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W każdą Niedz:ielę

wraz: z: oddz:ielnym

Prenumeratę, pr~yjmują:
księgarnie. fI' Łodzi księgarnie Schatke,

stałym

Dodatkiem

I

Powieściowym.

Oglos~enia pr~yjmują:

W Piot1'kowie Biuro Redakcyi i obie

W Piot1'kowie Redakcyja • Tygodnia" i obie

Fischera i Kolińskiego. 11' C:;u~stochowie W. Komornicki. 11' B1'zezinach
W' .Adam Mazowita. IV Dąb1'owie W. Wali górski Karol.
W Łasku W.
Grass. W Rawie W. Hipolit Olszew~ki.
W Radomsku W.llyśliński
i Sklep Stowarzyszenia Spożywczego.

• Warszawski e Biuro Ogłoszeń" Gracy jana Ungra Wierzbowa 8; oraz takiez
biuro pod firmą .Piotrowski i S·ka" (dawniej .Rajchman i S-ka"). JV Łodzi
W -ny Gustaw Zalewski ulica Mikolajewska J'Ii! 7 oraz miejscowe księgarnie.
JV innych miastach powiatowyclI gubernii piotrkowskiej-osoby obok
wymienione, przyjmujące prenumeratę .

"Goniec U1'zędowy u zamieścił d. 25 grudnia nHstępujący telegram:
"Warszawa, d. 24 grudnia. Odbyło się tu
poświęcenie pomnika Mickiewicza. O godz:
9 ulice przeznaczone dla publiczności, zapeł
niły się tłumem; okna i balkony najbliższych
domów roiły się public.znością. O godz. 10
orkiestra amatorska pod kierunk iem b. dyrektora opery warszawskiej Mlinheimera,
wykonała chorał z opery "Halka Ll Moniuszki.
Na fundamencie z szarego granitu stoi białoróżowy cokół, a na nim figura poety naturalnej wielkości w rozpiętym surducie. Prawa ręka spoczywa na piersi, lewa podtrzymuje opadający płaszcz. Oczy wzniesione
w górę. Pod kapitelem napis: "Adamowi
Mickiewiczowi-rodacyLl. Obecni byli: przybyła z Paryża córka poety Marya Górecka,
wnuk okulista Ludwik Górecki, córka przyjaciela Mickiewicza Odyńca pani Chomentowska, członkowie komitetu budowy pomnika z przewodniczącym ks. Michałem Radziwiłłem na czele, Arcybiskup Popiel, sufragan
Ruszkiewicz, arystokracyja miejscowa, przewodniczący instytucyj społecznych, redaktorzy prasy warszawskiej i prowincyjonalnej.
Z władz miejscowych: prezydent miasta
i oberpolicmajster. Tłumy ludu defilują przed
pomnikieIIi. Porządek wzorowy.

"A Mickiewicz taki inny pośród owych
wielkich duchów, zwykły, prosty człowiek,
w którym jednak tytan si~ zrodzi ...
."Najbliższym jest on cbyba Homerowi,
owemu poetycznemu usposobieniu Grecyi Ll ...
- :'"Prawda u krótko, ale,jak zwykle, przemówiła bardze poważnie i pięknie.
"Dziś, d. 24 grudnia, stanie między nami
w pomniku ten, który najbardziej opromienił naszą chwalę i którego najgoręcej ukochały nasze serca. W cielił się w materyjalną postać największy z duchów polskich,
:loa którym przytomność nie ogląda się po za
siebie, lecz go wid'li przed so bą ...
."Od jego zgonu przepłynął przez życie
nasze długi ciąg czasu, przetoczyły si~ liczne fale zmiennych nutów, przeszły rozmaite
rzesze w waśniach i starciach, a jednak każdy nowy prąd i każdy nowy żywiuł dożył
mu swój h~łd. I dziś imię }fickięwicza mieści się w pacierzu czci każdego Polakau.
."Los dał nam dwóch geniuszów nieśmier
telnych i nieprzewyższonych pnez geniusze
ludzkości: Kopernika, który wzniósł sie na
szczyt wiedzy, i Mick iewicza, który wzniósł
si~ na szczyt poezyi. Pierwszy z nich miał
swój pomnik w Warszawie; drugiemu-postawiliśmy. ."Niech Ilajdalsza potomność patrząc n.a niego, doznaje tych wzruszeń, jakie
d. 25 nas dziś przenikają ... u

księgarnie.

W rVarszawie

-

ilustt'acyj i samego pomnika i ptldobizn
wieszcza z różnych epok jego twÓl'c~ości.
Z licznerni ilustracyjami wystąpiły też dwa
kurjer)': Polski i Codzienny .
Prasa rosyjska pospieszyła również jednogłośnie złożyć hołd pamięci polskiego wiesz·
cza. W ogólnym jej chórze odznacza siEj
przedewszystkiem podniosłością myilli artykuł tygodnika "Ruskij 'l'rudLl.
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S~kc!a

górniczl " De,browie.
(C iąg

dalszy).

Starania przemysłowców odniosły pożą
dany skutek, gdyż dnia 13 lutego 1889 roku,
otwarcie szkoły górniczej w Dąbrowie uzyskało sankcyję Najwyższą, jakkolwiek nie
w tej formie, w jakiej proponowali przemysłowcy.

Mianowicie szkoła ma być utrzymywaną
kosztem skarbu i utrzymanie szkoły ma wynosić 17,600 rubli rocznie, z których część
IOliją pokrywać procellta od zapisu p. Walickiego, oraz opłata szkolna od uczniów
w sumie 20 rubli rocznie. Szkoła podlega władzy Ministeryjum Dóbr Państwa*)
i postaje pod zwienchnictwem Naczelnika
rządowych zakładów górniczych w Królestwie Polskiem **). Bezpośrednie zarządza
nie sprawami szkoły należy do zarządzają
cego szkolą przy udziale Rady s~kolnej. Ra~
da szkolna składa się z zarządzającego szkołą, nauczycieli szkoły, dwóch inżynierów
okręgowych
Królestwa Polskiego, Ol"aZ
dwóch członków, obieranych z grona miejscowych przemysłowców górniczych i hutniczych. Kurs w szkole czteroletni; klasa 3-cia
i 4-ta dzielą się na d wa oddziały: górniczy
i hutniczy. Oprócz ogólnych i specyjalnych
przedmiotów, uczniów szkoły obowiąznją zajęcia praktyczne
(z chemii, mineralogii,
markszajderyi i t. d.) oraz nauka czterech
rzemiosł (ciesielstwo, stolarstwo, kowalstwo
i ślusarstwo). Do s1,koły przyjmowani są
kandydaci w wieku od 15 do 20 lat, posiadający świadectwa z ukończenia dwóch klas
wiejskich-lub innych odpowiednich szkół;
nowowstępujący kandydaci podlegają rewizyi lekarskiej i składają egzamin z i~zyka
rosyjskiego i arytmetyki. Kończący szkoł~
obowiązani są odbyć roczną praktyk~ w zakładach górniczych albo hutniczych j uzyskać odnośne co do praktyki tej świadectwo,
poczem otrzymują tytuł sztygarów albo majstrów hutniczych.

