Piotrków, dnia 26 ~Iarca (8 Kwietnia) 1900 r.
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OGŁOSZENIA.

PRENUMERAT!

Za ogłoszenie l-razowe kóp. 10
od jednoszp~ltowego wiersza petitu.
Za ogłoszenia kilkakrotne po }t. 6
od wiersza.
Za reklamy i nekrologi, oraz
ogłoszenia ~agrnlliczne po k.op 12"d wiersza.
Za ogło szenia , reklamy i nekrologi na l-ej stronie po kop. 2.0
od wiersza petitu.
Za tło1'l1aczenie ag!. z języków
obcych po 2. kop. od ,,·jerSZ8.
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WYCllOdzi

W każdą Niedziel~

wraz z oddzielnym stalYlll Dodatkiem

Redakcyja i Administracyja: ulica Kaliska w Piotrkowie, dom
Rlldaktol' przyjmuje codziennie od 3-ej do 5·ej

Katarzyńskiego

popołudniu,

z

II

PowieściowYUl.

(obok magistratu).

wyjątkiem świąt.

Ogłoszenia przyjmują:

Redakcyja, wszystkie księgarnie i następujące kantory ogłoszeń: w Warszawie .Bitll'o ogłoszeń Uugr:\" Wierzbowa J€! 8; Biul'o
hau dl. inf.-komisowe .Bernard BeI'Bou", Królewska ,\Ii 51; w Petersburgu i Moskwie Dom hand!. .L. i E. Metzl i S-Ira".

~~~~~

Zakłady przemysłowe

w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej Hl! 78

polecają
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całych,

1/2, 1/4, l/S butelkach

MIODY

I

psuciu się nawet w najnieprzyjaźniejszych warunkach, idealnie czyste, bez domieszek (czys"tOść stwierdzona przez Urząd Lekarski i powagi naukowe) szlachetnego smaku i bukietu.
Uprasza się zwracać uwagę na monogramy (jak obok) umieszczone na etykiecie i korku każdej butelki.

niepodlegające
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Dr.

Skalski

~

Stanisław
stwa prywatne, a jakkolwiek jest ich kil- jąć jako prosty obowiązek, jeżeli chce jak
zamieszkał w PiotrJiOwie nI. Petersburska" (d. KaJi- kanaście i starania o kiijent6w prowadzą 11ajwięcej rozpowszechnić ubezpieczenia na
ska) dom W-go Kańskiego obok dworca kolei. (3-1) dość energicznie, to wszakże mało stosun- życie, szczególniej pośród tych klas, które

kowo są u nas rozpowszechnione. Wpraw- przez agentów towarzystw są omijane.
d'lie śród zamożniejszej i średnio zamożnej
Lecz najważniejszą rzeczą, korzystnie wyinteligencyi ubezpieczenia życiowe zdarzają różuiającą ubezpieczenia w kasie emerytaldrzewek Kasz"ł,anó""" 6-1etnich zdatnych do się coraz częściej, lecz warstwy mniej za- nej kolejowej od innych, jest taniość. Woobsady dróg i parków, do zbycia w Mnrowailcn
możne, stanowiące ogromną większość lnd- bec nie uciekania się do pomocy agentów,
pod Sulejowem.
(3 -2)
Dości, zupełnie w ruchu asekmacyjnym nie reklam, ogłoszeń i innych podobnych spobiorą udziału. Taki stan rzeczy łatwo daje sobów agitacyi, koszta administracyjne insię wyjaśnić. Towarzystwa prywatne nie stytucyj państwowych o tym zakresie dziaw wyborowych odmianach w m. Grabica znajdują interesu w werbowaniu ubezpie. łania są znacznie mni~jsze niż 10wal'Lystw
przez Piotrl~ów po 40 kop. sztuka. czających swe życie na sumy niewielkie, prywatnych, przytem należy pamiętać, że
skutkiem czego agenci nie operują pośród te ostatnie muszą dawać zyski akcyj ona(6-4)
ludności uboższej. Nie trafiają tam także ryjnszom, a zyski owe mogą tylko płynąć
ogłoszenia, reklamy i broszury ze względu z nadwyżki opłat od ubezpieczonych; jeżeli
na mało rozpowszechnione czytelnictwo na- zaś jeszcze weźmiemy pod uwagę, że w wyczarno-sl'okate pełnej kr"""i holenderpadku, o którym mówimy, ustanawiając
skiej do sprzedania w dom. Postękalice, poezta szego ludu.
A jednak dąży on instynktownie do two- dział ubezpieczeń przy już istniejących kaPiotrków.
(3-2)
rzenia urządzeń, mających na celu pomoc / sach emerytalnych dróg żelaznych, unikniemateryjalną w razie nieszczqść losowych. to kosztów utrzymania biura, których etat
np. takich kas pogrzebowych pokrywa się z innych źródeł (np. na kolei
ubezpieczeń. Zakładanie
dowodzi istnienia u ludu pewnej potrzeby Wiedeńskiej z dochodów drogi żelaznej),
asekuracyi osobistej, której jednak towa- to możemy sobie zdać sprawę, jak dalece
W dniu 3 maja 1898 roku zostało wy- rzystwa asekuracyjne prywatne zaspakajać ubezpieczenia kol~jowe mogą być tańsze
dane prawo, polec~jące Zarządowi Kasy w zupełności nie mogą, będąc, jak wyżej od zwykłych ubezpieczeń prywatnych. W
~merytalnej DrQg Zelaznych państwowych wzmiankowano, z zasady pr7.:eznaczone dla istocie różnica wynosi około 10% do 15%
w Petersburgu rozszerzyć jej działalności osób lepiej materyjalnie nposażonych. Z sa- na korzyść pierwszych. Wprawdzie składki
przez wprowadzenie przyjmowania ubezpie- mych więc warunków życia wynika konie- opłacane wielu towarzystwom zmniejsza.ją
czeń na życie, z których, rzecz prosta, kO- / czność istnienia instytucyj ubezpieczenio- się przez udział ubezpieczonych w cześci
rzystać mają tylko pracownicy dróg żelaz- wycb, które, nie mając na widoku docho- zysków, lecz to samo przewidziane jest w
nych, bądź prywatnych, bądź państwowych. dów, mogą się kierować jedynie dobrem po- "Przepisach" o ubezpieczeniach kolejowych.
Celem zorganizowania tej nowej czyuno- spolitem i uwzględniać potrzeby wszystkich
(dok. nast.).
ści, wspomniany wyżej Zarząd polecił swoim warstw ludności.
oddziałom, istniejącym przy każdej drodze Pierwszym krokiem ku temu jest przyj~
skarbowej, aby te, jako instytncyje rozrzu- mowanie ubezpieczeń na naj drobniejsze
cone po całem państwie, stanowiły rodzaj choćby sumy i właśnie widzimy w "Prze~
a i j a n i c.
biur pośredniczących w przyjmowaniu ubez- pisa ch ubezpieczeń dla urzędników i oficy(Koreep. "Tygodnia").
pieczeń. Takież same funkcyje powierzono jalistów kolejowych" zupełny brak wszeli kasom emerytalnym dróg żelaznych pry- kich ograniczeń w tym względzie. Każdy
watnycb. Między iunemi, najbliższa nam wi~c pracownik kolejowy, choćby naj- Szkoła męzka handlowa otwarta tu lO-go
Dr. ZeJ. Warsz.-Wiedeńska w tych dniach mniej zarabiający, może się ubezpieczyć października 1898 1'. miała do 1 stycznia
rozesłała również okólnik, zawiadamiający, podług swojej woli na sumę taką, aby 1'0- 1899 r. 4 klasy: przygotowawczą niższą, wyż
iż biuro kasy emerytalnej pracowników jej czna składka nie była dlań uciążliwą. W ce- szą, pierwszą i drugą. W sierpniu 1899 r.
zaczęło już w tym kierunku swoją działal- lu uczynienia jej jeszcze łatwiejszą do ui- otwartą została trzecia klasa; wszystkich
ność.
szczania, ubezpieczający się może zażądać, klas zatem było 5. Nauczycieli w ubiegłym
Cale to urządzesie jest w państwie Ro- aby ta składka była mu rozdzielona na roku było 11: prawosławnych 5, katolików
syjskiem pierwszą próbą instytucyi ubez- dwanaście miesięcznych. op.łat i potl'ącańa 3, luteranów 2 i żyd 1. Uczniów było przed
pieczeniowej natury społecznej. Dotąd, za- z pensyi. Są to udogodlllema, na które to- rozpoczęciem egzaminów w maju 189~ r.
równo w Cesarstwie jak i Królestwie, na warzystwa ubezpieczeń zaledwie wyjątkowo 148. Wydatki za ubiegły 1898/99 rok szkolpolu ubezpieczeń działały tylko to warzy- się decydują; instytucyj a zaś musi je przy- ny wyniosły, łącznie z restauracyją. domu
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4 buhajki roczne

Nowa instytucyja

p

b

TYDZIEŃ
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początkowym Ul'~ą(lzeniem 40,828 rubli.
Otr~ymali8nły następujący
Szkoła ma s',voją bibJijotekę (ogólną i u- artykuł: Starania Warszawskiego Tow~
czniowską), posiada sporą kolekcyję mine- rzystwa Hygienicznego o zatwierdzenie odrałów (366 sztuk), latarnię elektryczną, mi- działów prowincyjonalnych zostały uwień

i

kroskop z 300 aparatami, mnóstwo ilustracyi, kart jeograficzuych i t. p. Oprócz
wzmiankowanych przedmiotów, szkliła posiada masę różnych in nych przyrządów,
podręczników i pomocy naukowych.
Szkoła żeńska handlowa, 7-mio klasowa,
zorganizowana również staraniem i na koszt
miejscowych fabrykantów i mieszkańców
miasta, otwartą została 1 listopada 1899 1'.
Na początek otwarto klasy: wstępną, I i II.
Osób wykładających w szkole 10. Szkoła
znajduje się w wylJajętym lokalu, za który płacą mieszkańcy 1100 rubli rocznie.
Rozchód na utrzymanie szkoły będzie wynosić okolo 8,000 rubli. Uczennic w pierwszym półroczu szkolnyru 1899/ 1900 było
tylko 57 skutkiem małego zdaje się reklamowania tej szkoły, o czem już "Tydzień"
wzmiankował.
Ze sprawą

ochronki dla dzieci robotników-katolików, o której wspominał "Rozwój" nie jest tak źle, jak się zdaje; są bowiem ludzie, którzy o niej myślą i myśli
swe, wcześniej póżniej, w czyn wprowadzą.
Nie jest to rzecz do uskutecznienia łatwa,
ze względu na zbyt dużą liczbę dzieci, jaką ochronka objąć powinna. Ewangielicy
łatwiej
mogli założyć swoją ochronkę,
gdyż jest ich mniej o lh, sami kupcy, przemysłowcy, wreszcie lud cały zamożny; katolicy zaś-to niewielka 'garstka pracowników
przemysłowych, zatrudnionych w fabrykach,
takażgarstka przy innych zajęciach, res7,ta
ludzie biedni, trochę mieszczan, rolników,
trochę tkaczy domowych i robotnicy fabryczni, u których dzieci jak nHowia.
Chcąc więc choć w części odpowiedzieć
zadaniu-potrzeba wynająć lokal spory, albo wybudować oddzielny domek prz.~ najmniej na 600 dzieci. Trzeba być bliżej
wtajemniczonym, aby wi edzieć, co to kosztuje zachodu i pieniędzy, jak to trudno taką czeredę utrzymać w ryzie, nakarmić
i zabawić-a na dochód od rodziców, po
25 kop. na tydzień od dziecka, nie można
z góry rachować, bo nieraz wypadnie jeszcze dodać te pieniądze samym rodzicom.
Może by nawet już była wybudowana
wspomniana ochronka, ale wiele ku temu
stoi jeszcze na al'odze przeszkód, które niezawodnie będ~ pokonane, bo wkrótce zajmie się tą sprawą miejscowe Towarzystwo
Dobroczynności.
Do prędszego zapewne
jej załatwienia pOIUoże, znauy z uczynności i szerszych poglądów, zarządzają
cy kantorem "Towarzy stwa Akcyj uego
R. Kindler", oraz piastujący godność prezesa
"Towarzystwa wzaj emnej pomocy pracowników handlowych i przemysłowych 71 p.
Ludwik Kindler, na którego wybitną działalność w sferze dobrych uczynków wszyscy
mają tu zwróconą uwagę.
K.
~

Kronika Piotrkowska.
Prosimy czytelników naszych z mia.ta Piotrkowa i c;dej piotrkowskiej
~uberllii o komnnikowanie uam waż
niejszych "aktów i ciekawszych wypadków. Proste podaoie 'Wiadomości
jest dostateczne; obrobienie nalezy
do redakcyi.

,- Wice-Gubernator piotrkowski,
hrabia Liders-Wejmarn powrócił w tych
dniach do Piotrkowa z zagranicy, po 28dniowej lIieobecnoŚci.
-

Na pr~ytulek poło~nic~y zło
Felicyjan
3. Razem

żyli pp. rejent Cedrowski rb. 10,
Kępiński rb. 10, D-r Skalski rb.
z poprzednio złożonemi rb. 43.

czone pomyślnym rezultatem. Zatwierdzono
dotychczas dwie filij e: w Łodzi i w Częst , .
chOWie. W kweRtyi tych prowincyjonalnych
oddziałów chciałbym powiedzitlć słów kilka
pro dOlnO SIut.
Ważność hygieny w życiu uznaje nawet ...
przeciętny piotrkowianin; lecz czy robi Oli
cokolwiek i gdziekolwiek, ażeby zama.uifestować swoje przekonania? Dotychczas
śmiało twierdzić możemy, że z wyjątkiem
wysłuchania odczytu dora Roslana przez
elite piotrkowskiego towarzystwa, na wet
teoretyczne rojęcia piotrkowian o hygienie
