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ogłoszenia zagraniczne po kop. l!.
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Katarzyńskiego
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(obok magistratu).

wyjątkiem świąt.

Ogłoszenia przyjmują:

Redakoyja, wszystkie księgarnie i następujące kantol·y ogłoszeń: w Warszawie .Biuro ogłoszeń Ungra." Wierzbowa .1& 8;
handl. inf.-komisowe "Bernard Bersoll", Królewska !fi 51; w Petersburgu i Moskwie Dom handl. "L. i E. Metzl i S-ka".

ROWER ANGIELSKI
wyborowy, do sprzedania, wraz z dwnnastu
róznemi dodatkami i przyborami, oraz podwójnym
łańcnchem i kółkiem trybowem. Wiadomość blizsza
w Redakcyi "Tygodnia" lub w sklepie galanteryjnym p. f. "Ju.lijan Bastrzycki" w Piotrkowie.
(3-3)

Szkoła
pod

względem

ludowa
hygienicznym.

pewne znużenie, przy nieco przyspieszonym
oddechu, gdyż do wymiany gazów w płucach wolno im używać mniej niż 2t metra
sześciennego powietrza (norma według proł:
Erissmana = 5 metrom sześciennym), a tempe~atura w szkole dosięga 18° R. W ławkach siedzą uczniowie, a najmłodsi 7 i 8
letni kryją się w nich, bo pulipty ławek
dla lli.ch za wysokie. Ten i ów zajęty jest
pisaniem, a postawa jego ciała przy tej
czynności przybiera nienaturalny kierunek,
bo uczeń swoim organizmem zastosować
się musi do wymiarów ła.wki, często dla
niego nieodpowiednicb; dzieje się zaś to kosztem siły jego mięśni, które przecież po
pewnym czasie się wyczerpują."
W ogólnej liczbie 100 szkół zaledwie 9
czyniło zadość normie profesora Erissmaua
co do ilości powietrza, przypadającej na
jednego ucznia; reszta rozporządzała powietnam w ilości równej" ł a nawet 1/10 (!!)
tejże normy.
Jeszcze więcej szczegółów w tej ważnej
sprawie znajdujemy w "Przyczynku do
hygieny szkół ludowych" pióra doktora J.
Pełczyńskiego z Kolna gub_ łomżyńskiej_
"Przyczynek" powstał również z odpowiedzi na kwestyjonaryjusz rozesłany przez
dora Pełczyńskiego do nauczycieli w powiecie kolneńskim. Nadeszło 147 odpowiedzi na 200 kwestyjonaryjuszy. Stosunek względnie niezły. Nawiasem mówiąc
w obu wypa.dkach korzystano do przesyłania kwestyjonaryjuszy z drogi urzędowej,
i były one opatrzone w pozwolenie cenzury.
Lokal szkolny nll:lczęściej nie odpowiada
swemu pzeznaczeniu, bo choć wzniesiono
go "specyjalnie na szkołę," ale myślano
jedynie o taniości. "W 16 wypadkach szkoła mieści się w jednym domu z urzędem
gminnym i eo ipso z aresztem, jedna mieści się nad szynkiem i domem zajezdnym,
dwie w sąsiedztwie służby kościelnej; dziatwa więc jest narażona na niebezpieezeń
stwo podlegania chorobom zaraźliwym, przenoszonym przez osoby odwiedzające zmarłych, lub przez chorych, przywiezionych
do spowiedzi, a często przesiadujących u
dziadów kościelnych! Więcej niż połowa izb
szkolnych jest zimna i wilgotna; 120 szkół
na 147 jest pozba.wionych rozbieralni, co
wpływa nader ujemnie na zdrowie dzieci,
zmuszonych spędzać 6-8 godzin w przemokniętym ubraniu w gorącej izbie. Dalej
idzie brak dobrych ławek zastosowanych
do wzrostu uczniów, brak wentylacyi, brak
ustępów nietylko ogrzewanych ale wogóle
jakichkolwiek, brak podwórza, sali rekreacyjnej, studni z dobrą wodą do picia, wreszcie brak powietrza, który w paru szkołach
sięga 1/~O_I/15 normy!
Na zasadzie własnych spostrzeżeń, po
zbadaniu stanu sanitarnego szk6ł w naszym
powiecie, moglibyśmy wraz z doktorem Peł

W "Zdrowiu", jedynem czasopiśmie polskiem, poświęconem sprawom hygieny w
szerokiem znaczeniu tego wyrazu, spotykamy dwa artykuły, malujące stan hygieniczny szkół początkowych wiejskich i miejskich.
Pierwszy p. t . "Szkoły ludowe", opracowany przez doktora H. Podolskiego z W ęgrowa, na podstawie kwestyjonarYlusza 1'0zesłanego przez wydział ludowy Warszawskiej Wystawy Hygienicznej, rzuca wcale
niekorzystne światło na istniejącą nawet
wśród warstw inteligentnych naszego sp 0łeczeństwa ospałość w odpowiadaniu na
kwestyjonaryjusze. Rozesłano ogółem 1035
kwestyjonaryjuszy, m·ających na celu dowiedzenie się "w jakich warunkach hygienicznych młode pokolenie wzrasta na przyszłych obywateli kraju"; w tej liczbie 69
do lekarzy powiatowych. Odpowiedzi nadeszły z 6 gubernii o 100 szkołach leżących w 11 powiatach; brak tedy wiadomości z 4 gubernii lub 58 powiatów. Gubernija piotrkowska świeci nieobecnością w
towarzystwie kieleckiej, radomskiej i płockiej.
Rozpatrzywszy zebrane dane, doktor Podolski stawia pytanie "jak się przedstawia
nasza szkoła ludowa", i ocl.powiada.: "nasza
szkoła ludowo-wiejska jest to budynek
drewniany, kryty gontem a często słomą,
stojący zawsze przy gościńcu; budynek, mający wysokości od podłogi do pułapu trochę więcej nad 4 łokcie, z malemi oknami,
niedostatecznie oświetlającemi wszystkie
miejsca w ławkach. Dom taki dzieli się
na 2 połowy: jedna połowa, lub pewna
cześć domu, przeznaczona na mieszkanie
dhi nauczyciela; druga połowa budynku
na izb e szkolną. W chodzimy do owego domu pl'~ez małą nieogrzewaną sień, do ścian
przybite są wieszadła na ubranie, lecz ubrania nie widzimy, bo zwierzchniego ubrania uczniowie albo nie zdejmują, albo
widzimy dziesiątą część tego, co być powinno. Na progu izby szkolnej uderza nas
cieżka i duszna atmosfera, bo... miejmy na
uwadze, że to pora zimowa, okna szczelnie
zamkniete i oklejone, a wentylatorów w
szkole niema. I oto ciekawość nas wzięła
wymierzyć wielkość izby szkolnej i obliczyć ilość powietrza, jaka wypada na je- czyńskim napisać:
dnego ucznia. I nie dziwimy się teraz, że
"Stan sanitarny szkół naszych, jeśli
na twarzy nauczyciela i uczniów odbija się tak rzec mozua, woła o pomstę do Boga.

Biur(ł

Poprawić ten stan jest rzeczą niezmiernej
wagi. Rzecz ta dałaby się przeprowadzić
jak należy tylko wtedy, gdyby fundusz
szkolny tworzył się drogą nałożenia podatku na ludność, którego wysokość powinny
określać nie gminy, a władze naukowe;
gdyby następnie funduszem tym rozporzą
dzały instytucyje, które odczuwają lepiej
istniejące w tym kierunku braki. Jeśliby
zmiana ta w przyszłości uwzględnioną być
nie mogła, to przynajmniej, my lekarze
powiuuiśmy żądać, aby: 1) gmach szkolny
budowany był według specyjalnego planu,
przyczem izba szkolna powinna być dostatecznie oświetloną (powierzchnia okien powinna stanowić co najmniej l/S powierzchni
podłogi- patrz Hygiena profesora S. Erissmana, wydanie 1899 r.) i zawierać tyle
powietrza, aby w szkołach. miejskich na
ucznia wypadało nie mniej niż 4, a w
szkołach wiejskich nie mniej niż 3 metry
sześcienne powietrza, 2) aby izba. szkolna
była dostatecznie wentylowaną przez urzą
dzenie wentylatorów, które mogłyby działać i w zimie bez wpływu na zmianę ciepłoty izby szkolnej, 3) aby przy izbach
szkolnych były wszędzie ogrzewane rozbierainie, 4) aby przy każdej szkole była wła
sna, dobra studnia, z dobrą wod~ do picia,
wybrUKowane podwórze i choć niewielki
ogródek. W ten sposób szkoła wiejska stanie się wzorowym budynkiem na wsi, a
wychowańcy jej, wyrósłszy na ludzi, według tego wzoru swoje chaty budować będą mogli n.
D-r Stanisław Skalski.

~ .

Plt1,n i Regulacyja Piotrkowa.
(Z powodu zamierzonej nowej regulacyi miasta).
(Ciąg

dalszy)_

Upos a żenie mierniczego powinno być stałe, z zastrzeżet.iem, że po ukończeniu czy nności, sporządze
niu nowego planu (nie pomiarl1) i ułożeniu rejestru,
jehli mierniczy nadal okaże siQ zbytecznym, nie
będzie 'lliał do zarządu miasta z powodu uwolnienia

go

żadJ1 ych

pretensyj.

