Rok XXVIII.

,

II

Piotrków, dnia 7 Stycznia (26 Grudnia) 1900 r.
y

II

II

roc:~E~~!;~~:~~6D I

I

pÓłrocznie
. . ts. I kop. 80
kwartalnie . . rs. kop. 90
Cena pojedyńozego numeru k. s.
Dopłata .a odnoszenie-tS kop.

I

kwart&lni~.

Z PRZESYŁKA.
rocznie
'"
rs. "kop 80
pÓłrocznie
. . n. 2. 1<op. 4.0
kwartalnie
"
rs. 1 kop 2."

II

I

Za

W

Og~O~~eS~~!:~~P. to

od jednoszpaltowego wi.rszo petitu.

Zol ogłoszenia kilkakrotne po k. 6
od wicr~za.
Za rekla.my i nekrologi, nraz
ogłoszenia Jagrt\llł«tZne po kop. lZ
od wiersza.
Za ogłoszenia, reklamy i nekrologi na l-ej sU'ouie po kop. 2.0
od wiersza petitll.
Za tłomaczenie og1. z językó\Y
obcyc!, po 2. kOII . .od ... ie~szĄ.

II
;

I
II

Wychodzi

II

__

!I

II

każdą Niedzielę wraz z oddzielnym stałym Dodatkiem Powieściowym.

Redakcyja i Administracyja: ulica Kaliska w Piotrkowie, dom Katarzyńskiego (obok magistratu).
Redaktor przyjmuje codziennie od a-ej do 5·ej

popołudniu,

z

wyjątkiem Bwiąt.

~--------------------------

Ogło8Z6Bia przyjmują: ~edakcYJa, wszystkie księgarnie i uaBtępująee kantory ogłoszeń: w Warszawie .Biuro ogłoszeń Uli gra" Wierz owa li 8; Biuro
bandl. mf.-komlsowe .Bernard Berson", Królewska .Ii 51; w Petersburgu I MosKwie Dom handł .• L. i E. Metzl i S·ka".

Kasa oficyjalistów rolnych.
Młode Towarzystwo pszczelniczo-ogrodui9 z.e ~ało dowód swej żywotności i zroznmleDIa potrzeb ogółu, tworząc kasę pożyczkowo.- oszczędnościową, będącą w bezpośredDI~ -zawiązku z Towarzystwem.
JeślI porównamy ilość rozmaitego rodzaju towarzystw, stowarzyszeń, kas oszczędnoś ci i pożyczkowych u nas i zagranicą,
spostrzeżemy straszną, przerażającą wprost
różnicę na naszą niekorzyść; każdą więc
no~opowstającą instytucyję, nie zabawę
mającą na celu, należy witać słowami szczerego uznania. Na uznanie to zasługuje i
Towarzystwo pszczelniczo-ogrodnicze, które
,,!zorem innych towarzystw nie zasklepiło
SIę w ograniczonej sferze działalności specyjalnej, lecz, przekroczywszy ciasne jej
baryjery, zorganizowało kursy praktyczne
z zak.resu ogrodnictwa i pszczelnictwa, a
obecDIe zwróciło uwagę na smutne położenie
sta~ych, .niezdolnych do pra.cy ogrodników,
pasleczmków i wszystkich wog6le oticyjalistów rolnych.
Sprawa emerytury dla ogółu inwalidów
pracy, jest nader ważną; nic też dziwnego,
że w całym cywilizowanym świecie zwraea ona na siebie baczną uwagę za.równo
społeczeństw, jak rządów. Pierwsze, w 0sobach wybitnych swych przedstawicieli,
wykazują konieczność wprowadzenia ogólnej państwowej kasy emerytalnej dla
wszystkich pracowników, którym wiek lub
choroba nie pozwala na dalszą pracą; drugie, nie mogąc odrazu uczynić zadość tym
sprawiedliwym ż~dalliom, albo same tworzą kasy emerytalne i zapomogowe dla
pewnej kategoryi pracowników, albo też
pozwala,ią i popierają usiłowania prywatnych osób i towarzystw, skierowane ku
temuż celowi.
Każdy, ktokolwiek miał bliższą styczność z gospodarstwem rolnem, przyznać
musi, że znajdował się w pl'zykrem położeniu, gdy fatum zmusiło go do zajęcia się
losem starego, niezdatnego do dalsze,] pracy służącego. Co z nim począć? Ongi, gdy
zamożność ziemian pozwalała na to, każdy
stary pracownik otrzymywał, t. z. "łaskawy
chleb" do śmierci i zagadnienie było rozstrzygnięte; dziś, w epoce wzrostu potrzeb
a zmniejszenia się dochodów rolnika, częato niepodobna wymaga.ć od pracodawcy,
by utrzymywał pracobiorców-robotników,
którzy całe swe życie na niego pracowali.
A cóż dopiero mówić o takich, którzy po
roku lub dwu służby w danym majątku
staj~ się niezdatnymi do dalszej pracy!
Los tych pracowników jest zaiste pożałowania godzien.
Jeśli to był niższy pracownik, np. fornal
lub rataj, i w ciągu swej wieloletniej służby nie zdołał uciułać kapitaliku, pozwalającego mu urzeczywistnić marzenie o kupnie szmata ziemi, wtedy, jako jedyne wyj-

ście,

pozostaje mu torba żebracza, bo dzieci nie są w stanie li niewielkiej pensyi utrzymać zbytniej "gęby." A co ma począć
rządca, ekonom, ogrodnik? Wszak i oni
pobierają jedynie minimum pensyi, nieodzowne w danych warunkach społecznych,
by pracownik wraz z rodzin~ nie umarł z
głodu. I im również należy wziąć w garść
kij z jeżem i chodzić po wsiach, lub ...
kraść właściciela, aby sobie zabezpieczyć
spokojną starość. Każdy więc z pracowników rolnych, który chce uniknąć tej
smutnej konieczności, powinien się zapisać do otworzonej świeżo kasy, rozróżnia
jącej następujące rodzaje członków: rzeczywistych, protektorów i honorowych.
Dwie ostatnie kategoryj e składają się z
właścicieli majątków, ogrodów, sklepów
kwiatowych i owocowych, którzy wnoszą
minimum 25 rb. wpisowego i 18 rb. rocznie, lub 200 rb. jednorazowo.
O nich jednak mniej nam chodzi. Najważniejsi są rzeczywiści członkowie, obowiązani do płacenia wpisowego w ilości 1
rb. i miesięcznych składek w ilości minimum 50 kop. na kapitał obrotowy i 1 rb.
na kapitał oszczędnościowy, o ile pracują
samodzielnie na roli, t. j. są właścicielami
warsztatu pracy-o ile zaś są najemnikami
płacą 1 rb. wpisowego, na kapitał obrotowy minimum 25 kop. i na oszczędnościowy
50 kop. miesięcznie. W ten sposób pierwsi
płacą rocznie 18 rb., prócz wpisowegodrudzy 9 rb. Z kapitału obrotowego (powstającego z wpisowego od członków rzeczywistych i protektorów); ze składek rocznych członków rzeczywistych i protektorów; z procentów od kapitału zakładowe
go; z procentów od pożyczek; z dochodów
z wydawnictw, odczytów koncertów i t. p.,
będą udzielane członkom rzeczywjstym zapomogi zwrotne i bezzwrotne, jednorazowe
lub peryjodyczne oraz pożyczki (do wysokości najwyżej 100 rb. na 6 miesięcy i na
6%, za poręczeniem dwu lub więcej człon
ków). O ile będzie jaka pozostałość z kapitału obrotowego, zostanie odpisana na
kapitał oszczednościowy, powstający a) z
kwot wnoszońych w tym celu przez człon
ków rzeczywistych, b) z procentów od tych
sum, c) z sum wnoszonych przez członków
protektorów na kapitał oszczędnościowy.
Kapitał oszczędnościowy wraz z procentami stanowi własność każdego członka; kapitał zaś obrotowy staje się jego własnoś
ci~ po upływie 5 lat do wysokości 25%,
po 10 latach 50%, a po 20 latach uczestnictwa w kasie-w całości. W razie niezdolności do pracy, komitet ma prawo wypłacić członkowi całkowitą przypadającą
nań sumę kapitału obrotowego, bez względu na ilość lat uczestnictwa.
Sprawami kasy zarządza komitet, zebra-

nie ogólne i komisyj a rewizyjna. Komitet składający się z 5 członków zasiada w
Warszawie. Trzech członków wybiera 0gólne zebranie, dwu zarząd Towarzystwa

pszczelniczo-ogrodniczego. Ogólne zeąra
nie odbywa się raz na rok w marcu. Zatwierdza ono-bilans, wybiera trzech człon
ków komitetu, członków komisyi rewizyjnej, rozstrzyga nieporozumienia między
członkami kasy a komitetem i t. p.
Czynności komisyi rewizyjnej są zrozumiałe z samej nazwy.
W odez\"ie swej zarząd Towarzystwa
pszczelno - ogr. pisze: ~ "Nie mówiąc już o
niższej służbie rolnej, którą by naleźało
zachęcać do zabezpieczenia jej losu za pomocą oszczędnośoi składanych przez interesowanych osobiście, a pomnożonych
przez róźne wpływy kasy-tysiące pomocników rolnych: rządców, ekonomów, ogrodników i t. p. we własnym, dobrze zrozumianym interesie do grona rzeczywistych
członków kasy masowo zapisywać się powinno."
Najzupełniej zgadzając się z założyoie
lami kasy, zrobilibyśmy jedną maleńką uwagę: w jaki sposób niższy pracownik rolny,
pobierający 20-24-30 rb. rocznej pensyi, będzie w stanie płacić co rok po 9 rb.,
a w pierwszym roku nawet 10 rb. i-co
mu się zostanie pa zapłaceniu składki?
Zdaj e nam sie, że założyciele mieli tutaj
na myśli dopłaty ze st1'Ony pracodawców,
ale na te dopłaty, o ile znamy wiejskie
stosunki, niepodobna liczyć, a w każdym
razie należało o tern zrobić wyraźną
wzmiankę w Ustawie, bo większość "pomocników rolnych" nie zechce zostać człon
kiem kasy, a z niższej służby rolnej trudno będzie kogo zaciągnąć do szeregu
członków; każdy bowiem na palcach nawet potrafi obliczyć, że nie podoła zadaniu, jeśli mu dziedzic z pomocą nie przyjdzie~
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Wiadomo powszechnie, źe w średnich i
wyższych zakładach naszych naukowych
kształci się młodzież średnio zamożna i zupełnie biedna (bogaci kształcą się za granicą); wobec tego, społeczeństwo nasze, jakkolwiek samo nie bogate, jakkolwiek z braku środków nie załatwia tysiąoa pilnych
potrzeb (nie zakłada szkół, ochron, szpitali i t.
p.), przychodzi jednak z pomocą całej rzeszy
uczą,cej się młodzieży i czyni to z prawdziwem poświęceniem, "rwie się do ostatniego"
"ze skóry lezie" a pomaga młodzieży do
zdobycia wiedzy w tej nadziei, że młodzież
ta, po ukończeniu nauk, pracować będZIe na
ojczystej niwie na pożytek społeczeństwa, a
po zdobyciu stanowisk odwdzięczy się za
poniesione dla niej ofiary. I zaprawdę, rza .

