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po ulicach naszego miasta, prosząc o łyżkę ciepłej strawy. Czyż, wobec takiej nęz wyborowego mleka, codziennie świeży na
dzy, nie nakazuje bratnie chrześcijańskie uz3JUó'Wienie kupować można (po kop.
czucie przyjść w pomoc tym nędzarzom bez
15 butelka, wpółbutelkach 10 k.) Wiadochleba i dachu? Czy przez to nie zaszczepi się
• mość bliżBza w Redakcyi .Tygodnia. u (U-11)
W ich sercach uszlachetniającego uczucia
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - wdzięczności i szczytnej idei wzajemnej pomocy w niedoli, której lud nasz tak bardzo potrzei
buje?. Możeby zamożniejsi księża okoliczni i
ziemianie pomyśleli nad spełnieniem tego
wprost chrześcijańskiego obowiązku miło
Z po!-"odu zbUża.iąc1Jclł .łit: ści bliźniego? Korespondent, donoHzący nam
egzaminow do klasy I-ej, przypomina- o powyższem położeniu włościan wsi Momy, źe według obowiązujących przepisów, szczenica, nadsyła na cel powyższy jednego
każdy wstępujący do klasy winien: a) u- rubla, a my dodajemy drugiego.
mieć modlitwy i ważniejsze zdarzenia z
- ]V1J,jW!}ż.,ze nag,-od,!/. Otrzymahistoryi Starego i Nowego Testamentu,
li ordery św. Włodzimierza 4 stopnia za
zgodnie z planami szkolnemi, zatwierdzowysługę 35 lat: b. naczelnik p-tlL radomnemi przez ministra oświecenia narodoweskowskiego, radca stanu Żeglińskij illspekgo dnia 20 czerwca (2 lipca) 1890 r.: b)
tor ubezpieczeń piotrkowskiego rządu guumieć płynnie czytać po rusku, opowiadać
bernijalneg'l Zagrzejewskij pomocnik naprzeczytane krótkie i łatwe opowiadania,
czelnika p-tu łódzkiego Marcinkowski i rerobić rozbiór etymologiczny, pisać po ruferent piotrkowskiego urzędu powiatowego
sku za dyktandem, bez przekręcania słów,
Rutkowski.
przedeklamować jeden z wierszy, których
- (J!/Idod,-onł. Od p. B. Dąbrowskie
się egzaminujący uczył w domu na pamięć
go,
amatora cyklisty, urządzającego w miei czytać po cerkiewno-słowiańskuj c) umieć
ście naszem cyklodrom, otrzymaliśmy wiacztery główne arytmetyczne działania z
liczbami całkowitemi, umieć rozwiązywać domość, że roboty są na ukończeniu i że
otwarcie cyklodromu dla publiczności, na
piśmiennie, a szczególniej pamięciowo, niewielkie, odnoszące się do tych działań za- zasadzie otrzymanego zezwolenia J.-W. Gudania, umieć używać ruskich szczotów i od- bernatora, nastąpi już wkrótce.
- Z okolic Żarek piszą do "Gaz.
bywać na nich dodawanie i odejmowanie.
Kiel.": Na przypiaskowatych naszych grun- P"z!/pominam,!/ o mających się tach siewy już w wielkim tygodniu rozpoodbyć dzisiaj (w niedzielę) wyborach Toczęliśmy, a obecnie robota w polu wre w
warzystwa Dobroczynności, w sali ogólnych
najlepsze. Niektórzy z włościan, lubiący siać
zebrań tutejszej Dyrekcyi Towarzystwa
zawczasu, posiali już grochy i owsy rychliKredytowego.
ki, posadzono nawet kartofle. Rozsady, sie- Now!/ sklep. Znana winotłocznia wane po św. Józefie, przez nasze gosposie,
krajowa Morozowicza, otworzyła w ubie- sprawiły im kłopot niemały ... nie powschogłym tygoduia w domu p. Ronthalera pierw- dziły. Jak się okazało przyczyną tego było
szy w naszem mieście skład win swoich, zepsute nasienie, a nawet fałszowane. Doktóre w Warszawie i w innych miastach tychczas głównymi dostawcami tego rodzakraju naszego, dawno się jnż rozpowsze- ju warzywnych nasion, byli przeważnie prochniły.
dukujący je włościanie, obecnie i ten han- p()żat·, któryz podpalenia chaty(jedne- del Hpodobał się żydkom, którzy rozwożą
go z włościan przez drugiego )wybuchnął dnia i roznoszą po wioskach nasiona marchwi,
5 kwietnia we wsi MOHzczenica pod Piotr- buraków, rozsady. Rozsadę względnie (hokowem, zuiszczył aż 27 domów mieszkal- gą, fałszują oni nasieniem rzepaku zimowego
nych~ oprócz innych gospodarskich budyn- i rapsu; ziarna tych roślin są do siebie nader
ków! Poszła z dymem pasza cała dla iu- zbliżone i rozróżnić ich na oko trudno. Zboża
wentarza, a co ważniejsze-zboże przezna- ozime przetrwały zimę bardzo dobrze, kilka
cZ"one na zasiew wiosenny i na wyżywie ci eplych wiosennych deszczyków rozbudzinie się podczas prr.ednowkul.. Pogorzelcy ło wegetacyję, ruń ruszyła już w górę.
głodni i ze wszystkiego dobytku odarci, Posiewy koniczynne, o ile teraz osądzić
nocują po sąsiednich stodołach, nie mając można, przedstawiają się mniej obiecująco,
z czego żyć, aui czem obsiać gruntów na być może jednak, iż parę dni ciepła sprowiosnęj wielu też z nich żebrze poprostu wadzi pożądaną zmianę na lepsze. Chowa-
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ne tutaj owce świniarki, malo wybredne,
w krzakach lub na ugorach znajdusiebie pożywienie, co do bydła to
przychodzi z pola głodne i potrzeba mu
koniecznie w stajni paszę zadawać. Funkcyjonujące w okolicy fabryki cykoryi,
zawarły znacznie większą liczbę kontraktów, niż dawniej.
Do uprawy cykoryi
wzięli się bardzo chętnie włościanie, mający dosyć czasu do obróbki.
, - Z okolic Ojcowa, piszą do "Gaz.
Swiąt." Wkrótce po nowym roku przyjechał do Ojcowa majster ciesielski K. G.,
przysłany przez hr. Krasińskiego z Warszawy do stawiania budynków. Ugodziwszy
się z miejscowym rządcą, zaczął najpierw
budować tartak. Do roboty wynajął ludzi
z& Smardzewic, Ozajowic i Skały. Pracowali oni przez zimę podczas mrozów i, niemało się namęczyli, żeby coś zal·obić. Kiedy już budowa była na ukończeniu, majster pono obliczył, że za tanio się ugodził
i że straci. Wiec cóż robi? Oto bierze od
rządcy 60 rubli <na rachunek roboty i nie