Wysokość uposażenia zalezeć

winna od ustanowio-

różne czyuności, z których mierniczy
wyrachować się będzie obowiązany, a w rar:ie nie
wyrachowania się, winien odpowiad'łć z zarezerwowanej kaucyi. Ponieważ wiele wazyć będzie gorliwoŚĆ w pracy, a prz6/; to p~ęd8ze i tańsze wykoń
czenie czynności, więc mierniczy do czynności w okolicę odrywać się nie może, a z otrzymywanego wynagrodzenia powinien wyrachować się na. zasadzie
taksy I'a c~ynności, licząc oddzielnie:
1) za trójkątowanie plaskokreśloe;
2) za kopię plann llergemana wycilłgniętą tuszem,
gdy poprawki mogą być karminem a projekta regu-

nej taksy za

lacyjne niebieskim kolorem na tymze planie oznaczone;
3) za uzupełnienie miejSC na planie Bergemana
uszkodzonych;
4) za wniesienie na. ten plan zaszły ch zmian przez
wyprov. adzenie nowych dróg, nlic i t. p. - z wyśle
d:t:enieu jakie Skrawki gtliliie pozostały i w czyje
pneszł)' posiadanie;
5) za wyśledzenie zaszłvch zmian w posiadaniu
gruntów rządowych, duchownych, miejskicb, prywatoyclJ i na. ja.kich prawach są posiadane, z wprowadzeniem tego wszystkiego 11:1 kopiI} planu, Igo-

2

TYlJZIEN

z:

naj większych odkryć końca XIX, go
Związek ten, stanowiący połączenie
w~gliku z wodorem, odkrytym już został
dyńczych
p c sesyj;
Na mieJ'sce burmistrza, po p. Martyniuku, w pierwszej połowie bieżącego stulecia; do7) za sporządLenic
nowego rej~sh'u obecn('go stann za wsze na Z:IS 1<lzie pomiarn Bargemau8;
który obj ął takież stanowisko w Tomasz~- piero .i eunak rok 1894 zadecydował o waż
8) za wprowadzenie na t~n nowy phu (nie n~wy wie-Rawskim, został mianowanym p. FI- ności tego gazu w życiu praktycznem; wówpomiar) proiektów regulaCYjnych t~k dotąd zatwI~r- szer, referent wydziału finansowego w Czę czas to bowiem francuz Moisson i amerykadzonj"ch, jako t.·ż i tych, które na razie jako kOnIe- stochowie. Po nowym burmistrzu, obywa('I.De się ok~żą (tych rstatnich oddzielnym od uprze,
. nin Wilson wynaleźli sposób fahrycznego
dniego kolorellI);
tele miasta spodziewają si~ czynnego l wytwarzania związku uającego acetylen.
9) Z 'l sporządzenie nowego J'lomiaru w siedzibie, energicznego współdziałania w pracy uad Związkiem tym jest wtjglik wapnia-llołą
i~zeli ten oka7.e się konircznym.
. dostarczeniem różnych ndogodnień, jakie czenie ' otrzymywane ze sproszkowanego
Co do numeracyi pOResyj (przedmiotu bardzo waz~ inne miasta oddawna J' uż posiadaj' ą.
Po- węgla i wapn~l przy 3500 0 Celcij usza i zwa·
uego), hyłbym zdania, aby o ile możność pozwolI
utrzyma.'. dawną , Ul,ład ulicami z podziałem ua pa- między innemi, grono obywateli rozpoczyna ne Carbitem. Ow Carbit w zetknięciu z worzyste i nieparHstt', lem wiQkszą tu miałby n iedo- starania o za~ożenie siedmioklasowej szkoły dą daje wapno gaszone-i acetylen.
godnośćZe wymaga znajom ości uazwy ulicy, przy której handlowej; oprócz bowiem szkoły realnej w
Acetylen jest gazem bezbarwnym o przynieruchomośe jest pO!OŻUIl3- a to tern jest trudniej- Sosnowcu, Bpdzin i cała okolica dotychkrym zapachu czosnku, pochodzącym z zaszo że obecnie, wielc bardzo osób, nawet tu urodzo'i
nych, nitl zna wcale nowych nazwisk ulic. Nataral- czas żadnego średniego zakładu naukowego nieczyszczenia; chemicznie jednak czysty
ni';), że i dawne numt> r:l W rejestrze wykazane być uie posiadają. Wiele też rodziców jest zmu- nie posiada nieprzyjemnego zapachu. Acemuszą; będą Więc star p, nowe i najnowsze -- oraz s:lOnych wyRyłać dzieci swoje z domu, co tylen używany jest jako gaz i jako ciecz;
hipOoteczne (bo te zmiilnie nledz ni~ mogą)·
.
b
k t'
l
Opl ócz wynagrodz~nla stałego, pOlvinno Służyć ]>ocląga za so ą znaczne osz a I przy U'O- jako gaz skrapla się doŚĆ łatwo w nizkiej
mierniczemu miasta prawo wyda.wania plauów BytU' ~ci.-Pod wzgl~dem rozmaitych urządzeń temperatur2.e-skroplouy zaś, ulatniaj ąc się
acyjnych przy budowi e domów, jal;o też pralvo ko- lt1iejskich jest Będzin prędzej do wsi, niż ua powietrzu, zmienia si~ na ciało stałe
pij, pojedynczych nier~chomości" Ilaturalni~ za od· do miasta podobny. Bruki, regulacyj a u- podobne do śniegu; z kolei, stały acetylen,
dZIelnem ~vyn~grcdzenlern lIrzez lllteresantow.
l'
chodlliki czystość na ulicach i w do- przy zwykłej temperaturze, ulatnia się i
WIem, ze nIe tak łatwo naw:lczyć z góry ceur; 7a IC,
"
. .
prace uzupełniające; może się bowiem zdarzyć wypa· I mach. l t. p. udogodlllem~,. są dotychczas wtedy możemy go zapalić: następnje ciedek że określenie granic jakiej miejaldej posesyi, ~ prawie nieznane w Będzlllle! .. Nowy bur- kawe zjawisko ciała palącego się przy temprzywrócenie jej pierwotnego st:lUU, dl', mozuości mistrz ma zatem bard'lO szerokie pole do peraturze 85° C. niżej zei'a!..
ok.reśl,enia nast~pnych pose~yj i wyśledzeuia wł~suo- l'ozwinip,cia sw OJ' ej' działalności.
p.
Po tych ciekawych obj aśnieniach preleElCl miasta, moze bardzo WIele ezasu ItoRztować, ale
'i
za. to wielo pop !'awek uszkodzonego jJlauu, tylko
gent przeszedł do opisu konstrukcyi rozmapołączeniem linij prostych
y-alatwionem zostanie.
itych urządzeń oświetlania acetylenem, któJedno powinno wCBodzić w rll'tlgie przy ceni e szarych
tu powtarzać nie bedziemy. Ponieważ
cunkowej za robotę; ale też za każtle uajruniejsz(l uGŁOSY CZYTELNIKÓW.
acetylen ciekły nader łat~o wybucha, prze~upełnienie naleiy I'I1chować wynagrodzenie, dla możności ze strony mierniczego wyliczenia się z pobie·
to do oświetlania używa się acetylenu w
Szanowny Redaktorze! Skoro udzieliłeś stanie lotnym, który nie jest niehe-"pieczranej pensyi. Cty może być pod tym wzgl~dem IV
szczególnym razio j:l.ki wyjątek? Jeżeli przedmiot gościnności pani J. w Na 16 swego pisma,
niejszym od gazu oświetlającego. Ażeby
zbyt długo rozpozua'l a1:ym bvć mU8iał-to go tylko pozwól i muie wyrazić zdumienie nad dzipłomień acetylenowy był świetny, powinien
komitet bliżej określić jest wstanie; rÓlVuieź 011 winien
wnemi pretensyjami, jakie p. J. ma do fa- stykać ~i<i z jaknaj większą ilością powierozpoznać i obliczyć z góry uszk~dzenia. na pl'l'lip, Zl
których wyl'ówLauie ma być liczone wynagrodzenie, ktorek. Razi ją to, że lokal faktorki skła trza. Siła światła, jaką daje acetylen jest
Nie taję trudności, jakie przy pOdob oem l1Zupełnieniu da. sie z brndnego kuchniska i pokoiku,
19 razy wi~kszą od gazowego, a 4 razy od
planu napotykane być mogą; dlatego do tej czyn, że żyd chory leży w łóżku (czy pomimo
auerowskiego. Co do kosztów oświetlenia,
uości użytym być może jedJuie .nierniczy obznajmiochoroby powinien powstać na przyjęcie p. J?); to przy wysokich dziś jeszcze cenach carny nietylko ze w. zelkiego I'odzaju czynllościami
krawiec, zarabiający bitu, naj tańsze jest światło Auera, droż
trÓjkątowania, pomiarll, n:wizyi miernicz ej, ale i z że w drugim lokalu
prawem hipotccznem, aby wiedział, gdzio czego BZU- na życie szyciem, nie przestaje szyć na ma- szem lamp elekttyczuych łukowych, jes7-Cze
kać wypada! ...
szynie, że strój jego nie orlpowiada kode- droższe naftowe, dalej idzie acetylen, gaz
W każdYIll Iaz ie nowa kopia z llzupelnienieill nie
ksowi towarzyskiemu i t d.
zwykły, wreszcie najdl'oższe lampy elekpowinna przenos i ć k"sztów nowego pomiaru, i
Ależ, Szanowna Pani J., gdybyśmy to tryczne, żarowe.
sposobem analityczny'Q. doktadnie wszystko wyjasuiG.
Jakie zaŚ (lać ~talfl wynagrodze ll ie mierniczemu i tylko miały do zarzucenia faktorkom, było
Oto w możliwie największem skróceniu
jego pomocnikowi, p o dłng jakich con mają ~ię obaj by bardzo dobrze. Nie "strój Icka ani Icka
treść ostatniego odczytu. Treść tę poprzewyrachować z do kolJywanych czynności-to współ
imię", ale fakt wyzysku, niesumienności, bra- dził prelegent pięknym i pełnym zapału
nbhga iJi u, i kO,,; U 'JI O~i ~ o ,ta wiJ uill,-ży, do którego
bpz1'I'arunkowo miemiczy p,'zedllllOt znaj'ł y, ale nie prz!Jj· ku gwarancyi, lekceważenia istotnego nas wstępem o olbrzymim w ostatnich czasach
mujf!.cy żadntgo udziału w pracach dokouywanych, a ~,arówlło, jak i służących naszych, na skar- rozwoju chemii i nieobliczonym jej wpły
więc zupelnie ni~zależny, zaproszony być winien. Ioaczej cenie zasługuje; bo że chory leży w łóżku,
wie na dalszy rozrost przemysłu, wynamogą zajść takia nieporozumienIa i niellokładności,
a krawiec szyje na maszynie-to nie zbro- lazków oraz ogólnego postępu ludzkości.
j ak w Warszi1wie, POloocnii{ czy mier niczy klasy I,
wszelkie eZy:Joś :l i Jako sekretarz, czy konserwator pla· dnia. Palącą więc kwestyję 1l0trzeby kan- Wst~p ten stanowił naj ciekawszą i najponów załatwiae powinien, a op!'óez tI.lgo, mitle sobie toru i zaprowadzenia służbowych książe pulm'niejszą może stronę odczytu i kwalipowi~rzone ezynno ś ci iużynierskio dróg, bruków, mo·
czek, pani J. podniosła -- niech daruje- likuje się do całkowitego wydrukowauia,
stów i t. p., za oridziclnew o ~ eUielliE.'lm, dla odpo Ivie- czy!!to po kobiecemu.
S. Z.
co też i uczynimy w naj bliższym numedniego Vl'yracbolVania się.
J"sną Jest rz e czą, że mu si by.s wyzn a czone odporze. Cały odczyt, jakkolwiek obfitujący
wiednie lOi ejsce d la przechowywania rcj estrów i pla.
w treŚĆ nadel' specyjalną, dla ludzi jako
llÓW we właściwych szaf~ch i szufladach, sporządzo,
tako obznajmionych z elementarnemi zanych stosown ie do wielkości cięć planów (bez ich
sadami chemii i fizyki był zupełnie zrozuzwijania). Powinna być też włożona odpowiedziaJDOŚĆ Z;1, utr6yrnywanie w naldy tym stanie tak od·
miały. Pod względem formy wypowiedziany
'lauycJl planów i rejestrów jako teź i nowo sporzą·
Prosimy czytelników lliłl!lZYCI1 z min- był głośno, wyminie i płyunie; stylowo jedzić sit) ruającyeh.- Zdaje się, że na to JlaleZałob~ sta Piotl'kowa j całej piotrkowski('j
dnak nie został tak trolIkliwie opracowany,
Z~ stalego wynagrodzenia obu mierniczych potl'ąeac gubernii o kOloonikowanłe uam waz.
im ezę~ć jako ich wła8no i; ~\ ua ich rachuuek składa niejszych f'aktów i ciekawszych wy- jak tego po zdolności prelegenta mieliśmy
ną do kasy przez nich wskazanej, ale z zastrzeże
padków. Proste podłluie wiadomości prawo się spodziewać.
niem nie wydawania złożooycll aum bez zgodzenia jest dos&'łteczne; obrobienie nalezy
- '.I..'eatr. W pierwszą nieu'liel~ po
gię magistratu. Odbiór złożonych sum może nastą:pić do redłlkc:fi.
świętach, dnia 22 kwietnia, p. Janowski
(lO dokonaniu wszelkIch czynIlości, oddaniu planów
i rejt'st,r~w korni,tetowi m~ast~ i zrewid?wauiu c~łej
_
Ksiadz Brylik wystąpił z "Ligiją", sztuką tłomaczoną z
czynnosCl przez lunego ITllcrnlCzego. Toz samo puy I
" Z miastu,
. . Ponieważ
.,
.
angielskiego, której a.utorem jest właściciel
zejslIiu ze świata lub uwolnieniu ud ubowiązków, 3 o?eJmuJe chWIl?w? obowIą~kl prefekta w jednego z lepszyeh 101luyńskich teatrów, trareszta po wyrallhowauiu się z pobit'rauego wynsgro- glmnazyjum żensklem, COdZIenna Msza św.
gik Banet. Sztuka ta wię.!,jak mylnie opiedzenia.
,
'. •
'.
.'
, u Dominikanów odprawiać się b~dzie przez
,P~6IlZ pomIeSZCZenIa, ,J~K W)'Z~J, mleroIlIzy mUSI cały miesiac Maj o godzinie 8 rano a po- wał afisz, bynajmniej nie "została osnuta na
mlec posługę ao cz.ynuOSCI. Sam leden, na wet z po.
<
,
•
J k
tle powieści Sienkiewiczowskiej "Ouo vadis",
mocnikiem, nie moztl stawiać znaków trygotlometry- połud,llJowe na;b?żenstwo M~Jowe Ja co- była bowiem ona llapisana przez Bal'l'eta.
cznych, dokon)'waó prac łańcuchem, llni stolikiem. roczme O godzlllle 1/2 do 7-eJ.
na dwa blizko lata przed ukazalliem się
ani busolą, ani teodolidem, ~ni Bam narzęilzi nosić,
_ .
Potrzeba lIa to oduzielny fundusz wyznaczyć, jak też
Piąta "os~atn"a w ty,m se- słynnej tej powieści, która dopiero teraz,
na mat!lryjały: papier, tusz, kolory, tyczki. żerdzie, zonie prelekcYja "0 acetylellle" wy- jak wiadomo, została uscenizowana i o przedpaliKi, d,rewn~alle czy ~amie,uuf,;, wszystko należy ob· głoszona została w ubiegłą środę przez d-ra stawienie jej na angielskich scenach toczy
myśle~ l w !nst~'ukcyI zaml~śclc, cZyIm nakładem za- K. Nenckiego. _ Acetylen ten najnowszy sj.ę formalny bój w świecie literackim i arspokoJone byc W1llno. InaCZej-nIe byłoby kolIca uza. d
,..
'.
. l '
zadni onym Żada.niom likwiaacyjom i obrachunkom. śro ek oswletlema, owo naJwspama sze tystycznym Anglii i Ameryki.-Po tem ko-,
(d. c. n.)
światło przyszłości, nie został dotąd dosta- Iliecznem objaśnieniu, przechodzimy do zeObywattlI m. Piotrkowa
tecznie ulepszony; znany od lat kilku za- szłoniedzi eln ego przedstawienia. "Ligija"
Mieruiczy Bokslaw J.Jaciejowski.
ledwie, jest dopiero przedmiotem troskli- miała szczęście; tak bowiem natłoczonego
wych badań naukowych. Daje on świa teatru nie pamiętamy, z wyjątkiem chyba,
tło nadzwyczaj zbliżone do światła słonecz i to nie wszystkich, przedstawień naszych
nego, o płomieniu spokojnym, bez najmniej- amatorskich. A jak została odegraną? .. Tak,
szego drżenia.
'
jak tego się można było spodziewać, przy
Wynalezienie technicznego sposobu otrzy- ograniczonych środkach artystycznych i
mywania acetylenu zalicza prelegent do technicznych sceny prowincyjonalnej. Z wy-