TYDZIEŃ

2
ki taki młodzieniec, któryby skończył nauki z pomocą własnych środków, to jest, któryby podczas studyjów nie korzystał już to
ze stypendyjów, już to z tanich kucht.n, ze
składek na wpisy, z zasiłków osiąganych z
~oncertów, amatorskich przedstawień i t. p.
Ze tak jest rzeczywiście, przekonać się możemy z odezw i sprawozdań pism naszych,
z błagalnych prośb o pomoc, zanoszonych po
kilkakroć rocznie prz.ez instytucyje i osoby
opiekujące się młodzieżą.
Przyjrzyjmy się teraz, o ile nadzieje sp 0łeczeństwa bywają urzeczywistnione, o ile

pewna część młodzieży poczuwa się do obo-

wiązku wdzięczności za poniesione dla niej

ofiary.

Duży procent kończących nauki-i to najczęściej z pomiędzy tych, ktÓl"zy korzystali
z pomocy społeczeństwa - opuszcza kraj
dobrowolnie i szuka zajęcia gdzieś o setki i
tysiące wiorst. Emigracyja taka od pew-

nego CZHStr tak się jakoś rozwiclmożniła, że
dziś rzadko spotkać rodzinę, któraby po za
granicami kraju nie miała kogoś ze swych
blizkich lub znajomych. Lecz czy takie
masowe opuszczanie kraju wywołane jest
jakąś konieczną potrzebą? Są.dzę, że nie;
bo. ~ n.as, dzięki Bo~u, dl~ tych, którzy umz~)ą z ~hc~ p'racow~c, a UJe są zbyt wymagaJącymI, .Jest ~osy~ pola do pracy ,,:e ~łasnym kraJU; CI zas~ którzy pozb~wlen~ ~ą
tych ~arunków, tOJest, którzy UJe ~ml~J~
lub me .chcą pracować, ,nawet w ~aJmUJeJ
wym~gaJącyc~ społeczenstwach UJe mogą
spodZIewać ~H~. korzy~tnych rezultatów. l
~wykle narazem bywają na rozczarowama
I zawo~y. .
,.
Czemze Jed.nak ~ytłomaczytl takle ~as?we opus.zczallle kraJU, wbrew pI:zy~ło:IU, ze
"wsu:dzze dob1·ze, ale ~ domu.7laJlePleJ ?:. J:",
sądzę, że tylko D,admlerueml wymaga~la~l,
~tórycb spo!eczenstw~ nasz.e zado~olmć nIe
Jest w s~all1e, oraz m~znaJ.omOŚ?H~. warunk?w. żyCIa po za. gramcamI krajU l przecellla~llem rz~czywlstego sta;lU rzeczy. n~ dalekIch krancach. Pytam SIę tera.z, JakI pożyt~k społec.zeństwo nas~e o~nosl z tego rodza.Ju młodZIeży, ~ której dnzy 'proc~nt B:lb~
nazawsze pozostaje po za gran~carn~ krajU I
zatraca cech,y narodow.e, albo, JeżelI po~raca, to powraca ze zl'uJnowanem zdrOWIem
i pu~tką w sercn i ~iesze~i? .
Azeby to, co mÓWIę, wIęcej szczegółowo
uzasadnić, pozwolę sobi e z tysiąca podobnych wypadków przytoczyć dwa przykłady,
w których działające osoby znane są pewnemu kółku czytelników "Tygodnia".
Pan K., syn niższego oficyjalisty prywatnego skończył gimnazyjum i wydział lekarski
uniwersytetu warszawskiego dzięki tylko pobieranym stypendyjom i zasiłkom od społeczeństwa , Czy sądzicie, że po ukończeniu
nauk i po zdobyciu sposobu do pracy, osiedlił się w kraju? Nie, pan K. nie zadowolnił się na początek kilkoma setkami rubli
rocznego dochodu, jakie przy naj gorszych
warunkach mógłby mieć w kraju, ale uznał
za właściwe szukać szczęścia ... na granicy
Persyi, gdzie po dziś dzień pracuje.-Czy myślicie, że za pracę swą jest odpowiednio
wynagradzany, że coś kol wiek odłożył, lub
że może mieć nadzieję zapewnienia sobie
i swej rodzinie lepszej przyszłości? Nie,
bo ze względu na warunki, w jakich żyje, ze
względu, że musi się przystosowywać do
otoczenia, ze względu że "wlazłszy między
wf·ony, musi krakać iak i ony" nie jest w
stanie nic zaoszczEidzić i, pobierając dość wysokie wynagrodzenie, Jest w możności zaledwie "związać koniec z końcem" to jest ma
mniej, aniżeliby miał w kraju przy najgorszych warunkach.
Teraz drugi przykład.
Pan N., syn podupadłego obywatela ziemski ego, skończył matematyczny wydział uniwersytetu warszawskiego, dzięki tylko pomocy społeczeństwa. Po ukończeniu nauk,
opuścił dobrowolnie kraj i osiedlił się na
Kaukazi~, gdzie spodziewał się zrobić karyj erę. Ze się zawiódł na swem wyracho-

waniu, przekonywamy się z tego, iż dziś,
po 8 latach sumiennej pracy, pobiera 1,200
rubli rocznego wynagrodzenia, co przy miejscowej droźyznie stanowi nadzwyczaj mało;
to też ciągle żałuje, że po skończeniu uniwersytetu nie pozostał w kraju, nawet w
pierwszym lepszym kantorze, gdzie przy
swej pracy i wykształceniu jakie odebrał
byłby był dotychczas zdobył sobie o wiele
korzystniejszą sytuacyję.

Zwróćmy teraz uwagę na tych młodzieńców, którzy po ukończeniu nauk osiedlili się
w Kraju.
Dużo jest takich, którzy obowiązki swoje
wypełniają jako dobrzy synowie społeczeń
stwa i poczuwają się do wdzięczności za
otrzymaną w czasach szkolnych pomoc; ale
jakże wielu jest i takich, którzy dobiwszy się
stanowisk, myślą tylko o sobie i swoich osobisiych intertJsach, zapominając otem, że dla
zdobycia stanowisk, jakie zajmują, niejednokrotnie podczas nauk w szkołach i uni wersytecie posiłkowali się krwawym g1·oszem
społeczef~stwa . Do nich zastosowaćby należałp przysłowie ludowe o... "żydzie i biedzz·e".
Ze tak jest rzeczywiście, Że to, co piszę,
nie jest przesadą, przekonać się o tem możemy z artykułów pism naszycb, poruieszczanych w tej matm·yi w ostatnich czasach.
Dla przykładu pozwolę sobie przytoczyć
'wyjątek z artykułu p. Dębickiego, pomieszezonego w Nr. 42 "Kraju" z r. z.: .
"Dokoła siebie, w ciągu lat kilkunastu, widzę:ludzi wykształconych, unikających wszelkiego zajęcia po za konieczną pracą zawodową, ludzi inteligentnych, unikających
wszelkiej poważnej lektury i rozmowy i spędzającyeh cały wolny czas przy zielonym
stoliku lub na prostej czczej gadaninie; patrzę i myślę, gdzie ci towarzysze z ław uniwersyteckich, którzy ideę mieli ciągle na
ustach i marzyli, że cały swój dorobek i siły
poświęcą dla społeczeństwa." i t. d.
Wobec wyżej wyłuszczonych danych,
zwracam się do osób kompetentnych, czy nie
należałoby zaprowadzić pewnej reformy w
udzielaniu pomocy l{ształcącej si~ młodzie
ży? lub czy nie należałobr zapomogi te ograniczyć do osobistości dających gwarancyję,
że odwdzięczą się społeczeństwu za poniesione dla nich ofiary? ..
Kwestyja otwarta-proszę o dyskusyję.
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pozycyi. Towarzystwa Rolnicze mają wszelką
bytu, a szczególniej w tak przemysło
wej okolicy j ak piotrkowskie, bo mogą operować z mniejszym kapitałem; ale na począ
tek założenie syndykatu, przy takich prak·
tycznych zadaniach, jakie p. Fiszer podał
nam, może przynieść dużą korzyść(2). Wedle
mego zdania, na początek nie należy porywać się na wielkie ryzyka, korzystać tylko
z pośrednictw, zakładając odpowie(tnie agentury i oględnie udzielać kredytów, a z pewnością spójka będzie się rozwijać.
racyję

Zarząd spółki należy powierzyć

swobodny czas do zajęcia się interesami spółki, a administratorowi odraz u
zapewnić odpowiednie wynagrodzenie, aby
mógł wyłącznie poświęcić się spółce. Na
zapłacenie administratora możnaby znaleźć
odpowiedni fun dusz, założywszy parę agentur.
Być może, w innych okolicach kraju, zakładanie herbaciarni, teatrów ludowych i
innych rozrywek przynosi rzeczywiste korzyści; U nas jednakże, na wsi, jak dotychczas dla nas ziemian nie przynosi ich by- '
najmniej, bo czyż może być inaczej: skoro w
miastach lud ma tanie jadło, teatr, czytelnie, zabawy, nawet z muzyką, to poco on
ma siedzieć na wsi. Należałoby przedewszystkiem zacząć od zakłą.dania herbaciar,
ni i urządzania zaba." po wsiach. Juź bowiem dzisiaj, zamiast herbaciarni, ludność
zakłada potajemne szynki i otwarcie handluje wódką, że trudno jej upilnować. Niezadługo może doczekamy się, że wszelkie
produkty rolne, będziemy sprowadzali z
innych okolic, bo u nas stanuwczo nie bę
dzie komu doić krów, nakładać lub wzruszać nawozu. Dotąd radzimy sobie; ale też
jak idą gospodarstwa---.,to Boże zmiłuj sięl
Byłby na to łatwy sposób zaradzenia złemu,
gdyby zbiorowo opracowano odpowiedni
memoryjał i przedstawiono takowy naczelnym władzom; zwłoka pod tym względem
może sprowadzić przesilenie rolne, jakiemu
tutejsza okolica z pewnością ulegnie w niedalekiej przyszłości C). Jak dotąd bowiem,
rollJictwo ratuje się tylko coraz to nowym
kredytem; ale w końcu źródła jego się wyczerpią ,a wtedy kryzys nieunikniony.
d. 18 Gruduia 1899 r.
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Z okolicy

oRobom,

mającym

Kronika Piotrkowska.