nie wyszły po za obręb gmachu Towarzystwa Dobroczynności.
"Lex Hcinse" interesuje więcej każdego z
mieszkańców, aniżeli zbiorowe działanie w
celu usunięcia chociażby w części tej stajni Augijas1.a, jaką jest nasza rozkoszna
Strawa. Statystyka kąpiących się w tutejszych kąpielach publicznych daje także
dużo do myślenia. Pod tym względem szanuj ący się piotrkowianin mniej myśli aniżeli kura znosząca jaj ka, bo i tej si~ nawet zdaje, że robi to dla własnej przyjemności, a nie że takie jest prawo natury.
Tymczasem my-nawet źle nie potrafimy
myśleć i, byle by był-:> zachowane status
quo, a jakoś to będzie! Bezczynność życia
prowincyjonalnego, charakteryzująca z~stój
umysłowy, jest może jedynym łącznikiem
pomiędzy wsią, a miastem. '1'0 też wieśniak i
mieszczuch, spotkawszy 8i~ razem, robią
wrażenie dwóch psów, którzy obwąchują
się wzajemnie warcząc i, w najlepszym razie, szczekną,,"szy, rozchodzą się, każden w
RwOją stronę. Tylko pod tym względem
panuje pomiędzy okolicą a miastem idealna łączność.
Czyżby rzeczywiście nie znalazło się chociaż dziesięciu sprawiedliwycb, którymby
sprawa zdrowia, połączonego nierozerwalnie z bygieną, nie leżała na sercu i była
tak obojętną, że o tę obojętność rozbijać się
mu ~zą wszelkie starania Towarzystwa Hygienicznego co do zakładania filij, jak O
mur chiński impotencyi fizycznej i umysło
wej tutejszych mieszkańców?
W następnym numerze postaram się streścić zasatly, na jakich mogą być otwierane
fiili,ie Warszawskiego Towarzystwa hygienicznego i cel ich na prowincyJ. Tymczasem te słów kilka skłonią może do inicyjatywy dobrze myślące jednostki trybunalskiego grodu!
D-f' K. Lubiez.

"Tygodniu" jeszcze w czerwcu, roku 1898,
w6wczas, kiedy nył on na porządku dziennym starań magistratu. Wówczas zostal on
cza.sowo zakwestyjonowany; dziś ntoli, g'dy
taki sam projekt zyskał już podobno sankcyję władzy wyższej w Lublinie, należy
się spodZiewać że zyska ją i w Piotrkowie.
Ponieważ zaś z takiej opłaty ro~a.tko wego
przyrosłoby miastu corocznie 30,000 docho(In, któryby wyłączuie użyć można na amortyzacyję proj ektowanej na pokrycie Strawy
pożyczki skarbowej -przeto l1&jkapitalniejsza dla Piotrkowa kwestyja zdrowotności
i świeżego powietrza dałaby sle nareszcie
roztrzygnąć !
•
Na zakończenie tej ciekawej i palącej
sprawy, dodamy, że projekt p. inżyniera
gubernijalnego, pokrycia koryta Strawy,
ma jednocześnie na oku i łączy się z projektem przyszłego, prawdopodobnego zaprowadzenia w mieście wodociągów. Słowem
wszystko, jak w zaczarowRuej bajce. Boże!
błogosław tylko owym usiłowaniom.

-

Odczyt trzeci, p. Młodowskiego,
miejsce dnia 31 z, m., jak poprzednie
w Towarzystwie Dobroczynności. Przedmiotem jego był "Ruch etyczny w końcu
XIX wieku".
Zwróciwszy uwagę na ogólną dziś skłon
ność do rozważania zagadnień społecznych
ze stanowiska etycznego, prelegent oświad
czył, źe skłonność tę przypisać należy połączonym wpływom Kanta (jego "idei obowiązku"), Darwina (jego "prawu ewolucyi")
i Emersona (jego "wszechwładztwu etyki").
Treścią i celem dzisiejszego prądu etycznego (którego źródła-dodalJlY od siebieszukać należy w tajnikach kultnry chrześci
jańskiej), jest zdobycie takich form byto.
wania, któreby przyniosły nareszcie ludzkości upragnione szczęście i sprowadziły
"KrMe~two Boi.e" tu, na ziemi <t.
Ztąd to
etyka nie lekceważy bynajmniej dóbr matel'yjalnych, bogactwa; żąda tylko właści
wego ich zużytkowa.nia w celu osiągnięcia
zdobyczy duchowych i moralnych. Drogą
do tego, według niej, jest ustawiczne doskonalenie się i 0~70 ciągłe poczuci e od powiedzialności naszej za wszelkie zło na świe
cie istniejące; po za różnicami bowiem indywidualnemi, powinno istnieć w głębi dusz
naszych wsp6lae wszystkim umiłowanie
dobra i dążuość do jego urzeczywistnienia.
Jedynym sprawdzi~nem pod tym względem
winno być nasze sumienie czyli poczucie
obowiązku; to sumienie jest dzisiej naraione lIa większe niż kiedykolwiek przedtem
pokusy i ohłąkanie wobec noworodzących
się wymagań i potrzeb społecznych. O ile
mniemamy, prelegent chciał przez to powiedzieć, że powstają dziś nowe ideały,
- Hwestyja Stt·awy. Z żywą ra- zapowiadające nowe czasy, których skalą
dością komunikujemy naszym czytelnikom, powinniśmy mierzyć właśnie nasze obecne
że dzięki inicyjatywie p. Gubernatora, naj- postępki i pytać wciąż siebie, ażeli nie są
ważniejsza dla zdrowotności
Piotrkowa one fałszywe? Sprawiedliwości dla wszystkwestyj a Strawy nie zasypia. Przed kilku kich, przypuszczenia wszystkich do godów
tygodniami mówiliśmy o niej obszerniej w tego życia-oto czego zażądać może od nas
~rtykule p. t. "W ęzeł gordyjski", zwraca- przyszłość naj bliższa. Nie chcąc być przez nią
jąc uV'!ag~, że najracyjonalniejszy projekt- niespodzianie zaskoczeni, l)owinniśmy pokl'ytego kana.łu na głównym korycie i do- wrócić czemprędzej do zapomnianycb ksiąg
pływach-wymagałby ~OO,OOO rb. wydatku; wielkich genijuszów ludzkości i icb gorą
obecnie donosimy z zadowoleniem, że tak cych, pełnych wiary w swą świętość, powielki koszt bynajmniej inicyjatorów nie rywów etycznych: powinniśmy żywić w soodstrasza, a magistrat szuka jedynie środ bie największą cześć dla głosu sumienia!
ków, umożliwiających pokrycie tej sumy.
Niepodobna nam tu, (dla braku miejsca),
Tym celem odbyło się w nim ubiegłego iść krok w krok za myślą prelegenta, choć
poniedziałku specyjalne pOiliedzenie, z udzia- prześliczny przedmiot jego odczytu sam się
łem radnych i inżyniera gnbernijalnego p. o to doprasza. Powiemy więc tylko, że pan
Walińskiego. Na posiedzeniu tem postano- M. zakończył swoję pogadankę rzutem oka
wiono przyjąć w zasadzie projekt zbudowa- na działalność lIiedawno zmarłego reforma1
nia krytego na całej Strawie kanału i u- tora i estety angielskiego Ruskina a mimoczynić go jedynie zależnem od przychylne- chodem wspomniał też o ·naszym Lutogo zdecydowania przez wyższą władzę za- sławskim.-Szkoda wielce, że bardzo zajprzeszłorocznego innego projektu, miano- mująca i umiejętnie, bo przystępnie oprawicie projektu zwiększenia dochodów ka- cowana pogadanka ta naukowa, wypowiesy miejskiej, przez obłożenie opłatą ro- dziana była tak cicho, iż mniej wdrożonym
gatkową towarów przywożonych do miasta do skupiania myśli, trudno zapewne było
drogą żel. warszawsko-wiedeńską. O pro- uchwycić treść jej w całości. Widocznie,
jekcie tym również pisaliśmy obszernie w prelegent, którego zapał i werwa w pnmiał
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blicznych przemówieniach powszechnie są grin" Wagnera, nAlbum-blatt" Rumpel'znane, nie był dnia tego odpowiednio uspo- dinck'a oraz nSouvenir" Clajkowskiego, na
skrzypce, fortepian i fidharmonię; wykonabiony.
- Bada Towar.~ystwa Dobro- nie było bardzo dobre, zwłaszcza crescendo
czynności dla Chrześcijan podaje do w drugiej części Wagnerowskiego marsza
powszechnej wiadom08ci, że z tr\f,ech od- było odegrane w stylu iściu wagnerowskim.
czytów, mianych przez pp. Kleynę, Rosła Utwór Czajkowskiego, na żądanie publina i Młoclowskiego, w dniach 21, 28 i 31 czności był powtórzony dwa razy. Udział
marca r. b., w sali domu Towarzystwa, w wyż wspomnionym tercecie przyjęły pp.
Gerberowa i Babicka oraz p. Zapolski.
wpłynęło:
OZll IJilety
•• • • • • • • • . • •• rb. 205 k. 73 Prócz tego, p. Babicka odegrała subtelnie
od S·u osób, któl'e weszły b'3z IJilctólv • III.
4 k. śliczny mazurek Godal'd'a i nWiec:t,orem"
naddatków. • • • . • • • • . •
• rb. - k. 73 Szuman'a. Na zakończenie panny Młodow~
od p. DąłJro":sl<iego • • • • • • • • rb.
l k. 13
OZ bufetu Il:l udcz)'cio 2-m . • • • • • 1'1).
6 k. 42 ska i Rasumowska oddeklamowały z pp.
Nenckim i Wichrowskim ustępy z komedyi
oz buf,·tn na odczycie 3·m • • • • • • rb. 1('1 k. Razem. • • rb. <!28 k. 01 M usset'a nPrzez zazdrość".
Suma ta wniesioną została do kasy To- Drugi ,'aut w Towarzystwie Cywarzystwa.
klistów ma się podobno odbyć w tygodniu
Sz. prelegentom, oraz paniom, które były poświątecznym.
łaskawe zająć się urządzeniem bufetu, Ra- Na wyborach dodatkowych w Toda składa niniejszem serdeczne podzięko- warzystwie Cyklistów, na miejsce p. Gerwanie.
Prezes Rady Sl'zednicki.
bera, który się zrzekł oddawnll. pełnionych
Członek Rady, sekretarz Konarzewski.
obowiązków sekretarza, wybrano wi~kszo

-

Teatr. Dnia 29 marca i :3 b. m.

wystawił p .•Janowski wesołą
farsę, tłomaczoną z francuzkiego w 'l-ch ak-

dwukrotnie

tach p. t.: n:JJfie7sca kobietom ll ! W farsie
zwykle wszystko zależy od szybkiej akcyi,
zacięcia grających i wyuczenia sili ról jak
pacierza. Wszystkim tym warunkom artyści uczynili zadoM i, gdyby nie zbytnia
szarża w akcie 3-m, w którym dano nam
przesadną karykaturę posiedzenia !lądu, niewiadomo gdzie się odbywającego (bo ani
francuLkiego ani zlokalizowanego) - nic
byśmy całości nie mieli do zarzucenia. Co
prawda, zarzut to małego znaczenia; w
beztreściwych bowiem zwykle farsach niewiele chodzi nam o to, czy trochę zostały
przeszarżowane czy nie: tak czy owak, byle
akcyja szła błyskawicznie, publicznosć śmiać
się będzie do rozpuku, a o to glównie chodzi, 'fak też było i na obu przedstawieniach omawianej komedyi. Sala teatru,
jak zawsze na "wesołych nowościach" prze·
pełniona, trzęsła się od śmiechu od początku
do końca. Wogóle u nas naj wi~ksi\ym teraz
wszędzie popytem cieszą się n wesołe nowości",-boją się formalnie ludzie rzeczy głęh
szych i poważniejszych na scenie, choćby
te odznaczały się nie wiem jakiemi piękno
ściami! Czemu to przypisać? Cbyba ogólnemu dekadentyzmowi, jaki zrodlił sl(i w
ostatnich czasach, jako ostateczuy wynik
ogólnego nadużycia, przesytu i zatraty

ścią głosów

-

p.

Trębickiego.

Nowa fab'l'yka.

W Piotrkowie,
oprócz zamierzonej budowy na Szczekanicy
fabryki krochmalu-o CL.em już donosiliśmy-ma jeszcze powstać fabryka kleju,.
Ta ostatnia powinna by być zbudowana
tuż za miastem, a naj właśCI wszem dla niej
miejscem-dla uniknięcia przykrych odorów i zanieczyszczenia powietrza-byłaby
wschodnia jego strona, od strony Bugaja.

ściańskiej, powiatach, magistratach, policy i
i radzie dobro guber., co do ilości przesłu 
żonych przez nich lat. Na ogólną liczbt~
379 Ul'zędników, od lat już 57-miu pozosta je na służhie dwóch, mamy też po jednyn i
pracowniku, którzy przesłużyli 53, 49, 48.
47 lat; 46 lat pracuj e ich 2; 45 lat 4; 44- 3; 43 - 2; 41 - 0; a. więc wyżej lat 4ti
(zwykły okres emerytalny) pracuje ogółem
20 nrzędników; dosluguje zaś w r. b. lat:
40-tu 2-ch.- Oprócz tego od 35 do 40 lat
służby ma 15-tu urzędników; od 30 do
35 - 33; od 25 do 30 lat służby - 49; fi
wi~c dłużej niż lat 25 (1/4 emerytury) wytrwało na służbie z 379 tylko 119 czyli
zaledwie 31,9%; emerytury zaś pełnej dosłużyło się 22; a więc zaledwie 17%! Jakże Wobec tego marną jest SZi1nsa odebrania
choćby części złożonych emel'ytalnych groszy! Słyszeliśmy, że się agituje projekt reorganizacyi ustawy emerytalnej; gorąco pragnęlibyśmy, by reorgauizacyja ta była istotnie raeyjonalna wobec tegl), że coraz mniej
ludzi matuzalowych lat u nas dożywa!..

-

Spalony. Dnia 31

Z. m., niejaki
ubogi 55 letni wyrobnik, napaliwszy w piecu . na noc, położył się spać