zapłaciwszy robotnikom, wyjeżdża nocą z
Ojcowa. Zawiedzeni ludzie poszli do pana
rządcy prosić o zapłatę, ale tu powiedziano im, że tylko sam majster odpowiada za
swoje długi i że nikt temu nie, winien, jeśli on za tanio się ugodził.
Ow majster
pozostał też dłużny i tym, od których brał
żywność. Trzeba się spodziewać, iż rzecz
ta wyjaśni się i będzie załatwiona w ten
sposób, aby ubodzy ludzie nie byli stratni.
- 1'Jieszkańcy Skały trudnią się
głównie wyrobem i sprzedażą kaszy. Niejeden zaś z ich sąsiadów szuka niebezpiecznego zarobku z przemytnictwa towarów
zagranicznych. Otói jedna ze skalanek, Morawska, doznała przed trzema tygodniami
niemiłej przygody.
Wiozła ona kaszę na
sprzedaż do Słomnik. Na wozie obok niej
siedziała córka, a syn powoził. W tern wymijają na drodze żyda, idącego z tłomokiem.
Ten prosi, żeby go zabralij targ w targ, umówili się, że zapłaci 45 kopiejek, i przyjęli go na wóz. Gdy przyjechali na most
pod Slomnikami, trzeba było się zatrzymać,
bo przy opłacie mostowego nagromadziło
sie dużo furmanek. Morawska, uie chcąo
długo czekać, poszła z córką do miasta, a
syn zaczął konia poić. Wtem do wozu zbliża się kilku strażników od akcyzy, rozwijają tłomok żyda i znajdują w nim spirytus przemycany. Pytają żyda, czy to jego
towar, a on na to: "00 ma być mój? Ja
żadnego towaru nie mam."
Zabrano wię!}
konia i furmankę ze wszystkiem, co na niej
łatwo
ją dla
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k sz t a ł cąsz k ol ue wy d ano 19 uczniom,
bo jak tu W sądzie dowieść, że nie oni przy- jąCf~ Piotrl<o-w-skiego To"""arzy- cym się w miejscowych zakładach naukowychwieźli spirytus zagraniczny?..
st-w-a Dobroczynności za nliesiąc stypendyjnm I-oj-ua kształcenie fachowe w inMARZEC r. b.
uycl! zakładach 4-mj-pożyczek bezprocento\vych
- Na Qstatniej ses~Ji kwartalnej
udzielouo 7 rzemieślniko111j-pochowano :! ubogich.
mularzy odbytej w zeszłym tygodniu w
------Prezes-J. W. l(a/isk'i.
Łodzi uskarżano się na swawolę i l.ekkoDo kasy Towa 1'zystwa Dobrocz. wpłynęło:
Skarbnik-J(s. A. Zagrzejews7d.
myślność majstrów przy wykonywalllu rout! l
,
Za sekretarza-K. St,·zeleckt".
w
S
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;.
bót, a J. ednocześnie na nieszlachetna. lwukuMarcn d,; l g,.
rencyję, która W skutkach wrdaje straszne
Kwic:tnin
rezultaty. Wytoczono przed forum zgroma)'s·1 k. I's·1 k. rs· 1k.
Wiadomości Bieżące.
dzenia spraw e ostatniej katastrofy budowla- 1.
Na st.ypeudyjum.
1_~1 :-_~92.
-1 2_9
nej i wiele im;ych wypadków pomniejszych. II.
Na wpisy szkolne Przedewszystkiem maJ' strowie mieli na wzglę- III. N a masz. do szy cia
Ministeryjum rolnictwa. Prace komiIV. Na zak.rodz."Adeli" 6 40
6 40
dzie środki zapobieg'ania wypadkom zawa- V.
Na ksztalccn. fach.:
tetu ministrów w sprawie przekształcenia
lenia i zabezpieczenia pracnjących od kal~a) w war8Z. tkacIe _ _ _
_
_
ministeryjum dóbr państwa na ministeryctwa i śmierci. Uznano tedy za kwestYJę
bl w innych zakł. - jum rolnictwa zostały zawieszone na czas
VI.
Zwrot pożyczek beznieokreślony, jak donosi "Warsz. Dniewn."
P ala.c~":! utworzenie z łona cechowego komil
procentowych
syi, któraby sprawd:t,a~a, czy roboty mu :U'- VII. Na inne dobroczyn. - - 205 61 511 11 z Petersburga. Mówią tamże wszelako, iż
skie w budowlach łódzkIch prowadzone są sune cele:
wraz z mianowaniem 1'. t. Jermołowa na
miennie i z zachowaniem wszelkich przepisów.
1) Ze składek od
stanowisko ministra dóbr państwa, posieNa ogólne życtenie godność członków taczłonków rzeczy·
dzenia na nowo będą rozpoczęte. Jeżeli
.
.
wisty ch i ofiarokiej komisyi przyjęli na siebie czterej maJdawców
- - 75 - 295 - wynikiem prac komitetu będzie przekształ
strowie, a miano~icie pp.: Frohmel, Lam2) Z koncert 'lw, tecenie ministeryjum dóbr państwa na miprecht, Straszewski i Tomczak. U chwa~oatrów i zabaw . - - - nisteryjum rolnictwa, wówczas wiele spraw,
no też, by do budowy używa.no matcrY,Ja3) Z kwesty WieI·
dotyczących gospodarsiwa rolnego, a konkanocnej, skarbo·
lu W dobrym gatun k'u, a w nowo wznon ek,tabliczek i in. - - - centrujących się obecnie w ministeryj um
szonych gmachach zaprowadzono urządzei 4) Z nicprzewidzia·
spraw wewnętrznych, przejdzie pod zarząd
nia, zabezpieczające robotników od wynych źródeł i bez
ministeryjum rolnictwa. Ułatwi to obo13 50 32 50
Wobec tego, że VIII
oznaczon ego celu - wiązki ministeryj um spraw wewnętrznych
P adków nieszczęśliwych.
14 23 .
tl"
l
d
Na" Tanią Kuchnię" - majstrowie cechOWI po PISl~H p any ~rz~ - IX. Na .ochronkę miej.
I usunie potrzebę ustanowienia ur~ędu trzesiebiorcom, którzy bez udzaału pOdplSUjąska" • . . . , . - - - - - ciego wice-ministra spraw wewnętrznych.
cego prowadzą roboty, zgromadzenie orze- X.
Na 'konserwac. pom·
Jeżeli zaś ministeryjum dóbr państwa poIdo, iż ci majstrowie, którzy nie będą 1'0nikówrodzinyBurgni ezreformowane, ustanowienie
zostanie
. l'
hardów
- - - - - b6t prowadzili, a plan podpisa l, ztostaną z XI. Na czasowa ochrotrzeciego wice-ministra przy ministeryjum
cechu usunięci; to samo zagraża ym, co
nę dla chłopców. - - - - - spraw wewnętrznych będzie nieodzowne,
nie będą ściśle przestl'zegali obowiązuj ą- lXII. Procentów od ka= SpOl'Y serwitutowe. Z powodu wynicych tutaj przepisów budowlanych.
pitałów
- iH 51)
kłych
wątpliwości co do spraw o kradzież
.-r
•
. maJRa.zelu.
-1-1- 1I 326180 11 9tOI80
- ~e!J~J.1a
., t ou'a,'z~l§zenta
w lasach w obrQbic Królestwa Polskiego
strów fabrycznych w m. Łodzi znów do