- ."Nowoje W"emia" zamieściło
grudnia następujący telegram:
Wars:tawa, 24 grudnia. Dziś o 10 rano
- ."Głos Ll bierze motywy do artykułu
odbyło się odsłonięcie pomnika Mickiewicza. "Mickiewicz u z improwizacyi IlKonrada".
Pomnik mieści się przy Krakowskiem-Przed»Boga, natury, godne takie pienie!
mieściu na niewielkim placu utworzonym
Pieśń to wielka, pieŚl'1 -twol'zenie,
z przecięcia ulic: Czystej, Nowomiodowej,
Taka pieśń jest siła, dzielność,
Trębackiej i Nowosenatorskiej.
WpuszTaka pieśń jest nieśmiertelność ... "
cz'a nie publiczności za biletami rozdanemi
."On jeden, Mickiewicz, mógł o sobie po"
przez komitet rozpoczęło się o godz. 8 i skoń
czyło o dziesiątej. Widzowie uprzywilejo· wiedzieć w poozuciu siły żywiołowej skuwani za biletami białemi byli dopuszczaui pionego w nim życia narodu:
za ogrodzenie, pozostali, otoczeui z przodu
"Przyszedłem zbrojny cał!b myśli władzą..
łańcuchem policyi i żandarmów, mieścili si~
Tej myśli, co Niebiosom Twe gromy wydarła,
naprzeciwko pomnika na Krakowskiem·
Śledziła chód Twych planet, głąb morza rozwarła.
Przedmieściu.
W liczbie obecnych znajdoMam więcej: tę moc, której ludzie nie nadadzą,
wali się: warszawski arcybiskup katolicki
Mam to uczucie, co się sam,) w sobie chowa,
Popiel, książęta: Radziwiłł, Czetweryński,
Jak wulkan ... tylko dymi niekiedy przez słowa" .
IJubomirski" i t. d.
" W takiej duszy prometeuszowej płyn~ły
pieśni, którym pomuik wzniesiono. Przechodzą też one z pokolenia w pokolenie, cora~
- Z powodu odsłonięcia pomnika Mi- zrozumialsze, coraz droższe i życiodajne ... u
ckiewicza, w "Ga~ecie Polskiej" p. Józefat
I trzeba pamiętać, i tym co młodzi, i tym,
Nowiński, w artykule ."Adam MickiewiczLI, co lata włos pobieliły, te słowa wielkiego
takie daje porównanie:
wieszcza:
"Dante-to archanioł, świetlany w duszy, »Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
a ponury w oku; Shakcspeare-to bóg skan- Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd islrierce;
dynawski, przystosowany do życia nowo- Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cuduj
żytno-rycerskiego; Goethe-to Jowisz, z po- Miej serce i patrzaj w serce!"
łową ci~żkiej, a filozoficznej krwi germań
skiej, który zst~puje ku ludzkości wcielonej
w kształty Europ i Danaid; Byron-potężny
Wszystkie inne gazety, tak warszawskie
demon przeczenia; Hugo - pół-bóg tytan, jak-i prowincyjoualne, wystąpiły z mnóstwem
*) Obecnie Miniateryjum Rolnictwa i Dóbr
bóstwem si~ mieniący, i zaledwie Ananke, artykułów, pisanych w tym samym duchu, Państwa.
czy wielkiemu, a jedynemu Duchowi hol- a wszystkie tygodniki illustrowane zesdo**) Obecnie Naczelnik Zacbodnitlgo Zarządu
downy •..
sobotnie, oprócz artykułów, dały mnóstwo GÓrniozego.
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du naukowego, stawiającego, przy wysokim
stosunkowo wieku, niewielkie 9d nowow8t~
pujących kandydatów wymagania.
Ażeby
Klasa
Klasa
4-ta
3·cia
dać szkole odpowiedni kontyngens kandy,. <IIbo ,.l»
,.l» l» 8 datów, należało, podług zdania pl'zeruysłow
.... d. .;::;<> .~ '<:j., .;::;<>
ców, wprowadzić obowiązkową, co najmniej
....,
.B
os
roczną praktykę na kopalnillch albo w za~o
oS
PRZEDMIOTY
'"
'" ....bil ""....'" :II kladach hutniczych; wówczas kllndydaci,
,;:: '" ..... ""
....
~ ~
't<
'N
'" ~ którzy prakty ki tej nie będą wstanie wy'" .="
't:!
't:!
't:!
""
""
trzymać, nie wstąpią do szkoły i przemysł
"" O"" O O""
O
uwolni si~ na.stępnie od nieudolnych pracoLiczba godzin tygodniowo
wników i malkontentów. Zjazd wi~c postanowił podjąć starania hy wymagano od kanReligija
1 l 2
- Język rosyjski
3 2 li dydatów do szkoly górniczej przynajmniej
- J ę zyk polski
2 1 - - 3 rocznej praktyki na kopalniach albo w za2- Arytmetyka.
- - 2 kładach hutniczych.
6
4 2 Algebra
- Geometry ja .
6
3 3 -- Wprowadzenie obowiąZKowej rocznej pmTrygonometryja
1
- 1 - 1 - ktyki pociąga za sobą potrzebę zmiany wie-vku, wymaganego od kandydatów do szkoły;
2 mianowicie, ponieważ poważniejsza praca
Geodezyja
2
- .4 w tak ciężkiem zajęciu, jakierui są górnic2
Fizyka
- 2
Mineralogija i Geo4 two i hutnictwo, uie może być rozpoczętą
2
2
logija
- - 1 wcześniej, jak w 16 roku życia, przeto mini.,7 mum wiek u, wymaganego od kandydatow
3
4
Mechanika.
- -v- -vdo szkoły, wypadałoby powiększyć do 17
5 lat.
3
Budownictwo
2
- Określone ustawa maximum wieku
-3
- - 4
Górnictwo
- 7 (20 lat) pozbllwia możność wstępowania do
2
-2
Markszajderyja
- - szkoły wielu zdolniejszym rGbotnikom, któChemija ogólua
- 43
Chemija 'anality3 } 10 rzy, po skończeniu szkoly, mogliby wytworzyć najlepszy kontyngens sztygarów i majczna
- - Metalllrgija .
- v -4 7 strów hutniczych. W obec tego zjazd posta- _3 - - _
Prl)gram nauk w szkole
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nowił starać się o powiększenie minimum

1

kandydatów, do 17 lat i skasowaDle maxIruum wieku.

17 wieku, wymaganego od

nowowstępujących

.

.

Pod wzgl~dem służby wojskowej ucznio88 wie szkoły górniczej mieli prolongat~ do
--i-·-i-+--\I--+---:I~-+- 22-go roku życia. Ponieważ podług zatwier2020/ 6-14 -6 7-13 -71
dzonej ustawy do
mogli
22221
I
I
181 kandydaci, mający 20 lat wieku a kurs w
~ -.,szkole trwa cztery lata, przeto zjazd posta22
22
nowił starać się o prolongowanie uczniom

praktyczne.

2222
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I

szkoły

Otwarcie szkoły górniczej miało miejsce
w listopadzie r. 1889; z początku otwartą
była tylko l-sza klasa, później co rok następna.
Na 3-im zjeździe przemysłowców górniczy ch Królestwa Polskiego w r. 1893 przemysłowcy ci, śledząc pilnie przez cztery lata
rozwój szkoły, przyszli nfl. zasadzie obserwacyi i doświadczenia do wniosku, że w ustawie jej należałoby wprowadzić pewne zmia·
ny.
W przyjętym przez 2-gi zjazd projekcie
ustawy było proponowane, ażeby wst~pujący do szkoły kandydaci pracowali przedtem
przynajmniej 2 lata na kopalniach albr) w
hutach, gdy zatwierdzona następnie ustawa
wymagania tego nie stawia. Brak tego wymagania wytworzył nieodpowiedni kontyngens kandydatów do szkoły, który, z początku przynajmniej, składał się w znacznej'
części z byłych uczniów gimnazyjum i szkół
realnych, którzy dla tych, lub owych powodów ukończyć takowych nie mogli. Oprócz
tego doświadczenie wykazało, że ci nawet
z nich, którzy pod względem naukowym
dobrze ukończyli szkołę, niezawsze w uastępstwie okazali się zdolnymi do pracy
w kopalniach i hutach.
Przy otwarciu szkoły górniczej przemysłowcy sądzili, że szkoła ta odda najwi~ksze usługi miejscowej ludności górniczej,
której brakowało tylko pewnego teoretycznego wykształcenia, ażeby z pożytkiem
dla przemysłu i dla siebie wyrugować teChllików zagranicznych. Przemysłowcy sądzili, że do szkoly będą wstępowali przeważnie synowie miejscowych OfiCyjlllistów
i nawet robotników, od dziecka obznajmieni z górnictwem i dający najlepszy
w przyszłości materyjał do wykształcenia
niższych techników górniczych.
Okazało
si~ jednak, źe szkołę górniczą zapełnili odrazu kandydaci, którzy przedtem nie widzieli kopalni ani huty; wielu z nich, wypędzonych z różnych szkół, wstępowało do
szkoły gÓ\'Diczej w Dąbrowie, jako do zakła-

wstępować

szkoły obowiązku stawania do wojska do 24
roku życia .
(d. c. n.)

_ _ _•••_ _ _

SEKCYJ! GO:a!UCZO-lI'O'TlVICZ!
w Dąbrowie Górniczej.
Na ostatniem posiedzeniu sekcyi górniczo-hutniczej dnia 3 b. m. odczytany byłjak pisze "Przegląd Techniczny " - szkic
programowy działalności sekcyi górniczohutniczej" treści następującej: U płynęło już
dwa i pół lat, jak przy warszawskim oddziale towarzystwa popierania przemysłu i handIu zorgHnizowaną została Sekcyj a górniczohutnicza. Sekcyja rzeczona podzieloną '1.0stała na dwie delegacyje: jedną tak zwaną
okręgu Zachodniego, z prawem zbierania si~
w Dąbrowie, drugą okl'~gu Wschodniego,
z prawem zbierania się w Bzinie.
Dotychczasowa jednak działalność Sekcyi na zewnątrz zupełnie się jeszcze nie ujawniła
i jedynym objawem ży('ia sekcyi są tylko
odczyty z techniki górniczej i hutniczej, jakie stale w delegacyi w Dąbrowie mają
miejsce, gdy delegacyja w Bzinie przez cały
czas swego istnienia nie dała żadnego znaku
życia; po za tern delegacyja w Dąbrowie
opracowuje obszernie od l stycznia 1'. 1897
dział "Górnictwo-Hutnictwo " w Przeglądzie
Technicznym, w którym to dziale przez cały czas z okręgu wschodniego była jedna
tylko niewielka wzmianka o produkcyi sul'owca w zakładach Starachowickich. Poruijając pracę sekcyi wkładaną do powyższego
wydawnictwa, nadmienić należy, że, jakkolwiek urządzanie odczytów jest rzeczą wysoce pożyteczną, to jeduakże, poddając takowę sumiennej krytyce, trzeba przyznać, że
członkowie sekcyi odnoszą z nich bardzo
problematyczną korzyść, gdyż odczyty wogóle z braku czasu, opracowywać się milszą
pobieżnie i tematy do odczytów przeważnie

1

są z teoryi, bez bezpośrednich
wskazań na życie praktyczne; wi~cej si~
przeto nadają dla towarzystwa ściśle technicznego, niż dla towarzystwa popierania przemysłu i bandłu. Z t~oryją zresztą i tematami odczytów każdy z członków sekcyi mniej
więcej jest już ohznajmiony, obecnie przeto
odczyty teoretyczne coraz to mniej liczą słu
chaczy i wogóle liczba członków Sekcyi
zmniejszyła si~.
Zdaje się być jasnem, że
odczyty teoretyczne nie mogą stanowić jedynej i nlljważniejszej sfery działalności to·
wal'zystwll popierania przemysłu i handlu;
jeżeli w dodatku odczyty te nie zadawalniają nawet członków, to, chcąc ntrzymać nadał egzystencyję Sekcyi, potrzeba rozszerzyć
jej dzbłałność, a przez to rozszerzenie i za-

czerpane

interesowanie ogól u dla jej bytu, pozyskać
nowych członków.
Z obserwacyi i rozmów

pre~ydyjum i członków sekcyi uderza to, że
zdaje się ani prezydyjum ani członkowie
nietylko, że nie mają żlldnego planu rozsze·
rzenia działalności sekcyi, lecz że wogóle

~i~~~~ll:~n~~ze~~t~w~:~~;i~s~;~~~ n~~~~~

dzo nie.J·asu)'ch i niewyraźnych konturach.