Prol'liruy czyteiuiliów IllHoIZych z miasta Piotrkowll. i cn.lej piotrkowskiej
gnbe.·llii o komunlkowłłule IIUlU waż
Wskutek prośby niźej podpisanego, jesz- niej!ilz.l'c lt fal"tów .i ciek:"'!!Iz.l' ch wycze w 1897 roku nastąpiło zezwolenie na- IHłilkó\f. P.·o!!lte l)o,hlUie wiadomości
dO!ólhlteczne; obrobieuic ualezy
czelnych władz kraj u, na podj ęci e starań co jest
do ł·edalulyi.
(KOl'eBp. nTygodnia").

do zawiązania w Lasku towarzystwa pożyczkowo-wkładowego; dopiero jednak po
dwóch latach zdecydowano się urzeczywistnić ten projekt. Zebrani dosyć licznie oko-

Otrzy'lnawszy od zatwierdZOtlego przez 'wlatlz~ HO'lnitetu
JUbileuszowego drukowany, szemat
dla własnoręcznego wpisywania przez ofiarodawców - czcicieli He1l7·yka Sienkiewicza
nazwisk swych i wysokości składek: mam

liczni obywatele w d. 12 b. m. podpisali
wreszcie odpowiednią prośbę i wysłali takową do p. ministra finansów (1). Moźe więc ten
przy kład Lasku, pobudzi inne miasteczka
naszej okolicy do zawiązywania takich towarzystw, które rzeczywiście mogą przy(2) N~szem zrlaniem, uietylko "n-l początek", ale
I1a długo, bardzo dlugo, jeszcze zapewne. Pod tym
nieść pożytek, bo wyrywając ze szponów lich- względdt1l jużeśmy się wypowIedzieli W jednym z zewiarzy drobny przemysł, niejednokrotnie szłorocznycb num erów" T,·godnia": tO\"ierd1imy wciąż,
pomagają i miejscowym ziemianom.
ze waż n i I;j SZ1ł tlla lI<l.szycb ziellliall b~c1zill zdobyclI \ ro·
Będziemy mieli zatem syndykat w Piotr- znmua saruopf'moc el<ODomiczua r prak tyczu e II" e spółce
wyc"bienia haudlllwe, na którem zalV~zc im zuywało
kowie, zawdzięczając go młodym przeważnie i zbywa, uiż dalsze ćwiczenie się ,,. uiekończących
1
inicyjatorom wśróc klasy ziemiańskiej. Oby się nIgdy i czę~to jałowych teoretycznych dyBpu~ach
wszędzie w ten sposób postępowała młodzież IV Towlll"zy@twie rollliczem. Dobre ono dla uiemców,
nasza. Sądząc z ożywionej dyskusyi, jaka rozprawhjących 1)111:0 o tyle, o ile tego konieczna
wJmag-a potueba, a natomiast wyrobionycb dostamiała miejsce na zebraniu w d. 12 z. m. tecznie już we wszelkIego rodzaju spÓłkach.
moŻna wróżyć powodzenie mającej powstać
(Przyp. Red.)
spółce, skoro inicyatorowie takowej tak wy(3) Czy nie zadużo pllsymizmu? ... Zuamy b. wlelll
trwale ijednozgodnie bronili swego projektu ziemIan,. którzy eobia je~nak radzą jak mogą, a po·
'
. , Ś·
ł
.. k
ó! konYW3jąc zawsze wszelkie przeszkody, r&cbuj!} li tyl.
a w k on~u, "':Iększo c~ą g os ó PłoJe t ~~ ~ 1: 0 na swą eoergiję i pateM!: VI" przyszłość z otllchą.
utrzymalI. NIe można.odmówlćsłusznośclI 0- PI'zestańmy już raz domagać się koniecznie czyjejll

.w,

. opie k i i pomocy, jak dzieci. Dla zażegnania wuelkich
z\da~zcza tiuansow ych, najskntecT.llidszym
llliemJ: j3kież to nastąpiło w roku 1897 ~ezwolenie?. środkiem, jtldynem panaceum, jakie wskazać możemy,
Przeciei )lit' fezwoleDie na to, żeby prosić p. mini- j~st samopomoc, 11& wzajemnej solidarności oparta.
stra o z(,z''foleni~? ... ( Prz!lP. Red.)
(Przyp. R.d.)
(I) Przepra:'Zamy