W szczegółach pozycyj e dochodów, w mie- senat rządzący wydał następnj ące orzeczeskutku nie przyszła. Charakterystyczne siącu ma.rcu, przedstawiająsię jak następuje: nie, które w formie eyrkularza do wszystjest to, że ani na pierwsze ani też na drugie
Na wpisy szkolne złożyli urzędnicy izby skarbo- kich sądów zjazdowych, znajdujących się
wezwanie nie przybył ani jeden z prze- wej w Piotrkowie rs. 11 kop. 29.
Pożyczek bezprocelltow.1lc" zwrÓcono 28 rat, w tej w obrębie warszawskiej izby sądowcj, zamyslowców łódzkich, pod których bądź co liczbie pod prz ymu se m sądowym od jednej osoby. mieszczają Wm·sz. gnb. wied.: "Spory, dobądż patronatem winna się znajdować noSkładki człQnków 1zeczywistycl. złOŻyli: p. Gaj "wski tyczącc serwitutów leśnych w gu hel'llijach
wo powstająca instytucyja. Ostateczne ze- Jan l'S . 6 za 1892 r.-p .•Jarnuszki ewicz Antoni rs. 3 Królestwa Polskiego, bezwarunkowo nie
branie naznaczono na maj.
za I-sze półrocz e 1893 r.-p. Jork vYilhelm rs. 6
za 1893 r .-p. Knichowi r cki Julijau 1'8. II za l · sze podlegają instytucyj om sądowym, lecz na- Kontrola ',oftów. W skutek I półrocze 1893 r.-p. \\ygrzywal.ski Mary jan 1'S. 3 leżą do władz admiuistracyjnych spraw
zarządzonych energicznych środków, celem za l-sze półrocze 1893 r.-p. Smial'owski Alfl'ed włościańskich.
Jeżeli więc wyniknie po.
k łó
h
1'8. 6 za 189~ r.-p. Szymański Karol rs. 12 za 1891
kontrolowama stanu ot w parowyc w i 1892 1'._ p. Krins Karol i Krins Marja po rs. 6 trl",eba pociągnięcia wło~cianina do odpowiefabrykach łódzkich, postanowiono w trzech za 1893 r.-p. Dznryczycz Jerzy rs. 6 za 1893 r. dzialności karnej za wyręb lasu, to może
fabrykach kotły opieczętować i, do czasu -książe Golicyn AlekHy rs. 6 za 1893 r. i p. Ząb być przez sędziego pokoju lub gminnego
odpowiedniego zamienienia ich nowemi lub czyński Roman rs. 12 za 1891 i 1892 1',
tylko wówczas osądzony, jeżeli niema najnaprawienia, zawiesić wszelką pracc. temi
Dla biednych złożyli: Redakcyja .Tydzieil" rs. 7 k.
50-p. Szeligowski Wład. 1'8. 3-i p. Cedrowska mniejszej wątpliwości, iż skarga nie pozostaje w związku z prawem serwitutowem;
kotłami wykonywaną,
Eleonora rs 3.
_ NOW!} .,zantaż obmyślili sobie Na Tanią KucImię' R edakcyja . Tydzień" rs. 8- wówczas bowiem l'oztrzygają instytucyje do
p. Chrzanowski Stauisław rs. l-i p. Łuczycka spraw włościańskich. 7l
sprytni oszuści. Korzystając z zaprowa dzone- Stefania 1'S. 5.
go odniedawna pozwolenia przesyłania towa= "Praw. wiestn." zamieszcza wykaz
Wydal/I) z kasy Tow. Dobl'oczynności:
rów za zaliczeniem poc~towem, wysyłają om
spraw, które w najbliższej przyszłości czypaki starych szmat, makulatury i t.p. beztane będą w radzie państwa. Wykaz ten
wartościowe przedmioty, nakładając na nie
obejmuje pomiędzy innemi: Projekty miopłaty po kilkadziesiąt rubli wynoszące
uisteryjum spraw wewnętrznych: o ustaOfiarą oszustw padło niedawno kilka wynowieniu podatku na rzecz m. Łodzi od
NI\ stypendyjum
75 75- towarów przywożonych koleją łódzką; o
bitniejszych firm łódzkich. Jedna z prze- L
Na wpisy szkoln e 233 233ayłek, oceniona przez oszusta na 20 rubli,
powiększeniu liczebnem straży ziemskiej
~i~
m~R~Y:1Y.
d~
~z~.\
_
_
_
_
_ _
a zawierająca stare papiery wyprawiona
w m. Chełmie, w gub. lubelskiej i o na70 270- daniu p. ministrowi spraw wewnętrznych
była ze stacyi Rudniki.
IV. Na ochroul) .Adeli" kształ. fachow e:
prawa decydowania samoistnie w kwesty i
- Zbadanie, o ile dom Bławata, w v. Na
a) w wal·sz.tkackich - _. 250którym wydarzyła się katastrofa zawalenia
b) w innych zakł. - 2340
4015 ustanawiania posad strażnikom ziemskim
na koszt miast w Królestwie Polskiem; o
murów może być odbudowany, rząd gu- VI. Na pożyczki bezprocentowe
..
205205~niesieniu kahałów w Rydze oraz w gub.
bernijalny miejscowy powierzył akademiinne dobroczynkurlandzkiej. Projekty ministeryjum finankowi architektury p. Nowickiemu, który VII. Na
ne cele:
sów: o odpowiedzialności właścicieli fabryk
też pojechał do Łodzi w celu przeprowadzea) Na wsparcia piei zakładllw przemysłowych, oraz przedsię
nieżne stałe i do
nia ekspertyzy.
raine
.- 111- 35715 biorców robót budowlanych za śmierć lub
- Ja'~ tl,llece poszukiwane są
3976 kalectwo robotników; o prolongowaniu ob) Na lekarstwa. - - posady w zakładach przemysłowych wyka8c) Na pogrzeby.
5płat celnych od towarów zagranicznych i
d) Na potrzeby kan·
zuje najlepiej fakt, że na ogłoszenie jednej
o pobieraniu ich w pewnych razach ratami.
2653
celaryjne
10 z firm łódzkich o wakującem miejscu technie) Na potrzeby nie·
= Stan urodzajów. "Gazeta handlowoka zarządzającego tkalnią z pensyją 1200 rs
4686
przewidziane .
l'ocznie zgłosiło się 250 kandydatów.
VIII. Na :ranią Kuchnię" - 122 11 262 t 1 przemysłowa" donosi o złym stanie zasiewów ozimych w Europie, szczególnie we
IX. Na ochrone miejska - 50 - St,'aż ogniowa ochotnicza X.
Na konserwacyjęwschodnich Niemczech i Austro-Węgrzech;
łótl~ka odznaczona została na wystawie
pomników rodziny
najwięcej ucierpiało żyto.
Bnrghardów • . , - przeciwoguiowej w Petersburgu dyplomem
= Budowa nowego gmachu sądu okrę
Na
czasowa
ochrohonorowym.
XI.
nę dla chłopców. j - - gowego
w Radomiu postępuje szybko, jak
- Ospa, szkarlatyna i dyfteryt grasują
Razem.
. I - I- II ts54151 11186315ti
donosi
miejscowy
organ; mury już wyłoni
w Łodzi.
Tania Knchnia wydała obiadów: w styczniu- ły się z fundamentów.
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1,798, w lutym-2,004, w marcu 2,393j w t ej licz-

