski
w mieŃcie C~~.tochowie. w blizkości

KA1łOl KOJSOtłWJTI

Za wyrobienie posady biurowej
z wykształ
ceniem bandlowem, w m. Piotrkowie zapewnia się sowite honoraryjum.- Oferty proszę składać
w kantorze Hotelu Polskiego:
dla "M. I. "
(3-2)
młodemu człowiekowi

WELOCYPEDOWE, NOWE:

......

maja r. b.

Wystawa Introligatorska
ob~jmująca działy maszyn, materyjałów introligatorsk~cb, w.zol:owych opraw dawnych i nowych, galanterYJę, ~Slęgl handlowe, albumy do fotografii i t. p.
l trwać będzie przez ciąg sześciu tygodni.
(W. B. O. N! 3294)
(2-2)

Do wynaj~cia
2 pOkoje z kuchnią, wozownią
i stajnią, oraz 2 pokoje na 1-ym
pitttJ'ze w domu frontowym Sucbeniego nI. Moskiewska obok
sądu okręgowego.
(2-2)

! Kora dębowa

będzie do sprzedania od dnia l-go
października 1'. b. w lasach, należą

cych do Towarzystwa Akcyjnego
Zakładów Górniczych Starachowickip.h. Bliższe wiadomości powziać
można w Zal'zadzie Zakładów Gói·niczych Staracliowickich, w Nietlllisku, przy stacyi drogi żelaznej Iwangrodzko-Dąbrowskiej Kunów, w go•
dziuach przedpołudniowych.
(W. n. O. 3068)
(6-3)

I

WARSZA-WSKA

SZKOLA DENTYSTYCZNA
przyjmuje zapisy, poczynając od 15/27
",laja. Progr:lmy wysyła na żąd:mie gratIS.
(W.B.O. 3lt8)
(3-3)

PrZ!Jj'UłU,je .ri~
na wieŃ

dzieci

za niewielką opłatą; zapewnia sie im
troskliwa opieka i konwerd3cyja francuzka. Wi:ldomość hliższa w sklepie
W-ej M. Popowskiej.
(3-2)
Do dzisiejszego nnmeru dołącza się
arkusz 18 powieści p. t.

"..A..nioł
(przekład

K o p a l n i"
z francuzkiego.)

I···
..
··············--a
I Ta~eusl K~WAL~KI i TRYL~KI I

TYDZIEN

6

•I•
•

I

A,

Warszawa, Miodowa N~ 4jako WYŁĄCZNI REPREZENTANCI polecają
z fabryki

•I•
•

I

I B wa@ 8AOBA 1

••
••
••
••
•••

W

Pługi

dwu i trzyskibowe

całostalowe,

prostej i trwałej konstrukcyi
od 2 do 9 cali orzące,

samochody

Pługi
do

trzy i czteroskibowe
płytszej

orki od 1 1/ 2 do 6 cali,

Pługi piętrowe

samochody 7,~) 1ij) 14, 1~) cal.
Siewniki rzędowe ulepszone

I
I

•••
•

PIHgwitz-Lipsku:

klasy I i II powszechnie znane
oraz

Siewniki

rzędowe

klasy IV

najnowszej konstrukcyj z trybikami siewnemi dowolnie
przesuwającemi się stosownie do gęstości siewu, wysiewające wszelkie ziarno bez zmiany części siewnych,
specyjalnie na gÓl'zyste położenia.

••
••
•••
•I
•I
••
••

I
1.....................1
•
•
•

Na żądanie podajemy adresy odbiorców. Oenniki i s~c~egółowe opisy p'ł'~e-

syłat'łłY.