W nocy węgiel wypa.dł na podłogę i ta zaczęła I!i~ tlić, a następnie się zapaliła, nape'łniająe mieszkanie dymem. Skowroński
w dymie tym przespał prawdopodobnie
długi czas, a gdy się nareszcie przebudził
nieprzytomny, padł tuż przy urzwiach. Gdy
jeden z domowników zauważył wydostający si~ z mieszkania ogień, przebudził innych i wspólnie wpadli do mieszkania dla
zagaszenia pożaru. Otwierając drzwi, zakryli niemi leżącego Skowrońskiego, i dopiero po upływie dobrej godziny zauważono, że coś leży po za drzwiami. Był to
trup nieszczęśliwego; wszelki ratunek był
już daremnym.-Działo się to w domu M.
Dąbrowskiego na Krak,-Przedmieściu. Na
miejscu wypadku czynnym był oddział V
straży ogniowej, który, wyrąbawszy podło

Skowroński,

-- Spółka rolnicza piotrkowska zatwierdzona wreszcie została. Czynności swe
rozpocząć ma od l-go lipca, a mieścić się
będzie na parterze, w domu p. Kailskiej,
obok linii kolei żelaznej.
-'17~gla w naszem mieście brak bezustanny. Przy każdym wagonie (których
b. niewiele przybywa do Piotrkowa) formalne toczą się bójki. Bywa on prawie
w mgnieniu oka rozcbwytany. A tu świe
ta zbliżają sili-a zima nie folguje - i
parę dni, na nowo rozpoczyna się śnieżna gę, ogień ugasił.
zawieja ... O świcie, dnia l b. m., mieliśmy
- O..fiara. "Wdowa" złożyła u nas rb. 3
6 stopni mrozul
na świEtta dla ubogic/]. wstydzących się że
- JladnY'l1ł magistratu, na miejsce brać do uznania Redakcyi. Z tej sumy rb. 2
zrzekając ego się tych obowiązków p. Bycz- oddaliśmy innej wdowie; za pozostałego \f,aś
kowskiego, zostll.ł świeżo obrany p. Rudni- rubla obstalujemy 1/2 kwarty mleka dziencki, właściciel domu przy alei Alekęandryj nie przez 40 dni dla ubogiej matki, nie maskiej. Wybór ten podlega jeszcze zatwier- jącej czem karmić dziecka.
dzeniu władzy gubcrnijalnej.
- O książki poglądowe dla małych
JJJgza'lnina
Ilzkolne.
"Dniewnik dzieci byliśmy ni ej eclnokrotnie już proszeideałów.
Warsza wski u, mówiąc o nowem rozporzą- ni. W imieniu więc malców pragnących się
- Koncert-Mikrograf. Przyjechał do dzeniu ministeryjalnem, uwalniającem nzdoI- uczyć, a niemających sobie za co kupić
Piotrkowa z Wars'l,awy inżynier L. Kor- niejszych" uczniów szkół średnich od egza- książek, zwracamy się dzisiaj do łaskawych
czakow ze swoim ulepszonym "Mikrogra- minów przejściuwycb, dodaje, że ulga ta czytelników z prośbą o dostarczenie nam
fem'\ o którym bardzo pochlebnie odzywa- jest tylko półśrodkiem. nDniewllik Warsz." takowych.
ły się pisma warszawskie. Daje ou u nas ma zupełną racyję-grlyż tylko kompletne
- Jl7arszau'a-Kalisz. Budowa
dwa koncerty w teatrze p. Spana, dnia 6 w przyszłości zniesienie, bądź co bądź tych kolei warszawsko-kaliskiej; jak doniosła
i 7 b. m.: jeden w części na dochód 'l'owa- bezowocnych eg\f,aminów, byłoby dopiero pierwsza w depeszy swej nGazeta Polska",
rzystwa Dobroczynności dla Cbrześcijan, racyjonalne. Zyskałoby na tem zdrowie fi- zdecydowaną wreszcie została. Przy budodrugi w części na dochód Piotrkow~ldeg() zyezne mlodzieźy, a przez to samo zwiększy wie miało się ostatecznie utrzymar. Towaodddalu rosyjskiego Towarzystwa Dobro- łyby się jej k " rzyśei moralne i intelektual- rzystwo kolei warszawsko-wiedeńskiej.
czynności, jak głoszą afisze. Pan K. uwięził ne. Wreszcie roczna pillloM i zadawalnia- Z HOlł.iecpola dochodzi nas poświeżo w swoim aparacie głosy i dekhnua- jące w ciągu całego roku postępy, powinny
cieszająca wieść, że rodzina hr. Potockich
cyJe najzuak.omitszych na.szy~h śpiewakó~v.' być dostateczną skalą do promowania mloz Cbrząstowa, zamierza podobno znaczniejśpI~wa~zek 1 dekla~atorów l w~zyscy ou~ dzieży do klas wyższych; pomimo bowiem
szą pieniężną ofiarą przyczynić się do otwarmaJą SIę produkowac ze sweml talentamI wszystkich egi\aminów, choćoy ich i pięć
cia na nowo tamecznego szpitala, który staw te~trz.e P: S p a n a . .
, dziesiąt złożył w ciągu swego życia młody
nowi dawną tej rodziny funclacyj~. Byłoby
DZIękI ~HJC wyn~lazkl)wI pr7;emys~owego człowiek, będzie on zaWSle tylko w przyto pięknem zaiste świadectwem szlacheta~ery k~nIDa, będ.ZIe.my slyszec V:' PlOtrko-1 szłoś ci zerem, jeśli nie wykaże swych zdol- nych intencyj dzisiejszyeh jej potomkówl
WIe t~kle artystkI, Ja~ KrnszelDlc~~H, Ko- ności fachowych w zyciu, praJdycznem! Toż
- Z cecl"ów rzemieślniczych.
role~lczówna, oraz t~kIch.art) stów~ Jak Ba~'- pl'zec;e mamy tylu inżynierów, doktorów,
c~w~cz, Grąbczewskl, ~1~rzl? l łoW1.CZ, Batl- adwokatów , profesorów, o których uzdol- Dowiadujemy się, że jeden z gubernatorów
3tllll, Rola.uel, R~pacln l vne!u ll111ych, z nieniu, pomimo ich patentów i mnóstwa złożył odpowied niej władzy proj ekt upok~órych WIelu ~lasto n.asze u~e słyszałoby egzaminów jakie złożyli, nic szczcgóluego rządkowania. i zreformowania cechów w Kró'
lllgdy, gdyby ... ~l.le dOWCIpny Mlkrogl'af pana powiedzieć się nie da. A ileż to razy by- l estwie Polskiem. Niezbędne do wzmiankoKorczakowa, mlkrogr~f? który, sąclząc.z glo- wa odwrotnie -i bardzo mierny uczeń gilll- wanej reformy dane-już się zbierają.
sów pr~sy ~var~za:vskleJ, ma, oddawac n.ad- nazyjnm a potem student uniwersytetu
- S/;asowanie. Władza wyżs!Ga po~wyczaJ Wle~'llle l ~zysto,. naturalny ŚpICW wykazuje potem w życiu praktycznem wy- leciła natychmiastowe rozwiązanie fabryl deklamacYJę wyz wzmmnkow3nych ar- sokie uzdolnienie i pożytek swej społecznej cznych straży ogniowych, i stniejących do
ty stów.
działalności!
obecnej pory bez pozwolenia i bez odpo- Pierwszy raut. W niedzielę, d. - CiektJ,wie przedstawia się sta- wiedniej ustawy.
l b. m. podczas rautu w tutejsi\em Towa- ty .• .'l/ó'r, urzędników (według "Pamiatnoj
- Be.dauracyja lwściola. Zarzą
rzystw ie Cyklistów, zostały wykunajJe przl'\f, klliiki" za 1899 r.) pozostających na słu dzono spieszną, kapitalną restauracyję koś
amator6w i amatorki: mars\f, z opery nLoen- 1żbie w rządzie gubernijalnym, komisyi wło- ciola przy gimnazyjum w CL~stocbowie.
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duchowieństwie. cznej, uzyskał pozwolenie władzy nauko- uchylonI'; tematy zadawane

Wikaryjusz parafii MIodzieszyn, ks. Wło
dzimierz Kirchner, przeniesiony został do
parafii Wniebowzięcia N. M. P. w m. Łodzi;
ks. Stefan Lewandowski, po ukończeniu
semina.ryjum rzymsko-katolickiego w Warszawie, zatwierdzony został wikaryjuszem
przy parafii Mileszki w pow. łódzkim.
- Znłiany służbowe. P. o. inspektora podatkowego, łasko-łódzkiego okręgu,
sekretarz kolegijalny Ligski mianowany
został inspektorem podatkowym - rawskobrzezińskiego okręgu; kancelista izby skal'bow~j piotrkowskiej Jan Błagoobl'azow
pomocuikiem buchaltera kasy powiatowej
w Łasku.
- W Dąbrowie-Górniczej (jak
donosi "Kur. Codz.") odbyło się zebranie
ogólne członków stowal'zyszenia spożyw
czego "Nadzieja". Z ogólnej liczby 348
członków mających pra wo głosu stawiło się
zaledwie 79. Na zebraniu odczytano bilans stowarzyszenia, którego stan czynny
reprezentuje suma 156,739 rb. 80 k.; stan
zaś biel'lly wynosi razem 156,74\J rb. 80 k.
Kapitał obrotowy, stanowiący na początku
okresu sprawozdawczego sumę 56,145 rub.
84 k" zmniejszył się w końcu tego okresu
do cyfry 55297 rb. 72 k. Od przeciętnej
sumy tego kapitału rb. 54,696 otrzymano
czystego zysku rb. 3,995 k, 25, które przypadają do podziału między stowarzyszonych jako dywidenda ~ stosunku 7%; rabat ten wypada w stosunku 4% od poczynionych zakupów.-W dniu 1 stycznia 1899
r. było stowarzyszonych 954, w ciągu roku przybyło 104, ubyło 112, pozostało w
końcu roku 946.
Po odczytaniu sprawozdania i przyjęciu
projektu etatu na rok bieżący, przystąpio
no do wyborów członków zarządu stowarzyszenia, oraz komi~yi rewizyjnej. Wybrani zostali ponownie pp: Kazimierz Srokowski, Felicyjan Gadomski, Stanisław Gadomski, Ignacy Swiętochowski, Antoni
Hłasko, Stefan Mierzejewski, Leopold Piwowar i Wacław Popławski. Pl'ezydyjum
w zarządzie przypadło z wyborów p. Srokowskiemu.-Do komisyi rewizyjnej powołani zostali pp. Waleryjan Pilewicz, Frailciszek Koźmin, Jan Arnold i Rylman.-Nakoniec otwarcie filii "Marceli" w pobliżu
ulicy Francuzkiej w Dąbrowie Górniczej,
która uzyskała już zatwierdzenie wła~lzy,
postanowiono na dzień 1 kwietnia r. b.
- Szczury stanowią, jak wiadomo,
ciężką plagę tak na wsi jak i w mieście,
a wygubienie ich jak dotąd przedstawia
niemałe trudności, szczególniej z tego wzglę
du, ie zatruwanie szkodników strychniną,
arszenikiem i tym podobnemi środkami, naraża na niebezpieczeństwo inwentarz a i z
ludźmi wielką trzeba zachowywać ostrożnuść.
Otóż skuteczny i tylko na gryzonie działający środek wynalazł właściciel apteki
w Rawie p. Zalewski. Obecnie mamy przed
sobą stos listów i telegramów dziękczyn
nych proszących ojego "pastę". P. Zalewski
rozsyła jej mnóstwo tak po kraju jak i po
Rosyi, ale zwyczajem naszych wytwórców
nie dość reklamuje swoj drobny, ale istotnie
pożyteczny wynalazek. Wiadomość o tern
uważamy sobie za obowiązek podać do wiadomości dotkni~tych szczurzą plagą. "Pasta"
przedstawia się w postaci skwarków, które
S~CZUI'Y chciwie pożerają, o czem mieliśmy
SIę sposobność sami przekonać.
- Cmentarz baptystów. Ministeryjum. spraw wewnętrznych zezwoliło na
otwarCIe nowego cmentarza dla baptystów
w Zgierzu.
- Odmowa. Władza gnbernijaln8 odmówiła pozwolenia Zarządowi Akcyjnego
Lombardu w Warszawie na" otwarcie filii
tegoż w Łodzi.
- §~koła realna w Łod~i. P. Hipolit Rościszewski, wychowaniec uniwersytetu petersburskiego, od kilkunastu lat oddający się pracy n&uczycielskiej i techni-
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przez nauczycieli

wej na otwarcie w Łodzi sześcioklasowej Tematy mają być 4; wybór zaś jednego z nich będzie
szkoły realnej z pensyjonatern i klasą przy- zależny od ncznia.
gotowawczą.
Otwarcie jej nastąpi w r. b.
------~~,----od początku roku szkolnego. Zrazu otwarZ BIBLIJOGRAFIl I PRASY.
te będą klasy: przygotowawcza, pierwsza
i druga.
(W tej rubryce drukują się krótsze lub dłuższe
z nadesłanych do Redakcyi
- Policyi łódzkiej udało się zatrzy- wzmianki o każdej książek).
mać w Hotelu Europejskim, jakiegoś przejezrlnego, który zajmował si~ w Łodzi an.- Po'W'ó(lź gazet. W Warszawie zapowiada.
gażowaniem dziewcząt do Ameryki. Znale1Io",y dziennik p. t. "Goniec Warszawski r , w Łodzi,
ziono przy nim paszporty 12-tu dziewcząt ją
prócz wychodzących d " tychczas dwóch gazet codzien·
.i ui zaangażowanych i około 7,000 rb. w nych, m'l wychodzić trzecie pismo p. t•• Gazeta Łódz·
ka", a i .. , w Kielcach, czę~ć inteligien~yi powzięła
gotówce.
podobno zamiar puszczenia IV świat nowego pisma
- Nowy sposób. W rozmaitych skle- obok i8tniejącej tam już:.Gazety Ki!!lckiej".- Wobec
pach szewckich w Łodzi ginęło obuwie i tego tnkie słuszne zapytaoid stawiajlł .Echa Płoc,
długo nie wiedziano, w jaki sposób. Na~ kie": .Cly pisma te, jeżeli wiadomość okaże się prareszcie zauważono, że brak pary obuwia wdziwą, wywołane zostaly drogą naturalną, drogą
koniecznego, potrzeby społecznej, '/.apotrzebookazuje się po wyjściu pewnej kobiety, rozwoju
wania umysłowego? Zdaje się nam, że tak nie jest.