dnie ze stanem hipotecznym i dawnym rejeEtrem co
do powierzchoi;
6) za ustalenie i uporządkowanic nllmeI'ucyi poje-
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ę

d z i n a·

Kronika Piotrkowska.

rzędu

wieku.
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jątkiem, jak zwykle, paui Janowskiej, która
~ trudnego zadania wywiązała się zadawal-

niająco (choć r~la Lyg~i b'ynajmniej ni,e
j~j talento":l odpowIedmą), oraz p, ,MIcińskIego w roll Aulusa - reszta ról, l to
ról pierwszorzędnych, wyszła nadel" blado,

jest

nie wyłączając tym razem nawet p. Szymborskiego w roli Nerona, którego może nie
tyle gra, ile charakteryzacyja i zaniedba~
ny, ubogi kostium, nie stały na wysokości
zadania. Panowie: Dąbrowski w roli Marcusa Orliński w roli Tigellinusa i inni 1'0bili ,co mogli, ale nic d1.iwnego, że mog l'I
lliewiele; o personelu żeńskim, o tych wszystkich Merciach, Popeach, Eunicach et tutti
quanti, da się tylko to powiedzieć, że
błyszcząc od mnóstwa świecideł,
udających brylanty i drogie, kamienie, s~
me także udawały jak umIały .. rzymskIe
patrycyjuszkil Wogóle mówiąc, r1.ecz wyszła słabo, bo inaczej wyjść nie mogła; nie
winimy jednak za to aktorów i aktorki,
gdyż było widocznem, że dokładają oni
wszystkich starań, aby sztuki nie popsuć.
We wtorek, dnia 24 b. m. wystawiono
odwiecznego "Gałganducha" czyli "Hultajską trójkę" którą odegrali z werwą pp.
Szymborski, Orliński i Dąbrowski; we
czwartek zaś, na benefis tego ostatniego,
dawano komedyję "Mąż na Wsi". Wykonanie t~j ostatniej sztuki przynosi prawdziwy zaszczyt wszystkim grającym w niej
artystom; akt zwłaszcza 2-gi wyszedł kon- certowo i mógłby być odegrany na pierwszorządn ej scenie. Ze skończoną tu pod
względem artyzmu grą obojga pp. Janowskicb, zwycięzko współzawodniczył p. Dą
browski, p , Orliński, pani Micińska, a i role
drugorzędne grane były bardzo dobrze.
W sobotę przedstawienie "Zazy" z panią
Bissen'Janowską; zaś w przyszły wtorek,
na benefis p, Szymborskt'ego "Zaczarowane
koło" ze w s półudziałem artystów warszawskich: p. RoZanda w fnrol'owej jego roli Maciusia i pani Roland (z Szymborskich). Nietylko więc sympatyczny benefisant ale i
głośny Maciuś Rolanda powinniby ściągnąć
do teatru bardzo liczl'ly zas tę p widzówl