Slo korespondenta, ale nie rozu· trudooRCl,
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zaszczyt zawiadomić lliniejszem mieszkań- czelnikiem Kraju, uznał zalwłaściwe zezwolić
- ZtlInłiaMt powin.,~owań noców Piotrkowa i okolicy, że od dnia dzi- na zorganizowanie komitetu jarmarcznego. WOJ'oc~nych, złożyli w dalszym ciągu
siejszego, codziennie, od godziny 3-ej poJakoż wielki potemu czas, aby takowy w naszej redakcyi: D-r Dobrzelewski rb. 2
południu, jestem z całą gotowością Uli, ich został już zorganizowany i ',!;ajął się en er- na szwalnię przy Tow. Dobroczynności, p.
usługi i przyjmuję tych, co się na ową li- gicznie urządzeniem nadchodząr- ego jar- Dygulski rb. 1 na rzecz Tow. Dobroczynatę zapisać pragną.
marku 'l'ioseunego. Osoby zaproszone na uości, ~. ·Roch Gogolewski rb. 1 na rzecz
,.,Nie chodzi tu bynlljmniej o wysokość cdonków r',!;ecwuego komitetu, mianowicie ochrony N2 2, p. Paszewsld, z Kamińska rb.
składek; kraj nasz bowiem nie j~st dosyć pp. H. Bl'onikowski, Grzegorzewski, Sz.tu- 1 k. 50 na biednych do uznania Redakcyi,
zamożnym, aby mógł p6jść w ślad za Wę- kowski i Kański, po zdeklarowaniu się na pp. Jan i Heleua Strahlerowie rb. 2 na
grami i Fraucyją, gdzie zgromadzono zna- j przyjęcie tej godności, natychmiast za- wykończenie budowy nomu Tow. Dobr.;
czne sumy na dotacyję Mtl.urycegll Jokaja, twierdzeni w niej zostaną przez p. Naczel· M. i E. Dobrzańscy rh. 2 na wpisy szkolne.
Wiktora Hugo i innych, Idzie tu głównie nika Gubernii i będą mogli rozpucząć swą
- Z Towllrzyst'wfł (J!Jkl~stów.
o zebranie jak największej ilości podpisów, czynność. Czynuość ta, naszem zdaniem, Dnia 13 b. m, w Towarzystwie Cyklistów
które będą niewątpliwie naj milszym dla polega przedewszystkiem na umiejętnej ma się odbyć wieczorek r'Lmilijny. po któHenryka Sienkiewicza darem".
agitacyi mi~dzy hodowcami i kupcami, aby rym następuie Komitet Towarzystwa ma
Lista ofiarodawców, jak to już komitet ci byli wzajemnie pewni przybycia swego się zająć organizacyją paru większych wieobwieścił, drukowaną nie będzie.
na jarmark; dalej- na umiejętnem zorga- czorów tańcujących w bieżącym karnawaMirosław Dobrzański.
nizowauiu zabaw hipicznych na terenie leo - Lekcyje gimuastyki natomiast, niejarmarcznym; na urządzeniu rozlosowania znajdujące większej liczby adeptów, mają
Piotrków, d. l [ 1900 1',
kilku sztuk. iuwentarza ży>yego ~ martw~- przez ten czas ustać zupełnie. W:tnowieZfnus~eni pł·zenie.'~ $ię ~ go; wreSZCIe n~ ~rządzelllu WIeczoramI, nie ich w wielkim poście zależeć będzie
drukiem "Tygodnia" do innej drukarni, przez. czas trWll.ma Jarmarku, teatru ama- od liczby zapisanych na nie kandydatów;
jeszcze mniej zaopatrzonej w dobre pismo torskiego, balu lu? konce.rtu n.a c~l ~obro- ~byt mała bowiem ilość ich nie opłaca koniż drukarnia, w której drukowaliśmy lIa- czynn~> aby' g?Ś~Ie p~'Z!Jezdlll ~lClt spo- I sztów utrzymania nauczyciela.
Teatr amatorski. Z !uicyjatyszą gazetę przez ostatnie lat sześć-widzi so?nosc do JakI.eJ .takleJ J'ozyywln po całowy pani H. M. organizuje się nowe przedmy się w konieczności przeprosić naszych dZIennym trudZie l zm~czelll.u.
czytelników za cbwilową nieczytelność i
- Ze $~koI1J n'łed~telno - han- stawienie amatorskie na rzecz Tow. Dobromały dobór c:r,cionek: brak ich bowiem za dlowej.- v:r miejs?owej szkole niedzie,l- czynności. Proj ektowRuem jest wy stawienie
parę tygodui wyrównany zostanie przez no h~ndloweJ egz,amma roczn~ odbyły Się 3-aktowej sztuki M. W ołowskiego , p. t.
sprowadzenie zupełnie nowego i bardziej w dlllach 10, 17 I 31 Z. grudUla. Naegza'· Nasze anioły,"
różnorodnego niż dotąd pisma.
minach uc.zuiów .klasy 2~iej końc~ących " - Pr'~ypołnn;enie: 1) TVłascicz'ele
- J!ro dmBo sua występuje w o- szkołę, by li obeclll: rezydUjąCy W PlOu'ko- przedsiębiol'siw pl zemysłowych i handlowych
statnim swym numerze "Okólnik Holniczy." wie p. Insp:ktor sz~ół ludowych i Starszy obowiązani przed 1 (13) stycznia zaopatrzyć
Broni się on prr.eciw oskarżeniom, jakie zgr0!lladzema kupcowazarazem członek się w odpowiednie 8wiadflctw2 przemysłowe.
go widoc:tnie dotąd jeszcze spotykają, za komItetu go~podarczeg~ szkoły, p. yYłady- Nie stosuj ący się do tego termin i nMażą
niesłuszne zarzuty jego, uczynione
jak sław. Zalesk.I' Nastę~uJący uczmowl~, p~ się na kary pieniężno, przewidziane w odsię tłomaczy pewnej "tylko garści" czy zatwlerdzenlU decyzYI Rady pedagogICznej nośnyeh artykułach prawa z dnia 8 /VI
"grupie" ziemian piotrkowskich, potępiają przez P: Na~zelnika dyrek?yi ~aukowej, 1898 rOKu ~·o podatku przemyslowym. ~ 
cej jakoby myśl zawiązania spólki, czy to- otrzymają ŚWIadectwa z ukonczellla szkoły: 2) Właściciele niernckomo8ci miejskich w,
Stauisław Białkowski, Antoni Włodąl'~z~k, okresie czasu od 15 (27) grudnia do 7' (19)
warzystwa rolniczego.
Dość przeczytać ten ciekawy urywek Ja~ób Grosberg, J6ze~ Katz, Józef SlIw~ń- stycznia, ohowiązani złożyć w Magistracie,
p. t. "Z teki Agraryjusza", aby domyślić skI, Ale l, san~er Urb~nczyk, Wolf Ursztelll. Banku, Kasie guberuijaluej, lub w biurze
się o co właściwie chouzi jego autorowi i Z klasy l-ej do 2-eJ promowano 10 ucz- Inspektora p odatkowego, deklaracyje. obejdostrzedz, jak to on ze wsr.ystkich stron niów, z klasy wtępnej do l-ej 7.-0gółem mujące s /'czegółowy wykaz swoich lokatozachodzi, byle tylko przebłagać obrażo szkoła l.iczy 54 uc~.niów. .W)kł~dane. są rów i wysokość opłacanego przez ostatnich
nych. Bo że się musiano nań obrazić-to na~tl;lpuJą~e v~'ze~mlO~y: rehgIJa, JęzykI 1'U- komornego. Nieclopełnieni e powyżs'/,ego 0nieulega wątpliwości: miał on i ma z pewno- S~I, ,P0lskl, llle~Ieckl, arytmetyka, ge.ogra. bowiązku pociąga za sobą kary pieniężne,
ścią intencyje jak najlepsze, ale kąpany fiJa l huc~alterYJa . . .Perso~el naUCZYCIelskI przewidziane w § 25 pl·Rwa z dnia U /V
w gorącej wodzie, zbyt pochopnie suać ~kłada SIę z szesClu O~O? .Inspektorem 1893 r. "I) podatku mieszkaniowym."
_ Podatld miejskie. W bieżącym
lubi korzystać z lada wieści i przez to z Jest p. Aleksander Lu~wlklewlcz. - Novyy
żaby zrobi często słonia. Tak też się sta- rok szkolny zaczyna Się w d. 14 styczma miesiącu styczniu przypadają do opłacenia
ło z ową urojoną jego "grupą" czy .,garH (Jo Mię d~f,eje, niema węgta." następujące podatki
miejskie: transportością."
Bo że się mógł tam ktoś, gdzieś, Oto jednogłośny lament wśród miejskich wy, kanon, latarniowe i składka szkolnaprzy kieliszku i wincie, wyrwać jak Filip biedaków, przez cąłe święta Bożego Naro- o czem intel'esowanym przypominamy.
z konopi , to jeszcze nie zasada, żeby go chenia!.. "Niema węgla-wszyscy składnicy
- Z ochrony .M. 1. Dlięknjąc urobić zaraz... "grupą" lub choćby tylko tutejsi, nie wyładowując nawet nadchoclzą- przejmie Maniusi Szaniawskiej za pr~ysła
"garścią"? Jeden marudera wojny nie sta- cych do Piotrkowa wagonów, odsyłają je ne dla ochronki ozdoby i lichtarzyki do
nowi; pocóż więc robić niepotrzebny alarm do Łodzi " !.. "Niema węglal wyzysk i chci- choinki, zawiadamiam jednocześnie szai stawiać ludziom zarzuty? ..
wość nam go zabicra!"...
nownych ofiarodawców, że dzięki ich poSłusznie zatem uczynił p. B. Dzierzbicki,
I prawda: oprócz jednego składu który mocy zdołaliśmy tym razem rozdać ubogim
że w numerze 44 "Tygodnia" oblał zimną sam węgla nie miał-reszta składów odsyła- dzieciom 40 nowycb ubranek dla chłopców
wodą zbyt pochopnego do oskarzeń szer- ła go do Łodzi,w której chwilowo, na krótko i 48 dla dziewcząt, jedną parę nowych
1
mierza, którym jak się następnie okazało wprawdzie, doszedł korzec do rb. 2 k. 501 kamaszek, 6 pal' trepów, 60 sztuk różnej
był sam redaktor n Okólnika", 7,amieszcza- W Częstochowie i Radomsku jednocześnie starej odzieży, 24 pal' pończoch, 4 pary
jący swą obronę w N-rze 47 "Tygodnia." był po 2 rb. kop. 30. - Wobec tego, pra- 1trzewików i 1 parę kaloszy, nadto orze Dlaczego obecnie wznawia on tę prze- wdziwe uznanie od nas i wdzięczność od chy, pierniki i zabawki.
brzmiałą już sprawę i wystąpienie "Ty- biedaków należy się jednemu - jedynemu Opiekunka ochronki Xl! 1 E. Krzywicka.
godnia" nazywa "paszkwilem" (gdzie Rzym, z wszystkich właścicieli tut~~sz~ch składów
_ Pomiary. RGąd gubernijalny zagdzie Krym, gdzie karczmy Babińskie) ?... węgla, p. Konstantemu. SapIDskI~mu, który, rządził szczegółowy pomiar m, Rawy. KoCzyżby własnoręczna obrona redaktora ~ac~owawszy przezornIe na ŚvyIęta p~wną mu takowy zostanie oddany, rozstrzygnie
"Okólnika", zamieszczona w Xl! 47 "Ty- Ilośc w~gl.a, sprzedaw.ał go, dZIeląc mIędzy: dopiero ogłoszony konkurs . - Pomiar m.
godnia", nie zdołała obrażonych nań zie- prawdzlwl~ potrzebuJ~cych, po normalnej Częstochowy jest na ukończeniu. Wykomian przekonać?... Ha, być może.
tegorocznej u nas cellle, rb. 1 kop. 10 za nywa go jeometra-taksator Brandner; zwią
Przy sposobności, musimy znowu sprosto- korzec.
zek trangulacyjny do tego pomiaru przewać niedokładną informacyję autora artyWieczór Sytwestrowski w prowadzał profesor chal'kowskiego uniwel'kułu "Z teki agrary.iusza" . Oto ostatnie, Towarzystwie tutejszem Cyklistów zgroma· sytetu Struve.
czysto prywatne zebranie ziemian piotr- dził przed tygodniem 120 przeszło osób z
- Polowanie i §tr~aJ,owe. Jekowskich, jakie się tu odbyło przetl 4 ty- samego miasta, ~bawiących się blizko do dno z uajwspanialszych w naszej okolicygodniami, bynajmniej nie "uchwalało wy godziny ' 8-ej rano. Udał się zatem dobrze, polowanie w Dobrzelewie u pp. Rudzkich,
słania prośby o zatwierdzenie syndykatu a nawet zadobrze, bo na sali balowej przy odbyło się w d. 30 gl'udnia 1899 r. Pomirolnego", bo prośbę taką młodzi inicyjato- 40 parach tańczącycb było cokolwiek za- mo niesprzyjającej polowaniu odwilży, zarowie spółki oddawna już do zatwierdzenia ziasno i zagorąco. Wogóle wszystkie zaba- bito w 21 stl'zelb, 163 zające, 8 kuropatw
władzy złożyli.
Zebranie wzmiankowane, wy tańcujące u Cyklistów w sezonie tego- 2 cietrzewie. Królami polowania byli, mapodebatowawszy tylko parę godzin nad rocznym cieszą się powodzeniem, dzi~ki jąc na rozkładzie jednakową liczbę zabitej
różnicami Towarzystwa Spółek rolniczych, zjednoczonym usiłowaniom organizującej je zwierzyny, pp. Aleksander Stokowski i Hi·
zadeklarowało się przystąpić do zainicyjo- młodzieży, która przestała chodzić w po- lary Bronikowski. Strzałowego na wpisy
wanej już przed kilku miesiącami spółki. jedynkę, a powzięła w tym roku chwalebny zebrano rs. 16 (szesnaście), które wręczył
- Hom'itet jarmarczny. Pan Gu- zamiar działania łącznie dla ożywienia nie- nam p. St. Grzegol'zewski, właściciel dóbr
Kamociuek.
bernator tutejszy, po porozumieniu z p. Na- co towarzyskiego u nas życia.
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Ropahlia torfu.
Kamostku
pod Łaskiem odnaleziono wyborowy gatunek torfu, zdatnego do użytku fabrycznego. Eksploatoryja pokładów jego ma się
niebawem rozpocząć.
- Pr~ed~alnia. Mieszkaniec Zawiercia Saks otrzymał pozwolenie na założenie tamże wielkiej przędzalni parowej.

- Pr~enie.ienie drukarni. Wła
ściciel drukarni w Kaliszu Rosiński, otrzymał pozwolenie na przeniesienie jej do
Łodzi.

-

.
Pre~ydentełn

miasta Zgierza nominowany pom. naczelnika pow. łódzkiego
do spraw administracyjnych Edmund Fryze, a na miejsce tego ostatniego pomocnikiem naczelnika łódzkiego został starszy
referent wydziału administracyjnego tutejszego rządu gubernijalnego, Władysław
U niszewski.
-- Fakultet ,medyc~ny Cesarskiego Uniwersyte~u S-go Włodzimierza w Kijowie, na ostatnie m posiedzeniu przyznał
stopień dentysty p. Józefowi Rosenblatt
mieszkańcowi m. Piotrkowa.

-

Zmiany w

w?tnością w.yprzedziła ~nteligencyję; lummane bowh~m tameCZlll tworząc partyj e,
kółka i kółeczka, spędzają tylko czas na
przypinaniu łatek bliźnim.
- W ()~e.tochowie. W d. 20 b. m.
za staraniem p. Kosowskiego, .p oborcy pow iat ' wego, na cel -filantropijny wystawiono .)~ iewolnice" Bałuckiego. Odznaczyli
się grą pp. Osikowski i Komarnicki, a komizmem p. Wiesiołowski, jak dunosi korespondent "Kur. Codz."; z pań zaś wyróżniły się dodatnio: Komarnicka i Reklewska. Dochód z tego ' przedstawienia i z
generalnej próby, około 500 rubli wynoszący, został oddany I'!traży ochotniczej.

- Kronika -vvypadkó-vv -vv g;ubernii_ W pierwszej połowie listopada 1899 r.
było pozarów 13. W tej liczbie: z podpalenia 2;
z wadliwej bl:dowy komina 1; z nieostrozności 1;
z niewiadomej przyczyny~. Straty wyniosły 55,615
rub. Wypadków nagłej śmierci było 7; znalezioao
2 trupy; zabójstw było 6; zadanie ran i kalectwa
w 3 wypadkacb; nieszczęśliwych wypadków 2;
kradzieży 7.
~

Z dalszych stron.

dudłowień.twie.