Podstawą główną tego nowego kisrunkll
jest wprowadzenie Sekcyi tV krajowy ?'uch
p:'zemyslowo g6?'niczy, który obecnie człon
kom sekcyi przeważnie nie jest znany. Gdyby udało się wprowadzić sekcyję w ten ruch
w najobszerniejszem znaczeniu tego słowa,
to byt sekcyi byłby zapewniony: tematów
do odczytów i pogadanek, wprost z życia
wziętych, byłabv obfitość, a sekcyJ'a sama
J
niejednokrotnie oddałaby rzeczywistą usług~
krajowemu przemysłowi i handlowi. Wprowl1dzić sekcyję w krajowy ruch przemysłowo-górniczy, znaczy to tak ją zorgllnizować,
żeby żaden fakt, żadne zjawisko, żadne odkrycie, żadna cena, żadne zmniejszenie czy
powiększenie się ceny u nas czy zagranicą,
żadna taryfa, żadne cło, żaden przemysł górniczy nie był sekcyi nietylko obcy, lecz żeby
o położenia każdej wymienionej kwestyi
sekcyja naprzód była informowana. Trudności takiego właśnie zorganizowania sckcyi
będą niemałe, lecz jednocześnie trudności te
nie są do nieprzezwyciężenia; rezultat działalności sekcyi nie może być natychmiastowy, lecz nie ulega wątpliwości, że po pewnym przeciągu czasu taka organizacyja wyda pozytywuy rezultat.
Aby zbliżyć si~ do takiej organizacyi Sekcyi, należy przedewszystkiem w głównych
zarysach uskutecznić, co nast~puje: 1) Ześrodkować w Dąbrowie wszystkie czynności
całej sekcyi górnic'l.O-hutniczeji jeżeli bowiem delegacya okręgu wschodniego nie
jest w stanie zdobyć się na jakąkolwiek saIllodzielną p\'acę, oraz opracowywać szersze
referaty, to niech przyjmie chociaż jaki taki
udzial w pracy delegacyi okręgu zachodniego i niech opracowywuje odpowiedzi na ści
sle k westyjonaJ'ynsze, jakie przez prezydyutrl sekcyi powinny być rozesłane jej
członkom co do cen produktów i materyjałów górniczych i w ogóle ruchu górniczego.
2) Wojście w stosnnki z odd.tiałem łódzkim
towarzystwa popierania przemysłu i handlu,
jako jedyną instytucyą, która próbowała
zbadać stosunki górnicze w kraju, byłoby
nadzwyczaj pożądane, gdyż z jednej strony
sekcya może doporuódz łódzkiemu oddziało
wi do zbadania tych stosunków, oddział zaś
wystudyjuje i wyjaśni nam rynek łódzki odnośnie do spotrzebowania produktów górniczych, ceny takowych i t. d. 3) Przypuszczać
najeży, że zarząd zachodniego zarządu górniczego, agenci zakładów rządowych, kraj 0we domy handlowe produktów górniczych,
agenci rosyjskich zakładów górniczych nie
odmówią sekcyi peryjodycznego komunikowania sprzedażnych cen produktów górniczych a komory celne, przy pomocy zachodniego zarządu górniczego, peryjodycznego
komunikowania wykazów o przywozie z zagranicy produktów górniczych, jakikolwiek
zaś dom handlowy we Wrocławiu czy Katowicach-sprawozdań o cenach i ruchu gór-
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niczym na Sląsku. 4) Sekcyja powinna zdobyć sobie udział we wszystkich komisyjach
tak stałych jak i czasowycb, jakie z ramienia rządu mogą być wyznacznne \V kwestyjach, dotyczących przemysłu górniczego
j hutniczego w Królestwie Polskicm. 5) Sekcya powinna ogłosić w pisml1Ch odezwę
o bezpłatnem, o ile to nie pociągnie za sobą
jakich kosztów, informowaniu potrzebują
cych we wszystkich sprawach górniczycb,
jako chlło, posiadające w swem gronie specyjalistów każdego kierunku górniczego. 6)
Sekcya powinna wytworzyć nieopłacających
składki członków-korespondentów we wszystkich okolicach kraju, nie zważając piorwiastkowo na sferę i census naukowy tych korespondentów. 7) Sekcya, oprócz wielkiego
przemysłu górniczego i hutniczego, powinna
za pośrednictwem specyjalnie wydelegowa·
nych członków, zbadać nieznane jej zupełnie
inne galęzie przemysłu górniczego: piaskowiec z naszych łomów idzie do Moskwy, Peter8burga i Krakowa; eksploatacyj a glin farbierskich i przygotowywanie suchych farb od
kilku lat wyrugowały z Łodzi suche farby
zagnmiczne; siarka, rudy miedziane i manganowe powinny być u nas zbadanej wyszukanie i zllreklamowanie odpowiedniego
materyału na bruki warszawskie rokuje olbrzymi interes finansowy i t. d., i t. d. 8)
Brak robotników w całej górniczej okolicy
naszego krnju silnie już dziś odczuwać się
daje i z nieprzerwanym rozwojem przemysIu
u nas brak ten będzie coraz dotkliwszym.
Sekcya powinna zbadać, czy galicyjskiej
i śląskiej emigracyi ludu nie dałoby się do
nas skierować i wejść IV stosunek pod tym
względem z emigracyjnem biurem we Lwowie. 9) Niejednokrotnie dają się słyszeć
zachwytyodoskonałem zbadaniu niektórych ościennych krajów pod względem geologicznym i gÓl'lliczym i żądanie od Pań
stwa, jak to miało miejsce na ostatnim zjeź
dzie górniczym, odpowiedniego funduszu na
przeprowadzenie głębokich otworów świ
drowych w celach górniczych; ponieważ
w całym krllju od kilku lat, ze względów
przemysłowych czy sanitarnych, pogłębia
się wiele otworów wiertniczych przeważnie
przez warszawskie biura techniczne, przeto,
nie czekając na pomoc Państwa, sekcya powinna natychmiastowo wejść w porozumienie z owemi biurami o niezwłoczne komunikowanie jej materyjalu z otworów wiertniczych (co biura z pewnością uskutecznią,
gdyż ogłaszanie tego materyjału będzie dla
nich reklamą), lub też postarać się przez
miejscowy zarząd górniczy o odpowiednie
zarządzenie, aby na zgłębianie każdego otworu brany był od inżynierów okręgowych
odpowiedni dziennik, podobnie, jak to ma
miej!'ce przy otworach, zgłębianych w celu
wyjednania nadania górniczego, z nadmienieniem, że bez dokonania takiej formalności
otworu zgłębiać nie wolnoj zyskałoby się
przez to cenny materyjał, który dziś ginie
bezpowrotnie. 10) Uznając całą ważność
posiadania szczegółowej i dok.ładnej statystyki przemysłu górniczego i hutniczego, należałoby opracować odpowiednie w tym celu
szematy i prosić zachodni zarząd górniczy,
aby podług tych mianowicie szematów zbie-
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Zi cyklu.: "Fabryka··.
IV.
.Na twej drodze guśuie słońce
Na twej drodze rzeki krwawej
Oto usta ]touające
Szepcą tobie aiue, drżące
- Ave Caesar, ave!"
],f. Konopnicka.
Starym nie był, a z nędzy włosy mu zbielaly ...
Kiedyś poczuł ból IV krzyżu, ciężkie nosząc wały
I połozyć się musiał, do domu przyszedłszy.
Cherlał odtąd i cherlał, coś kwartały ze trzy,
Wreszcie skonał .•. Rzecz smutna, ale taka zwykła.
Cóż, że jedna robocza siła marnie znikła?
Nikt jej braku nie pocznł (pyłek wazy mało)_ .•
Innych tysiące na jej miejsce pozostało Na akinienie przybiegną za wsze młodzi, zdrowi...
Istnień lndzkich nie zorakuie nigdy przemysłowi!
Wodą tylko pokropił trumnę ksiądz święconą
(Bo nalvet za ten pogrzeb mu nie zapłacono).
Zrobił swoje. Na cmentarz ją zawieźcie sami.
Z dzieci czworgiem za wozem wdowa szła i łzami
Zalewała się, łkając; do arystokracyi
Licząc się, zemdlałaby z raz już, nie bez gracyij
Lecz że Stwórca prostaczym ją obdarzył duchem
Przygarbiła się jeno w kabłąk i fal'hlcbem
Zczerwienione od płaczu ocierała oczy...
Ll1dzi było niewiele - bo i dzień roboczy:
Wlokły się główni.e baby, krewue, a klllJlOszki,
Zdala nieco, zarobek węsząc-dwie dorożki.