Na "wi~cone dla biednych zebradla
57;
prócz tego nadesłano: cukru funtów 46t,
wędlin funtów 36, herbaty funt, 1 1/ 2 , 23
babki, placków 5 1/ 2 , 0 bochenki chleba i
18 jaj. - Wydano na zakupno świ(jconego
rb, 99 kop. 40 i wszystko to rozdano 313
biednym, Pozostałe w gotówce rb. 82 k.
17 obrócono na ogólne d0broczynue cele.Państwo Braunowie nadesłali kartki na 200
fnntów mięsa za dopłatą po k, 5 od funta
i na 200 funt\iw ciasta, za dopłatą po k. 2
od funta. Wszystkie te kartki również
rozdano biednym.-Szanownym paniom, które były łaskawe zająć się zbieraniem skła
dek i wszystkim zacnym ofiarodawcom, Rada
ma, zaszczyt wyrazić serdeczne podziękowanie.
Prezes Rady Srzedllicki.
Członek Rady-sekretarz Konm'zewski.
- (Nadesłane). Na moje ręce, dla
dzieci w Ochronie ]-.~ 2, złożyli na święco
ne pp. Krius 55 kołaczy-Pajchel 5 funtów
kiełbasy - Rudowski, Karol i Bolesław Barten bachowie po 3 fun. kiełbasy kaZdy. ~-
Za dary te składam ofiarodawcom, imieniem
ubogiej dziatwy podziękowanie.
V! tej,że ochronie w Wielką Sobotę , po pośWH~cemu darów przez ks. kauonika Salacińskiego w asystencyi opiekuna ks, Helbicha, 95 dzieci otrzymało po kołaczn, po
kawałku kiełbasy, po dwa jajka oraz po
, kawałku placka, ofiarowanego na ręce księ
dza opiekuna.
Opiek unka OchrOIlY :lI!~, H. Strahlerowa.
- W uzupelnieniu wzmianki, zamieszczonej w:Ni! 16 "Tygodnia", Rada Tow.
Dobr. podaje za naSZClm pośrednictwem do
wiadomości ogółu, że święcone, wobec zebranych członków Rady rozdanem zostało
w Wielką Sobotę nietylko dzieciom w o-

ła Rada Towarzystwa Dobroczynności
Chrześcijan w gotowiźnie rb. 181 k.

chronie X. 1, lecz także i dzieciom w 0chronie X~ 2, oraz dziewczynkom, wychowującym się w zakładzie "Adeli"-jak to
ma miejsce rok rocznie.
- (Nadesłane). Na tutejszej stacyi
osobowej podczas przyjazdu każdego niemaI pociągu, można widzieć kilku faktoró~,
wypytujących przyjezdne os?by, c~y Ule
mają one interesu do sądu? l czy llle potrzebują czasem, "ba~'dz? fem adwo~ata"?:
W razie odpOWIedzI tWlerdzącej-blOl'ą om
ofiary w swe ręce i ju~ ich nie ~puszc~ają
aż doprowadzą do jakIego quasI obroncy,
najczęściej poką.tnego ~Ol'~dcy, który następnie dzieli SIę z mIDI otrzY,manym o~
tak złowionych klijent6w zarobkiem. Mampulacyja ta, powszechnie. znana, od tylu j nż
lat się powtarza i j~wn.Ie P!'a~,tykuje, że
doprawdy przychodzI SIę dZ1WlC, dlaczego
prawdziwi adwokaci nie położą jej końca,
ze względu na interes własny ,i interes
wyzyskiwanych przez faktorów .le~nost~k?
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manie i obronę zalecamy dzieciom naszym.
Głos ten chętnie pomieszczamy i proponu·
jemy ~om~J'omis: z~'ućmy gnia\'.cla nad uli·
czkaml zWJCszone, lllue z?stawmy, ~ g~ar
pO,zo~tał~ch gaw.ronów zllleśmy równ,Ie Cler·
ph,wIe, ~ak znol!Jmy przykrzejSZy mezawodllle ŚWIst lo~omotyw IU,b turko~ maszyn.
- Ozy nle1~"a, w PlOtr~wwle cz!onków
Towarzystwa O'ple~1 nad zWIerz~tamI? .. lub
czy są t~k ob~Jętll1 ,n~ to, ,że jedua z n~szych UlIC, mIanOWICIe aleja Aleksandry)ska, jest bezustan,n~ areną t?rturowam~
kom? .. Jad~c po mej, od stacyI to,waroweJ
~ stro~ę m~a~ta. od 'poło~y drogi ~rze.b~
Się ,WCIąŻ pląC, pod ~orę, I ta wła~llle j~J
cz~sć