Ks. Stefan Milewski zatwierdzony został
w godności wikaryjusza parafii Borowno
w pow. noworadomskim. Wikaryjusz przy
kościele po-bernardyńskim w Piotrkowie,
ks. Wacław Niemierowski zatwierdzony został w godności profesora seminaryjum
rzymsko-katolickiego w Kielcach. Wikaryjusz parafii Zgierz, ks. Marceli Wejss przeniesiony został do parafii Klębów w pow.
radzymińskim.
Wikaryjusz parafii Cygów
w pow. radzymińskim, ks. 'Piotr Frankiewicz przeniesiony zo~tał do parafii Zgierz,
a wikaryjusz parafii S-go Zygmunta w Czę
stochowie, ks. Adalbert Helbich do kościoła
po-bernardyńskiego w Piotrkowie.
- Zmiany .lu~bowe. Buchalter
kasy powiatowej w Bedzinie, radca dworu
JaniszewlSki mianowany został kasyj erem
kasy powiatowej w Noworadomsku, a na
miejsce tego ostatniego - W acła w Kokoszyń
ski, kancelista tejże kasy.
- Rangi. Otrzymali rangi: asesora kolegijalnego buchalter kasy powiatowej w
Łasku-Goldmanj radcy honorowego buchalter kasy p-tu nowuradomskiego - Trawikj
zatwierdzony ~ostał w randze radcy honorowego-Jan Zdzisław Zieliński, lekarz szpitala w Łaskuj sekretarza gubernijalnegokasyj er kasy powiatowej w Częstochowie
p. Kossowskij sekretarza gubernijalnegopomocnik buchaltera izby skarbowejSkworcowj registratora kolegijalnego-pomocnicy buchaltera izby skarbowej: Latyń
ski, Lenarciński i kasy powiatowej w Ło
dzi-Mazurowski.
- S~pital i .~kol;y W Zawie,'·
ciu. Szczupły hudynek szpitalny w Zawierciu jest zupełnie nieodpowiedni i powinien mieć najmniej siedemdziesiąt łó
żek; tymczasem-jak mówi"Kur.Codz. "-jest
tylko dwadzieścia, wskutek czego robotnicy ciężej chorzy leżą w ciasnych i wilgotnych mieszkaniach bez dozoru i opieki lekarskiej. Szkoła zaś fabryczna dziesiątej
części dzieci pomieścić nie może; w imieniu
więc tej łaknącej nauki rzeszy należałoby
projekt powiększenia szkoły jak najrychlej nrzeczywistnić.
Z Zawie,'cia. "KUl'. Codz." donosi,
że ~ardzo miłą i szlachetną rozrywkę znaleźli sobie robotnicy fabryczni płci obojga,
tworząc w Zawierciu kółko amatorskie i
grając takie sztuki, jak Czartowska Ława,
którą przedstawiano sześć razy z rzędu w
sali teatralnej resursy fabrycznej. Wszystkie
sześć przedstawień udały się znakomicie.
Z~słoga to reżysera p. Bronisława Miciń ..
skI ego, jak równIeż p. Helmana dyrektora orkiestry amatorskiej. Przedstawienia
były bezpłatne, jednakże z dobrowolnych
ofiar uzbierało sie kilkaset rubli na rzecz
kościoła. Rzesza ~ięc fabryczna. swoją ży.

-- Z Radomia. Dzięki zabiegom proboszcza Bąkowskiego, wkrótce ukończone będzie
odnowienie kaplicy Jana Kochanowskiego
w Zwoleniu. Posadzkę jnż ułożono, a wkrótce stanie nQwy ołtarz stiukowy, wykonany
w Warszawie. Dziekan ks. Urbański, czyni
starania o założenie w Radomiu kasy pogrzebowej_ Według ustawy, wzorowanej na
jednej z kas istniejących, członkowie wnoszący 15 kop. miesięcznie, otrzymywać bę
dą na pogrzeb rb. 18, a wnoszący 30 k.
rb. 36.
- W Ki~leckiem, do jednej z parafii przybył niedawno nowo wyświęcony ksiądz,
bardzo ubogi, co widząc parafij anie, w jednej chwili, mieszkanie jege zapełnili sprzę
tami, a nadto ujrzawszy księdza spieszące
go do chorego w jesiennym płaszczu, przyjechali do Kielc, kupili futro i takowe wikaryjnszowi onarowali. Dunosi o tern "Gaz.
Kielecka".
ot
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Z BIBLIJOGRAFIl I PRASY.
G-vviazdko~" _ Pod dniem
ukazał si" gwiazdkowy numer "Gońea

- "NUlller
16 grudnia

ŁódzkiellO".
Najlepszą bodaj rzeczą z całego numeru jest obraz.k rurhu wigilijnego na wsi i IV
mieście przez Z Batdkiewicz:l; prócz tego, znajdujemy tam piękne myśli Ol'ze~zk\JlVej, wreszcie nowelk.i
i szereg ilustracyj-\\ Oszącycb. na sobie piętuo zbyt
wielkiego pośpiechu i dorywczości.
- •• Finlandyja". Bolesław Koskowski.
]illkład reaakcyi "Gloso". Warszawa 1900. str. 224
z mapą Finlandyi. Ceua 1 rb.-Wczasie ogólnego
zajęcia, jakie wzbudzają aprawy finlaodzlde, wielce
na dobie jest wydana świeżo na kładem .Głosu" .Finlandyja w opracowaniu p. Koskowskiego. Autor po·
sfłkując się źródłami rOMyjskiemi, finlandzkiemi i
zagranicznemi maluje współczesny byt i dzieje tego
szczęśliwego choć bardzo
nbol;iegn krajU, gdtie
procent analfabetów schodzi nieledwiłl do zera,kraju pokrytego całą siecią uajrozmaitszych towarzystw i stowarzyszeil rolniczych i studenckicb,
włościańskich i llObiecych, uczniowskich i robotniczyeh,-krajy, gdzie do czytelni publicznych po.
czyna uezęszczać dziatwa od lat 3, pod opieką
starszych, w CElu oglądania obrazków,-gdzie wy·
dawnictwa .dla ludu" nie istnieją, lud bowiem czyta i nabywa książki przeznaczone dla inteligencyi,
-kraju, w którym miasta, liczące 30-40 tysięey
ludności mają po kilka pism peryjodycznych a kaide znaczną liczbę abonentow,-kraju ... Wystarezy
i tego, aby zachęcić do przeczytania książki pana
Koskowskiego, ozdobIonej dobrze w kraju wykonllną mapą Finlaudyi. Korekta tylko nieco w niektórJ'ch miejscach szwankuje.
St. Opocki.
- "Pod!~óż"W" czasie", przez H.G. WelIs3.
Opowieść fantastyczna, z angilllskiego
przełozył
Feliks Wermiński. Warszawa. Nakład Bronisława
NatulIsona, str. 159.
Po całym szeregu fantastycznych opowiadań, malująeych dzieje podróżników podwodnycl.t, podzit:mnych i innych, w których opisywani n celował z
obcych autorów JuIijusz Vewf', a z naszych MajewHki i Umiński, przyszła kolej na wycieczkę w
przyszłość. Wycieczkę w przyszłe dzieje ludzkości,
lub "w czas~ odbył na zbUdowanej przez siebie
mas~ynie jakiś Anglik. Po powrocie opowiada on

wrażenia

ze swej wycieczki, li. wrazerlla. te z&8ługuj~
bo przedstawiają stan ludzkości w roku
802,701 (I) ezyli zbijają przepowiednie Falba, co
do tego lub przyszłoroczncll'o końca świata.
Patrząc na kierunek obecnego rozwoju społe
czeństw eywilizowanych, Wells doszedł do przeko.
nania, że rozdział, istniejący między klasą pracowników i wszelakiego rodzaju arystokracyją z każ
dym rokil·m 7.w i ększać się będzie, aby w fantasty.
cznym roku 802,701 przybrać rozmiary istnej przepaśei nie do prztlhycia. Z jednej strony widzimy
.Podsłoneczuych" rasę ludzi, która nic nie robi
je, żyj 11, bawi się, uzywa przechadzki, romansuje:
żywi się owocami, ubiera w jedwabie; z drugiej
zaś istnieje rasa .Mor/oków·, ludzi mroku, którzy
mies:l.kają VI' podziemiach, w \viecznej ciemności i
pracują w pocie czola, aby podsłonecznym dostarezyć środków do przyjemnego spędzania czasu.
Morlokowie mszczą się jednak na podsłonee:tnych:
co IlOC porywają kogoś i pożerają go; po liawl1em u
bowiem nie są jaro.zami.
Nader fantastyczna ta opowieść czyta się z za.jęciem; szkoda jednak, że nie jest woluą od błę
dów jęlykowych w rodzaju: "Wtórot" (str. 59), Iltb
.spojrzawszy ua regtllatora" (str. 15\» i sporo innych, których dla braku miejsca nie wymieniam.
St. Opocki.
- "l\fi:tolog-ija", (Adrew Lang) . Z encyklopedyi brytańskiej przełożył A. L. Kraków 1899.-W
szeregu wydawnic,tw, jakill VI' ostatnim czasie wyszły
nallhdem Bronisława NatauBona, spotykamy obe- '
(lnie MitOlogV·ę. W przedmowie do krótkiej stnsunkowo ksi1\zki tłum:lcz wyjaśnia, czemu wybrał tę
",łaśnie pracę znakomitego angielskiego ucwn ego:
-"odpowiada ona najba.rdziej celowi naukowego
przedstawienia wierzeń różnyeh ludó w".
Mito)ogija słowiańska została dodatkowo opracowaua na podstawie pracy Czecha, HanUS.I:'l Machela, p. t •• Na.kres Slóvanskeho b:i.jes)ovi". Praha
1891. Na~ztlm zdaniem mitologija Błowiań~ka jest
wogólt: tak m'\ło znaną, ze w8.rtoby moze poświę
ci6 jej wyłącznie jakąś choćby tłumaczoną pracę,
bo kiJkostronieowa wzmianka w świezo wydanej
.Mitologji", prócz nazwisk, zawiera zbyt mało danych. Nie ILozemy pojąć pisowni użytej przez
autora, ktory nazwy narorlów pisze mał, literą.
Pisownię tę sto " ują również niektórtl pi sma, co nas
motllO dziwi, bo, pk mówi A. Kryil~ki w swej
Gramat!lce }§zyka polskiego, ~godDie z tradycyją piszemy dnzemi literami nazwy Plaroddw i plemion.
St. Opocki.
- "Wi~y" wyszedł zes~yt 7 i 8 tomu XlII i
zawiera jak zwykle bardzo bogaty materyjał ludoznawczy. Spotykamy tutaj opowiadanie ftO dziadku,
co łaził po bobrze, zeby mu Pan Bóg dał dobrzeft!
zapisane w sandomierskim przez p. Maryjana Ku.
czai dnIej "Wierzeuia ludowe w okolicach Krzywicz, w pow. wilej~kim" przez J. Kibol·ta; .Potomkowie słowian 'w Hanowerze" przez A. J. Parczewskipgo; wreszcie materyjały do biblijO!l"rafii
i ludoznawstwa polskiego pióra p. A. Strzeleckiego
i kronikę gieog\3ficzną (dokończenie) za rok 1898
p. W. Nałkowskiego. Bogaty jest dział posznkiwań.-Zaciekawia nas pytanie, czy pismo to zdobędzic sobie ,,"iedy dOotateczn~ ilość prenumeratorów, czy tez wiecznie będzia musiało żyć z ofiar·
ności jednostek? Czasby już zacząć je prtlnumero·wać, ohoćby w kilka osób do spÓłki, ile je ceua
jest bardzo nizka, ho rocznie wynosi zaledwie
6 rubli w Warszawie, a 7 na prowincyi. St. Opoakł:
Wyda-vvnict-vvo ,.Biblijoteki
dzieł -vvyboro-vvych" ogłasza konkurs na
powieść historyczuą lub obyczajową, z zastrzezeuiem,
aby stanowiła odpowiedni pokarm duchowy dla rodzin
polskich, aby nie była utworem czysto negacyjuym
lub pesymistycznym, nie wnoszącym do umysłu
czyteluika pierwiastków dodatnich. Nagrody wy.
noszą: p:ewsza 1,000 rub., druga 600 rub., trzecia
400 rub. Utwory oceniać będzie naprzód redak·
cyja, poczem wyróżnione i wydrukowane w "Biblijotece", oddane będą pod sąd ezyteluików, którzy
zawyroknją, która powieść i jakll! ma otrzymać
nagrodę.
Powieści, wyróżuione przez redakcyję
wzmianką zaszczytllą, Iltrzymają 200 rubli za prawo druku. Powieść ma wypełuić najmniej tom
"Bihlijoteki". Termin nadsyłania prac do 1 lipca 1900
roku.
- "Pisllla Dąbro-vvskiego"_ Słynne
studyjum psychologiczne .Śmierć" i powieść .Felka"
wyszły z pod prasy w drugiem wydaniu i Rtanowią
pierwsze dw '~ tomy zbioru pislD tego utalentowanI)go młodego pisarza.
- O przekład "Cyrano de Bergerac". W "Knr. Warsza." p. Włodzimierz Zagdrski
umieścił następujący list: nSzauowny Redaktorze!
.Czuję się obowiązanym oświadczyć, iż nie jestem
autorem przekładu V·go aktu "Cyrana de Bel'gerac. Zachorowawszy w ciągu rOboty, musiałem tę
jej część komu inunemu pOwierzyć, a młody poeta,
który się podjął tej pracy, pragnął do czaslt zasłonić się mojem nazwiskiem. Dziś, gdy przekład
przl'szedł już wszelkie mozliwe
próby ogniowe,
stajtl się dalsza mi-styfikacyja bezcelową. Oświad
czam więc, iż V -ty akt "Cyrana de Bergel'ac" praełożył p. Witold Łaszczyński.
ProsLę wszystkie pisma polskie o powtórzenie
tego Od IV iad czenia".
- ,.OlŚrvvia-ta"-oto tytnł polskiego pisma
dla ludu, wychodł~cego nakładem rządu w Warszawie od Nowego Roku, zamiast z~powiadanej
wprzód przez gazeCiarskie pogłoski .Jutnenk i".
l1a