Od tygodnia deszcz padał bezustannie drobny,
Świat przyodział się w szaroŚĆ, i stał się podobuy
Do życia, które koniec ledwie z końcem klei,
Qiągnąc kierat bez wiary w przyszłość, bez nadziei
Ze przed śmiercią raz chociaż jasne błysną znicze Nie śmic krzyczeć, ni bluźnić, czasem zaskowycze,
Gdy przypiecze ból nadto, częściej pol<lnie krzynkę,
Aż (lstatni kres przyjdzie i... marsz na .brzeziukę"!
Pogrzeb cały był równie szary, prozaiczny:
Ni na chwilę nie ustał rnch i gwar uliczny,
Nie płonęły latarnie ol,"ilJięte w kirze,
Trumnę tylko minęły IV cwał rumaki chyze,
Twarz wyjrzała z karety tłusta i wesoła,
A korowód żałobny, kryte gumą koła
Z pańską iście hojnością obryzgały błotem,
Jak obludnem współczuciem, jllk wzgardy chichotem!
Gdy nad mogiły paszczą stanęli gliuiastą
I spuszczali w nią trumnę-w mgły spowite miasto
Za podzwonne przysłało fabryk świst .na czwart.'J,",
Jakby mówiąc zmarlemu: .Czemuś ze swą wartą
Przy maszynie wziął rozbrat?
\Yracaj zaraz do
[niej"!
Cbwilę zdawać się mogło, że trup tej pogoni
Posłuch da, co szukała go aż tu, jak zbiega;
Trumna bowiem zadrgała; ale wnet u brzega
Dna stanęła i ziemię sypać jej zaczęto.
Wdowa, z piersią bezbrzeżnym, głuchym bólem
"
[wzdętą,
Runęła ledwie zywa, jak zwalona kłoda!
Z nią sieroty_ ...
Łódź.

Wikt01' Ka1'li1/'ski.
---(+)---

Jrroni/al PiotrKowsKu.
Prosimy czytelników z 'miasta Piot]'kowa i całej piot]'kowskiej gttbe'l'1~ii o lcomunikowanie nam ważniejszych f{tktów
i ciekawszych wypadków. Proste podanie
wiadomości jest dostateczne; Ob1'obienie
należy do ]·edaTccyi.
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sander Ludwikiewicz rs. 2, Żyżniewski rejent 1's. 2, d-r Stanisław Rosłan rs. 1. dor
Szaucer rs. l-dla towarz. dobroczynńości;
I Zyg'munt Płonczyński rs. 3, Stanisław RudzId rs. l na budowę domu Tow. Dobroczynności; Kużelewscy rS.3 dla najbiedniejszycb;
Stanisław Gl'zegorzewski z Kamocinka rs. 3
na wpisy dla niezamożnych uczniów, doktor
KlH'ol Kowalczewski rs. 2 dla tow. 110bl'ocz.
i rs. 2 dla straży ogniowej, Emilija Krzywicka 1's. l dla biednej wdowy, Jakób i Maryja Popowscy rs. 1 dla ochronki M 1;
Cedrowski rejent rs. 3, Jan i Helena Stl'ahlerowie rs. 2, Karol Szymański rs. 2, Aleksander Peszke 1'S. l, Jan Kiszkiel 1'8. l, Kornel
Wilczyński rs. 1, Juljan Bastrzycki rs. l-dla
Tow. Dobrocz.; Tomasz Rosso do uznania redakcyi rs. 1. Wnieśli do kasy Towa1'zystwa
Dob1'oczynności: Stefan i Helena l\1łodowscy
rs.3, Jordan i Józefina Kańscy rs.2, Wincenty Kl'llUZ rs. 3.
- Z Nowo-Radomska. Zamiast powinszowań noworocznych złożyli dobrowolne
ofiary na rzecz straży ogniowej ochotniczej:
Chanore J. i B-cia Thou'et po rub. 5, Bankier
H, Blumenfeld S., Fabiani F., Gurbski D-r,
Kulsk i D-r i Soczołowski K. po rub. 3; Myśliński F. rub. 2; Bohru Ak, Cbmurzyński,
Dąbrowski, Dobrzelewski Ant., Filipowicz F.,
Hel'lllanowski W., Korycki kanonik, Miło
będz~i, Nowak, Otocki Wład., Pracki, Rago
Dr., Swidziński sędzia, Stanisławski K., Szubert J_, Wolski Ant., Wyszatycki i Zlllcjski
D-r po l rubluj Bohm D., Dobraczyński K. J.,
Lorkowski J. i Tereni po kop. 50; Michałow
ski kop. 20 i N. N. kop. 10. Ogółem wpły
nęło z tego źródła do kasy straży rub. 50
kop. 80.
- \Vybo,'Y do To\\'al'Z~-stwa \VzajemIlego Kł·Nlyt... Po wydrukowaniu przed
paru tygodniami ustawy nowego 'l'OW~l1'zy
stwa w "Senatskich Wiedomostiach", można
było uważać jui de jure nawet, Towarzystwo to za zatwierdzone (de Jakto bowiem
zatwierdzone one jeszcze zostało pół roku
temu). To też po wydrukowaniu ustawy,
dotychczasowy zarząd kasy przemysłowców
zwołał na ubiegłą środę ogólne zebranie zadeklarowanych członków nowej instytucyi,
dla wy boru: 1) jednego z trzech dY"ekto1'6w
za1'ządu, gdyż podług ostawy przejściowej,
zatwierdzonej przez p. Ministra Finansów,
dotychczasowy prezes kasy i jeden z człon
ków jej zarządu przechodzą, na początek,
z mocy samego prawa na dyrektorów do
wzajemnego kredytu; 2) dziewięcitt członk6w
"ady, wreszcie 3) trzech członk6w komisyi
,'ewizyjnej i 3 ich zastępców'!:).
Po długiem dość, i pełnem treści przemówieniu prezesa kasy, p. Jędrzejewicza,
rozpoczęto wybory od tego, że przez aklamacyję proszono tegoż p. J. oraz p. Rudnickiego, którzy chcieli koniecznie usta pić, aby
zgoduie z przepisami usta wy przećhodniej,
zechcieli pozostać nadal w zllrządzie nowej
instytucyi. W itnieniu zamiejscowych człon
ków Kredytu, przemawiał wymownie w tym
duchu p. )l. Rogowski Z Dąbrów Rusieckicb, zapewniając, że jedynie tylko ogólne za ufanie do przewodniczącego w dzisiejszej kasie przemysłowc6w i pewność ze
tenże stanie na czele Towarzystwa Kredytu,
sprawiły tak chętne zllpisywanie sie do nowej instytucyi ludzi z dalszych ok<olic gubel'nii.
Po aklamacyi i zgodzeniu się pp. Jedrzejewicza i Rudnickiego na pozostanie ~ zarządzie, rozdano obecnym 266 kartek wy borczycb, po zapełnieniu których i obliczeniu
wszystkich głosów, okazało się że: l) na
trzeciego dY"ektora za1'zqdzt obrano wiekszością. głosów p. Witolda l\farczewskiego
z Gosławic; 2) do Rady większością głosów
wybrano pp. Stanisława Rudzkiego, Dobrosława Kleynę, W. Silbersztejna, Natana Ejbuszyca, Jordana Kańskiego, Stefana l\lłoj

- W niedzielę d. 6 (18) grudnia w dzień
Imienin Jego Cesal'sldej ~Iości ~ajjaśniej
rał statystykę.
szego Palla, w świątyniach tutejszych,
wszystkich wyzIlań, odprawione były uroPrzytoczony powyżej w ogólnych zarysach czyste
nabożeństwa.
Miasto od rana ozdoprogram uziałalności sekcyi górniczo-hutnibyło flagami, a wieczorem illuminabione
czej da jej wiele mllteryjału do pracy i przy·
cyją·
ciągnie nowych członków, bo zgromadzony
mllteryjał, o którym można pewiedzieć, że
- Zamiast l)OwinszowlIł'l 1I0WOl'OCZjest żywy, każdego musi zainteresować. lIych w dałszym ciągu wnieśli do Redakcyi
Zgromadzony materyjał posłuży oprócz tego " Tygodnia"': Aleksander i Maryja Czyńscy
do opracowywania samodzielnych artyku- rs. 3 dla towarz. dobrocz., Henrykowie Rudłów, studyjów, nawet dziełek całych, co niccy rs. 2 na wVisy dla niezamożnych uczz niezbędne m p1'zygotowanien~ monog1·afii, ko- niów, Władysław i Helena Otto rs. 4 na bupal,~ i zakład6w wielkiego p"zemyslu g6l'ni- dowę domu tow. dobrocz., Tomasz Dębski
czego, przyniesie rzeczywistą korzyść krajowi. rs. 3 na budOWli domu, Cezar Wichrowski
rs. 2 na wpisy dla niezamożnych uczniów;
~+)--Karol Filipski rs. 3, dor Emil Wolski rs. 3,
*) Wybór jeszcze jednej władzy t. j. członków
Zofija Ostaszewska rs. 2, ZYbmunt Wyżni Komitetu Dyskontowego. należy do atrybucyi wykiewicz rs. 2, dor Antoni Sobański rs.2, Alek- branej na ogólnem zebrauin Rady.
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dowskiegu, Zygmunta Joela, Stanisława
Chrzanowskiego i Markusa Brauna; 3) do
komisyi 1'ewizyjnej wreszcie wybrapo pp.
Konstantego Godlewskiego, Józefa Zarskiego i Mirosława Dobrzańskiego, a na zastęp
ców: Leopolda Karoinera, Jana Strońskiego
i Erazma Ruszkowskiego. Uważamy za wła
ściwe dodać tu nawiasowo, że podobnego
rozstrzelenia si~ głosów, jak na tem ogólllem
zebraniu nie pamiętamy, pomimo że, aby tego uniknąć, odbyło się w wBiję tego dnia
porozumienie w ści~lejszym kole i były
w tym kierunku udzielane wyborcom pewne
wskazówki i rady. Pokazuje się z tego, że
niektóre tutejsze sfery nie przywykły jeszcze,
czy też, co gorzej, nie chcą uznać praktykowanej wszędzie z jak najlepszym skutkiem
sforności i karności w odbyw!\niu obrad
publicznych ...
Gdyby ktokolwiek z wyżej wymienionych,
a wybranych do władz 'l'owarzystwa Wzajemnego Kredytu osób, zrezygnować miał
z' wyboru i, z konieczności, musiał go zastą
piÓ kto inny-nie omieszkamy zawiadomić
o tem interesowany · ogół w przyszłym numerze" Tygodnia".
- Do ochl'ony N2 łoszy w r. 1898 uczę
szczało 203 dzieci, z których ubyło w końcu
roku 53; pozostaje więc na 1899 rok 150
dzieci.
~ Na ochl'ollkę, N2 łoszy oprócz wymieI}ionych już osób złożyły w gotówce: pp.
Swiętochowska rs. 3, Domańska rs. 1, Popowski rs. l, Jaśko i Zosia kop. 50; \v uuraniach zaś: szwalnia 50 ubrań dla chłopców,
uczenice pensyi p. Domańskiej przeszło 100
sztuk ubrania różnej wartości, w czem pewna część własnej ich roboty, nadto pp. Łuczy
cka, Szwedowska, Malangiewiczowa, Morozewiczowa i Hiibner. Oprócz tego, firma
"Nadzieja" nadesłała 2 pary obuwia bardzo
starannie, z wyborowego materyj alu odrobio·
nego.-Za wszystkie te dary raz jeszcze,
składając ofiarodawcom serdeczne podzięko
wanie, zawiadamiam, że rozdane one zostały dzieciom w dniu wigilijnym.
Opiekunka ochrony Ni 1.