pl'zymleJsk~ Je~t

smutną ~Idowm~

":Iecznego z?ę~ama, SIę nad pl'.zeClążo~eml
clęż~l'e!ll konm!, NIedawno bylIśmy śWlad
kaml, Jak oto Jedna, żydowska, wychudzona i niemiłosiernie okładana batem szkapa,
ciąg~~ła. pod. górę ,wóz łado~any 22 WOl'k~ml ,ka~zy Ja~la~eJ!... Tym Jedn~~ l:azem1
padających najczęściej ofiarą ChCIWOŚCI. l me UJ~zIe ~daJe Sl~, n,a sucho Włat:łCIClelowl
nieuctwa różnych doradców prawnyeh mi- wozu l koma, gdy,z Jeden z naszych zna:
norum gentium!... Czyby nie należało ?a~ jomych, mocno ,wzI~ł fakt ,teu do serca l
reszcie pp. adwokatom tutejszym pomyslec poczymł oc1powledme krokI, w ~elu ukanad zorganizowaniem biura porady praw- rani a furmana na drodze sądowej.
nej, zwłaszcza dla klas mniej zamożnych,
- Z dwóch ogrodów naszych, wprabiura, którego woźny informowałby przy- wdzie niewielkich ale położonych w samem
jezdnych i objaśniał o czyhają~ym na nich śródmieściu, ogród przy kolei bez kwestyi
wyzysku?..
T. A.
jest i większy i cienistszy i równiejszy do
- Świ~to Madzenia drze,"!ek od - sp~ceru., Gdyby ~ię~ o~oc~?ny zost~ł t~.ką
bedzie sie u nas w sobotę a zaczme solen- opIeką )ak po-bellla~dynskI1 gdyb~ z.a~ozo
m~ wotyw'ą w kościele Farnym. Pożądanym no "'f m~ kląby kWIatowe I trawmkl,l ~d
hyłby udział w tej uroczystości jaknajwię- powle~~lm otoc~ono, dozorem, a prZen?eSlOkszej ilości dzieci, i to dzieci ze wszystkich no .donJes,zcze,ll1edzle,ln~ koncerty .orklest~y
warstw ludności, ubogich i bogatszych. Tą WOjskowej -me,,:ątplI,wle wszystk,lm by SIę
drogą odniosą one podwójną korzyść: poj- to pod.ob~ło. I mc, dZ.lwnego.: ogrod po-berma, że szanowanie drzew jest obowiązkiem nardY,nskl ~ swoJ~ Jedną- J,edyną,. mocno
ka'żdego i, że w imię obowiązku wszystkie spadzl~tą ulrczką, J~st ~ak c~asny I do sp~
klasy społeczeństwa naszego gromadzić się ceru mewygodnr, IŻ. mc dZiwnego! że 1116
powinny i zgodnie rękę do wspólnego przy- może wywalczyc sO?le popularnOŚCI... .
kładać dzieła.
- Istniał prOJekt przed laty-ośwle- Prezes tutejszego sądu okręgowego tlania wieczorami zegara na wieży kościoła
1'Z. r. st. Banich mianowany został preze- po-Bernardyńskiego. Projekt ten bardzo dobrz€ byłoby urzeczywistnić, gdyż istotnie
sem sądu okręgowego warszawskiego.
_ JJowil,dujemy si~, że na mi~j- jest to jedyny zegar w mieście, na który
sce rz. r. st. Bituicha, mianowane/!'o świeżo mimowolnie każdy spogląda i chetnie we·
~
dług
niego dczas swój
reguluje. W doskoł
.
prezesem sądu okręgowego warszawskiego, ma zostać prezesem tutejszego sądu na em znaj ując Się miejscu, Gddawałby on
peterburskie- miastu wielką usługę, gdyby był skrupuProkurator sądu okręgowego
.
k' tóry poprze d'
go, rz. r. st, Czyczenn,
mo latniej' regulowany, a wieczorami oświetlauy,
pełnił obowiązki prokuratora sądu okręgo- O malo że znów jeden z przechowego w Radomiu.
dniów nie dostał się pod koła pędzącej
_ Prezydente'llł miasta Piotl'kowa, zbyt szybko dorożki, zciągnięty przez nią
mianowany został p. Kazimierz Sobieszczań- z trotuarn w wązkiej uliczce, wiodącej z
ski, urzędnik rezerwowy przy Warszawskim placu Aleksandryjskiego do Starego rynku.
Gcnerał-Gubernatorze.
Już parokrotnie zwracaliśmy uwage na konieczno ś ć pilnowania przez stójkowych
- Pos~JUd pieni~żne, wysyłane do- strażników, dorożkarzy, którzy w wązkich
tąd koleją żelazną z Piotrkowa raz na dzień nliczkach i na zakretach w boczne ulice
w stronę Warszawy i raz w stronę granicy- nie chcą zwalniać jazdy, Okoliczność ta preobecnie, podług nowego rozporządzenia, dzej czy później stać się może przyczyn'ą
wysyłane są dwa razy dziennie tak w jedną bardzo poważnej katastrofy ...
jak drugą stronę·
- l1!'odzi W~dł·OWCy. W przeszłym
- Przyslowie głosi: "Deszcz w Świę- tygOCllllU, dwaj malcy, jeden IO-cio, drugi
ty Marek, będ~ieziemia jak skwarek." 12-to letni, wyruszyli sobie z Piotrkowa
Tymczasem w S-y Marek, t. j. w ubiegłą nikomu nic nie mówiąc, o 24 wiorst po z~
środę, nie mieliśmy ani kropli deszczu; gdy- miasto, do ciotki swojej. Zrobił sie alal'm
by zatem wierzyć przysłowiu, zamiast su- zarządzono bezskutec~n e po szukiwa~ia i do~
szy należałoby się spodziewać teraz prze- piero umyślny posłan i ec, przybył)' od owej
wlekłych deszczów.
ciotki, doniósł o miej scu pobytu małych tu(J gawrony. Od trzech lat w ogro- rystów. Okazało s ią, że na przebycie wskadzie kolejowym osiedla się rokrocznie ko- zanej odległ,)ści spotrzebowali godzin 8.
lonija gawronów; od trzech też lat rokI'o- Wyja8uienie. ,.,Jul'id. gaz." zacznie, słyszymy skargi na wrzawę tych mieszcza następujące sprawozdanie sądowe:
nieproszonych gości, zagłuszającą ciszę ogro- "Sąd okręgowy piotrkowski, pl'Zyznając
du, oraz na niespodzianki, spadające na ka- Maksymilijanowi S:dosbergowi, prawo do
pelusze i palta przechodniów. Skarżący się- dzierżawy wieczystej osady młynarskiej
czuli się pokrzywdzeni i w ich imieniu za- Bugaj, pod Pioi1'kowem nabytej przezeń z liżądaliśmy zrucenia gniazd, Oto jedna strona cytacyi, stwierdził, iż podatek stemplowy
medalu.
od przelewu prawa do dzicrżawy wieczyAliści dziś odbieramy bardzo ładnie na- stej nie powinien być pobierany, wobec
pisany list w obronie gawronów-a to za- czego zwrócp Szlosbergowi pieniądze, zło
równo z utylitarnego jak i moralnego pun- żone pl'zezen na wypadek, gdyby sad uznał
ktu widzenia. Gawron jest ptakiem owado- potrzebę pobrania podatku stemplo~ego.
żernym-pożera chrabąszcze, gąsienice itd.,
Wskutek skargi prokuratoryi, izba sądo
a więc jest ptakiem pożytecznym; gawron wa orzekła, że dzierżawa wieczysta nie moi jego gniazdo-to rodzina, której podtrzy- że być utożsamiona z prawem własności; z
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uwagi zaś, iź w p'rawie (Najw. zatw. d. ma- szą skalę założył taki handel p. Zaborowja 1884 r. uehw. rady pańs.) niema wska- ski, dostarczając produktów z majątku Dazówek co do pobierania opłaty stemplowej lików. Bezwarunkowo taka dążność, miarprzy przejściu dzierżawy wieczystej z rąk kowana oczywiście do potrzeb konsumcyi,
jednej osoby do drugiej, przeto izba sądo może wyjść na korzyść ziemianom naszym,
wa uznała skargę prokuratoryi za be~za których produkcyja jest w możności ususadną. Wobec sporu-sena~ roztrząsał spra- nąć różnorodne spekulacyj e dostawców-pow'ij zasadniczą: czy opłata stemplowa ma średników, co znów na dobre wyjdzie konbyć pobierana w Królestwie Polskiem od sumentom. Byłoby też do życzenia, ażeby
przelewu uzierżaw wieczystych? I w odpo- właściciele ziemscy zwrócili baczniejszą
wiedzi, skargę kasacyjną obrońcy prokura- uwagę na handel nierogacizną i hodowlę
toryi w Królestwie Polskiem na zasadzie tejże na szerszą skalę roz.winęli; dotychczas
art. 7~3 ust. postęp. cywil. pozostawił bez bowiem nierogacizna sprowadzana bywa do
skutku."
Łodzi z banlzo daleka.
- 8. p. Bernard Handtke. Dnia - Do kO'lłłitetu budowy szkoły
21 b. m. zmarł w Warszawie ś. p. Bernard przemysłowej w Łodzi weszli p. Julijusz
Handtke, w 75-ym roku życia. Nieboszczyk Kunitzer, jako prezes, dyrektor szkoły Sibył jednym z najbardziej znanych w kra- wołobow jako wice-prezes, oraz jako człon
ju i szanowanych przemysłowców, a je- kowie, pp: Abramowicz, Karpow, Pieńkow
dnym z pierwszych-jak pisze "K2H'. War- ski, Zenżuryst, E. Herbst, J. Poznański,
szawski" -pionierów rodzącego się wielkie- D-r Biederman i budowniczy Chełmiński.
go przemysłu. Urodzony w Warszawie w Do komitetu tego przyhrani jeszcze być
r. 1826-ym, ś. p. Bernard Hantke tutaj o- mają dwaj architekci i jeden przedsiębior
trzymał wykształcenie średnie, poczem wstą ca budowlany.
pił do b. instytutu agronomicznego w Ma- 1JJ.inisteryju'IIł .finansów Z1\rymoncie, który chlubnie w r. 1849-ym twierdziło na członka zastępcę przy głów
ukończył. Jako rolnik, doskonale wykształ nym urz~dzie do spraw fabryczno-górnicony i wypraktykowany w swoim zawodzie, czych w Petersburgu p. Surzyckiego, dyś. p. Bel'llard Handtke prowadził jedno z rektora zakładów przemysłowych Scheiblera.
gospodarstw rolnych, wzorowych w kraju,
-~ Nowy plan Łodzi, przygotowany
w dobrach Drybus, w pow, błońskim.
i wykończony przez geometrę Starzyńskie.
Po r. 1864-ym ś. p. Bernard Hantke z go, ezeka tylko na komisyję rewizyjną,
rolnictwa przerzucił się do przemysłu, na która ma zaprojektować na nim nowe uliktórem to uoweru polu powodzenie dopisy- ce i zrobić ostateczną jego rewizyję - powało mu zupełue. Najpierw zaczął pracoczem zostanie on przesłany do Najwyższe
wać w tym z2.kresie jako wspólnik fa.brygo zatwierdzenia.
ki machin pp. Scholtze i Rephan, poczem
nabył na własność niewielką gwoździarnię
i zdołał.ią usilną pracą i pomysłowością
w ciągu kilkunastu lat tak rozwinąć, że
w r. 1882-im przekształcił swoje zakłady
przemysłowe na jedno z nielicznych jeszcze
Warszawa. Komitet pierwszej wystapodówczas towarzystw akcyjnych p. n. wy rybackiej odbyć się mającej w 1'. b. w
"Tow. akc. zakładów metalowych B. Hant- Warszawie, zwraca się do ogółu obywateli
ke". Do ostatnich lat życia czynny, przy ziemskich z prośbą o dORtarczenie wiadopomocy synów, Ś. p. Bernard Hantke mości, dotyczących gospodarstw rybnych i
potrafił tak rozszerzyć fabrykę przez sie- przestt'zeni wodnych. Potrzebne są następu
bie założoną, że dziś obejmuje ona wiel- jące dane: l) Nazwa i szczegółowy adres
kie zakłady aż w 4-ch miejscowościach: miejscowości. 2) Obszar zalewu w morgach
Warszawie, Częstochowie, Saratowie i Eka- 300· tu prętowych (stawy naturalne i sztuterynosławi.u.-Zwłoki ś. p. Hantkego zło- czne jeziora). 3) Czy są zarybione i jakie
żono w u~legły wtorek, na cmentarzu po- hodują się ryby. 4) Czy si~ p~'owadzi rawązkowsklm.
cyjonalne gospodarstwo rybne l 5) ProdukNa folwa'ł'ku Bogów~ właści- cyja roczna ryb w funtach.
ciel tegoż p. Wilski otworzył sklep spoWiadomości powyższe potrzebne są Ko·
żywczy, w którym urządził także sprzedaż mitetowi do ułożenia kompletnego wykazu
herbaty gorącej z przek ąskami . Sklep po- gospodarstw rybnych w kraju naszym dla
święcony został, przy otwarciu, przez miej- przedstawienia g? na wystawie tegoroczne~
scowego wikal'yjusza.
oraz sporządzema map y hydrograficznej
- ltlieostrOZ'lIOŃć. l4-letni syn strzel- Królestwa Pol~k~eg~.
.
. .
Mamy nadzle~ę ze pp. R~lmcy w ImH~
ca lasów rządowych prLy wolborskiej szo~lie, oglądając rewolwer położony na stole, dobra ogólne.go, l -yvłasne?,o ~ntel'esu,. oraz
zaczął żartem przycelowywać do służącego, -yv c~lu pod~Iesle.~Ia kraJo",:e~ hodowlI ry:b
a I:!puściwszy przypadkiem za piątym razem l Skler?Wama. teJze na ~łasClwe tory, me
kurek, wystrzelił. Kóla, zdruzgotawszy nie- o~mówlą ~,,:eJ po~ocy l ,prześlą potrzebne
8zczęsnemu służącemu koŚĆ policzkową, po- wladomoścI Jak n:;t-JrychleJ pod adresem Założyła go na miejscu trupem i uwięzła r~ądu Warszawskle~o Tow~.rz.y~twa Rybac;,
w ścianie.
kiego przy UedakcyI "Rolmka l Hodowcy,
_
_..
ulica N owogrodzka Ą~ 36.
- Do bcytacy'l In mInUS, na sPO- ,
T
•
. , •
rządzenie planu miasta Rawy, stanęło w
- Płock: .", uble~łym ~ygOdlll~ bawll~
końcu marca dwóch tylko jeometrów: p. w Pło~ku lll~~lllerow~e, ktorzy zdeJmowal~
Piaszczyński, deklarujący się dokonać po- plany l. cZylllh studYJa n~d planem kolei
miaru za 4000 rb. i p. Starzyński, który z ModlIna d?, ~ł~?ka. Społka, która chce
8ię przy licytacyi utrzymał, podjąwszy się prz~p}'owadzlC hlllJę przez Nacpols.k, ze?rawykonania żądanych robót za 3200 rb. -Ce- ła JUz potrzebny na budowę koleI kapitał,
na szacunkowa oznaczona była na 4600 rb. wynoszący 1,800,000 rb. .
- Zie'llłianie W l:Jod~;. Coraz wię- . - Kie.lce. Nieba.wem gma~h miejscowego
cej właściciele ziemscy w okolicy Łodzi gImnazYJum będ~Ie znaczme rozsze;zony.
zastosowują gospodarstwa swe do' potrzeb W tym celu zrobIOno kosztorys obliczony
tego miasta. W rolnictwie okolicznem- na 51,000 rb., którf wysł.ano do okręgu
pisze korespondent "Kur. Codzien."-zarzu- naukowego do zatwlerdzellla.
cono bardzo wiele gałęzi tradycyjnych,
- Olkusz. Niebawem zjechać ,ma ~o. 01wprowadziwszy natomiast intensywniejszą kusza komisyja, celem wy.brama ,mIeJsca
prodnkcyję. Główny nacisk położono na pod budowę gmachu na pomieszczenIe szkogospodarstwo nabiałowe, P?łączone z upra- ły r~emie~lniczej, ja~a ~:rm~zasow~, od dnia
wą jarzyn i hodowlą drobIU. Szereg wła- 27 sIerpma r. b., mleścIc SIę będZIe w wyścicieli ziemskich udost~pnił zbyt swemu najętym lokal~.
. .
.
- W Chełmie, gub. lubelskIeJ, udało SIę
wytwórstwu przez założenie w Łodzi skla.ów i sklepów własnych; świeżo na więk- władzy śledczej wykryć "fabrykę" nieszczę-