uwagę,

TYDZIEŃ

X2 1

5

- 4 (16) kwietnia w sądzie zjazdowym w m. Łodzi
Zwycięztwo na pl'awem skrzydle. 1,000 angna sprzedaż nierucl.lUmości, położonej w m ZgierzU
lików w niewoli!
przy ol. Zegrzańskiej pod :M hipot. 150, od sumy
Joubert (blednąc):
130000 Ib.
- Giniemy!
Sienkie-w-icz -w-e "Włoszech_
- 22 marca (4 kwipt'lia) w slfdzie okręgo wym piotrJeszcze inny adjutant (WOłA):
"Rivista d'Italia", miesięcznik, będący tem we Wło
- Zwycięztwo na całej linii, 2,000 anglików kowskim na. sprzedaż majątków:
Bzech, czem jest .Revufl dea dpnx mondes" we Fran · poddało się bez wystrzałul
1) Chorzenice w pow. Doworadomskim, od sumy
ayi, ZAmieszcza obs.zerne stlldyjum o Sienkiewiczu,
Joubert: Bez wystrzałul Na to trzeba już być 220000 rb.
wraz z jego portretem, pióra p. Ciampoli. Krytyk anglikiem, żeby się zdobyć na takie podejŚCie.
2) PostękaJice ,,, pow. piotrkowskim, od sumy
poddaje ~zczcgółowemu rozbiorowi nietylko .Quo Niech dyjabli porwą-panie intendencie. Ilu ma- 30000 rb.
VadiS", ale wsr.ystki\l utwory SidnkielVicza. • Udział my żołnierzy?
3) części majątku Chorzenice, obejmującej folwark
-mówi on - jaki MpołeczeńBtwo po\.~kie zajmuje
Kąty i 4 karczemne osady: Opalonka, Karolów, WiIntendent: 1,000 ludzi.
przez Sienkiewicza w dziSiejszej literaturze powRieJoubert: A ilu jeńców anglików?
ktoryja i AlItouiówka, od sumy 30000 rb.
cbnej, jest, według uiego, lIietylko pierwszorzędny,
4) Libidza w powiecie częBtocho~ skim, od Rnmy
Indendent: Sześć tysięcy.
ale przeważny i dowod:6i ogromnej duchowej żywo
Juubert: Co robią jeńcy?
30000 rb.
tności. .Quo Vadis" je"t dzilllem, lIaltlżącem do
6) folwarków Jeluo i Bolesławiec w pow. łaHkim
Intendent: Grają w piłkę i gniewają się, że im
wszystkich; ale oto każdy nitllnal mipsiąc przynosi kazą dłngo czekać na śniadanie.
od Bumy 10800 rb.
nowe przekłady Sirnkiewicza, kt6ry staje się najpo'
Joubert: A co robia żołnierze?
7) działka. ziemi .Dąbrówka. z browarem .Libi,
czytniejszym we Włoszech pisarzem. Przekłady owe
dza~ w gminie Kamylt, powiecie częstocbowskim.
Inten6ent: Szukają pożywienia dla jeńców.
wprawiają Włochów w podzi w i są dla nich jakby
Joubert: Zarzną~ wszystkie woły w obozie!
od somy 15000 rb.
wlelkiem odkryciem niel.nanych widnokręgów".
8) duałka zielni ornej we wsi Huda-Pabijanicka
Intendent: Obóz wysr.edł do Pretoryi wziął ze 80Jak silnem jl'st WI"!IŻeUle, wywierane pntlz te bą jeńców. Nie ma co dać jeść żołnierzom!
w pow. łódzkim, od sumy 800 rb.
dzieła w ojilzyźnie M~nzouiego, Fogazzfll'a i d'AnuuJoubert: Niech jedzą ryż ...
9) Cielądi w pow. rawskim, od sumy 10000 rb. i
zia, dowodelll tpgo Mą, międ .. i illnemi, następujące
Intendent: Jeńcy zjedli wszystek.
niżej.
słowa Clampoli'ego: .Rzym odetchnął eztuką pra10) oieruchomości w Piotrkowie pod Ni 29/ 90-80
Joubert: (tracąc panowanie nad SObą).
praw,lzh"ą, wielką i czystą; to tei. Rzym pOWinien
- Niech jedzą liście bobkowe, gorczycę, gwoź przy uJ. Iwauo'll"Bkicj i Greckiej, od Bumy 18000 rb.
uczynić willi kiego polskiego pisarza swym honoro- dziki, pieprz ...
i niżej.
w.yru obywatelem, tak jak jest on już jego artystą
_ 27 marca (9 kwietnia) tanlże
Intendent: Jeńcy zjedli wszystko. Zołnierze nasi
nJetylko przez .Quo Vadis".
uie mają gdzie spać. W kaidy-m uamiocte Ślli po
11) uieruchomoś~i \\" Widawie w pow. laskim
po kilku jeilców.
od Bumy 4UO rb. i niżej.
Za.bity i spalony. W Brzeziuach pod
P06laniec: Depesza z Pretoryi!
12) majątku Zdnnia IV pow. noworadomskim. od
Kielcami Antoni P. włościanin wybrał się w dniu
Joubert (czytając):
.
81lmy 25000 rb.
~5 paźd~ieruika na polowanie. Chodził dlugo;upatru13) Woźniki w powiecie uoworadoms !nm, OlI sumy
- Tego tylko brakowało. Mieszkańcy Pretoryi
jąc zwierzyny,
,Ile nic nie upolował. Puwl'óciwgrożą ucieczką. Nie mają gdzie mieszkać. W każ 20000 rb.
8Zy w końcu z uiflpomyśllle!!o polowania, poszedł
dym domu po trzydziestu jeńców. Jeńcy w ba14) Pi:.lskowice w pow. łódzkim, od sumy 600 rb.
Bcho'wać etrz~lbę w dole o 300 kroków od dOlllu.
wialniach, w jadalniach, w kuchniach. Gospoda16) uieruchomości, położonei w m. Noworadomsku
Ponieważ dół był nieduży i stnelba się w nim nie
rze mieszczą się pod schodami, na Mtrychacb, pod No 42/18-19, od sumy 20000 rb.
mieścila, trzeb.! było ją na czt;ści rozebrać. W
na nlicach trudno się przecisnąć. Pełno spaceru_ 29 marca (11 kwietnia) tamże
.
tern Jufa z zamkiplll upadła lIa ziemię i dala ognia.
jących i grających w piłkę jeńCÓW. :Nie ma na16) majątku Huta- Wałowska w pow. rawskim, od
Czę~ć nahoju trafiła myśliwego IV prawy bok.
Dwie BZl'óriny przeszyły mu na wylot płuca i u- wet gdzie się pomodlić. W kościołach pełno jeń sumy 9000 rb.
rów (z rozpaczą): wszystko przepadło! Tl'answaal
17) Wało wice w pow. rawskim, od "urny 50000 rb,
więzły pod lewą łopatką. Ale sądzou,\ DlU była
wzięty został przez jeńców!
18) ni eruc homo ~ ei w n1. Łodzi, pod 1Ii! hi pot. 257,
śmiere okl'opniej ~ za. niż od postrzalu. Oto przy
Aclfutant (wbiegając):
a polic. 26, od sum)' 200000 rb.
wystrzale z:lpaliła się na nim odzie:i i nieszczęśli
- Generał White wywiesił białą chorągiew!
19) llitHuchoruośd w m. Rawie pod:\~ hipot. 80, polic.
wy npiekł Rię na wolnym ogniu. Autoni P. żył
Joubert: Strzelaćl
90-91-92, od Eumy 4000 rb.
at 37.
Adjutant: Poddaje się z całą armią.
20) majątki Tążewy lit. A. w pow. łódzkim, 011 suJOtJ.bert: Uciekać! Uciekać przed tą kapitulują my 35000 Ib.
Cieka-vve zjednoczenie. Orygi,
DalD~ ~towarzysze nie powstało w Rydze. Jest niem cą armią! OtlJ mój rozkaz: jak zobaczysz angliką,
_ 28 grudni:l (9 styczuia) w Częstochówie na sPI'zeka~a związku l,orodowego (Geburtskasse-Einigkeit). chcącego się poddać-uciekaj, ile sił starczy! Ucie- daź koni, bydła, powozów, mebli i t. d
.,
CeJem kasy jest wypłacanie członkom do niej na- k.aj albo się poddaj. Wszak lepiej, żebyśmy my
- Tegoż dnia w majątku Krosno 0110 sprzedaz kOUI,
leżącym, którym bocian przyniesie dziecko, zupo- grali w piłkę, a oni żeby nas karmili. Kanaliel (pa- pOWOZI1, mebli i 20 Bztuk tl'zody, od ~umy 64.5 rb.
mogi w ilości od 300-750 rubli, odpowiednio do da na krzesło w rozpaczy).
- 11 (23) stycznia w magistracie m. Zgierza na.
paragrafow nstllwy, w przeciąiu 24 godzin. Liczba
3-ch letnią dzierżawę trzecli jatek rIo apt'zendy mięsa,
Licytacyje
W
m.
Piotrkowie
i
obrębie
gubernii.
człouków dochudzi już 301, a każdy z człouków
oraz na prawo polowania na gruntacb i IV lasach
płaci na każdy poród po 3 ruble. Do związku namiejskich, od ~umy 80 rb. 75 kop. rocznie in plus.
ł~żą męzCllyzni i I<obiety, źonaci i z~m<;źne, jak
- 17 (29) stycznia w unędzic p-tu bl"Zeziuskiego
- 28 Itl'udnia (9 .tycznia) w m. Piotrkowie na
Dlemniej kall"a]f>l"owie i panny; te ostatnie jednak- spr~edaż narzędzi kowalskich mechanicznych i wy- na 3-rh lelnia dzierżawc dochodów z łaźni żydow
że muszą mieć skońclonycb lat siedmnaśde. Kto ronów żehlzlI}ch, ocenionycb na sumę 411 rh.
skiej i mykwy w Brzeziliach, od sumy 1036 rb. roczni e
opłaci trzyrublową sk ładk ę d~iesięć razy, ott·zy29 grudnia (10 stycznia) IV m. Łodzi IV domu in plns.
muje puy narodzeniu swego dziecka 300 rb.; im pod N 114 przy ul. Piotrkowskiej na spr:tedaż mebli,
.- 26 stycznia (7 lutego) w osadzie Jeżowie w gmiwięcej WUiORlo się składek, tern wyższą blluzill sudrutu stal"w~go, weloilypedu, fortepijaoo I t. d., od nie Popidl w po " . llrzezińskim na sprzeda.ż nieruma .zapomogi. cblirzonej podług ściśle określonej sumy 442 rb. 25 kop.
chomoś ci, ncen iouych na sum!; 313 rb_
skali. C~łouek, który opłacił skladkę 100 r ,lzy,
- '23 marca (5 kwietnia) w lądzie zjazdowym w
zos.taje członki em honorowym, t. J. uwolniony zo- Piotrko\\ie uą sprzedaż nieruchomości 1) w m. Piutr~ło~klad Zimowy pociągów na
Bt~je od dalszych opiat, a p;zy narodzeniu swego kowie w mio'sco zwanem ~F ularka~ plłd X~ hipot. 594
St(lcyi Piot"ków
dz~ecka otrzymuje 750 rb. Jt'st jeszcze przel"i
a polic. 777, od sumy 1000 rb., 2) w Wolborzu pod
dZlan)'m wypadek llliżuiąt, w którym to ozczęśliwi X~ IJoJicyjnym 41, od sumy 640 rb. i niżej.
od
dnia
15 (27) Pażdziernika 1899 r.
rodzicitJ otrzymnją. prócz zwykłej zapomogi jesz- 30 gnldni:l (11 stycznia) w uuędz;e gminy OlOdchodzą z Piotrkowa:
cze 25 rb. naddatku.
sztyn na spneda.ż nieruchomości, położonej w osadiic
Do Warszawy
Do Granicy I Sosnowca
Olsztyu ped N! 36, od 8umy 130 rb.
•
- 28 grudni~ (9 stycznia) w urzędzie gminy Zat'ki
3 m. 12 w nocy kuryje r
2 m. 41 w nocy kury jer.
Nowy sposób prowadzenia wojny.
na sprzedaż 70 sążni dębowej i jodłowej kory, oce- 4. m. 34 w nocy osobowy
4 ID 57 w nocy osobowy
uionej na 200 rb.
6 m. 35 rano osobowy
9 m. 29 rano pocztowy
5
(17)
stycznia
w
urzędzie
p-tu
noworadolUBkiePod powyższym tytułem czytamy w gazecie
8 10.30 rano osobowy
12 ID. 38 po poło osobowy
go na 3-cu letnie oświetlanie 43 latarń i jednej w
"Rosyja ~ następującą humoreską:
11 m. 1 rano osobo wy
3 m. 4 po poło osobowy
W namiocie głównodowodzącego armią boerów, I zeźui midskiej, od sumy 981 rb. 85 kup. !'oc~nie,
1 m. 30 po pol. pospiesz_
5 m. 4 po poło pospiesz.
in minloS.
generała Joubert.
6 m. - wiecz. pocztowy
6 TlI. 30 po poło osobowy
- 13 (2:;) stycznia w maj~tku Mąkolice IV powieJoubert (rwąc sobie włosy z rozpaczy).
7 m. 53 wiecz. osobowy
9 m. 37 wi ec z. osobowy
- Jeszcze jedno zwycięstwo i wszystko prze· cie Piotrkowskim na sprzedaż karety i zrebca, od
do Częstochowy
su my 350 I·h.
padnie! ...
Przychodzą do Piotrkowa:
Inm generałowie:
- 20 stycznia (1 lute go) w Bełchatowie na sprzeZ Granicy i Sosnowca
Z Warszawy
- Cóż znowu? Bijemy anglików wszędzie-La daż mebli, \' lIlpżących do Aryi EjbesKyca, oCBniollych
dysmith ledwo dyszy.
U 'l 1D1fl~ 517 rb.
12 m. - w uocy osobowy 11 m. 15 w nocy osobowy
Acb'utant (biegając)
- 23 marca (5 kwietnia) w sądzie zjaz rlowym IV
. - Zwycięstwo na lewem skrzydle, ofimiuset ang- Piotrkowie na Bprzedaź nieruchomośoi położonych
Poleca się pierws~or~ęd,,'!ł
hków wzięliśmy do niewoli.
1'1' m. Piotrkowie: 1) przy ul. Moskiewskiej pod ~
a tani Hotel Angielski
Joubert (przerażony):
polic. 537, a hipot. 245, od Bumy 15000 rb., 2) przy
- 0, zgrozo!
ul. Nowgol"odzkiej pud Ni polic. 258, a hi pot. 36, od w mieŃcie (Jzęlltochowie, w blizkości
Jll/ly aąjutant (wbiegając):
sumy 2000 rb.
dworca kolei żelaznej.