(W. B. O. M 3234) (8-3)

ZAKŁAD

•

majątku

SOŁJ!)C

stacyja pOl!ztowa STOPNICA gnb. Kieleckiej.
Zakład zdrOjOWO - kąpielowy Wód mineralnych siarczano· słonych.
50·letnia rocznica otwareia zakładu.
Sezon od 20 maja do 20 uwześnia.
Zarząd nowej, w roku ze szłym zawiązanej Spółki Soleckiej, przy·
gotował liezne ul e pszenia i udogodnienia. Nowa willa o 12 pokojach.
KonYlDikacyja: koleją Iwandrodzko.Dąbrowską do Kielc, zkąd
w 7 godzin szosą w powozach.
Bliższych informacyj udziela Zarzą(l Zakładu zdrojowego w Solcu.
Szczegóły w broszurze D·ra Daniewskiego - do nabycia we
wszystkich księgarniach.
•
Lekarz i Dyrektor Zakładu Dr. W. Daniewski.
(W. B. O. MI 2614)
(3-2-3)
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TaueUSl K~W AL~~ i A, TRYL~KI
UJllrszll/tJ~ mioao/tJ1I Dr.
jako

WYŁĄCZNI

łódzkim ,

gub. piotrkowskiej ,

UstMwa zakładu zatwierdzona przez J. W. Ministra
spraw w e wnętrznych d. 9 (21 ) lutego 1897 r.
Zakład hydropatyczny we wsi Chojny jest najwięk s zy z podobnych
zakładów IV nasz em państwie i odległy od miasta Łodzi o pół godziny drogi.
Zakład urządz e niem swojem odpowiada wszelkim wymaganiom hygieny
i hydropatyi, tak co do miejscow9ści , jak i specyjalnego urządzenia.
Przy
zakładzie znajduje się lasek, park z placami do zabaw, rozległe stawy do
sportu wiosłowego i rybołówstwa. Powietrze VI' tej miejscowości jest nad-

zwy czaj zdrowe i czyste, gdyż w okolicy na kilka wiorst ni ema żadnych
fabryk. Budy nek ten składa si!t z kilku oddziałów, połączonych kurytarzami.
Lokale z wannami i prysznicami, jak rówuież i gal ery ja ogrzewane są za
pomocą pary, a pokoje dla pacyjentów za pomocą pieców, wskutek czego
temperatura j est wszędzie równa.
Pokoje kąpielowe, prysznine, galerja,
salon jadalny i ogóluy, rówui e ż kurytarz e oświetlone elektrycznością; liczba
pokojów dla chorych 43; pokoje obszerne z odpowiedniem urządzeni e m
i umeblowaniem; w każdym można pomie ś eić 2 do 3·ch łóżek.
Przy zakładzie znajduj e się ogród warzywny i owocowy dla wygody
pacyjtlntów, chcących zajmować się pracą fizyczną.
Śl'odl'i leczenia

w

zakładzie następujące:

Za pomocą wody według systemu sławnego hydropaty KNEJPPA.

Zimne wanny całkowite, połowiczne i częściowe. - Oblewanie wodą
całego ciała lub niektórych jego części. Wanny z dodaniem leczniczych
traw. - Wanny parowe. - Obwijanie ciała kompresami. - Spacery boso.Odpoczynek na powietrzu przy działaniu ~łońca . - Wanny piaskowe.MąR(l.~ i ~imnastyka; ta ostatnia z przyrządami syste~lU szwedzkiego Zandera.

Leczenie w zakładzie stosuje się do cho?'ób nerwowych.
W razie potrze by będzie zasto sowane leezen~fl ele~try~z~ością ~prąd
galwauiczny i faradyczny), wanuy elektryczne, Jak rowmez psychIczny
sposób leczenia (suggestyja bez hYVnozy).
Za pierwszą konsultacyj ę u doktora zakładu pobiera się rs. 5. Stali
pensyjonarze za używalność lokalu, stół i leczenie płacą od rs. 3 do 5 na
dobe stosownie do zajmowanego przez nich lokalu.
Dla uboższych pacy<?~orzy .przy·
jentÓ'w, po wspólnej umowie, odstępuje się pewien ~ro~ent.
chodui płaca po rs. 1 ua dob ę za pomoc lekarską I uzywalnosc wamen.Prospekty wysyła się na żądanie b ezpłatnie.
(8-4)

REPREZENTANCI

polecają

Ulu/ler A. Ulootl'tt
oryginalne amerykańskie

ŻNIWIARKI

"LEKKIE"

"Light Reaper"

KOSIARKI STALOWE
HNew SteeZ Mower H
przeważnie

ze stali i kutego żelaza zbudowane, a uznane za najlepsze.