Z dalszych stron.
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śliwych dzieci, przygotowywanych do cyrku w Warszawie i do karkołomnych produkcyj ulicznych. Barbarzyństwa dopuszczał się-jak donoszą "Lub. Gub. Wied. "Ajzyk Frost, który wyłamywał nog'i pół

torarocznym dzieciom. Rozpaczliwy i rozdzierający serce płacz maleństw zwrócił
uwagę sąsiadów, którzy zdemaskowali okrutnika, a władza śledcza wdrożyła dochodzenie sądowe.
- W Kalinie Wielkiej pod Miechowem
przemysł tkacki, zaszczepiony przez p. Tomasza Dąbskiego, pomyślnie ' się rozwija
i udoskonala. Tkaniny włościan z Kaliny,
zaprezentowane na wystawie kieleckiej
1898 roku, wzbudziły ogólne zainteresowanie; cały bowiem zapas towaru przed zamknięciem wystawy publiczność w ciągu
dwóch dni rozchwytała. Po upływie dwóch
lat niejedno ulepszenie zaprowadził w swej
włościańskiej fabryce p. Dąbski, szczególniej pod względem rozmaitości i doboru
deseni, a także samego wyrobu płótna lnianego, bardzo poszukiwanego przez skrzętne
gospodynie jako materyjału o wiele trwalszego od wyrobów fabrycznych. Fabrykacyją płócien w Kalinie kieruje obecnie majster sprowadzony z Czech.
Powyższe ulepszenia zaprowadzone w
wielkokalińskiej pracowni, pozwoliły panu
Dąbskiemu, na rozszerzenie zbytu swoich
wyrobów. Pierwotnie zaopatrywały one okoliczne dwory i niemal wyłącznie pozostawały na składzie w sklepie rolniczym
w Miechowie; obecnie dostać ie moina w
sklepie "Nadzieja" w Dąbrowie, dalej w
Częstochowie i Piotrkowie.
- Kraków. Z okazyi jubileuszu wszechnicy Jag'ielońskiej "Tow. miłośników historyj Krakowa" zamierza wydać wspaniały
rocznik swych publikacyj, poświęcony wyłącznie uniwersytetowi, ~awierający odpis
wszystkich przywilejów, dyplomów i praw,
jakie krakowski uniwersytet otrzymywał,
oraz rycin budynków, w których zakład
ten od początku założenia się znajdował.
Wystawienie "Potfigi ciemnoty" hr. Toł
stoja na scenie krakowski~j zaliczyć należy do największych tryumfów, jakie w
dotychczasowej swej działalności dyrektorskiej osiągnął p. Kotarl!iński. Sztuka ta
wywarła na publiczności krakowskiej potężne wrażenie. Przyczyniła się też do tego
znakomita obsada ról męzkich, wystawa,
oraz doskonałe wyreżyserowanie sztuki.
- Poznań. Od 7 do 12 czerwca bedzie
trwała wystawa rolnicza w Poznaniu, która
obejmie doŚĆ szet'oki zakres. Wezmą w niej
udział nietylko rolnicy z poznańskiego,
lecz także z różnych okolic rzeszy nie·
mieckiej.
- Praga Czeska. Sejm odesłał do komisyi oświaty ludowej wniosek o wprowadzenie do szkół technic~nych i średnich
wykładu języka rosyjskiego. Przeciw wnioSzamanek,
skowi przemawiali niemcy.
czech, dowodził, że znajomość j~zyka rosyjskiego jest niezbędną ze względów politycznych, przemysłowych i handlowych. ~
- Rzym. W teatrze Manzoniego odbyła \
się premiera "Quo vadis", sztuki w dziesięciu obrazach, wyjętej z powieści Sienkiewicza. Sukces olbrzymi. Sztukę mają
grać trzydzieści razy z rzędu.
~

Z BIBLIJOGRAFIl I PRASY.
(W tej rubryce drukują się krótsze lub dłuższe
wzmianki o każdej z nadesłanych do Redakcyi
książek).

- "W-ykład popularny rachunko-wości handlowej i finausowej". Pod tym tytułem wyszedł pierwszy zeszyt nowego dzitlła pana.
H. Chankowskiego autora uiedawno wyadej w drugiem wydaniu .Buchalteryi". W pierwszym tym
zeszycie są pomieszczone rozmaite skrócenia i uproszczenia w wykonaniu czterech działań arytmetyczny\Jh, tudziiŻ ich sprawdzania. Nadto znajdujemy
tam: tablio~ Pythagoresa, tablicę z gotowemi czyn-

TYDZIEŃ
nika.mi, słuzf!~ą do ułatwienia mnozeni a i dziel,loia,
pręciki Neppera czyli "szczoty" i SpOloty wykonywania. za ich pomocą 4-ch działań arytmetycznych.
Wykład jest treściwy i jasny, zastosowany przeważnie dla samouków, tak, ze każdy, kto uważnie przeczyta i przerobi odpowiedni pl'z.vk łarl, je~t już w
mozności sa1\l rozwiązywać wszystkie pJdobne zadania.-Podręcwik tpll sąd~ąc z programu, umie'i zczo"ego w l ·ym 7.eszycip., będ~ie obejmował wszystko,
czego potrzeua IV praktyce bandlowllj, a mianowicie:
ułamkI zwyczajne i dzieR iętllp, stosunKi i proDorcyje
rpguły trzech, procenty prost p , rachunki b :e ;l;~ce, ra·
chunki, tyczqc~ się monety, .miary i wagi; obliczenia
złota i srebra w sztabach, mon , tach i wyl'Ohachj
P!'ocenty składanej rachunki, odno,zą~e się do ubez p16czeil na życie; olIliczanie papierów publicznych;
obliczanie wartości wek"ili zagrnn ·cznycb i arbitraż
weksJolvy.

- .,.W

naszych spra-w-ach". Pod tym

llagłóll'kitlm

wyszedł swiezo drug i tom szkiców w
kwestyjach ,dwllomiczno -społecznych p. H~rnlka
Radzi <zewskiego.
P. Antoni Poto cki porl!szył tutaj b:lI'd zo doniosłą,
sprawę uposażen ia warszawskip,j mlodziezy uuiwel"
:syteckiej, opartą na właslIj ch bad a niach i na pracy
p. Zdzisława Kowalskiego (st.an zdrOl'l'ia i warunki
bygieniezlle studentów uniwersytetu warsza \vski eg o)
p. St. Bnkowiecki pisze o luedyc'e robotniczym i
aresztach na zal'obk 'l cb, p. Wł. Grabski o ekonomii
w produlicyi rolncj, p. Z, K orsak o naszych stosunJ, ach prawno-handlowycb, p. J. Ryx uilowadllia, że
<obywatel ziemski nie jest IV staoie drożej płacić ro·
botnikom, p. J. Waliszewski mówi o pal'cebcyi.
Wszystkie te prace są związane jedynie wspólną
okładką ksiązlsi, bo autorów nikt i nie niE'! krępowa·
ło w wypowhdaniu swoich poglądów.
LWią częŚĆ ksiązki -trzysta z górą stronic -zajmuje obszerlla pr,lca p. H. Radziszewskiego, zatytułOWana .Zarys r<lzwoju przemysIu w Królestwio
Polskiem", o której pomówmy oddzielnie.
Op.
~esl.yt za miesiąc k wieci etl
z druku i zawiera: "Kryzys we Francyi" przez M. E . Trepkę.-~Pon a d siły", powi eść Sewera.-"Biblijoteki pisarzów polskich" pr~\lZ A. Briicknera.-"Miączyński i DnmonrieE" przez Aleksandra
Kraushara.-~Stal'ożytno~ci przedhistoryczno na XI
zjeździe archeo!ogiczuym w Kijowie" pl'zez K~Ąwe
"ego Ohamca.-.O znaczeniu ekonomicz,)ow Kolei
Kaliskiej" przez DOlJlinil,a Wrctowski ego.- .Żydzl"
obraz dramatyczny, osnuty na lIe pl'leśladow,lń ży
-dó,... w połowie XIV wieko, przez K. Glińskicgo.
"Ruch artystyc7.11Y· prtez A, S)'gietyilskiogo.-.Ruz.hi ory i sprawozdania".-.KI'onika mie~ięeŁlla" pr~eL
A. Lutomskiego.-Bi blijografija.
- Z-vvracaDly u-w-agę naszych c:>..ytelIlików na artykuł w.;t<:p"y w ~ 112 "KIlryjera Co.dziennego' p. t. "J'VsZ8chm'elllcy",

-

"AteneuJD.".

wyszedł świeżo
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R O.z li A. I T O ŚC I.
'Opodatko-wanie cyk1istóvv. W Buenos-Ayres w Ameryce, opodatkowllno po 5 tlolarów
r ocznie każdcElo kolarza. Zebr~ na jednak w tRO sposób suma pien ; ę~ zy zwraCa/lą jest mi,·jscowemu klubowi cyklistów na ulepszenie dró~, sws i ulic. Oto,
co się nazywa zużytkowaniem, a przez to usprawiedliwieniem opodatkowania.