ROZMAITOŚCI.
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G

~,NADZIEJA"

PRACOWNIA OBUWIA

POSZUKUJE
dzierżawcy

SIĘ

bnfetn i restauracyi

AKUSZERKA

Piotrko- przyjmuje panie na czas dłuższy. Doświadczeni ajenci, mogą znaleźó,
(3-2)
przy ulicy do Byków, w domu księdza Wyszła świeżo z drnku w Krakowie Udziela porad swej specJ'jalności. Po_ bez żadnych kaucyj i kosztów, barJiittnera w Piotrkowie,
i jest do n.abycia we wszystkich księ- koje oddzielne i wspólne z nowoczes- dzo koorzystny zarobek dodatkowygar1ll3ch Ilustrowana
poleca się Szauownym Paniom i Panom
ze swem renomowanem obuwiem, za
Łęc
uemi wygodami. Cena przystępna.. . Zgłaszać się nalezy pod adrelem
którego elegancyję oraz dobroć i trwaIJ
Warazawa. Zielna 29, losze
Franz Dom ke, Leipzig-Lindenau
łośó Dlateryjalu poręcza.
przez Michała Rawicza- Witanowskiego.
..
. .
Ceny umiarkowane.
Skład główny: u WW. Gebethnera i front rog SWlętokrzyskleJ.
(24-1) (w Niemczeah).
(2-1)
Robota na termin.
(62-13-2) Wolffa w Warszawie.
(l0-8)
pułku Połockiego w
Wiadomość na miejscu.

w klubie

Męzkiego, Damskiego i Dziecinnego wie.

IORografUa

uey

ZJ

pIętro,

TYDZIEŃ
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"WĘDROWIEC"

największe

NA SEZON NADCHODZACY.

Najdokładniejsze opisy maszyn, rysunki, wskazÓwki do uzycia, oraz

pod kierownictwem Iiterackiel1'\ TEODORA JESKE-CHOIŃSKIEGO.
~900:

Album Ja.nej Góry~
~) Wielka .łcienna mapa Buropy~
4) Album Grottgera H Wojna"" ~
li) HAlbum Pol.kieH-tegoż artysty.
przysługuje każdemu rocznemu pI'enumeratorowi prawo wyboru jednego. Prenumeratorom miejscowym wydawać je będzie Adrninilt~acyja
Wędrowca" (w księgarni T. Paprockiego i S-ki) BEZPŁATNIE, zamiej~cowym-za zwrotem tylko kosztów przesyłki i opakowania w. ilo}ci za
Album Jasnej Góry rb. l,-za mapę rb. 1 kop. 20,-za n WOjnę rb. 1
kop. 35,-za Album Polskie kop. 75.
Te wspaniałe premia, wydawane będą, wszystkim całoroeznym
prenumeratorom. Wędrowca" bez wzlędu na to, czy przedpłatę wn~
sić będą rocznie, półrocznie l<zy kwartalni.-BEZPlA~N.IE-a pomnIkowe dzieło Tadeusza Korzoua p. t. • Węwnętrzne DZieJe Polski za
Stanisława Augułta" (6 wielkich tomów) za połowę ceny księgarskiej
t. j. za rb. B.-zamiast 16-tu.
Prenumeratorzy prowincyjonalni, życzący sobie nabyć to dzieło
nie poniosą, kosztów przesyłki, o ile przedpłatę n Wędrowca" wnosić
beda wprost do Administracyi naszej (T. Paprocki i S-ka Nowy-

Świat 41).

trawienie i wyzyskanie paszy przez inwentan.
pat. Reussa do parowania kartofli, łubinu i t. d.
pierwsze między pal'OWO. bez żadnego zarzutu.
Pasza z parownika "Reforma~ pod względem pożywno§ci,
smaku i zdrowotności, nie ma porównania z gotowaną w wodzie.
Płuczki mechaniczne do okopowych.
'
Najdogodniejsze w użyciu z samowyrzucaniem kłębów po opłukaniu.
Robot:! dokładna i nierównie szybsza od ręcznej.
Rozdrabiaoze do parowanych kartofli,
znanej faSiekaoze I szarpacze do okopowizny,
bryki BegRozdrabiacze do makuchów,
talia
Gniotowniki do gniecenia różnego ziarna.

Śrótowniki .Exselsior" słynnej fabryki ł'l'ed. Kl'uppa do śrót6wania
wszelkiego ziarna i mielenia na razówkę, pojedyńcz e (para tarcz)
i podWÓjne o stalowych tnrczach mielonych obustronnie.
73 nagród n~ wystawach i największe rozpowszechnienie (20.000
egz.) we wszystkich krajach, dostatecznie przemawiają za wartością·

Sieozkarnie

ręczne

i

maneżowe,

Wialnie do wiania Claytona najlepsze z istniejących, o znacznej powierzchni oczyszczającej, Backera oryg. angielskie kombinowĄn e
Roebera i inne.
,
.łynki do sortowania na wagę gatunkową n Triumph" znane z doskonałego działania.

odciągania okrągłych zanieezyszczeń i sortowania ziarna
podług kształtu naj starszej renomowanej fabryki Mayera w Kalk.

do kartofli najprakt. z sitami piaskiemi wyrobn Cegelskiego
i inne.
Kombin, parowe młocarnie od koniczyny z bukowo .• Monitor" wydające
około 100 pud. czystego ziarna dziennie.
Bukowniki do koniczyny maneżowe-i wszelkie inne maazyny.
POLECAJĄ

TADEUSZ KOWALSKI i t TRYLSKI
DTar.eawłe~

JAreepyllene w Smaku.