T ,y

X!l 18
Przemysł

Handel w Odasia

D

Z I

E

N

3

.,Ateneum" zeszyt kwietniowy (l·szy, tomu
II za rok biezący) wyszedł z druku i zawiera:
"Okres ryceT'lko-romantycznr w życiu Julijusza
Słowackiego" (1840 1842), P1",f,1l Z Ferdynanda
Hiisi'lks; - "Wykształcenie prawne w Niemczech",
stan obecny i projektowane reformy, przez St. HoItlwińskiego;-.Życzenie," nowela, przez SUllermana;
-"Fryderyk Nietzsche", study,ium filozoficzne, prze"
D·ra Garfejna; - .Sielanki" (Plein -air), przez A.
Lanllego;-"Homer i Troja", przez Stanisława Wit
kowskiego;-.Z utlletrystyki zachodu,~ pntlz N. T.;
-.Z teoryi i faktów przyrodniczych," przez M:lksymilijana Flauma;-.Reforma wyborc~& w Prusach,·
przez K. R. Żvwicldego; - "Najoowsza Jiteratul'a
dla młodzieży"; - .Trzeci zjazd górniCZY";-nRozbiory i Rprawozdaoia"; - .Nowości naukowe i literackie"; .Krł)nika miesięClna".
- "Sztuka. ożenienia. się". Pod tym tytutem wy~zła bardzo rlobra \Jod względem formy i
treści książeczka znanego włoskiego autora Pawła
Mantegazza, w której .•. każdy o~obnik, męzki czy
zellsk i, je~1i go samot'ność piC'lgrzymki tej doczpsoej
nużyć zaczyna, znajdzie zdrowe i doświadc%one rady, jak się ozenić, by sobie zgolow:IĆ szczęście i
"pokÓj. Książka czyta się z ~aciekawieniem, a dzieli się na XI niedlllg'ich rozdziałów (t'ałoM str. 257
in 160): Małżeństwo w rlzidiejszom społeczeństwie
Dobór w małzeństwie i sztuka dobrego wyboru.
Wiek i zdrowie. Sympatyje fhyczne; rasa i narodo.
wość. Harmonijtl uezucia. Harmonije myśli. Kwastyja pieniężna. Wypadki i prz}padki w malżeń .
stwie. Pipklo. Czy!iciec. Raj.- W.1.ystko to poprze·
dzone wstqpem p. L: Pomię~zy Scyllą a Charybdą
-żenić się, czy si~ nie żeni ć?.

i Handel.

nieco się
koniecznoczasie zakupiouego przez kupców besarabskich na
spekulacyję.
Wszystkie gatunki pszenicy
obniżyły się od 2 do 3 kop. na pudzie.
Jęczmień obniżył się również, pomimo to,
że ziemstwo z Ananiewa zakupiło 100,000
pudów dla potrzeb zasiewu. Koniczyna spadła w cenie o 4 kop. na pudzie.- Nie lepiej idzie handel owcami. Dawni~j bardzo
wiele owiec sprzedawano do Konstantynopola, lecz od roku 1886-go sprzedaż
ta pJ'ogresyjnie zmniejsza się i od kilku
już lat zaledwie do 50,000 baranów sprzedaje się. - Handel drzewem bardzo się
zmuiejszył,-a rzecz niebywała, że spotykamy się na tem polu z konkurencyją liUstryjacką,
ktÓra aż na Kaukaz swoje
drzewo dostarcila, t. j. do najbardiliej lesistej miejscowości. Widzimy jednak ile sprawozdań departamentu ceł, że od lat kilku
departament otrilymuje przeciętnie 2 milijony rubli cła od importowanego z Austryi
drzewa.-Spirytus bez zmiany, tranzakcyje
nader ogranicwne; do Władywostoku wysłano 800 beczek różnej wielkości i sprzeLicytacyje W obrębie gubernii.
dąno iI rekt.yfikacyi Koniuchowskiej po 2.22ł,
a z innych rektyfikacyj po 2.15 do 2.20 - \V d. ~1 czerwca (3 lipca) w sądzie zjazdowym w Piotrkowie na sprzedaż niernchomosci:
za 100°.
<:O>