Oc"lkrycie złota, -w- :n ielDieckiej
.Afryce Wschodniej. Wedlug wiadollJoś
ci otrzymanej w ostatnim cz asie od K9respodencyi
potwierdza się doniesienip, że utworzone oddawna 6towal'zys~enie, do kTóregu, oprócz
głów~ycb ucze,tników, nałeźy i rząd nitHuiecki, ja.k
rÓWnież ksiąźę Albrecht, po;'obiło odkrycia !łota
pr~ez eksepedycyj~ wysłaną pod wodzą tr:\nswal·
łlklllgO postnkiwat'7.3 złota, Jaokiego. Janke znalad
w ,zatoce Emiua Paszy, na połndnlu jeziora Wil.to·
l'yJ8! w kraju U8imbia, warstwy kwarcu, posiadające
w .nlektórych miejscach bardzo znaczną iloM złota,
~toryeh wydobywRuie okazuje się tpm k orzystniej <ze,
I~ naturalne warunki tego krajll są, według donie, -8le~ia tejże eksepedycyi. bardzo sprzYjające do rozWOJn tej gałęzi przemysłu g6rniC:.i:~go. Okręg ten
~worzy oazę w urodzajnym, lecz w malownicze kra.JObrazy '!I'ca.le nieobtitującym Unjamwezi i posia.da,
co z~sługuJe na szczególną uwagę, bardzo zdrowe
po.łozenie, zwłaszcza dla europejczyków (muiej wię
ceJ 1&00 m nad poziom morza), wielkie bogactwa
d~zewa. tak opalowego jak i budowlanego, jak rów·
Dle~ dostateezoll iloŚĆ czystej, lliezącej wody. Mieszkanców jest znaczna liczba i są oni pilni, chętni do
rob?ty i zajmują się jnż wydobywauiem rudy żela
z~eJ. Jako korzystny szczegół, trzeba jeszcze nadml?nić, że za 1-2 lat kraje te w ul,ulicy jeziora
W l ktorya-Nyau15a przecięte zostaną pnez angielską
kolej Uyanda. Przedewszystkiem mają być przedsię
WZięte
dokładlliiljdze badania, co do korzjstnej
eksplotacyi złotodajllych złóż, na które to badania
ma podObno wyznaczyć odpowieduie środki książę
Albrecht_
KOlonij8łnej,

.

'Weg'e"taryjanie (jarosze). Wege·

taryjanizm (Jarstwo) w EUI'opie dosyć powolnie się
ror.wija, w Amerycę Z :lŚ czyni zna.czne postępy i
,szybko wzrasta. liczba jego :l.wolennikówj lecz jak
we wszystkich stowarzyszl!viach powstałych wskutek
nowych potrzeb lnb idei, nie ma jednolitości w 1'0. glądaeh Job BI'Odk:\Cb, tak też i tam wegetaryjauie

pu~zielili się

na trzy sekty czyli grupy z których

k.lżda ró~ni się sposobem odżywiania się.
Pierwszą grupQ stanowią nmiarkowani jaroste i
będący przedmiotem ciągłyuh nrl\gań dwóch innyeh
grup, że jadają ryby, mleko, jajka i warzywa okraszone tłuszczem zwierzęcym, to jest słoniną lnb masłem. Do drugiej grupy naleźą jarosze amatorzy, któ-

rzy Slll'OWO przestrzegają używania pokarmów roślin
nych, nie j .da ją więc ryb i jaj, ani mleka ani masła.
i wszystkiego eo pochodzi od zwierzl!t; nawet rosół
uwazają za sz1wdliwy zdrowiu, a lU okl'as~ legumin
i warzyw służy im olej lub oliwa. Trzecia zaś grupa
składa się z jarosiów egzaltowanych, którzy wegetaryjanizm posunęli do krańcowości. Wychodząc z
zasarl y, ż e m a łpa jako zwierzę ssąee najwięcrj zbli7;A gię do cdowieka budową ciała i organizmem i
jest do niego najwięcej podobną, wyprowarlzili wniosek, źe poźywienie ludzi powiono jak najwi()cej zbli·
bć s;ę do pożywienia małpy, jako do protoplasty
od którego ród ludzki ma się wywodzić. Jakoz mając
na uwadze, że małpa, jedząc nie pije, i że karmi si~
tylko owocami suchemi łub świeże mi, utworzyli oddzieln!!, sektę, która za główny pokarm uźywa orzeehy, wiśn i e, migdały, winogrona i powstrzymuje się
od wszelkich rozpalających napojów, cboei'lz truduo
pojąć, aieuy amerykanin nie pił żadnych spil'ytualij.
Do wszelkicb warzyw mają wstręt a mącznych rzeczy nie cierpi,!: utrzymując, że one sprowadzają; cltorob)' nerwowe i pl'zyspiesz~ją skostnienie organizmu
przez co naturaluie Rkracają życie człowiekowi. Wetę
pujący do tej sekty stopniOWO zmienia dawny swój
system karmienia się i ch wilowo ma dozwolone uży
wanie mieszanych pokarmów, złożonych ~ mięsa. i
owoców za wyłączeniem mącznych, dopóki się zupeł
nie nie odzwyczai od jadania mięsa. i tłuszczów.
Który z tych trzeeh systemów odżywiania się
jest najl ('pszy lr,b naj prawidłowszy, trudno nam
orzec-zwłaszc~a, ze każda grupa jest zadowolouą z
pokarmów przez sieLic używanychj to tylko pewnem,
że jarstwo bardzo się przyczynia do ntrzymania zdrowia ludzkiego, nczy wstrzemięźliwości, a co ważniej
sza, że d la niezamożnycb stanowi znaczne źródło
o~zczędności przez zmDiejszen ie wydatków na zbyt
kosztowne zycie. Oczywiśeie handle spirytualij i restauratorzy w Ameryce nie mogli być zadowoleni z
postępu jarstwa, I~cz podobno miejscowi czvtelniey
pi,m wiels na tern korzystają, bo jak zapewuiają
tam tejsze dzien ni ki, ze literaci należący do toj o stat·
lIiej sp-kty jaroszów, pod<lbno teraz, i więcej i lepiej piszą.
.
Z lIlycin li:otó'W". W jeduym z dzienników berliń~ldrh opisano ciekawe zdarzenie. Pewna
rodzina, mieszkailł'la w Bdrlinic, miała. dwa. koty:
samca i samie~, które zyły ~'V ~godz ie ze w:!z)·st1demi zwil"l'Zętanll \\' tymże domu będącemi, a byly
tam psy, hury i drób inny. Pewnego dnia, kura,
wyCbO'''lIj;~C:1 "iedem piskląt, z n iewiadomego powodu zginęłaj pnlożenie więc ich, łatwo zroz 'jrnieć,
stało się bard·! o krytyczne, jak: rów"ie i dla ich
właście:i. Tymcw.<em niedlu!{o ono trwało, 110 I\otkil. dostrze!!h70Y, IV jakim biodne pisklęta znalazły
s:ę kłop(lcie, sama pos'd a. do
kosza, w którym
się między niemi usad 0wił a. Pisklęta zaś PI'zytulily się
d(l jej futerka, bo czuły citlpło, którdgo były pozb:Hdunej. Z~cbowanie się k ota. samca było tal'.że niezwykle:
- przez pewien rzns przypatrywał się tuj troskliwości swej towarzys1.ki, a po nied!ugim
llamyśle
zdecydował si~ przychodzić joj z pomooą. P"rfezas
jej nieobecności khdt się między piSklęta i j'lk u·
miał tak je pil'lęgno\vał; tymczasem kot nigdy ni c
okar.uje żadne; tro!kliwosci w wychowa lliu swego
własnego potomstwa, a nawet go !lnika.
Podobny wypadek miał miejRce w zaprzes7.1ym
roku we F1'311Cyi, opowied~iany w piśmie "Polowunie i rybołóst~'VC)".
Jedna kUI'a wylęgła pisklęta w kuchni, Vi którEj
bVły psy i koty, żyjące II sobą w d"lJrej 'll·lyjaźni.
Pewnego dnia, wyszedłszy Da. \JodlVórze, będ,~~
ściganą przez swawolnego chłolJca, tak n;tluważnie
pofrunę!a do bliikiogo stawu, 7e w ni m utollęł /t .
Niesz~zęśliwe osierocone jrj dzi.eci także przytUlały
się do kotki, do jej oiepłego futerka, czego im ,'080le uieodmawiała. Gdy dOfl\~t8.ły, a kotka wychodził~
z 1\ ucbni na podwórze, wszystkie wybiegały za n i ą
jak za matką - a gdy jej nit) było w kuchni to
ciągłem piszczeniem nawoływały ją do powr?tu.
Bj'wały także ~ ypadki, wpl'awdzie rzadkie, z e
kolka okazała się szhcbetną nawet dla swycb dZ iedzicznych nieprzyjaeiół, jakimy są szczury, o ozem
można zDalezć opowia lanIe tego zdarzenia w c",a
sopiśmje .Eleveul·· z r. 1896.
. Pewien młody rolnik we Francyi, poszedłszy do
spichrza, z!lalazł kotkę domawą lcżl!cą w worku
napełnionym owsem. Gdy 8ię dobrze prz)jrzał, ze
zd~iwieniolll dostrzegł, że pod nil! le7.ały cztery lIlło
de Bzczurki i że ją sdały. Powróci W87.y do domu powiedział o tern swemu ojcu i
wtedy obaj pos'li
jeszrze raz do spichrza, ahy ten fakt ęprawtlzić. Widząc, źe Się nie mylą, połoźyli l17.czur:tątka na ziemię, z których dwa zaraz zabili. Kotka zaś c~empj'ę
dzej poohwyciła dwa pozostałe i znown IImi6~Cjła
je w worku a zachowanie p.ię jllj wtedy było takie,
że widocznie błagała o Iitv8Ć dla nich.- W zruszeni
tym widokiem pozostawili jej te szezurki, które na·
dal karllliła, i wiele osób z aą.illdztwa przycbodziło
wtedy ogl~dać ten ciekl\wy wypadek, jedyny w swym
rOd"ajU. Tueba dodać, ie OWa kotka miała właśnie
prz'ldtem wł&$oe koci~t8, ale nie pOZWOlono jej wychować je, bo je utopiono. Ciekawy byłby epilog
ttlj historyi, miAnOWicie, Jak się r07.wi~z:1ł stosun.:k
kotki do 8Jc7.urów; lecz tego jut nikt uie obserwował.
Podobny wypadek miał miejsce pod Paryżem, gdy