FIRMĄ

Saint-Raphael
wzmacniającym
środku.

jako o

Tegoroczny zbyt KALOSZY reprezentuje ilość 5,500,000 par;
LINOLEUM przeszło 4,500,000 stóp; wyrobów gumowych
przeszło 3,800,000 funtów.
na Herb Pańlltw&

"Kathreinera Kawa Słodowa Kneippa"
artykułem koniecznej potrzeby
lubiących kawę smaczną i przyjemną

jest

dla wszystkich
w uzyciu.
Wyrabiana sposobem opatentowanym, posiada
smak i aromat kawy ziarnistej, może więc nietylko
być używana jako domieszka do tej ostatniej
lecz i
zastępować ją w znpełności.

Redaktor
ĄOSBO.l e HO

nŁivonia H •
Jl7ar~awa.

Tow. A.kc.

Ij a n M e i s e l

U;eHsypolO.

(10-6)

OBTGLNA.~N4

GŁÓWNY REPREZENTANT
Senatorska ,22,
Nalewki 16,
Piotrkowska 49.

i=
ł

i posilnym

VALENCE, DROME, FRANCE.

KALOSZE, Linoleum i Wyroby Gumowe.

proszę zwracać baczną uwagę,
i ma.rk~ fabryczną.

O "","inie

Ostrzega .ię przeciw podrabianiolll
COD1pagnie du Vin de Saint;.Rapha61

"PROWODNIK"

W Łodzi

(4-4)

Uprasza si ę o zwrócenie uwagi na markę fabryczną iolna markę stowarzyszenia fabrykantów dla ścigania fałszn.
Konserwuje się wedle metody Pasteura. Każda butelka zao patrzona jest w Broszurę dora de Barre

Ruska-francuskich fabryk wyrobów gumowych,
gutaperkowych i telegraficznych

I w Warszawie,

Miodowa.AP. 4.

WIN DE SAINT··RAPHAEL

TOWARZYSTWO

U

znanego wyrobu BentaU i inne.

Maszyny do czyszczenia i sortowania
ziarna i kartofli.

w

łJ

J

paszy

.Reforma~
Niezaprzeczęnie

Sorłowniki

Przy kupnie

franco.

ułatwiające spożywanie,

PrenUD1erata "W" ędl'o""",ca" """,ynosi:

Ą'-"-~~~~""'-'I~r"IIo.' I""" I"""

żądanie

Parowniki

Trieury do

W Warszawie:
Z :::z~~~~~
We Lwowie
W Poznaniu:
Rocznie. Rb. 7 k.- • Rb. 8. • . Złr. 12 . . . . Mk. 24
Półrocznie. 3. 50 .
• 4. • •
"
6 . . . .
"
12
Kwartalnie" 1" 75. ,,2. . .
"
3 . . . . "
6
Szozegóły w pro.pektach, które na żądanie rozsyłamy gratis i franko.
AdD1ini!itracyja .. W"ędro~ca" W"arsza""",a,
No""",y-S""",łat 41, ""'" księg'arni Teodor'a Pa.
prockie&,o i S-ki.
(4-4.)

n,. kaide

Przyrządy dłl, przygotowania

• Wewnętrzne Dzieje Polski" będą, wydawane rocznym prenumerą
torom. Wędrowca", NATYCHMIAST po opłaceniu za takowe naleinoBci
w sumie rb. 8.
.Dodatek mllzyczny". Wędrowca" wychodzący dwa razy namieliąc i obejmujący rocznie 24 zeszyty wyborowych utwor?w na fortepian-kosztuje wraz z przesyłką tylko 50 kop. kwartalnie.

POD

przesyłają się

cenniki

pismo tygodniowe ilustrowane dla rodzin
polskich

z 4 p:re=jó""," ,. ~ęd:ro...,.,..ca." na. :rok:

M 1

Byua-

Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw.

(B. B. 2395)

Zast(}pcy: JagieHo i Korzycki

MAGIEL
(6-5)

wydawca

nowy do sprzedania w każdej chwili.
Wiadomość w domu W-go PopOWSkiego,
róg alei Aleksandryjskiej, w snterenie.
(2-2)

W

(t-l)

Warszawie.

Do dzisiejszego numeru dołącza
. .
arkusz 20 pOWIeŚCI p. t.
PRZEMYSŁU
-

iil RYCERZE

Mirosław Dobrzański.
----~~~~~~

W dru karni S. Pall.kiego w Piotrk owi e.
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kasyj era, a to, co mi teraz powiedziano
w tej mierze, nie brzmi już dla niego tak korzystnie\
jak poprzednie relacyje. Grał on na giełdzie i poniósł znaczne straty.
Goliat był pośrednikiem w
tych inseresach i wypłacał punktualnie wszelkie róż
nice kursów; widocznie wi~c Frank czynił zadość
swoim zobowiązaniom, a do tego potrzebował znacznych sum. Kasyjer wziął urlop, ażeby wrzekomo udać si~ na pogrzeb brata.
Pociąg, którym miał odjechać, odszedł o godzinie 7 i na drugiej z rz~du stacyi rozmijał si~ z pociągiem, który jechał w przeciwnym kierunku. Służący pański zaniósł mu torbę
poqróżną na dworzec; torbę tę niewielką wziął z sobą do wagonu, nie oddając jej jako tłumoku osobno,
ażeby nie krępować sobie zupełnie swobody podróży.
Odjechał rzeczywiście, lecz na najbliższej stacyi wysiadł i najbliższym pociągiem, około godziny 8 wieczorem, powrócił tu znowu.
Frank miał dość czasu do działania. Kazał sobie niezawodnie dorobić juŻ przedtem klucze do bramy i kasy. Gdyby go zresztą nawet owego wieczora
był kto spotkał w domu pana, łatwo mu było się
wymówić tem, że zapomniał czegoś w biurze,
Nie
byłby z pewnością zwrócił podejrzenia na siebie. Pociągiem o godzinie 9 wieczór znowu odj echał do n;tiasta, w którem mieszkał zmarły jego brat. Dokłal,lnie
to jeszcze pami~tają w zajeździe, w którym stanął,
Powiedziano mi tam również, że miał przy sobie bardzo znaczną sum~ pieniędzy,
- Tak więc, rzecz się już wyjaśniła, - odezwa.ł się Bruno - wyjaśniła przynajmniej o tyle, że

o
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Czyż nie znaleziono go zamordowanego w
mieszkania Eckartów?
- W takim razie był tam przed mamą.
- Tak przypuszczam,
- Z panią Eckart widziałaś si~ dziś wieczór?
- Bardzo krótko.
- I nie dostrzegła mama w niej jakiej zmiany?
- Nie-była uprzejma i serdeczna, jak zawsze,
ale być może, iż rozpacz, w jakiej się znajdowałam,
nie dozwalała mi nic widzieć. Adzie, gdyby się pytała o co, powiedz pan, że nie znasz powodu dzisiejszego mojego usposobienia.
Stanęli przed domem bankiera,
- U czynię, co się tylko da - zapewnił Bruno,
przytrzymując jej rękę.-Odwagi. Jeżeli to już ostatnia troska, da Bóg, powiedzie mi się ją rozproszyć.
- Ostatnia? - powtórzyła Henrieta z wahaniem.-Czyż możemy wiedzieć, jakie nowe troski jutro mogą spaść na was?
Śmiało więc i tym nowym stawimy czoło!
- Czy znasz słowa Schillera o klątwie złego
czynu?
- No, żegnam cię matko; idę spełnić twoje ży
czenie - rzekł pewnym głosem.-Ale czynię to tylko
pod warunkiem, że otrzymam solenne przyrzeczenie,
iż nigdy już mama nie zrobi kroku, jakiemu dziś

-

pobliżu

przeszkodziłem,
Pi~kna

kobieta na zewnątrz przynajmniej odspokój.
Przyrzekam to pan n-odrzekła, podając mu

zyskała już

rękę·

Rycel'ze

przemysłu.
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Czy

150-

mogę zupełnie zaufać

temu przyrzecze-

niu ?
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- Z panem Walkerem. Ale jakiż cel Frank
wtem? - pytał dalej inspektor, w którego twarzy można było wyczytać żywe zajęcie, z jakiem
słuchał tych słów.
- Zapewne chciał, ażebym zerwał z żoną i synem, a tem samem, by on sam stał mi sie tembardziej niezbędnym. Innego celu nie widze. <
Czy zarzucałeś mu pan także kradzież kamiał

Oczywiście; a teraz ja znów
byś mnie pan uwolnił

jeszcze prośbę,
troski...

powtarzam raz
od tej ostatniej

Niedokończyła, lecz urwawszy nagle, żywym
ruchem głowy pożegnała go i znikła w sieni domu,
Bruno wahał się chwilę, jak gdyby pod wpły
wem uczucia zawodu, jakiego doznał co do szczerości przyrzeczenia macochy; następnie w myślaCh zatopiony, powoli oddalił się ku miastu.

xx.
,

S W i a tło.
Inspektor Friedenreich powrócił z podróży do
domu właśnie w nocy po zamordowaniu Walkera,
Kiedy rano po kawie zapalił fajeczkę, córka po
zadowolonej minie staruszka poznała, iż ostatnia
ta podróż ojca nie była be.zowocna, Jakoż on pierwszy zaczął się wynurzać.
- Dzięki Bogu-rzekł,-mam nareszcie dowody w ręku, które wszelką już skazę usunąć muszą
z sławy Grubenal
Dziewcuę zarumieniło się i skwapliwie główkę
podniosło do góry. oozekując dalszych szczegółów
tej radosnej nowiny.
- Dawno już byłoby mi się powiodło odszukać
dowody, gdyby mnie nie sprowadzono na trop fał-

sową?

Oczywiście, jestem teraz przekonany, że to
on popełnił tę zbrodnię. Gdybym tylko miał dowody w ręku!
- Panie Morris, przypomnisz pan sobie zapewne, że powiodło nam się dostać numera skradzionych
banknotów Goliata, Stało się to w dzień, kiedy wekslarz napadł tu pana, celem wymuszenia okupu na
podstawie skra(hionych dokumentów. Zaraz wtedy
powiedziałem sobie, że ten, kto ukradł dokumenty,
musiał ukraść także i banknoty,. a pomysł ten potwierdzony został okolicznością, iż ów banknot znajdował się przedtem także w posiadani u Goliata,
Przypomniałem sobie następnie, że dziennik tutejszy
na jakiś czas p!'zedtem zawierał ogłoszenie, przyrzekające temu, ktoby zwrócił zaginione dokumenty
przebaczenie i wynagrodzenie; a w końcu dowiedzia:
łem się, że ów anons Frank podał do dziennika,
A więc go mamy! - zawołal Morris rozdrażniony.
Jeszcze nie, braknie nam jeszcze dowodu
naj główniejszego, którym może być tylko zeznanie
wekslarza. Dowiadywałem się szczegółowo o sposób