zbożowy

Qżywił; ruch wywołany został
ścią sprzedaży ziarna, w swoim

1) we wsi

Z Biblijografii i Prasy.
"Ni wy", zeszyt drugi marcowy wyszedł z
{truku i zawiera .Nasze CZ:łsy,· przpz Ludwika
8traszE'wicza;-"Matematyka i l'zpczywistość, przez
S. Dicksteina; - "Szkoła antropologo-krymiualna:,
prze? Aleksandra Moldenll:lwera; - .Celo i środki
my~lenia naukowego· (dokończenie), prze~ W. K.
Clifforda; - "Rozwój psycholo/!,i doświadczalnej",
(według Bineta), przez J. Jot; .Julijllsz Ferry',
przez Adama Szawłowskie/!,o;-.O świcie" (wiersz),
przez Bozydara; - "Dwie kochanki", nowela, przez
Zygmunta Straszewicza; - .Rozuiory i sprawozd'lnia"; - "Bl'z tytulu· (I<ronika) przez Pel'turllatol'l\;
-.Notatki naukowe i bibJijograficzne.
Sposób opracowywania poważniejszych artykutów
w .Niwie" pod now~ redakcyj!!, jest ze wszech
mi&r godzien zaznaczenia. W"góle populartlo&ć wykładu i dobór treści, czyni obecnie .Niwę" pi'llmem mogacem wkrótce rozciellawić 8zersze koła
naszej inteli·gencyi. Sposób tez prowadzenia kronik
(pOd nazwą .Bpz tytułu") jest również bardzo na
~7.asie: hroniki .Niwy"-to doborowp. pogawędki t(lwarzyskie o najwazoiejszych sprawach n.'lszych do·
mowych!..
~

o G

Różyca

w gminie

Gałkówek

w

pow.

brzezińskim pod ~ 12, od sumy 150 1'8. 2) we wsi
i gmiuie ~iała w pow. brzezińskim pod MI 45, od
sumy 200 r8. <I) w osadzie Główno w gminie Bra-

na budowę 4-ch świdrowanych stndzien w m. Noworadomsku, od SUllly 5,629 rs. 20 kop. in minus.
- 20 kwietnia (2 maja) w urzędzie gminy Pauki w pow. częstochowskim, na budowę mostu we
we wsi Panki na drodze 2-go rzędu częstochow
sko-podłężyckiej, od sumy 1,228 rs. 2 kop. in miuus.
Ó (17) maja W
urzędzie gminy Bogusławice
na sprzedaż osady karczemuej Biała w osadzie
Wolborzu, od suwy l,16l rs. in plus.
- W d. 30 czerwca (12 lipca) w sądzie okręg.
piotrkowskim na sprzedAŻ:
1) nieruchomości w m. Piotrkowie oznaczonych
~~ 236/138 B, przy ul. Petersburgskiej i ] 58/516
D, przy ul. Odeskiej, pierwsza od sumy 21,000 rB.
druga od 15,UOO rs.
- 21 czerwca (3 lipca) w sądzie zjazdowym w
Łodzi na sprzedaż nieruchomości w m. Łodzi: 1)
przy ul. Długiej pod M>m 798-b i 798-c od sumy
8,OOn rs. 2) przy ul. Drewnowskie'; pod >m 83 od
sumy 1,400 rs.

giełdowa.
24liwietnhs.

Kronika
Wyźsze

dla rubli kursa nie potrafiły się utrzywobec wiadomości o zawiejach śnieznych w
Cesarstwie, z czego uiekorzystne wyprowadzono
wnioski o przyszłych urodzajach. 7,byt dalekie oczywiście to konjuktury, aby, po za sferami sp ekulacyjnemi, hudziły zajęcie. Rynek papierów publicznych pozostawał wciąż pod wrazeniem konwersyi listów ziemskich, która dopiero wzięła swój
początek tak, że teraz niepodobna o rezultacie jakiegokolwiek czyuić przypuszczenia. Powszechnie
jednak sądzą, iż powodzenie jest niechybnem. Tymczasem kursy listów ziemskich były chwiejue. Gdy
w pierwszym zapale płacono po 99,7 D, to następnie
kurs ten zeszedł na 98.90, aby potem wrócić na
99 kop. 5ó. Dziwne to zaiste zjawisko, iż obroty
dokonywają się walorem uie istniejącym. Póki zali
walor ten nie okaże się w rzeczywidtości, co przed
końcem lipca nie nastąpi, iuteresa listami mieć bę
dą charakter spekulacyjuy.
Z innych papierów,
Listy m. Warszawy spadły byly na 101.80, wszelako poprawiły się następnie na 102 w płaceniu.
Obligi kanalizacyjne po 101.70 w słahym ruchu.
Mało zajmowano się łódzkicmi listami po 101 1/,.
Wileńskie 5% listy w tejże cenie. Z papierów rzą
dowych likwidacyjne listy dobrze się trzymały pu
9~.20 w dużych i 98 w małych sztukach. Po~yc2ki wewnętrzne po 95 3 /, w pierwszej i po 9~I/ł w
następnych seryjach. Wschodnie 102 1/ 2 i 104 1/ 2 wedle emisyi. Premiowe pożyczki poszukiwane: 242 1/,
pierwsza, 220 3/, drnga i 195 1/, szlacheckie. Ruch
akcyjami słally.-Podług notowail biura bankowego
Gazety Losowal'! płacono: za marki 47.25 za franki 38.50, za glllcleny 79,-.
'
mać