która przymierza kilkanaście par i nie ku- W danym ra~ie sądzimy, że i w Warszawie mamy
piwszy żadnej, sklep opuszcza, Sciślejsze dość juz pism codziennych, i Łodzi wysbrczą dwa
obserwacyj e wykazały, że kobieta owa ma pisma polSkie i dla Kielc dostateczną jest jedna gazeta, chociaż nkazuje się tylko dwa razy tygodniowo.
przytwierdzone do kolan haczyki, na które Jeżeli
przyszli wydawcy, c;<y!redaktorowie, nic lepzręcznie zawiesza obuwie i po tej czynno- szego nad dzisiej.ze organy nie będą mogli stworzyć,
to czy nie lepiej byłoby siły swe l'oświęciĆ dla
ści wychodzi.
poprawy istniejących już dzienników? czy nie lepiej
- Nowa powieŃć. W przyszłym nu- było1Jy
pracę swą poświęcić dla dobra pism ohecBych?"
merze "Tygodnia" zaczniemy druk obieca- .. Zdro'VVie"· dotyka sprawy hygieny ludonej powieści p. t. "Złudzenia '·.
wej, a mianowicie łaźni wi'ljskicll. Znajdujemy w nim
obszerniejszą wzmiankę o ł~źni, urzqdzonej u p. Kowarskiego w JÓ2.wowiu pod BychalVą. Łaźnia istnieje
16 lat, a korzysta z niej cała słr.żba dworska i czeladź.
"W braku chęci U włościan do łaźni -pisze p. K.
-nie wierzę. T'lm, gdzie laźnie zamkni'tto, musiały
zachodzić inne przyczyny. Może kazano płacić za nie?
Po urządzeniu łaźui w J ózwowie, poszedłiJll! sam do niej,
wziąwszy lokajII, furmana i paru chlopaków-i od·
- Kalisz. W drugiej połowie kwietnia tąd chociaż służba corocznie w pewlll'j, choć małej
nastąpi tu prawdopodobnie otwarcie wysla- IIresztą liczbie się zmienia-ws1.y~cy i wszystkie do
. P d' t
t
łaźni cisną się na.tarczywk
wy at'cheologiczneJ' rze mlo y na wy~ awę
Kto ni!! zna z blizka łaźui, nie może mieć poj~cia,
wciąż napływają i mi~dzy nadesł~neml o,ka- jak ona korzystnie na organizm oddziaływa, zwłasz.
zami jest wiele bardzo cennych l rzadkich. cZ.'! na organizm ludu, narazony ua ciągłe pocIlnie
Na uroczystość otwarcia pomienionej wy-' się i kurzawę latem, na słoty-jesienią i wiosną, na
b'
!Drozy zimowe. ŻaliDe kąpielr, natryski nie z~stąpilł
stawy komitet spodziewa się przy yCla go- im łaźni. Koszt utl'/ymania redukuje się tylko do
ści z różnych stron i z Warszawy. Z ini- kosztu opalu, który j~dnak można racbować na l/S
cyjatywy panny Melanii Parc~e';Vskiej, T?- ~ąinia drzewa najwyżej.
warzystwo muzyczne na dZIen otwarCia
Po ~taw i ł (Ui łaźuię cieśla P()u moim kierunkillm,
.
t
. k n ert historyczny piec-muhrz wedle danyeb mu wskazówek. Laźnia
wys t awy ~)1 zygo owuJe O c . ,
powiona być z drzewa, gdyz murowana zimą truduiej.
Z następUjącym programem: ,pleśn "Boga by się nagrzewała. Piec buduje się jak z\vykle w
Rodzica", psalm Kochano.wsklego ,,;tdor~- cllałupaeh do ~ie~zeu!a chleba: tylk~ sklepi. się nie
mus te Cbriste", chór mwszany MIkołaJa / cegtą.! ale k~IIJ1?nlaml (głaza,mI ~raDltI)Weml), Pr,:.I~
1 'k'ego ary.J·a z opery Kurpińskiego p~len,!U kaI.IlIenle l'o~grzewa!ą S,lę, do czerwonOBCI
le ens l ,
• "
, .
pra IVle, a JednoczeŚDle grzeJ~ Rlę I wodę W IlU llle
"Zamek na Czorsztyme ; na. zakonczen~e wmurowanym-żela.znym, jako tauszym. NastętlOie
zaś koncertu amatorzy odegraJą komedyJę pilnuje się, aby głowieu, t. j. cza111 nie było-i na
Zabłockiego .,Fircyk w zalotach".
tern konicc..
.
, .
Przy myCIu wlewa Się wodę na kanllellle, para
ztąd \vybucha i daje ciepła dowoli.
Dobrze mieć
~-.
miotełki brzozowe, w czerwcu wiązane i w cieniu z
liśćmi wysuszone. Przy myciu miotełkę rozparza się
w wodzie gorącrj i następnie trzepie się nią po cieleC.
Wiadomości
W Zdrowiu zamieszczono i planik łaźni, której budo·
wa wedle obliczeń p, K. nie powinna pnenieść 300
rb., nan'e t pomimo zdwojonej dziś ceny drzewa.
EgzaDliua uczuiow~kie. Czytamy w
- ,;Widolrl, Sandomierza"' nakładem
Nowostich: wW r. z. w ministeryjum oświl1ty powstała Alrksaudra Janowskiego, Wyszedł pod powyższym
komisy ja, która obecni" ukończyła swą pracę. Wnio- tytułem album, z'lwierający 17 widoków Sandomies ki jej są nast ę pujące: obowiązlljące dziś egzamiDa rza. W skład allJUmn wchodzą dwa ogólne widoki
Sandomierza: od strony Zawichostu i kościoła
przejściowe, w jednych klasach ze wszystkich przedśw. Jll.l,ób~. Następnie znajdujemy tu kościół PP. Bemiotów (w kI. IV i VI)" w innych tylko z niektó- nlldyktyuek i Rmbonę w tymże kościele, potem brarych, zarówno piśmienoe jak ustne, należy uchylić mę opatowsl'ą, ratusz, progimnazyjum, wzgórze z do·
całkowicie; uc~niowie będą promowani na podstawie mem Długosza, dom Dłngosz:!, katedrę, więzienie,
stopui roc,znych, przyczem nalezy ~nieść przepis ob e- wzgórzo katedralne, starożytny kościół św. J akóba.,
kościół św. Pawła i kościół św. Józefa.
Wszystko
cny, wyma.gają<lY, ażeby uczeń był promowany bez Rtarannie odbite na kredowym papierze.
Prze·
egzaminu o ile ma średni stopieu 4 z glównych przed- śliczny gród nad wiślański doczekał się wreszcie tego,
miotów (jęz. rosyjski, matematyka i jęz. łaciński i na eo odda\vna zasługiwał: w ogólnych prz ynajmniej
grecki) oraz stopuie dostateczne ze wszystkich innych zarysach cenne starozytne pomnil<ijego zGstały utrwalone. Oby watelskiej w tym kieruuku pmcy p, Ale,
przedmiotów. Przeciwnie, odtąd uczniowi(l maj ą być pro· ksandra Jankowskiego przyklasnąć należy.
mowani, o ile posiadają 3 ze wszystkich przedmiotów
- "Historyj a po'VVszechna" Henbez różnicy.
ryka Wernica opowiedziana i zaopatrzona pytaniami.
Uczniowie mniej zdolui dzi.elli się na dwie kate- Cz. III· cia. Czasy nowoźytne. War.qzawa 1900. Nagoryj e: uczniowie ze stopniami niedllstatecznemi z kładem k8i~garni Teodora Papl'ockiego i S-ki.
- .,Gry i zaba'VVy to'VVarzyskie"
dwóch przedmiotów w wyniku rocznym średnim, bę·
Mieczysław Rościszewski. Wskazówki do przyjmedą egzaminowani z tych przedmiotów przed feryjanego i użytecznego spędzenia czaSil w domu i poza
mi w zakresie kursu klasowego, nie zaś, jak dotąd, domem. Z rysunkami. Warszawa 1900. Nakład ksi~·
VI' zakresie pewnego działlI. Uczniowitl, którzy egza- garni Teodora P:lprockiego i S-ki. Treść: Gry salo·
minu nie zdadzą, pozostają na rok drugi w tejże kla- nowe. Gry :6 piłką i kują (IO'ęgle i bilard). Gry umysłowe (szachy, warr,a1Jy). Gry różne. Zabawy wróż·
sie, gdyż powtórne egzaminy mają być zniesione. biarskie i pasyjanse. Przesądy ludowe i towarzyskie.
Również na rok drugi pozostają uczni(}wie, którzy
-~mają. stopnie niedostateczne z Vl'i~cej niż dwóch
praedmiotów, i tacy uczniowie wcale do egzaminu
stawać nie mogą. Egzamina mają być tylko ustne.
Piśmienne będą ntrzymane tylko dla egzaminów o·
N asze sługi. Pod tym tytułem nGazestatecznych i tylko z języka rosyj Bkiego. Wysyłanie ta Warsz .• w )Ii! 50 z r. b. podała artykuł, który
tematów dla takich egzaminów z okręgu ma być tu ze względu, że i w Piotrkowie istnieją podObne
- -~ ,.

Z dalszych stron.

z'

ogólne.

ROZMAITOŚCI.

Nu

TYDZIEŃ

14

stosunki allormalne, poda.j~lIly w całości: .Nledosyć,
7e sługi są coraz więcej wymagające, że wiele z
nich nie chce przyjąć Możby na trzeciem i cZlVartem piętrze, że fą leniwe, uieporządne, ż e są harde,
źe robią clę"to i
długie wyciec.z ki
wieczorem,
ale obok tego są to zawolp.ne plotkarki, a nie
rai niestety złorlziiljki. O wszystkiem, co się dzieje
u pnństwn, cały dom mns! wiedzieć, dzięki pr~yjaz
nym stosunk\)m,j~ kie ma każda służąca ze stróżem domu i jego zoną. Rózne drobiazgi, o których trudno
pamiętać, stolJpiowo zoikają, ahy nnstę pui e spocząć
w glębiach zielonego kufra Kasi, lub Marysi. Przytern stosunki z chłopcami w domu, bywają aż naz,
byt poufałe ...
Dla zaOkrą g lenia chara1<tel'ystyki nas:;.ych słuzą·
cych dodajemy tu rozmowę, jaką miała jedna z na·
szych znajomych p.lń, swlrająea sługi, w policyjnym
kantorze przy ulicy "Vidol"
Do przyzwoitej na oko i miłej twany słuzące.;,
pOSZUkującej mit'jsca, zbliża Bi~ owa pani i pyta:
- Czy umiesz gotować?
- Jak dla kogo ...
- A. czy umiesz prać?
- Prać? a cóż to praczek mało jest w mieście?
Przeciez z głodu nie mogą umierać.
Na takie" dictum", nasza znajoma pokiwała tylko
głową i rze~ła:
- Oj dziewczyny, dziewczyny, cośClie wy dziś
warte!
- Tyle co i panie-była odpowienź panienki od
rądla i mirotły.

Dzienniki rosyjskie

przedrukOWUją
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giego czasu, w każdem wypadku, jak zdrowych, tal, m. Tomas10wie pod 1f.l.li 92/(54. i 128/ (55 od sumy
również i chorych w pl'r.ecią~u paru tygodui upotrz a· lO:lOOO rb.
- 30 marca (11 klvietnia) we wsi Bronisława
biania powiększa wagę ciała, bez żadoego smalcu
Słnpia gminy Klnki, na sprzedaż drzewa buduleoweżelaza.~
.Hematogen mozlJo używać rozprowadzony jakim go od sumy 350 rb.
- 13 (26) kwietnia w magistracie m. Piotrkowll
kolwie\.: bąd:r. płyuem tylko uie gorącym, ponieważ
od tego materyja jajecznego białka Iciąga się , Pny na 3·letnią konsel'wacyję: 1) nl\rzędzi pożarnych, od
1'0r.pl·owadzeniu trzetJa nalać zpocz'!:tku do szklanki sumy roczn~j 221 rb. 10 kop., 2) studzien miejskioh,
wiadomą miarę Hematogenu, a atemdolewaćpłynu". od somy 248 rb., 3) na 6 ltltnią dzierżawę gruntu
Baj ka peda.gogiczna. Jedno z pism miejskiego, pod naiwą .Moryc" od sumy 401 l·b.
.- 5 (18) kwielnia w kancelaryi gminy Malul!z!n
amerykań~kicb pod n&stępl1jącą alegoryją przedstawia dzisiejsze wychowanie: "Przed wiekami, gdy zwie- w pow. noworadomskim, na budowę dO[]JU murowanego we wsi Borzykow ... na szkołę początkową, od
rzęta zróżniczkowały się na. pływające, skaczące, fru·
sumv 30'l2 I·b. 51 kop. in mill'ls.
wające i bi~glljące, załozono szkołę dla ro~wijania
zwięrząt. Zasadę szkoły stanowiło, że kaZde zwierl.ę
Terl'Dina opIaty podath:ó'W' uaiejpowiuno wykonywać wBzystltie czynności równie do- skich: IV styczniu-sI' ład ka szkolna i transportobrze; a jeśli które okaże większą zdolność uo jednej, wa; w marcu - I rata podatku podatku po~ymnego
niz do drugiej, należy wszyRtek czas i usiłowania skarbowego, podatek podymny miejski, orat Ikładka
poświęcić dla lI"yćwiczenia tej ostatniej. Jeśli miało drogowa i latarniowa; w kwietniu-skbdka ogniowa
up. lcrótkie nogi, a dobre skrzydła, IWraCa1l0 główlłą i szpitaln'!; we wrześniu-II rata podatku podymnego
uivagt; na naukę biegauia. Kaczka więc ćwiezyła skarbowcgo.
się w chodzeniu z.4mia~t w pływauiu, a pelikanowi
kazano jlOrUiZać krótkiemi skrzydłami, aby nauczył
się fruwa'ć.
Orłowi kazano chodzić, a lata~ dozwolo·
!lO tylko dla rozrywki; up9rtych potępiano surowo,
ze wolą zawsze latać Iliz chod~ić. A. wszystko to w
imię iasad wychowania! Nie wierzono naturze, two
rzącej iudywidllalności, gdyż wszystkie indywidua
powinny być pra" idłowo rozwinięte dlA wiasnego
dobra i dla dobra ogółu. Zwierzęta, które nie, chcia· Zarząd: Warszawa, Włodzimierska 23
ły się poddać temu wychowaniu, lecz uparcie rozwi- AGENTURY: w.y Wł. Zaleski w Piotrkowie,
jały 8\,"e wrodzol!e zdolności, były poniżalJe, nazjL K"tlióski w Rawie,
\vaue ciasllcmi umysłami, Bpeoyjalistallli i stawiano
" 1. Mikołajewski w Nowo-Radomsku,
im szczególlle h'udności, gdy nie u~nawały teoryi
" G. Szamowski w Łodzi-Konstan
wychowania, pr~yję'oj w szkole. Nikomu nie dawa[tynowska 5,
110 BWiade.ctwa, jeśli uie umiał w pewnym zakresie

TOW ARZYSTWO tOWICKIE

PRZETWORÓW CHEMICZNYCH