E. Krzywicka.
- Z OChl'OIłY ~ 2-gi.
ofiarności ludzi dobrej woli,

Zawdzi~czając

dnia 21 grudnia
w Ochronce M 2 rozdano ciepłe ubrllnia
60·ciu uajbiedniejszym dzieciom. W dniu zaś
gwiazdkowym 24 grudnia obdzielono 130
dzieci stl'Uclami i innemi świątecznemi przysmakami, nadesłanemi pu cz~ści w naturze,
na ręce opiekunów Ochronki, a po cześci zakupione mi przez tychże, z ofiarowanych na
ten cel datków pieniężnych-za co serdeczne
Bóg zapłać składają ofiarodawcom, i polecają nadal biedną dziatwę, dobrym sercom publiczuości opiekunowie Ochronki.
Ksiądz M. J/ulman
Helena St1·ahlerowa.
Zaćmienie księ,życa, jakie przypadło
w nocy z wtorku ubiegłego na środ~, mogło
być obserwowane jaknajdokładniej - gdyż
prześlicznej nocnej pogody i ciszy, uie zamąciły zgoła najmniejsza chmurka, najmniejszy powiew wiatru. Zjawisko trwało
blizko 4 godziny.
- Bal, który w pierwszej połowie stycznia, urządza w lokalu swym tutejsze Towarzystwo Cyklistów, danym b~dzie zapewne dnia 14 t. m., zanim rozjedzie się ze świąt
młodzież uniwersytecka.
Kolej podjazdowa do Sulejowa.
Czytamy w korespondencyi z Petersburga
do "Kul'. Warsz.":
Jak już wiadomo z telegramów, komisyja
departamentu kolejowego, oceniając projekty nowych kolei, zatwierdziła projekt pana
Psarskiego budowy okolo 15-tu wiorst linii
z Piotrkowa do Sulejowa. Kolej ta, wązko
torowa, ma na względzie potrzeby szybko
rozrastającego się przemysłu w Sulejowie,
. którego wapniarnie np. wysył<lją na kolej
wiedeńską do 1,200 wagonów rocznie. Ztąd
teź wychodzi około 550 wagonów materyjałów leśuych, spławianych Pilicą. Wreszcie
Piotrków dosyła tu około 350 wag. węgli.

Wniosek p. Psarskiego, zgodnie z przepisami o kolejach podjazdowych, był rozwa:Ła
ny przez wydział gubernijalny, który uznał
doniosłość ekonl)miczuą przyszłej kolei i poparł wniosek co dl) wywłaszczenia gruntów
na jej potrzeby. Oprócz prawa przymusowego wywłaszczenia, p. P. nie żąda ani rę
kojmi skarbowej, ani zapomóg; warunki zaś
stawia takie: koncesyj a na lat 85 z prawem
skupu przez rząd po 20-tu latach; korzystanie bezpłatne z plantu szosy i ukończenie
budowy w ciągu lat g-ch.
- Z Sielca (pod Sosnowcem). Dnia 22
b. m. w sali resursy będzińskiej, mieszczącej
się w hotelu "Sielce", odbyło się posiedzenie
członków w celu wyboru gospodarzy resursy
na r. 1899. Wi~kszością głosów na. gospodarzy wybrani zostali pp.: L. Mauve, A. Bo·
gdanow, O. Prejss, T. Skawiński, F. Stepan,
W. Bystrzanowski, H. Dietel, F. Schon, M.
Łempicki, W. Prozorowski, J. Kradecki, K.
Gamper.-Do komisyi rewizyjnej weszli pp.:
H. Boethelt, M. Łowiński i A. Odermann.Gospodarze resursy urządzać będą bale
i zabawy tańcujące wraz z koncertami orkiestry huty "Katarzyna" i zaproszenia na
takowe juź zostały czlonkom resursy rozesłane. Bale odb.ędą się d. 31 b. m. i 12 stycznia r. p., H bal maskowy duia 11 lutego
1899 r. - Wieczorki tańcujące odbywać się
będą co drugą sobotę, rozpoczynając od d. 7
stycznia 1899 r.
* .... n
- ZminlłY w duchowiel'ashvie. Z rozporządzenia władzy duchownej przeniesieni
zostali administratorzy parafij: 1) ks. Stan.
Markowski z parafii Miedźno do Koniecpola.
2) ks. Ignacy Pietrkiewicz z parafii Wygieł
zów do Miedźna w pow. częstochowskim.
3) ks. Józcf Szymański z parafii Kwiatkowice do par. Wygielzów w pow. łaskim.
4) ks. Fran. Plewow.ski z par. Wola-Wią
zowa w pow. łaski m do par. Kwiatkowice
tegoż p-tu; wikaryjusz parafii Zduny w pow.
łowickim ks. Józef Soltyszewski ~atwierdzo
ny został w godności administratora parafii
Kurzeszyn w pow. rawskim.
- Nomilłncyje. Burmistrzem m. B~dzina
mianowany został burmistrz m. Terespola
w pow. bielskim, Bartłomiej Martyniukj b.
nadetatowy komornik przy sądzie zjazdowym 2-go okręgu w gub. lubelskiej Stanisław Wodczyński-nadetatowym komornikiem 2-go rewiru p-tu będzińskiego z miejscem zamieszkania w Zawierciu.
- Najwyższa lU'gl·odn. :Qozorca przy
stowarzyszeniu Podwyższenia Sw. Krzyża,
sióstr miłosierdzia Czerwonego Krzyża,
mieszkaniec miasta Noworadomska Ignacy
Piestkowski, Naj miłościwiej zaszczycony został godnością obywatela honorowego za gorliwą swą służb~.

- Z 1'omaszowa donoszą do" Warsz.
Dn.", iż w d. 14 b. m. magistrat m. Tomaszowa rozważał spraw~ odstąpienia placu
miejskiego pod buuowę cerkwi prawosław
nej i, wziąwszy pod uwagę prawo z d. 28
stycznia 1877 1'., wydHne dla kraju Nadwiślańskiego, które wymaga, by cerkwie prawosławne budowane były przeważnie na
placach środkowych i w miejscach otwartych, - jednogłośnie postanowił: odstąpić
bezinteresownie 400 sąż. kw. placu targowego w m. Tomaszowie, zupełnie odpowiadającego wymaganiom wymienionego
prawa.
- Z Bełdowa w pow. łódzkim piszą do
"Dziennika dla wszystkich". W tych dniach
ks. prałat Łubieński w asystencyi ks. proboszcza Szmidla i ks. kanonika Uembieliń
skiego proboszcza zgierskiego, dokonał ceremonii poświęcenia nowowzniesionej świą
tyni.
W ceremonii tej uczestniczyli jeszcze
proboszcz z Alekslludrowa, oraz miejscowy
pleban ks. Synoradzki. Kościół ten 2.budowany został ze składek zainicyjowanych
przez byłego proboszcza tej parafii ks. Zawadzkiego, a do skompletowania ich przyczyniło się bardzo okoliczne obywatelstwo,
wraz z kolatorem miejscowym p. Wężykiem.
Zasługi paratljan są w tej sprawie tern go-