toszewice, w pow. brzezińskim pod .IW 31/20, od
sumy 5f~0 rs. 4) w m. Tomaszowie w pow. brzezińskim, przy ulicy św. Tekli pod ~ 355, od sumy
300 rs. 5) w osadzie i gminie Będków pod },Ił 46
od snmy 300 rs.
- Tegoż dnia w sądzie zjazdowym w m. Łodzi,
na sprzedaż nieruchomości w m. Łodzi pod N-rem
1060 H, od sumy 500 rs.
- 26 kwietnia (8 maja) w kancelaryi gminy
Wancerzów w pow. częstochowskim, na sprzedaż
niernllhomości w osadzie Matów, od sumy 50 rs.
- 3 (15) czerwca w urzędzie p-tu częstochow
skiego, na urządzenie pomieszczenia dla wołów stepowych przy rzeźni miejskiej w Częstochowie, od
snmy 2511's. 55 kop. in minus.
mr~ Poleca się pierw.~zOl·zę
- 3 (15) maja w magistracie m. Będzina na re......
dny a tani .H otel Elnstauracyję szopy ogniowej w Sędzinie, od sumy
556 rs. 26 kop.
giel$ki w 'III. Ozęstochowies w bliz- 4 (16) maja w kancelaryi gimnazyjllm męz kości dworca kolei żelaznej.
kiego w Piotrkowie, na restauracyję domu pod ~
258 w Piotrkowie, stanowiącego własność WarBiuro banko~e Gazety Lososzawskiego Okręgu Naukowego, od sumy 2,145 rs. ,,","ań. 'VV 'W'al"sza,,","ie Krakovvskie
85 kop. in minus.
P.l'zechnieście .Jt!l 53. udziela bezpłatuych
7 (19) maja w urzędzie gubern. piotrkowskim informacyj we wszelkich sprawach pieniężnych.
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Uprasza
Szanown:
o
'1'1 Mklepach
oló-VVH:ó-vv pierwszej czysto swojskiej fabryki pod firmą
St. MAJE"WSKI i S-ka.
Niektórzy sprzedający bowiem ~alecają ullarcie i stale ołówki
(40i6 w,n.o,)
zagramczne.
Adres fabryki: ul. Złota 61 w Warszawie. (10-7)

I

A. DEICHSEL
Fabryka powrozów drucianych i

tkalnia

drutu ,

Sosnowice, stac. Dr. Żel Warsz.-Wied.

1*
Ze

~

H

~

LANOLINA Krem toaletowy LANOLINA

Dostal'cza w każdej chwili:

DRUT KOL CZ A ST Y do

!l

z fabryki Lanoliny w Martinikenfelde pod Berlinem.

płotów

.J& 1. Drut lcolczasty cynko-vvy 4-szpicowy, po k. 121/~ za sąź.
.J\Y 1. Drut, h:olczatty czarny
"
po k. 9
za sa?;.
Jo& 2. Drut 'kolczasty cynko-vvy 3·szpicowy, po k. 15
za sąz.
J& 2. Drut kolczasty czarny
"
po k. 11
za sąż,
Zaliczenie w jednej trzeciej należności przy zamówieniu, przy zna-cznych obstaluukach l'abat.
Tkaniny druciaue do ogrodzeń, płotów i t. p. najtauiej.
Instrllkcyje do zakładania płotów drucianych wysyła się bezpłatnie.
(Raj. i S-ka 1I~ 1818) (5-4)

Znakomitado pielęgnowa~ia skóry; . . .
"~,,Oll~-1
do ntrzymywama w czystocCl I opatryZnakomitaWa,nia .zbolałych miejsc oraz rau na ~
"
ff_
skorze,
~ '<;>
.;,y ""
OtadO konserwowauia skóry głównie li 't-ą-~.rYLKQ<:>~~<:>~~
Znakoml (lzieci drobnych.
<'1MARI<t\.I)~'!l
Nabywać można w tubkach cynowych po 25 k., w puszkaelt blaszanych
po 15 i 10 k. -vv aptekach i sh:ladach aptecznych_
Skład Główny na Królestwo Polskie n J. Zaleszczyilskiego \V Warszawie, Przejazd },Ij 1.
(Raj. i S-ka ~ 795)
(52-6)

I

TYDZIEŃ

-4

CITERY

Pracownia. ,

I

Nowootworzona w domu W·go
Marszyckiego, parter dzwi na
prawo,O(leska(Rokszycki~ Przedmieście). Pr.zyjmnje do roboty:
NZł,,\ FROCZliI. MAM
TINKI. SUKIENKI.
FARTUSZKI dziecinne,
zarÓwno jak i wszelkie przedmioty w zakres ~-a.r<1.oroby

WC"",,,_
lWyprawki dla nowonarodzonych!

,.ziecinnoj

I

z kuchnią, oraz <1."\lVa leM
tnie luie!iizł i'auia bez kuchen,
do vvyu:01.i Qcia na cały sezon.
lp.tni "W'e -vvsi Oz~·a. 8 wiorst
od stacyi Gorzkowice połozonej. Wszy.
stkie mieszkania są położone przy
leRie i nad wodt~ na wzgórzu. Acl.res:
Adolf Schramm, wieś Ozga przez Gorz·
kowice.
3-1)

w Warszawie, Wierzbowa 6 (hotel Angielski)
załatwia

(6-l)

wszelkie tranzakcyj e

pieniężne;

uskutecznia

Konwersyję

5°10 List. Zast. Ziemskich
na 4 12 °10 na warunkach przez Tow.
Kredytowe, Ziem. ogłoszonych.
1

Sklep
PO APTEOE

W-[O SamborskiB[O
wraz

każde

B:. POPlAWSKI

.-r,

-

letnie mieszkania

Dom Bankowy

'Wi1~lilla

do ~llc1zenia, Kasztany pięciollltnie, Orzeclly prawdziwe tUl'eckie czteroletnie, <lo nab~'cia "VV
sidadzie 'W. ZALESKI:I:!;GO "VV Piotrł.::o. ."VV
__
ie_.________
..

Bezpłatnie i stale kontroluje losowania wszelkich
papierów publicznych.
(W. B. O. 5160)
(2-1)

"

\:J..............................~ I
z trzema pokoj ami do

wynajęcia,
w domu pana
Kozerskiego, przy ulicy Kaliskiej (Petersburskiej). (2-1)

Zwracać uwagę

(_0-~8_)