i nawozów sztucznych.

cieltawy list, uadeełany do redakcyi .Prit.zowskie2'o
kraju": .Prosimy uprzejmie - brzmi treść listu - o
przysłanie (jo naszej osady korespondllnta.
Jest tu
b. dużo materyjału potrzebującpgo uwagi i pieczy
pra?y. Pouieważ zaj!!cie korespondenta nie moze da- skakać, pływać, biegać i latać. Zdarzyło się, że ła Poleca:
wac takiego doollo(\y, aby pokrywał on wydatki, spo- będź tyle czasu użył na oaukQ biegauia, że to
Łowickie,
Łowicki
łeczeilstwo nasze postanowiło wypłacać mu 30 rub. zfIllliejszyło w nim zdolność poruszauia się IHL wo·
i inne naw(lzy sztuczne.
miesięcznie, zap,m ni:ljąc mn oprócz tego mieszkanie i dZie, :te zaledwo mógł flływać w przepisallym zakreżyeie. Na rar.llllnek o~naczonf>j sumy wy s yłamy 15 r.- sie, a w dod;,tku był narażony na ciągłe łajania,
:Na żądanie cenniki.
(52-13)
"Wołyń" czyni uwagę: Fakt to pociesz"hcy wobec pogróżki, kary. złe obehodzenie się, które czyniło
pow5zeclmego prz eś ladowania prasy i jej praco- mu zycie cięzkiem, tak, że opuścił upokorzony szkoBozklad Zimowy pociągów na
wników! ...
łę, w której dziobak prześcignął go zarówuo w chl'Stacyi Piotrków
Koszto'W'na podró2l. "Birż \lwyja Wie- dzellill, jak w pływauiu i otrzymał nagrodę z tyel!
domor,ti" tnr. 29) dono.zą: .Do naczelnika ~ t(lcyi w dwóch p rzedmiotów. Orzeł nie umiał W l łrapać się na
od
dnia
15 (27) Pażdziernika 1899 r.
wierzchołek drzewa. Jakkolwiek pokazał, ze z poDźwiilsku zgło ~i ł sie młody obywatel z i~ms ki z okoOdchodzą z Piotrkowa:
lic tt'go mUlsta i zaiąd/lł spccyjalllego poci~gu ku- mocą Hlcrzydeł wznosi się do tej wysol :o ści, policzoryjerskiego pou warunkiem, aby pociąg przybył do no mu to za błąd, gdyż nie uozynił t~go w przepi·
Do Granicy i Sosnowca
Do Warszawy
PeterslJurga ni" późUlej, jak o 2-ej w nocy. Zapy- sally spo~Ób. Niezwykły węgorz z szerolrrt pletwą
2
m.
41
w
1I.~cy
kury
jer.
3
m.
12 w nocy kuryjer
tany o prL;) czynę takiego pośpie~hu, młodzieniec od· piersiową dowiódł, iz umie chodzip, pł ywać, wum- 4 m. 34 w nocy osobolvy
4 m 57 w nocy osobowy
pywaó
~iQ na drzewa i trochę latać; jemu więc przypuwiedt.iał, Za tego samego dnia jest bal IV Peters9 m. 29 rano pocztowy
6 m. 3:; rano osobowy
burgu, na którym dał ~łowo tańczyć lilII/GUm z pe- zll"no wszystkie wyróżnienia.
12 m. 38 po poło osobowy
8 m. 30 r3no osobowy
(.Przegląd Pedagogiczny").
wną panuą. Przygotllwano pociąg, ~khd:liący się z
3 m. 4 po poło osobowy
11 m. 1 rano osobowy
lokomotywy i ~,ch \\"Hgonów. Uszezęś\iwiQny Inło
5 m. 4 po pol. PO~piC8Z.
1 m. 30 po poło pospiesz.
dzieniec :zajJlaclł IV kabie 1,002 rub. z I\o ph·jlrami. Licytacyje W m. Piotrkowie i obrębie gubernii. 6 m. 30 po pOło osobowy
(j m. - wlecz. pocztowy
Młodzieniec ten otrzymał nie ·jawno bardzo znMzną
9 m. 37 wiccz. osobowy
7 m. 53 wiecz. osobowy'
sukeesyję. I::lądzimy, że będzie mu przyjemnie, skoro
(lo Częstochowy
- łV dniu 5 (18) kwietnia w majątkn Korytnu
w.ymielJimy jego n3zwisko. Je~t to niejaki p. Frau- VI' pow. Iloworadoms 'dm na sprzedaż pary koni, bry.
Przychodzą do Piotrkowa:
CJSzelt Mobl, wlaściciel dóbr Józefinowo p ~ d Dźwió czki i sanek, od snmy 125 rb.
~kiem-. Ta.k l iszą .Bil'ićwyja Wiellumosti".
Z Granicy i Sosnowca
Z Warszawy •
- 19 kwietnia (2 maja) w m'\jątku Raciborowice
Oto próbkajQzyka w dołącZHlych do spp- w pow. piotrkowskim na spr~"daż koni, ch>ląt, u- 12 m. - w nocy osobowy 11 ITI. 15 w nocy osobowy
cyfików apttcznych otJja~nielliacb: "Hematogen Her- przęży, od sn my 580 rb. i niżej.
tela· zawiera w,sobie chimiczne połączenie swieżej by- 27 marca (9 kWIetnia) w majątku Ostrowy 11'\
Poleca się pierwszo'l'Zęlllły
czej krwi i żelaza. Srodlk ten wzmacnia organizm, sprzedaz fortepiallu, stołu i l;rze~eł, od sumy 230 Ib,
a
tlLni Hotel A..ngielsld
nadaje siłę i krew jak n dzieci, t~k i u dorodnych.
- 2M marca (10 k\vietnia) w m. PiorTk l)WH~ na
W skazany 8rodel\: zawiera wzmacniMjące i ż yz n e po - sprzedaż warsztatu ślusarSkiego, od sumy 437 r. 10 k. w 'lHic.fcie Częstociłowie~ w blizkości
karmy, łatwo przyjmujące Się każdym organiZilll'lll,
- 26 czerwca (9 lipca) w sądzie okręgo \\ ym piotr- d worca kolei że1aznej.
pl'zenasza się i ! łabyln żołądkiem w przflc i1\gu dłu· kowskim ua sprzedaz ni~ruchom o ści, połnżonych w
.~~~-
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TABELA LISTÓW ZASTAWNYCH

Towarzystwa Kredytowego miasta Piotrkowa

Co będzie na wystawie
powszechnej w Paryżu?

Losowanie II.
listu

Rub. 100

\

.N9
20070

\

Wal'tość

listu

I

Rub. 250

.Ni!

I

Wartość

10099

VIIOVJ[O pnnZł[MMV
l\U1I1d l nkujll
[fi ~uu p. t.[liII I
artykuły

wylosowanych w dniu 14 (27) marca 1900 r.
Wal'tość

A~

stanowiące doskonIIły

listu

I

Rub. 500

li
5063

I

przewodnik po
wystawie paryzk iej.

Wartość

.Ni!

listu
\

Rub. 1000

10

20201

Kroniki

Bolesława

Hrłlbia
W dodatku

na Rostocku.

rozpoczął

re~ującej powie ś ci

20268

I

I

I

Wyplata należności za powyższe listy dopełniać się będzie w Kasie Towarzystwa i w
Banku Dyskontowym Warszawskim przez firmę "A. Peretz i S-ka" prowadz~cą wydawnictwo
"Gazety Losowań" (Warszawa, Krakowskie·Przedmieście d. Xi 53), poczynając od dnia 17 (30)
lipca 1900 r., lub też na żądanie wcześniej za potrl\ceniem dyskonta w stosunku 5% rocznie.
Powyższe listy zastawne przedstawiane być winu y do wypłaty z 13 kuponami.
Nominalna wartość brakujących kuponów, po strąceniu z niej 5%, potrąconą zostanie z należności za listy zastawne.
Listy zastawne po upływie lat 30, a kupony po upływie 10 lat od daty płatności, t. j
od 17 (30) lipca 1900 r., tracą wartoŚĆ.

Piotrk6w, dnia 15 (28) marca 1900 r.

Prezes W. Otto.
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Prusa.

W odcinku z'lmieszcza ciekawą powieść
historyczną Bogdana Ronikiera p. t.

Prawo

druk bardzo inteChampol'a p. t.

starszeństwa.

PREMIUM

BEZPŁATNE

Pisma Zy[mnnta

Krasińskie[o

co kwartał tom.
Prenumerata. wynosi: na prowincyi
wraz z przesyłką Kuryjera i Dod!ltków
Rocznie. •
rub. 9 kop. Półrooznie
. . , rub. 4 kop. 50
Kwartalnie • • • rub. 2 kop. 25

Kantor Administracyi: Warszawa,
Krakow.-Przedm. 1617,- w Łodzi

Piotrkowska NI 83.

(2-2)

TYDZIEŃ

6

Ogłoszenie.

lur.-Wiedeńskiej

TRAW, ROSLIN PASTEWNYCH

w dmu 1 Kwietnia r. b. specyjalne pomieszczenie dla czasowego przecllOwywania ręcznych pasażerskich pakunków.
Mając na względzie, w danym wypadku, wyłącznie tylko
wygodę pasażerów, kolej. żelazna odstępuje na ten cel li tylko
pomieszczenie, lecz za uszkodzenie lub zaginiecie złożonych rzeczy żadnej odpowiedzialności ponosić nie będzie.-Odpowiedzial
nym w tym razi e będzie Warszawski Związek Giełdowy, któremu powierzono zawiadywanie pomieszczeniem, o jakim mowa,
oraz pieczę nad przechowywanemi rzeczami.
Przyjmowanie i przechowywanie rzeczy odbywać się będzie
według przepisów, zamieszczonych w Okólniku Ministeryjum
Komunikacyi z dnia 24/ 25 Sierpnia 1898 r, za Xl! 14971, opublikowanym w Xg 983 Zbioru Taryf dróg żelaznych rosyjskich.
(3-2)

DRZEW LEŚNYCH

*
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*
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~

DO SALETRY
PATENT DOBRY'EGO

poleca jako reprezentant
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Świeżo otrzymane towary jako to: Rodzynki, Migdały, •
Daktyle, MarJDoladę, Cykatę, Wanillę, Skór-I
• kę POJDarańczo~ą, SalaIlli i SZYNKI LITEWSKIE na sposób \yeetfalski, Pasztety Strasburskie
i na funty Masło SIllietanko~e i świeże solone, jak równiez w wielkim wyborze WINA WĘGIERSKIE, Francuzkie, Hiszpańskie, Reńskie i Krymskie, Koniaki, Likiery! Rumy,
_ Wódki, Porter i Piwo Krajowe i Zagran~czne.

•

t

I

..-___I_----_____I_-----CENY

MOŻLIWIE NIZKIE.

~

(1-1)
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zuzywające

I

najmuiej siły pociągowej, dające naj rówz pomiędzy znanych pługów

POLECA

Biuro Zwiqzl..u Boboczego mieści się W domu
.JW, 22 ulica .Mazou·iecka w Wa,·szawie.
(3-2)
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- -

.

Dla uniknięcia falsyfikatów, wino sprzedaje się
tylko w butelkach opatrzonych pieczęciami i plombami
towarzystwa "Karmel".
Spl'zedaje się we wszystkich handlach win.
(7-5)

niejszą orkę

Ma zaszczyt podać do wiadomoś ci osób przyjeżdzających
do Warszawy, że na zasadzie umowy zawartej z Dyrekcyją
drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, w specyjalnie urządzo
nem pomieszczeniu na stacyi Warszawa tejże drogi przyjmuje dla czasowego p,'zechowania baga~e pasażerskie za sznurowemi kwitami.
.
Za przechowanie każdej sztuki przez dobę pobiera się kopIejek 5.

poleca. na. na.d.chod.z~ce Święta.

JE

....

(8-7)

Li~~~w~~i~~~

K

Gesia .N'~ 11. Telefonu 1433.
Składy: Gl~aniczna Xl! 2. Telefo1J.U 147.
Praga, Targowa Xg 33.

zaleeane, jako

War~zaw~Ki m~~d~w~ ZwiązeK R~~~~Zf (Mt~l).

,

'W'IN I

~

~

naturalnych
Ó
HONIAH ~

DWUSKIBOWCE VENTZKIEGO

A.LFRED GRODZKI

B,

8
*"M

Palestyńskich

.~~~)~ł(),ł(I~~ł()ł(),~~'()ł()~)'O~ł()~I )~)~)Oł()ł(.

DWURZĘDOWE

33. Senatorska.

wyłączna sprzedaż

lj

Siewniki do NAWOZÓW SZTUOZNYOH
PArrENT SOHLOERA

I! ~a~a~1 Wi~ iTowar~w ~ol~~ijal~fc~

(8-7)

~

Siewniki rzutowe PATENT BEERMANNA



WARSZA WA, 33 SENATORSKA 33.

~

NAGRODĘ

WARSZAWA

ALFRED GRODZKI
g

wielki medal srebrny L klasy

Siewniki

POLEOA

B
TowarI~~tw~ "Karmel" War mwaB
fi
fi

Na konkursie Duńskiego Towarzystwa Rolniczego w Hillerodsholm
w którym brały udział najbardziej znane siewniki jak Sacka klasa
II, III & IV, Zimmermana .HALLENSIS", Eckerta .BEROLINA·
i inne, otrzymały jako NAJDOSKONALSZE

PI. ERWSZĄ

i

.~~~~~)~I)~)a:«)ł()~~~~ł()ł(I),~~~)Q(.

RZĘDOWE

W. SIEDERSLEBEN & CO

t

/

~iniej8~em podaja do wiadomości, iż na stacyi Warszawa kolei
żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, w nowo wybudowanym gmachu ~la przychodzących pocią!!ów pasażerskich, otwarte zostaje

SIEWNIKI

14

ŚWIEŻE NA.SIONA.

-_._+---

Dyrekcyja Kolei lelaznej

~

ALFRED GRODZKI
WARSZAWA, 33 SENATORSKA 33.
Cenniki i katologi

wysyłają się

franco i gratis.
(24-7)

"NADZIEJA"

Zatwierdzone przez JW. Ministra
Spraw Wewnętrznych i kaucyjonowan e
pod firmą

PRACOWNIA
OBUWIA "WargzawskiB Biuro O[łOSZBń"
Damskiego i Dziecinnego

Męzkiego,

Otwarte w Warszawie przy nI. Wierzprzy ulicy do Byków, w domu księdza bowej ]i 8, wprost Niecalej.-TeJefoJiittnera w Piotrkowie,
Iln Ni 416.-Kaator otwarty od II rano
poleca się Szanownym Paniom i P anom
do 10 wieczór.
ze swem renomowane m obuwiem, za - - - - - - - - - - - - którego elegancyję oraz dobroć i trwałośó materyjału poręcza .

AKUSZERKA

Ceny umiaro wa ne.
Robota na termin.

(2-52-23) przyjmuje panie na czas dłuźszy,
Udziela porad swej specyjalności. Po.
koje. oddzielne ~ wspólne z nowoezesneml wygodami. Cena przystępna.
egzystujący od lat 33,
Warszawa. Zielna 29, losze piętro,
w domu W-go Wyznikiewicza przy ul. front róg Swietokrzyskiej. (24-13)
• Piotrowskiej'
Do dzisiejszego num.e~u. dołącza ai ę
. est do odstąpienia
J
arkusz 6 pOWl6SCI p. t.
wraz z towarem, na przystępnych wa.
runkach. Wiadomość na miejscu. (2-2) PRZYTULISKO l ZABRAMKA.

SkIep SZ kI any