N 1
dniejsze uznania, że Bełdów należy do parafij niezbyt wielkich; liczy bowiem tylko
2000 dusz. Kościół stanął w przeciągu dwóch
lat.
- Tramwaje w Łodzi. W dniu 23 grudnia w obecności p. gubernatora piotrkowskiego, r. t. K. K. Miillera, władz miejscowych i akcyjonaryjuszów łódzkich tramwajów elektrycznych, oraz przedstawicieli prasy, nastąpiło uroczyste otwarcie ruchu tramwajów, na przestrzeni ulic Dziel,nej, Piotrkowskiej do stacyi "Paradyz" i Sredniej do
Helenowa. Dwa wagony I klasy, przybrane
zielenią, wyl'Uszyły ze stacyi centralnej do
Helenowa a ztamtąd do Paradyzu.
N astę
pnie puszczono w bieg kilkanaście wagonów
klasy II.
-...: Ustawę 'J'ownrzystwa muzyezlłl'go
w Łodzi zatwierdziło ministeryjum SPI'UW
wewnętrznych, donosi o tern korespondent ·
"Gaz. Polskiej".
- Puderewski. Pomimo wysokich cen
od 3-!0 rubli w krzesłach i po 50 rubli
loże), bIlety na oba koncerty Paderewskiego
w Łodzi zostały prawie wykupione.
- Do dzisiejszego numel'u dołącza sie
dla wszystkich prenumeratorów 3 anneksy~
1) Prospekt Da wielce pożyteczny tygodnik
p. t. "Pszczelarz i og1·odn·i k", 2) ogłoszenie
o al~rmu.iących kasach Tucke1·'a i·-3) ogło
sZ~DIe "Towarzystwa Rosyjsko-Amerykań
skIej Gumowej Manufaktury" w Petersburgu.
--~.)---

Od AdministraGvi "Tygodnia",
Z ~o~odu kończącego się roku - prosimy
uprzejmie o uregulowanie rachunków bieżą
cych, oraz o nie opóźnianie się ze składaniem
prenumeraty na rok 1899. Wszyscy Iłowi prenumeratorzy otrzymują drukującą się obecnie
(a będącą już na ukończeniu) powieść Narze"
czona "-bezpłatnie.
- - - 0 . 0 - --

R OZMA I T OŚ Cl.
Łódka pod"""odna.. Z rozporzadzeuia admiralicyi \v Niemczech odbyły sie niedawno
próby z łódką podwodną nowego systemu, zbudowaną w warsztatach Howalda, podług planów jednego z berlińskich wynalazców. Rezultaty wypadły nadzwyczaj pomyślnie, łódka wykonywała bez
przerwy rozmaite ewolucyje pod wodą w ciagu
3-ch gOdzin, na głębokości 10 stóp.
.

Licytacyje

W Piotrkowie

i gubernii.

- 4 (16) styczuia 1899 r. w sądzie zjazdowym
w Częstochowie na sprzedaż ziemi i łaki około
100 pręt. kwadrat·, położonej na terytoryjum m.
Częstochowy, a należącej do Bronisławy Bałcikow
skiej, od sumy 150 rI.
- 4 (16) stycznia 1899 r. w sądzie zjazdowym
w Częstochowie ua sprzedaż nieruchomości, poło
żonej w m. Będzinie przy drodze, stanowiącej
granicę między m. Będzinem i wsia Dąbrowa pod
]Ii polic. 445, od 8umy 3,000 rs.
•
- W dniu 4 (16) stycznia 1899 roku w sadzie
okręgowym piotrkowskim na sprzedaż niernchQmości, położonej w m. Piotrkowie pod ~1i hipotecz.
149 i 119 i polic. 361 i 41-a na rogu ulic Kijow skiej i Gieorgiewskiej, od sumy 4,000 rs.
- 4 (16) stycznia 1899 r. w sądzie zjazdowym
w Częstochowie na sprzedaż nieruchomości:
1) położonej w m. Częstochowie pod ]i 17{96
przy Starym rynku, od sumy 7,000 rs.
2) w Nowej Częstochowie pod 1ł 538 (dawniej
48), od silmy 2,000 rs.
3) w Kłobucku pod]i polic. 65 i hipot. 16, od
sumy 3,000 rs.
4) w m. Będzinie pod ]i 84, od sumy 1,000 TS.
- Tegoż dnia, w sądzie zjazdowym w Łodzi
na sprzedaż nieruchomości położonych w mieście
Łodai:

1) na rogu ul. Długiej i Za \'udzkiej pod 1ł 51,
od sumy 10,000 rs.
2) na ulicy Przejazd pod Ne 1335{24, od sumy
2,500 n.
3) w miejscowości zwanej "Zakąt", od sumy
2,000 rs.

~
'IV

Poleca się pierw.~or~~tlny

a tani Hotel Angielski
mie"cie (J~~.tocho'IVie. w blizkości

dworca kolei

żelaznej.
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Kasa źelazna, Pianino, Fortepian, Prasy
do kopiowania listów wraz z ksiazkami, Akwarium z wodotryskiem, rybkami
i miejscami na doniczki, oraz Motor
gazowy--mało używane (prawie nowe).
ŁÓdź, Cegielniana 10, miesz. 12.
(3-3)
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specyjalisŁa w chorobach zębów i jamy
ustnej, praktykuje ~v 'W"rocla,,",in, TauentzieustrasseN 24,1 piętro,
2 minuty od dworca centralnego. Godziny recepcyjne od 9-1 przed polud.
i od 3-5 po poło Zamiejscowych w
każpym czasie.
(10--5)
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"KRAJ" Wrolm 1~~~,

Od

rubli rocznie

dyszyński, Czesław Jankowski, Bohdan Kutyłowski, Jan Łoś, Leon Połoński, 'l'a deusz

z przes. pocz.

Do każdego uumeru dołączane jest
dla prenl1lneratorów (nabll'alnie bezpła
tnie) premjum, w postaci karty albumowej.
Każda karta albumowa zawiera wysoce
artystyczną reprodukcyję dzieł sztuki
polskiej i obcej. Zbiór tych kart stanowić będzie cenny zbiór artystyczny.

rb. 6.

o.

VTychodzi

pod kierunkiem

rubli rocznie

Maryjana Gawalewicża.

z przes. pocz.

rb. 6.

KaŻdy numer .,Tygodnika Polskiego" składać się będzie z trzech arkuszów drnku, dużego formatu na pięknym
papierze. Zawierać będzie: artykuły wstępne społeczne, naukowe, bistoryczne i literackie, powi eści i poezye, krytyki i przeglądy z dziedziny piśmiennictwa, sztuki, przemysłu, finansów, ruchu społecznego, artykuły treści stenograficzuej, korespondencye z kraju i zagranicy, pamiętniki, życiorysy, bumorystykę, mody, szarady, szachy i t. p.,
reprodukcye dzieł malarstwa i rz eźby, ryciny mające związ e k z cbwilą bieżącą i nuty.
Wszystkim prenumeratorom całorocznym, którzy uadeszlą przedpłatę wprost tlo Redakcyi "Tygodnik Polski"
ofiaruje jako premium bezpłatnie .. Portret Ada:lua Mickie~vicza" w dużym formacie oraz
..Ksi~g~ rzeczy polskich" Zygm. Glogera, dzieło o 500 str., obejmujące opis obrzędów, praw, cechów, urzędów, wojska i t. p. dawnej Rzeczypospolitej. (Na przesyłkę pocztową obu premiów pr!'D1lmeratorzy zamiejscowi raczą dołączyć kop. 60 bez względu na odległość).
Prenumerata wynosi w Warszawie: rb. 5 rocznie, 2 r. 50 k. półrocznie, 1 r. 25 k. kwartalnie; z przesyłką
pocztową rb. 6 rocznie, 3 r. półrocznie, 1 rb. 50 k. kwartalnie.
Przedpłatę przyjmuje W WUI'szawie Redakcyja
• Tygodnika Polskiego" (Marszałkowska 116), księgarnie, kantory pism i kioski oraz wszystkie księgarnie w kra·
ju, Cesarstwie i zagranicą. Agentura. Tygodnika Polskiego" w Łodzi w księgarni R. Szatkego.
(3-3)
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DOM

Października
nakładem pracy i ko-

BltWKIEłł8KO

- KOlVUSOWY

MARKUSA iN
GRADSTEINA
owo-Badomsku.
U' (Je~stochowie

l)
2)
3)
4)
5)

Pl'Zeprowadzoua od 1

r. b., z wielkim

r.

l?ismo społeczne, literackie, artystyczne, illustrowane,

Stały skład redakcyi, oprócz l'edaktol'a,
stanowią: Józef Gieysztor, Ludomir Gren-

Każdy numer .Kraju" zawiera t e kstu
od 30 do 48 stronic dużego formatu,
oprócz okładki i ogłoszeń. W każdym
N-rze: artykuł wst~pny, artykuły treści
politycznej, historycznej, społecznej,
ekonomicznej, literackiej, artystycznej;
sprawozdania i krytyki; sprawy bieżą
ce; intel'viewy; korespondencyje ze
wszystkich stron kraju i z zagranicy;
kilkanaście działów ioformacyjnycll ze
wszystkich dziedzin życia. Każdy Nr.
.Kraju" zawiera kilkadziesiąt ilustracyj,
wykonanych w najpierwszych zakła
dach artystycznych.

Października

"Tygodnik Polski"

.Kraj", tygodnik polityczno-społecz
ny i literacki, \vychodzi od roku 1882
w Petersburgu, pod redakcyją Erazma
Pil/za, przy udziale najcenniejszych polskich sił publicy~tycznych i literackich.