Ma[azyn ubiorów m~zkiGh

SZOZA"W'NIOA
Zakład z<1.r~jo-vvo-kflpielo-vvy

i klbnatyczny ~ Galicyi. ~ pO"I'Viecie Novvotarskilll, z zdrojami sil ' ej szczawy sodowo-słonej i sodowo-żelazistej,
.
skntecznie działających we wszelkich niezytach, (katarach) tak narządu
oddechowego jak i narządów trawienia, w długotrwałem zapaleniu płuc
ftrm~ i rozedmie (astmie), przy wysiękach opłócuej, w początkach suchót, w chorohach dróg moczowy ch, w chorobach kobiecych, niedokrewn08ci i bledni\\y.
Znakomita górs ka stacyja klimatyczna z orzeżwiającem powietrzem.
Kuracyja mleczna, żętyczua i kefirowa.
Pierwszorzędna wziewaluil\ solankowa
i balsamiczno-igliwiowa. - Zakład
Q;)
.::
.- . o~ wodoleczniczy, kąpiele mineralne i rzeczne w bystrym Dl1najcu. - Wszel~ cg >-:;;
kie urzą<tzenia postępowe, 1,200 pokoi dla gości, niektóre z kuchniami.
ns ..0" c I
N o
W I-ym sezonie do 20 czerwca I w III· im po 20 sierpnia, oraz w porze
f ~ ~ jesiennej i zimowej mieszkania zakładowe o 1/3 część taiJsze, przy najmie
ns CI c..
dziennym. W sezoni~ II-im uwolnienia od taksy zniesione.
~ en <
Lekarz zakładowy D-r Wł. Sciborowski i 7 innych lekarzy udzielają cho~ N .s=
rym porady.-Ze wszystkich linij kolejowych dojazd do stacyi w Starym
Co)
Sączu, zkąd drogą malowniczą, wśród gór, nad Dunajcem, 4t kilom. do
,
~
Zakładn, 5 godzin jazdy, od'po~zynek w Łąc1<n. - Pocztowóz, powozy i
".
wozkl według taksy.
I!!!iiil :::;;
Wody ze zdrojów Józefiny, Magdaleny i czystej szezawy Jana na głów~ en
nym składzie H. lIfattoniego w St. Sączu, we wRzystkich aptekac;; i han~ .dlach wórl mineralnych.
~.s=
Prospekta rozsyła bezpłatnie i zamówienia na mieszkania przyjmuje
o
Zarzą<l Górnego Zakła<1.u.
~
~
~ -::
(6-2--2) (R. i S. 161&99)
F. WiŚllie-vvski.

oraz

Sukna i Kortów

K. Wił Cl YIł Ski ego

na
na opakowaniacho

N"""

Skład

w Piotrkowie
otrzymał

we.- W
dują się

towary

świeże

seZOllO~

tymże

magazynie znajdo sprzedania różnych
kształtów

.e

WÓlKi i Bic~Kle Dziecinne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
•
•
•
ł

WAtACHOW
I PARA
aryc
-ro e
k

I(I

~

1 4
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l t . h

powozowych

.-lo sprze(lania

łUC , ł
Rok-

'IV

.4iiI szycach, przez Piot,·ków. (2-2)

Znaną

HERBA TĘ

!

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

~ ~ ~********** *******~ MAGAZYN
~~ ~ ~

k

~ Towarów ~ławatn~cn i Płótna

:: ~ "OLGA KORESZCZENKO" ,V MOSKWI~J ~ E. Słaslczykowskiej
::s

~.~ ~

~ '2

~

>.E:- ~
:ł:

- - - - - lł1
- - -lłJ- ---- ~
olI'"vArU <>n<1.
"Op lS Ił1 U l
... , <>
•

l[aAUU!qU.lpod

~!S ZpgZ.[~S ~

ARTY~TA MUZYK
chciałby egzercytować się 2-3 godzin
dziennie na dobrym fortepiauie, Zl\ opłalą lub wzamian za lekcy je. Oferty
pod adresem "Artysta" składać w redakcyi .Tygoduia".
(2-1)

LETNIE

łllESZKANIE

Składające się z 3-ch lub 4-ch pokoi
z kuchnią <1.0 ~ynaj ę,cia -vv

Chrzauo_·icach. 4 wiorsty
od Gorzkowi",.
Tamże kąpiel zimna
i las, tuz przy ogrodzie. Adres:
Stokowski w Chrzanowicach, przez
Gorzkowice.
(2-1)

pOEiada

ciągle n~ s.kIa.dzie

i wykony«a bezzwłocznie hurtowne)f.
zamOWlenla ze znacznem ustępstwem
)f.

SKŁAD GŁÓWNY NA KRÓLESTWO POLSKIE

Nowozl"elna 51 w Warszaw·le.
.

- •

CennJ.ki na ka:iflcl.e :iflą<lanle.
(Raj. i S-ka 2373)

Ul-l)

)f.

Piotrkowie

W

Hotel Litewski stary rynek.

u... otrzymał na nadchodzący sezon letni,
rr świezy transpol·t Kretonó-vv.Ze.
u...
Satynek i Muśli ...
rr firó-vv.
nó-vv od {) k. za łokieć. (3-3)
)f.

"'F'PF~'RC'F~ 'F'F,.c'AC'F'F'F'F'F'F~ .
I - LU dWI'k

ZgublOuym został w podrozy z PlOtrkowa do Łodzi duia 29 marca r. b.
portfel dłutri ciemny na zamcczek
k . t o,
. '.
Ł '
zam Ulę y Z papierami: as,,;awy
znalazca raczy go złozyc do Redakcyl
.Tygodnia".
(3=3)