~~~~~~~I_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Redaktor i wydawca Mirosław Dobrzański.
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ostatnie już zasoby życia wyczerpywali z siebie w
coraz słabszym oddechu.
Skoro w ożywczem powietrzu po burzy przyszli
nieco do siebie, pożeglował z nimi biały anioł w stronę, gdzie się fale niebieskiego błękitu rozpływały w
białość promienistą, jak najja~niejszą, ..
Drugi zaś z archaniołów, archanioł złej nowiny,
zwiastun zapadających cieniów pokuty i żałoby, o
szerokich, powystrzępianych czarnych skrzydłach, spuścił się do pieczary Czernucha, zawalił ją ogromną
opoką i zapieczętował znakiem krzyża, który nakreślił na głazie ognistym mieczem. Pozostawać on tam
będzie, aż gdy się czasy spełnią .. , Wonczas, Wala
Góra złotokędziorny, w postaci już Waligóry, Olbrzyma Wskrzesiciela, spłynie z ohłoków, odwali
opokę z pieczary Czernueha, siądzie mu na kark,
chwyci za jego trąbę huraganów i wygrzmoci z niej
zmartwychwstańcze hejnały i alleluje swobody. Wonczas z wybuchu radości zatrzęsie się ziemia i wypuści
z łona swego wszystkich przez niesprawiedliwość
ludzką tam strąconych; albowiem kto przed czasem
do grobu schodzi, żyje w nim, i czeka wielkiego pozwu, co kamień krzywdy odwali mu z piersi, aby
stanął okazać niewinność duszy swojej i dożył godziny dni swoich na ziemi. Wonczas spuszczą si~
morzem wzniesionych ramion wszystkie siekierki gÓl'
na głęboką łez dolinę i rąbać będą łby potworne
smokom ciemności... I stanie się potem światło, a.le
już bez nocy, dzień bez zachodu, życie bez łez, śmierć
bez boleści, radość bez końca... Wonczas wszystko
złe zniknie z oblicza ziemi... wrogowie podadzą sobie