Smarzewski, Włodzimierz Spasowicz, Ludwik ~traszewicz, JÓzefS.zyszło, Włady
sław Zukowski i Tadeusz Zuk-Skarszewski.
Liczba stałych współprarowników docbodzi do 70, korespondeutów do 200.

loS

Kupuje i sprzedaje wszelkie papiery publiczne, banknoty i monety, po kursie d~iennym.
Wystawia pl'Zekazy na miasta handlowe w kraju i zagranicą·
Załatwia kupno i sprzedaź papierów publicznych na giełdach rosyjskich i zagranicznych.
Skupuje papiery publiczne wylosowane.
Przyjmnje do inkasa weksle, frachty kolejowe i wszelkie wartościowe.
Wszelkie zlecenia piśmienne wykonywują się pospiesznie i akumtnie.

l
f

sztów, reforma .Krajn" polega głównie
na tem, że obecnie cały numer .Kraju",
z wyjątkiem kilku ostatnich stronic
Z illformacyjami biezącemi, które mul!zą
być
wydrukowane w ostatniej
cbwili, jest ilustrowanym i odbitym na
grubym welinowym ilustracyjnym papierze. Olbrzymi postęp, jaki dokonany
został w ostatnich paru latach w praZałatwia punktualnie i akuratnie formalności celne i wszelkie czynności wchodzące w zakres ekspedycyi, ~
sie angielskiej i amerykańskiej, zarópo cenach przystępnych.
ł:
wno mie~ięcznej i tygodniowej, jak
(10-9)
~
i codziennej polega właśnie na zupeł
"VVYVV~"f'VVVVYVVVVVVVVV'VVVVV"f'VVVVVVV"f'VVVVVVVV"fVVVYY"VV""VVVYVVVV'V'
nem równouprawnieniu pióra z ołówkiem.
Wszystkie działy pisma są tam ilustroBANDAŻYSTA Adolf STRAUS, w Warszawie, Nowy-Swiat Nr. 45.
wane, Ilietylko, jak dawniej, literacki
POLECA: Bandaże rupturowe, Pasy brzuszne, Gorsety dla ułomnych,
i artystyczny, ale i polityczny, nietylko
sprawozdania ze sztuki, ale i sprawoz- Sztuczne nogi i ręce, Knle, Pończochy elastyczne, Przepaski hygieniczne dla wyzeł żółty, z bialemi centkami, zginął
dania z zycia publicznego, korespon- dam, Prezerwatywy damskie i męzkie. Suspensoria, Irygatory, Inhalatory, Ter- w Piotrkowie d. 7 grudnia. Uprasza się
dencyje i illterviewy. Chcemy w miarę mometry, Szprycki, Katetery, Worki du lodu i wody, Płótna gumowe na znalazcy o oddanie go, za stosownem
wynagrodz en iem, pod adresem: ulica
sił naszych pójść śladem tego postę pu podkłady, Ceratki na kompresy, Watę i gazl)l do opatrunków.
Odesska dom Chybaiskiego. Stosowne zaCeny nizkie. Wysyłka za zaliczeniem.
(8-7)
i stworzyć z .Kraju" typ prawdziwie
strzeżenia zrobiono.
(3 -2)
nowożytnego, tętniącego życiem pisma,
korzystając z wzorów zagranicznych
ZAKŁAD
dla tematów, oku i sercu najblizszych.
.PI.LNI.KARSKI.
Tuszymy sobie, żt: dązenia nasze znajdą
i manometrów
szeroki wśród czytającej publiczności
polskiej oddźwięk i poparcie. DodajeEu~enijusla retr~~oWS~ie~9
my przytem, że materyjał polityczno17 K"ako\\'skie-PI'zedmieście li
społeczny przez reformę naszą nietylko
Piotrków, Petersburska (b. Kaliska) pod
uie uległ uszczupleniu, ale owszemM 677 za parowym młynem.
(13-12)
I
lJ
znacznie powiększony został.
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Skład

Od administracyi. Prenumerata .Kraju"
wynosi: z przesyłką pocztową 3 rs.
kwartalnie, za granicą 4 rs. Numer
pojedyńczy 25 kop. Adres Redakcyi
i Administracyi: Petersburg, Jekateryniński Kanał 82.
Warszawski Kantol'
"Kraju" Marszałkowska 141.
(t-t)

fortepianów, pianin ł organowa

WYNAJEM.
Filija: ŁÓDŹ, Piotrkowska 46.

(20-·5)

X~

WYN4JEll POJAZDÓW

Konsf"nt Sl1pińsKiego
ul. Petersburska, uom S-rów W-oPj
Psarskiej.

Karety, Powozy, Bryki. Konie.
(26-25)
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do nabyc!a we w~zY8tkJc~ kSJęgarmach
krajowych I zagramczuych:
..
BU~OWIEC~A Z~FIA. Młotem I. k~el.
nią· OpowIadalIJe ?I~ !nłodZlezy.
Z 7 rysllD .. Wł. J.aslens~lego ).w ozdobnej oprawHl pi6c.
1.-40
PRZYBOIWWSKI WALERY. Namioty
We~yra.. Powieść hist?ryczna z .10
rycmaml J. Kossaka I K. PułaRk!ego, kop. 80, w ozdobo opr.
1.20
TERESA .JADWIGA. Kara Boża.-WiI·
czek. Dwie powieści hist. z 10 rys.
S. Sawiczewskiego rs. l, w ozdobno
oprawie
1.40

;MI

BEŁZA WŁAD.

Baśń o dobrym synu. Duch puszczy. Opowiadanie z ameryWediug ludowego podania opracokańskich borów według d ra Birda.
wana. Z 4 ryc. kop. 40, karton -.50
Opracował W. L. ANCZYC. Wyd.
4-te, z 8 ryc. kop. 80, IV ozdobnej
ANCZYC WŁ. L. (Kazimierz Góraloprawie
1.20
czyk). Dzieje Polski IV ~4 obrazkach DYGASIŃŚKI ADOLF. Przygody mło·
kolorowanych. Wydame nowe kardzieńca czyli Robinson polski. Wydanie
tonowane
-.50
2-e z 6 rysunkami k. 80 w ozdoChata wuja Toma. Powieść ~. BEEbnej oprawie
'
1.20
CHER 'lTOWE dla młodziezy opra- KRAKÓW PAULINA
N·
d· k
o
cowana. Wydanie drngie z 4 rycina- Zb.ó
. t k dl . '1 lest ~Ia.n~.
mi ko,P. 80 w ozdobnej oprawie 1.20
I r p.OWIUS e a pl nyc
zleCI.
CHĘCINSKI JAN. Opowiadanie histoWydame lO-te li 4 ryc. kolorowo
ryczne dla młodych czytelników. Wykarton.
-.75
danie trzecie z 10 rycinami
-.80 MAYNE REI~, Kapitan. Mło~zi ż~w ozdobnej oprawie
1.20
glarze, czyli przygody myśliwskie
DMOCHOWSKI F. S. Krótki zbiór histoIV Ameryce PÓłnocnej.
Przełozyła
ryi polskiej, podług najnowszych żróM.~. Zaleska. Wyd. 2-e z 12 ryci·
deł
historycznych
opowiedziany.
nami
..
-.80
Wydanie nowe, poprawioue, rozwiw ozdobnej oprawie
1.20
nięte i nzupełnioue spisem chrono- Powieści z tysiąca i jednej nocy dla mło·
logicznym i wykazem książąt z pl edzieży.
Przekład polski
podług
mienia Piastów i Gedyminów, k. 60,
A. L. GRIMMA. Wydanie 4 z 6 ryc.
wopr. płóc.
--.80
kolor., kart. w ozd. okładce
1.50

PRZYBOROWSKI WAL. Myszy Króla
Popie la.
Opowiadanie
prztdhistoryczne. Wydanie 2 z 6 ryc.
-.80
w ozdobnej oprawie
1.20
Robinson szwajcarski podług J. Stachl'a
przełożył JAN CHĘCIŃSKI. Wyd.
4 z 12 ryc. kop. 80 tv ozd. op~.. 1.20
TERESA-JADWIGA. Z lat minionych.
Moja pieszczotka.-Rycerz błękitny.-Krwawe chwile.-Trzy powieści historyczne. Wydanie 2 z 3 rycinami
- .80
w ozdobnej oprawie
1.20
URBANOWSKA ZOFIA. Ksieżniczka.
Powieść uwieńczona nagrodą konkursol'l'a. Wyd. 2, rs. 1.'20 w ozd.
oprawie'
1.80
ZALESKA M. J. Dwie siostry. Opowiadanie z życia młodych dziewcząt.
W'yd. 2-e, rs. 4, w ozd. opr.
1.60
Katalog ogólny wydawnictw Księgarnia na
żądanie dostarcza bezpłatnie.
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Wars~awie,

Byłnarska

:12, dom Braci :Lesser.
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"Kuryjer Codzienny'4
pod redHkcyją Stanisława Libickiego
przy udziale Aleksandra Głowackiego (Bolesława Prusa), Piotra Chmielowskiego, Stanisława Szczlltowskiego, Edwarda Lllbowskiego, JuJijusza Stattlera, Eligijusza NiewiadomRkiego, Jana Barszcze~·skiego, Iguacego Balińskiego,
Władysława Umińskiego i wielu innych.-Posiadając stałych koresponden.tó'W" we w.zystkich zuaczniejszych miastach ellropejijkich
~KURYJER CODZIENNY·
informuje szybko o kazdym donioślejszym
wypadku.
drukować będzie wybitniejs~e ut'w ory naszych
powieściopisarzy, a w dodatku tygodniowym pomieszczać będzie

W odcinku
tylko

wyborowe ut'w ory

DODATEK
otrzymają

autorów zagranicznych.