składajacy sie z 8 pokoi, kuchni, przedpokoju, piwnicy, drwalki i gÓI'y wRpóInej w domu W-go Józefata Sucheni,
dawniej Kolczyńskiego, od I lip. 1893 r.
za cenę rs. 360 rocznie.
(2-2)

~~~ZUy::~:~~ki~1e~ ;~~t~~~:;r~

. 'd'

., 'JW

.

"""w.

Mm"t,. Spraw Wewnęt"nych

Z przyczyny wyjazdu W -go Konstan
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:na roboty kościelne
-zawiadamia osoby interesowane miasta i okolicy, że zamieszkiwać będzie nadal przy placu BernardyiJ~kim w domn W-go
Kozerskiego, przyjmując wszeł·
kie obstalunki w zakres rzeż-

obok ogrodu po Pijarskiego w Piotrkowie. Obstalunki należy robić w składzie. Odstawa natychmiastowa. (26 -5 )
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Mały jego kucyk nie m6gł bowiem nadążyć za koniem Gabryela.
- Nie możemy sami ścig'ać Indyjan - rzekł
Gabryel,- zanim nartejdą posiłki trzeba, pochować
umarłych ...
Obejrzał się wokoło.

- Gdzieby tu gr6b wykopać?
- Nie potrzeba go kopać - odparła Luiza.Wszak r6w jest dość głęboki.
- Prawda!..
Rozejrzał się wokoło, poczem wpatrzył się w twarz
Meklinga. Na ustach jego zarysował się hlady, szyderczy nśmiech.
- Warto też było-syknął przez zęby - kopać
fosy, stawiać strażnicę i budować zwodzone mosty, by
potem, głupio, w sam środek osady, wpuścić nieprzyjaci6ł i dać im się zabić!
Cała brutalna natura chciwca odmalowała się
w tych słowach. Nad zwłokami przyjaciela, któremu
ufał przecież bez granic, myślał jedynie o stratach.
na jakie go dobra wiara tegoż przyjaciela naraziła ...
Wybrał miejsce i wydał odpowiednie rozporządzenia
co do pochowania zwłok. Służący jego, kt6rzy nadeszli tymczasem, zabrali się do dzieła z paragwajczykiem, poskładali trupy tuż kolo siebie i nakoniec
zbliżyli się, by zabrać ciało Meklinga.
- Nie!.. Tego nie pochowacie z innymi! - zawołała Luiza.
- C6ż to zn6w za koncept!-zawołał Gabl'yel.Pod wzrokiem murzynki spuścił jednak oczy.
- Pan nie b~dzie leża.ł po śmierci razem ze

-
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towania ich do dalszej podr6ży.
Dotąd łudziła się
źe Gabryel podąży jej z pomocą, zanim
Indyj anie wyruszą; obecnie ogarniała ją trwoga, że
nie zdoła ich wyśledzić, że zresztą nie zechce może
poświęcić doŚĆ znacznej sumy na wykupienie jej
z rąk dzikich. Znała go tak dobrze! ..
Tuliła do siebie dzieci i tonęła we łzach na
myśl o tern, co ją w przyszłości spotkać może.
Nagle przysunęła się do niej młoda kobieta,
cudownej urody. Anita tak mało wychodziła z domu,
tak nigdzie nie bywala w Assomption, trzymana w domu przez samolubnego tyrana, źe nic spotkała dotąd
nigdy Dolores. Nie wiedziała zresztą nic o tern, jakie stosunki łączyły dawniej jej męża z młodą dziewczyną·
Widząc zbliżającą się do siebie kobietę
o białej cerze i jasnych włosach, była pewna, że ma
do czynienia z niewolnicą Indyjall.
Młoda kobieta
ubrana była w narodowy str6j paragwajek; na nogach jednak nosiła obuwie.
- Czego pani płacze? - spytała, siadając obok
Anity.-Czy pani boi si~ Indyjan?
- Nic tyle ich się lękam, ile niepokoi mnie
los m6j przyszły. rrrwożę się też o dzieci, pozbawione
wyg6d, do których przywykły.
- Nicch się pani uspokoi-odrzekła Dolores.Lada chwila przybędzie mąż pani i wykupi ją z rąk
Indyjan. Jest to kwestyja kilku dni zaledwie.
- Ale czy trafi do nas?.. Illdyjanie widocznie
mają zamiar oddalić się ztąd.
Kt6ż mu powie wtedy, gdzie jesteśmy.
Oh! pod tym względem moźe pani być
nadzieją,
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zupełnie spokojną; wszakże przejście

tak licznej hordy musi po sobie pozostawić widoczne ślady.
- A... jeśli mąż mój... nie zechce proponować
im okupu?.
DolOl'es milczała chwilę. Znała Gabryela i przypuszczała, że to możliwe.
W takim razie oczywiście los Auity, traktowanej dotąd z całą względnoticią,
zmieniłby się odrazu.
- Nie trzeba przypuszczać rzeczy naj gorszychprzemówiła nakouiec. Jakżeby mąż pani mógł się
wahać z okupem wtedy, gdy idzie O wolność pani
i dzieci?.
- Ale i ty również jesteś niewolnicą?-spytała
Anita.
- Tak pani.
- I nie lękasz się?
- Nie pani. Indyjanie nie są okrutni; służę im
jak mogę najlepiej i staram się zachować spokój
ducha. Trwoga osłabia nas tylko, odbiera nam energiję i nie pozwala walczyć z przeciwnościami.
- Jak to dobrze, że tu jesteś i że tak do mnie
przemawiasz, kochanko. Dajesz mi przykład odwagi,
której mi już brakować zaczynało.
Indyjanie tymczasem upakowali zdobycz swoją
na konie i muły. Było jej jednak tyle, że oprócz tego, obciążyli niemi kobiety, a i sami pewną część
musieli wziąć na barki. Przygotowawszy się do drogi, rozkazali kobietom, by przeszły wbród Pil comayo. Anita z trwogą patrzyła na brodzące po pas
w wodzie Indyjanki, którym szybki prąd utrudniał przeprawę. Gdy przyszła na nią kolej, Dolores

do miejsca, w którym spoczęły zwłoki Meklinga. Tuż
obok niego siedziała skulona postać kobieca. Gabryel
podszedł bliżej i dotknął ramienia kobiety. Luiza wyprostowała się i spojrzała mu oko w oko. Na widok
murzynki, którą w dawnych czasach widywał zawsze przy boku Dolores, Gabryel zachwiał się, jak
gdyby miał upaść na ziemię. Nie dowierzał własnym
oczom... Ależ takI.. To była ona... Luizal.. Zkądże
się tu wzięła, dlaczego jej uie uprowadzili Indyjanie,
dlaczego siedzi tu spokojna, wtedy, gdy pouciekali
wszyscy ... Straszne przeczucie ogamęło gol.. Gdyby
ten napad dzikich ... gdyby uprowadzenie dzieci było
dziełem tej kobiety?.
Ale nie, to być nie może!
Wszakże DolOl'es jest w Assomption, widział ją przed
paroma dniami... Postanowił udawać, że nie zna
Luizy.
Kim jesteś kobieto?-spytał jej.
- Robotnicą· Czuwam nad ciałem mego dobroczyńcy.

- Trzeba będzie pochować ciała tych chrześcijan-rzekł Gabryel.-Jesteś silna i pomożesz nam?
- Pomogę·
Czy wiesz, w którą stronę poszli Indyjanie?.
Luiza wskazała ręką w przeciwnym kieruku.
I zabrali ze sobą donnę Anitę i dzieci?
Zabrali.
Jesteś tego pewna? Może zdołała uciec?
- Nie,' nie uciekła-odparła-odprowadziłam ją
sama do obozu.
Paragwajczyk przybył dopiero w tej chwili.
-
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zwyciężonych.
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