XIV,
K L E O H D A.

W źródlanej górze, zkąd tęczową kaskadą wytryskają potoki Szumnej, wznosi się cudowny pałac
z kryształowych okrąglaków, zbijanych grubemj, calowemi, ze szczerego złota gwoźdźUli, a pokryty strzechą z koralowych gałązek. Mieszkała w tym pałacu
młodziuchna dziwożona, "jutrzenką Różyczką" zwana •..
Zamiast ocząt miała oua błękitne gwi azdeczki zorzy;
włosy z czarnego lnu górskiego, ciemuiejsze od chmury naj czarniejszej , zawiązywała chusteczką, utkaną z
proUlieni budzącego się słonka, a buzia jej w uśmiechu rozwijała wdzięk po wdzięku, jak
pełna róża swoje setne listki... Była ona cudownem
zespoleniem kwiatu i gwiazdy w młodziuchnej niewiastce... Zdała się raz to gwiazką rozkwitłą, to znów kwiatem promieniejącym, to różaną jutrzenkową różą, a była
istotnie młodziutką karpacką dziwożoną "Dobl'uchną".
Kiedy w narzutce z mgły jak naj bielszej, przepasana paskiem z gwiazdek dyjamentowych, wyszła
ze swego pałacu i stanęła pod kaskadą, to taki bił od
niej blask żywy, iż fale spadające grały jednocześnie
siedmią barwami światła i siedmią dźwiękami harmoni... cały wodospad zamieniał się na grającą tęczę.
Śmiertelnik, gdy ją wtedy zobaczył, z zachwytu dostawał szału, serce mu się zajmowało płomieniem, gorzała i głowa, tracił przytomność ... i byłby zginął niezawodnie do stóp się jej rzucając, gdyby polska dziwożona była okrutnicą ... Prawdziwa to jednak Dobrullajczerwieńszych