I fa~r, J, W, ~T~~~~R~

& ~-~

W ~a~t~n

oryginalne amerykańskie

HynBOPATTOZNT

Chojny, powiecie

-I

z fa.b:ryki

•

dla przychodzących chorych i pensjonarzy obywatela Chrystyjana Krause
w

Xi 24

Grabie konne "TIGER"
naj trwalsze ze wszystkich.

CENNIKI "Tysylamy na

Ceny na rok bieiqcy

żądanie.

zniżone.
(6-3)

(W. B. O. M 3226)

Zatwierdzone przez JW. Ministra Spraw Wewnętrznych
i kaucyjonowane pod firmą:

"WAR~ZAWIIB BIUR~ ~GŁmtŃ"
otwarte w WARSZAWIE przy ul. WIERZBOWEJ
Niecałej. Telefonu X~ 461.

Przyjmuje

x~

8, wprost

do wszystkich pism
peryjodycznych

ogłoszenia

PO CEltACH REDAKCYJltYCH.
Kantor otwarty od godz. 9 rano do 10 wieczór.

Redaktor i wydawca ;'lirosław Dobl'zailski.
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144 Patrzył i zachwyt rozsadzał mu piersi; stał nieruchomy, a dusza jego wyrywała się ku temu czarownemu zjawisku ...
Wzrok Martiala oddziałał na Plebejuszkę. Zakło
potana stała przed nim, usiłując napróżno przerwać
przygnębiające ją milczenie.
I ona takie odczuwała wielką rozkosz. Poranek
był taki cudowny i przed nią stał człowiek taki dobry,
taki szlachetny i taki piękny ... Na dnie serca poczuła
niepokój i przypomniały jej się w tej chwili słowa Scypiona Verdier. Oburzyła się wówczas na niego. W tej
chwili zapytywała sama siebie, czy zarzuty jego nie były.
słuszne, czy istotnie obraz inżyniera nie przyćmił postaci młodego górnika, który z taką ufnością czekał na
spełnienie jej obietnicy ... Czy ten, którego kochała Ewa
Mel'coeur, nie był drogim jej sercu?
Zarumieniona pod wejrzeniem l\Jartiala, wśród
upajającej woni lasu, zrozumiała, co działo się w jej
sercu, zrozumiała, że kocha! Na chwilę ta świadomość
obezwładniła ją zupełnie; podniosła spuszczone oczy
i utonęła w wejrzeniu wpatrzonegn w nią Martiala; ale
dziewicza jej natura otrząsnęła si~ w jednej sekundzie
i odważnie stanęła od tej samej chwili do walki z wła
snem sercem.
- Żegnam pana, panie Daubray - przemówiła
drżącym trochę, ale pewnym głosem. - Muszę wracać,
bo panna Ewa potrzebuje dziś moich usług i czeka na
mnie.
W tych kilku prostych wyrazach mieściło się całe
poświęcenie i zaparcie się siebie.
Przypomniała

'Ulfzsnf9qald
'AOUZ;)
)]Ul ![P.1S ! lj9zoapI z

UłUMZ9pO
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nych

gałęzi:

były częstsze

-

poplątanych
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krzewów.

i huk gromów

Idźmy!

Idźmy

Błyskawice

zuów

zdawał się przybliżać.

prędzej

-

powtarzała wciąż

młoda dziewczyna.-Stanęli na górze; pod niemi w dole
na środku stał knyż polny, ludzie jacyś przyklękają,
spiewają pieśni po hożne, klną, śmieją się i szydzą.