BEZPŁATNY
prenumematorowie

::s Ó ::E :p :t S l>I.!
JU.LIJUSZIt SŁOW/tCKlfCO
'VV y

wnOB~YM GATUNKU
poleoa.

larzaij Za~Iaiju Gazowego wŁo~zi

w 4 obszernych tomach.

Z

końcem

każdego

kwartału

prenumeratorzy

be~ żadnej
Prenumeratorowi c prowincyjollalni nie

otrzymują

jeden.

tOJII.

dopłaty.
ponoszą
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zadnych kosztów

przesyłki.

CENA KURYJ ERA w WARSZAWIE i ŁODZI: miesięcznie kop. 50,
kwartalnie rs. 1.60, pó-Irocznie rB. 3, roczuie 6. Z przesyłką pocztową kwartalnie rs. 2.25, półrocznie u. 4.50, rocznie rs. 9.

Wydawcy: Gebethner i Wolff.

Zatwierdzone przez JW . Ministra Spraw Wewnętrznych i kaucyjonowane pod firmą

"Warszawskie Biuro

Ogłoszeń"

otwarte w Warszawie przy ulicy Wierzbowej Nr. 8, wprost Niecałej'l
Tele fonu :N":r. 41. 6.
Przyjmuje ogłoszenia do wszystkich pis'lu peryjodycznych,

przychod.
odchodzi

ll.oiSO.leaO UeHBypolO.

wydawca

Mirosław

-

-/7,50/4,15
6,20 7,56 4,35

N1
lO/N 14/:M8,15
161M8,15
181:M- 561N
481M 301M
52
4,44
2,5921 :M
1,326/M5,5010,26
11,2510,41

I3,07

1,42 5,5810,56 8,25 8,25

Pociągi: :Ni!Ji 15, 16, 17 i
Częstochową, zaś JiJfi 27 i

a

Redaktor

1-I

!

Piotrków
UWAGA:

Kantor otwarty od godz. 9 rano do 10 wieczór.

SosnoV?"oa.

przychod. 2,31 f 4,13/9,23/12,24/2, 14 19 ,34
odchodzi 2,36 4,23 9,3312,36 2,24 1 9,44
:c o "'VV" a :r s oZ a V?" y.

Piotrków

po cenach ,·edakcyjnych.
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Dl\OGA ZELAZrtA WAl\SZAWSKO-WIEDErtSKA.

18
48

-

-

10,47 5,04

knrsują tylko między Warszawą
między Piotrkowem a Sosnowcem.

Dobrzallski.
--""'U::-e-Q-a-Ta-B-o-s1o--:n=-e-T-p-o-Ko-s-e-K-oil.-::-'-;r;;-"y6cpBcKo.li. THnorpacpi II.
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malarz nie m6gł ukryć rozdrażnienia; co
chwila podnosi} się na siedzeniu, by spojrzeć przed siebie i co chwila też w dosyć biegłej włoskiej mowie,
w kt6rej jednakże cudzoziemski akcent czuć było, nakazywał pośpiech dorożkarzowi. Nareszcie!.. zakt-ęcają ...
zakręcają na ulicę Mostową!.. Już podczas jazdy zwię
kszony ruch na ulicach zwiastował o jakimś niespodziewiolOym wypadku. Ludzie biegli ze wszystkich
stron, by pręozej od innych na miejscu nieszczęścia

płaczą ca kobieta, zbliżali si~ coraz bliżej do miejsca
wypadku. 'l'am wśród tumanów kurzu i rozbryzganego
wapna, dojrzeć można było wielką masę bezkształtnego
rumowiska, wpośr6d którego sterczące tu i owdzie
wielkie sztuki drzewa, wznosiły się, jakby jakieś olbrzymie członki ludzkiego ciała, o ratunek błagające.
Straż ogniowa była już na miejscu. Dzielni ludzie pracowali bez wytchnienia; lecz spostrzegli wkr6tce, że
zadanie przechodzi ich siły. Zwrócili się więc do stoją
cych obok policyjant6w z żądaniem, aby im przysłano
oddział pionierów do pomocy.

Młody

stanąć.

Dorożkarz pytająco spojrzał

i koń
cem bicza wskazał grup~ lud~i, t głośnem biadaniem
pędzącą środkiem ulicy. Malarz wyskoczył nie troszcząc
się aui o zapłatę, ani o swego towarzysza i szeroko roztwarte źrenice zwrócił ku miejscu, gdzie tysiące głów
ludzkich zbitych w jedną masę wyraźnie miejsce wypadku oznaczało. Zbladł bardzo i chwytając najbliż
szego, zapytał głosem zmienionym.
- Kt6ry to dom się zawalił?
- Willa Hortensyi!-odparł tenże, wyrywając się
i łokciami między tłumem robiąc sobie miejsce.
- Co za nieszczęśClie! - zawodził przejmujący
głos kobiecy.-Mój mąż tam był i z pewnością jest zasypany! O Jezu! Jezu! Zawsze mi się nie podohało, że ten
pałac tak prędko budowali; ale ten magnat węgierski
pędził wszystkich aby na gwałt kończyli!
O! ci przeklęci, bez lierca bogacze! Co im szkodzi, że kilkudziesięciu ludzi śmierć ponieść może, gdy oni chcą tylko
dogodzić swojej fantazyi...
Wśr6d takiej rozmowy, na którą nikt nie zwracał
uwagi, młody malau, nizki i krępy mieszczanin i jakaś
na

pasażerów

Wzburzenie między tłumem na tę wiadomość
jeszcze bardziej. JaktlI? mają tu stać bezczynni, i czekać na przybycie pionierów, podczas gdy tam
pod gruzami duszą się ich ojcowie, bracia i synowie?
Co za niedoł~ztwo? dlaczeg6ż wcześniej o teru nie pomyśleli, dlaczego sami nie wzięli się do pracy, a czekali
bezczynnie na rozkazy obcych ludzi?
wzrosło

Napr6żno policyjanci przedstawiali, że tylko wię
masy odpychali
rękoma, a konni żandarmi siłą nacierali na tłumy; gorąca połudliiowa natura pchała ich do czynu i ruchu
bez względu na to, że pomoc ta niespodziewana, nie
dająca się ująć w karby posłuszeństwa i syetematyczności, groziła nieszczęśliwym, żywcem pogrzebanym,
niechybną śmiercią.
Już w kilku miejscach kordon
przerwanym został, już spełnić się miało nowe nieszczę
ście, gdy w teru rytmiczny, silny odgłos postępującego
naprz6d oddziału i wołanie z dalszych szeregów: Nadkszy

zamęt uczynią, napróżno natrętne

chodzą! nadchodząl słyszeć się dały.

Tłum cofnął się,
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robiąc

miejsce nadciągającemu oddziałowi, który z naratunkowemi w ręku, pod komendą oficera,
do niesienia pomocy przystąpił,
Podczas wyżej opisanego zamętu, młody malarz po kilka razy w niebezpieczeI1stwie się znajdował. Był popychany i gnieciony, zerwano mu kapelusz,
zniszczono ubranie, a nareszcie jakby jaką lJezwłasDo
wolną istotę przyciśnięto do muru.
Stanąwszy tutaj,
zaczął się oglądać do kola, gdy przed sobą zobaczył
postać grubego mieszczanina, który stojąc niedaleko
z nieszczęśliwą miną, chustką od nosa strzepywał pył
ze swego ubrania. Malarz do niego przystąpił.
- Przepraszam.. Zdaje mi się, że sinior jesteś
właścicielem tej pięknej winiarni, która znajduje się
ńaprzeciwko willi HOl'tensyja?
- Jestem uim do usług.
- Czy znasz P1lll pewnego młodego rzeźbiarza,
który codziennie przychodził do tej willi pracować?
Bardzo młody, wysoki brunet, z czarneroi oczyma ...
- Werner Trost! O znam go doskonale, to ulubieniec mej żony i córki, a i mój także, mogę to śmiało
powiedzieć!
Zawsze wesoły, uprzejmy i Jaduy ... jak
dzień wiosenny!
Codziennie przed udaniem się do roboty wstępował do mnie, by się szklanką czerwonego
wina pokrzepić.
- Ale dzisil:lj-przerwał młody malarz-czy poszedł tak~e do pracy?
- Tak się zdaje - odparł smutnie stary;-przynajmniej moja Llliza utrzymuje, że go widziała dziś
rano wchodzącego do tego domu, a ona ma bystre
oczy.
l'zędzi<łmi

I.
Dokąd pau tak biegniesz? Czy się gdzie pali?
Nie, lecz przed chwilą służący powiedział mi,
że na ulicy Mostowej nowy dom się zawalił.
Spieszę
wię tam co sily!
Idę z panem! Ulica Mostowa?.. Nie będzie to
dom... Głupstwo! co za dziwne myśli człowie
kowi z przerażenia przychodzą do głowy!.. Gdybyśmy
tak mogli pospieszyć. Na nieszczęście żadnej dorożki
nie widać ... A, przecież jest jedna. Stój! .. Jedź na ulicę
Mostową, tylko prędko!

-

przecież

Obadwaj męźczyzni zlIjęli miejsca i pędzili przez
Rzymu, spies~ąc na miejsce wypadku. Jeden z nich
był zamożnym kupcem, drugi ruchliwym i znanym malarzem. Stosunki, jakie ich łączyły, ogl'aniczaly się dotychczas na zamianie kilku słów; dlatego też siedząc
obok siebie, odbywali wspólną drogę w milczeniu, przerywanem zaledwie krótkiemi zdaniami.
ulicę