Przytulisko i Zabramka.

7

e'UJ~n Ap~~M

Iqoy "'UIlI!O 'l'!Jf:0IMOd PotBA.WO.łZ<lzJda!u 'Ul(

-~~!o ~f Aq'qAJJf:od 'tn{u9!u1}d ~rom ~u[a1Ja!wę()!u 'BInłO

00 'Ał2m faUUOA\ ęp.z ~s'B!wuz " 'A.ruM 02a!l(zpuI 'E!O
-.l..'{o auoM.tezO .l..oll [U1 02 'AtSlSa!W JI9JO&\ Aął'G t ol(all( all1
'fafom !B.Hl!d 0JtzoauolB fUr Aąołuz.102 a!u nz.q~lUM fIU
-9PI M '!oęOJI z ~nnfłPI tłU AqAłur.atS 'yPotsod ?lIplm Aq'C
'9!Um aM .l..nolds a!B 00 '9USR! !JtAWO.ld "'M9JJt ?UUAłd
qOlu M .l..qułazol/z 'aUOA:\.wzO pnado.Il( M a!B Aq.l..ł!ua!WZ
qo!om qO'Cł .\r- M a!l(sa!qa!u p[.la!Jf:BI "'uuuęa{9!OU a!B
m.l..ql/WU8 u 'AUOfOM lzP '1n{zo,\7.SU p ollI.l..t lm AqP.łll~SOZ
'Wlf!urapa!mę 'Ilłuqo0Jt0d mAqAp2 aIY fwatBaf W!Jt 'WatB
-ar !Jf:9 do P '020Jt!u !nu 'afoq alu fat alB lzpn'I 'uJf:M9łS od Ol(M9łS our'CJt~f 'op1lwęa!u 'C.I
-n) JIazoaIJt z a!S ł'CMZ9pO-l1n{Uł·IU qo 02()~l(zpnI 02azB
-fa!u'{oa~odr'Cu uZBnp z ar-0m ?loęcdazJduz 'C:ązBnlud wap
-a!uqlld mgupa! Apapl 'aqoBo imp02 lIU y~u2.l'llt !{a!węo
~lB
Y 10uofOM!zP OUMap?ll[ uufomra!M. "'a[oąo Ama!u!2z oq jW'Cu UPU!q
o~ '!Ilę0ł!m a!qot ul[ fallfI'l!M z uqOt ptm afaIoq maf
zoaI '''a!umazaq ol(I /\t '~aMtła 9!.MHęazozsn ! ?!l'wo ap
a20m oq 'a!B ZBa!O Ot 'mAusaZOZsa!u wgpEu[at.Ialwę puu
pęom fa!Jf:oqał~ z mUMUZIlU ~UZIl9p.l9B ?ęa{oq at mar
'AłuJtS o ?uJf:Sl/ZJtZO.I a!B zsuw alum uIP l/!UUtMo z a f
'{ęAW UU Hoq ęOIl 'arnłl( UIl.laB M a!um ęoO 'maBoł2 mAUr
-o~uł 'wpIPoła 1IłJI9ZJ-j9ZIlV a ItłZS A.lqOp 'f9tS '''!l(zllaIl( 'ilU 'Bł!~
-nZ.1 ! aP1M. malU z l/łtlUnspo 'azJtg!Mod !wuUO!mu.1 a!q
-a!B po OUftlqllAdpo l !Ilęudaz.ld po alB Uł!Il\,.IMPO
"'a!zpM'tlz M.
łUmAZJtSM l 91l.1aB fa[ ł~UB!llę faM.la!d f!U A7.B~a!M. aZI)
-zaaf IU'{o Ap~ '?lmAłdaz.ld gr Aq'C '.l..ł~w alU] Im 'IluolUl

on

.

-'Uds gJQPl 'AUO.IOJf: atiH'Cl[8, a[oM8 .l..łUOU,qB ! 'AUpZ.ll
'lłwr 'lł'\ł!Ml{1l a!8 A.I92 f! 'uoow kl{u~ z 9!ma!Z M. rednl
!ma!ml7,.IIHo !w'Bdots Il 'M9uu.10!d a2n.ltS 'B0I8d o2ap
-~W){ z 'all!MlIlJ.8.l..łQ {uzozsud lmUZ.IpZOll 'M9u1l2u.mq Al
-owz.12 ł'BM-AqaJtAM n~o.I 0~a[oM8 O~alHm!WC}{ z "'ulloI
-'\łZ8 ~!oęoPla!oęM {iwqonqAM 'l0UU.I<lZO JIop! ,\\ ual ~N
·~!lIa!"d'Bqz oMaz.!p !mUUO!LU\I.l !wapw !Ia[qo ! Z.l'l'lMl UlI
afoqo !tpud 'ł!8 1l!Ua7.0va!oA,\1 z '~}'[~rw UfO g: pocI
···AfQ.l faMolIAz
-nm.l'Cl(-ouma!1l op imqopod 'uł~knlo 911W'\łld ~ł8Ul M
lIł!UmQ'CZ a!B M9uZ l auu.l ullZOAPO{S ł '\f 0 I'IlZ 'Cp~ M
1\l10Jf: Z 'OIU!O fa r aM.O~9.1-0łll!q IlBZIlO.lq 'ułazllod »lIM
-Ał d8 l 'CłsA .!l AM 'UM-Opuol( Ul[fU·qS "·Auqoll.lą O a ę·wld
~O~r!q OMA'{o M waun.!o!d ł!zpo~u ApalM qlluu.lazO
,"p\aw fafog: op Iloa.l !I'\ł2U!OJM ~nf ! Płzoa!on [glUt
-lI~BO l.l..zozs lIU fn[ als !I'CJalZpM al16.0JtIl'\łqW}I
'''~mz!lq
ąO'lll(~9Z.Iq

qll.l..uoM.taZO o '~M'CU!S i8{'IlW M I'l!S lIłau2
-~loę t88!wqOAlllu fal 1l.19tl[ '!l'C M.. au'C.I t:Jf:0qa{~ ~!II
'łlłAfOłUZ Oa!M ZlW1Z '''!l[ZOA pOł8 JIazoM A.!od8 a!qos
AZJd azozsa[ '\łł'C!W 'UuqoU.lqoa 'oloZO M maun.IO!d 02
ł!JU.!l qllnu.ldzo Ap2 'Ałtłl!8 a!Moł Cld uu IAq ~nr
'Plaw fa~og: ra!u UlI fao~ f01S op
'!Jf:zoG!on fa!ul'lqso ~amo.qs ozp.mq qO'lllu.ml! qouJts
-!MJll od O~ZOl/Jts '~!n z l~a!q ! auqonJqoa uUO!m'll.I
A\ łUM.lOd fazpl'l.rdwazo '02 AZSM.l..ZOUqoz 'UlU M.
01 łAU
"'a! uaZJlSazJd
UlI UUJOld IUM..l..rBI.l..M. uopld o~ap~'Rl( z 'UZ.IW!MOd ilduł
U!u;}zJGpn m9p f llJt od U '!l[Aznm fazll.mqol'\ł!M~ fat op
·qonu.Iazo

-

6fr -

-

89 -

-

48-

-

53-

chna ... jednym więc rączki ruchem wionęła od piersi
i odtrąciła nim zucbwalca od przepaści, iż padał wznak
na ziemię, trąc czoło, jak srogo zbudzony ze snu czarodziejskiego.
Dobroć jutrzenkowej Różyczki była tak wielką,
że, aby widokiem swojej osoby nie wodzić w ę drowców
i pasterzy na pokuszenie, zbierała zwykle "słodyczkę"
od północy do pierwszego świtu. Wła śnie o tej porze,
gdy szczyty skał i wierzchołki świerków igliwiem swojem prześlicznie zarąbkowały Bię na złotym różu wschodzącego słońca, ujrzał Dobruchnę na ciemnem tle jodeł, jakby w ramach obrazkv" młody pasterz Wala.
Dzielnego tego juhasa "Górą" też nazywano dla olbrzymiej postawy, iż jasnemi kędziory głowy, jak góra słonecznym wichrem, za.wsze si~ unosił nad obło
kami mgły, co zalewała hale i jak góra w głębiach
na dnie, tak on w piersiach swoich ukrywał prawdziwie złote serce.
Wala Góra na widokjutrzenkowej Różyczki w cieniu jodeł stanął osłupiały, rażony jakby urokiem cudu,
Dobruchna rzucila. okiem na pięknego góralczyka i przenikającym wzrokiem dziwożony, przez skórę,
iakby przez szybę z kryształu, zobaczyła w pit'll'si jego serduszko prawdziwie złote, to serduszko, co do ócz
miota same dobre blaski i sprawia, że nad wszystkie
gwiazdy i kwiaty milszą jest twarz poczciwego czło
wieka...
- Żal mi go bardzo ... --pomyślała w duszy i poczęła przed nim uciekać, aby marnie nie przepadł...
Z nad brzegów przepaści byłaby się Dobruchna ulotniła z samych prawie rąk Wali, bo już położyła ra-
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dały

z ogromnym hukiem w wąwozy i roztrzaskiwana drobne okrzoski i odłamy ...
Wala z Dobruchną w burzy tej, która z posad
swoich wstrząsała gór łańcuchy, byliby zginęli niezawodnie, bo i Ostatnia. ucieczka zgięła się, niby
maszt przed pęknięciem, gdyhy nie pomoc Bożej Mę
ki .•. Roztoczyła ona nad nimi swoje opiekuńcze ramiona i brała w nie wszystkie piorunów strzały...
Nachyliła się też już była od tej macierzyńskiej obrony, jak staruszka tgarbiona i byłaby w końcu może
pod piorunami runęła... ale ulitowali się niedoli ludzkiej aniołowie w niebie i zapłakali w żałości ... Lunął
natychmiast deszcz gwiaździsty, bo każda gwiazda,
spadająca na ziemię, .jest anielską łzą litości.
mewa ona światła zagasiła wszystkie pożary,
wzniecone przez pioruny, zalała trąbę huraganów
Czernucha, a samego tak przemoczyła, iż romiękły w
nim granitowe kości do żelaznego szpiku, i chwyciła
go drzączka, jak w zimnicy... począł więc wlec si~,
stękając do swojej pieczary, podobny do postrzelonego niedźwiedzia, co szuka barłogu aby kulę z rany
ły się

wylizać.

Jeden z archaniołów, archanioł dobrej nowiny,
zwiastun wschodzącego świtu łaski, o długich powłó
czystych, białych skrzydłach, na łódce z białego obłoku, srebrnym rozcinając wiosłem niebios lazury,
przypłynął do Ostatniej ucieczki pod Bożą Męką. i
podał z kolei prawicę swoją Dobruchnie i Wali, aby
ich podnieść z ziemi i dopomódz do wejścia na łód·
kę, gdyż zranieni oboje i burzą na wszystkie strony
miotani, pomdleli z wysiłku obrony i tak osłabli, że