Jak skamieniała, Plebejuszka stanęła w miejscu.
Przy świetle błyskawicy jeszcze raz ukazuje się
krzyż na polance i cienie rozpierzchających się w rÓżne
strony ludzi do widm podobnych. Nagle huk potęż
niejszy niż huk gromu rozlega się w powietrzu, a towarzyszy mu błyskawica. Krzyż chwieje się, wywyższa w
górę jakby miał w niebo się wznieść i pada zdruzgotany,
rozbity na drobne części. Snop iskier wznosi się w górę
i znów ciemność absolutna zalega polanę. t5piskowcy
wydają okrzyk tryumfu, a jednak w okrzyku tym drga
niezawodnie nuta przerażenia i zgrozy.
Widziałeś ją?-pyta jeden z gÓl'Dików.
- Ot, przyśniła ci się.
- Będ~ żył sto lat i nie zapomnę jej. Miała
z pięć łokci wysokości i łzy płynqły jej po twarzy.
Seypion roześmiał się na całe gardło.
- Do kogóż była podobna?
Była zupełnie podobna do ... Plebejuszki-odparł
tonem głębokiego przekonania górnik.
- Tak jest i ja ją widziałem.
- Przyśniła wam się!
- A kto wie?-pomyślał Verdier i hyła chwila,
w której chciał wrócić i przejrzeć okoliczne zarośla.
Anioł

kopalni.
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W lesie.
Tak, panie inżynierze. To szczera prawda
na kamieniu nie pot:ostał.
- Wandale!-zawołał Martial Daubray,-ubierając się z gorączkowym pośpiechem.
- Ale jakżeście się o tern dowiedzieli Boulard'zie?-spytał gajowego, który przyszedł do niego skoro
świt z raportem.
- Wyszedłem, jeszcze lliedniało, by się przekonać, czy burza wielkie llam wyrządziła szkody.
O świcie zresztą. i po burzy najlepiej jest polować na
szkodników; można wytępić niemało żmij i kretów.
-

~!m

681 -

V.

kamień
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- Ehl to śmieszne. Zkądże by teraz? o tej godzinie? Zresztą zobaczymy później. Spiskowcy różne'
mi drogami zaczęli się skradać ku Ville-Noire.
- Chodźmy już--szepnął Puszczyk, widząc Plebejuszkę, jakby skamienialą i nieprzytomną. Nieusły
szała go.
- Chodźmy, trzeua wrócić do pana sztygara.
- Tak, trzeba wrócić.
Siły ją opuściły; zaledwie zdołała przy pomocy
kamieniarza dowlec się do domu. Tu padła na kolana
przy łóżku i wybuchnęła serdecznym płaczem.
- I oni śmieli!.. i\fl>j Boże, mój Boże! przebacz
im, albowiem nie wiedzą, co czynią!

i
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Martial z uwielbieniem patrzył na szlachetne
w obowiązku wybadać ją jeszcze
uda mu się dowiedzieć, kim byli
wintlwajcy.
- Posłuchaj mnie Plebej uszko - rzekł --ci, których wydać nie chcesz, to już nie bracia twoi, to zbrodniarze, którzy tylko szkodę przynoszą. To renegaci
nie zasługujący na twoją opiekę. Czy wiesz, że wię
kszość ich nienawidzi cię?
- Wiem i tern więcej ich żałuję. Nienawiść musi
być strasznem uczuciem, kiedy kochanie-to taka rozkosz!
- Kochać, to rozkoszl-Słowa te wypowiedziane
z prostotą wstrząsnęły głęboko duszą młodzieńca. Zdawało mu się, że szmery leśne, odgłosy gór, lekki szelest
liści i skrzydeł ptasich połączył się z głosem dziewczęcia
i śpiewa mu wspaniały hym: "kochać to rozkosz"!
Bunt w Vil1e-Noire, bezrobocie, świętokradztwo
dzisiejsze, wszystko to na chwilę zniknęło dla niego;
widział tylko przed sobą uroczą postać Plebejuszki,
słyszał wyrazy l1kochać to rozkosz". Czuł to, głową i sercem, czuł każdym nerwem w tej chwili.
I stał tak wpatrzony w to szlachetne, odważne,
a tak łagodne dziewczę, w tę dzielną kobietę obdarzoną tak wielkiem pięknem ducha i ciała, w tę wieśniaczą
postać tryskającą zdrowiem, taką odważną, a onieśmieloną w tej chwili, taką dumną a pokorną zarazem,
tak gorąco czującą! Oczy jego szły od splotów jej
kruczych włosów, wijących się w loczki nad czołem,
aż do stóp, podziwiając każdy szczegół jej rysów szlachetną postawę i ten nieopisauy wdzięk, który ją otaczał.

dziewczę, ale czuł się
i spróbować, czy nie