5
jeden z miesEkańców tamtejszych znalazłszy gniazdo młodych szczurów, zabrał je i dał swej kotce
na wychowanie, kal'miąeej w tym czasi~ dwoje
kociąt. W picrwRzej chwili nie mogąc z!\panować
nad swym naturalnym instyktem, poz3rłaje, zostawiwszy żywym tylko jednego szczurka, dla którego
uczuła jakąś szczególną ~ympa.tyję. Sama zaniosła
go do swpgo legowiSka, umieściła tam ze swemi kociętami i karmiła go, liżllC i pieszcząc jakby własne
dzierię.
Szczurek zaś był szczęśliwy w tej nowej,
obcej dla siebie rodzi nic i zdawało się, źe nie miał
zupełnie świadomości o tej zmiaui 1'. Tu rówuież nie
ohserwowano, jaki go spotkał l os gdy dorósl; może
stał się smacznym kąskiem dla. kotki i może w tym
celu go karmiła, lecz to jest wątpliwe.
(.,Przyjaciel

Zwierz~t").

Licytacyje W m. Piotrkowie i obrębie gubernii.
- W dniu 21 czerw Cli (4 lipca ) w sądzie okręgo
wym piotrl;owskim na sp rz edaż: 1) nierucbomości
położonej w Balutach-Nowych IV pow. łódzkim pod
Ni 185/8, od sumy 2000, 2) w majątku Chojny AB
IV )Jow. łódzkim, pod NI 15, od sumy 2100 rb., 3) w
m. Będziuie przy ulicy Rynek pod ]i 9/12 od sumy
4000 rub., 4) osady młynarskiej Stradom w g minie
Grabówka w )JOW. częstochowskim, od sumy 27800 rb.
- W nni!! 4 (17) lipca w sądzi6 okręgowym
piotrkowtikim lIa sprzedaż: 1) niernchomości, poło
źonej we wsi Sosnowie'lch pod NI 158, od sumy
12 000 rb., 2) majątku Wola-Chojuata w pOWiecie
Rawskim, od sumy 110000 rb., 3) maj~tlw Bielów
w pow. łasl,im w gminie Pruszkow, od sumy 12000 l'.
- 5 (Ul) lipca "" sądzie zj azdowy m IV Łodzi na
sprzerlaż lIieruchomośei położonej w temźe mieście,
porl NI 1425·a hi pot. i 31 polic. przy ul. Południo
wej, od sumy 56000 I'b.

TOWARZYSTWO LOWICKIE
PRZETWORÓW CHEMICZNYCH
i nawozów sztucznych.
Zarząd:

Warszawa,

AGENTURY: W·y
"
•

Włodzimierska

23

Wł. Zaleski w
I. K " tliński w
L Mikołajewski

Piotrkowie,
Rawie,
w Nowo-Radomsku,
G. Szamowski w Łodzi-Konstan
[tynowska 5,

Poleca: Superiosfaty, Zuzle fosforowe
Łowickie,

Gips fosforowy

Łowicki

i inne na wozy sztuczne.
łia żądauie

cenuiki.

(52-16)

SyDdl1CY tymaza;Qwi
masy upadłości
Szlamy Bełchatowskiego
w Piotrkowie
na zasadzie 502 art. kod. band. lllUleJszem
wzywają wszystkich wierzycieli wspomnianej masy; ażeby w ciągu dni 40 od daty
wydrukowania ogłoszenia i następnych dni
15 stawili się przed podpisanymi niżej syn·
dykami osobiście lub przez pełnomocników
z dowodami usprawiedliwiającemi ich pretensyje do masy.
Piotrków 15 kwietnia 1990 r.
Syndycy tymczasowi:
Józef Hohn pom. Adw. przysięgI.
Kupiec Hensel Friinkel.

Bozklad Zimow]J pociągów na
Stacyi Piotrków
od dnia 15 (27)

Pażdziernika

Odchodzą

Do Granicy i Sosnowca
2
4
9
12
3
5
6
9

Do Warszawy
3 m. 12 w nocy knryje r
4 lU 57 w nocy osobowy
6 m. 35 rano osobowy
8 m. 30 rano osobowy
II m. 1 l'llUO osobowy
l m. 30 po poł. pospiesz.
6 m. - wiecz, pocztowy
7 m. 53 wiecz. osobowy

m. 41 w 1I.ocy knryjer.
m. 34 w nocy osobowy
m. 29 rano llocztowy
m. 38 P.o poł. osobowy
m. 4 po poło osobowy
m. 4 po poło pospiesz.
m. 30 po poło OB<lbowy
m. 37 wiecz. osobowy
do Częstochowy
Przychodzą

Ilf."

Z Granicy i Sosnowca

12 m. -

1899 r.

z Piotrkowa:

I

do Piotrkowa:

w nocy osobowy

Z Warszawy

.

11 m. 15 w 110cy osobowy

Puleca się pierw.,zorzędny

AU
a tani Hotel A..ngiel.k.
w mieŃcie Częstochowie, w blizkości
d worca kolei

żelaznej .

TYDZIEŃ
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TOW ARZYSTWO

~~r~L~ i z~KnMw H~T~I~n~H ~~~~~WI~KI~H.

I
I

Kopalń

i

Zakładów

I

Powołując się na powyższe ogłoszenie, mallly zaszczyt prosić Osoby interesowane o łaskawe •
zj!łaszanie się po blachę cynkow~ z walcowni .Emms" w Sosnowcu do biura naszego w Łodzi, przy •
ulicy W" ę&"lo-w-ej pod .M 7 mieszczącego się.
Łódź, dnia 23 marca 1900 roku.
•
(3-l)
Samuel i .Michał Bergson, Oddział w Łodzi.
•

............(i;......................
Szawieszone przez p. Ministra spraw we-

~ wnętrznych pismo:

na .powo

zaczęło

wychodzić

z dniem
21 marca r. b.

"ZORZA" jest pismem,

~

Redakcyja "Zorzy"

podaje do wiadomości, że w dniu 9 (22) sierpnia r. b. o godzinie 11 rano na stacyi Sosnowiec odb~dzie się sprzedaż przez
publiczną licytacyję partyi desek ol$zowychwagi 690
pudó'w z frachtu Wasiljewicze-Sosnowiec M! 244 z daty 18
lutego (2 marca) 1900 r.
(3-1)

8~k,

Warszawa 53 Nowy-Świat 53

Główny Skład

Wyr.obów Gumowych

poleca: 500 płaszczy nieprzemakalnych do wyboru, P eleryny od rb. 2
kop. 50, Płaszcze od rub. 4 kop. 50 do naj droższych , Buty gumowe do kolan, Wyprawy dla położuic-poduslI'ki okrągłe, Worki i Materace do wody
gorącej , Płótna gumowane, Irygatory, Baseny dla chorych, Pońcll'ochy elastyczne na nogi, Pasy brzuszne, Opaski i Poduszeczki higieniCzne ochronne dla pań, Wyroby higien,iczne angielskie i francuzkie, Kurtki
skórzane, Buciki, 1/2 Buciki i Pantofie letnie płócienne, Gimnastyka higieniczna "Whitelyr, Pudła i Pudełka fornirowane do kapeluszy, Gąbki i
SkÓl-ki :La-w-n-'.I;'ennią,
CEN"'i:" ~A:aBYCZNE.
(6-3)
Redaktor
,IJ;OBlIO.lIeUO :U;eBilypOIQ.

podaje do wiadomości, że na stacyi Zawierci e w dniu ~ (16)
Sierpnia r._b. o godzinie 11 przed południem odb~dzie się sprzedaż przez publiczną licytacyję partyi desek sosnowych
wagi ;' .l)li pudów z listu frachtowego Andrzej6w-Zawiercie M 16214 z daty 7 (19) Lutego b. r., wysłanej przez Niemcowicza na okaziciela duplikatu frachtu.
(3-3)

DWUSKIBOWCE VENTZKIEGO
zalecane, jako

zuzywające

niejszą orkę

najmniej siły pociągowej, dające uajrówz pomiędzy zuanych pługów
POLECA

ALFRED GRODZKI
WARSZAWA, 33 SENATORSKA 33.
Cenniki i katologi wysyłaj ą się franco i gratis •
(24-10)

.....-

(3-3)

Warszawsko-Wiedeńska

r@ aOEIOEI !

lasu sosnowego stemplowego i gl'u 'lszego po Cenie 300 rb. morga. Tam::)
nasienie Sosno-w-e tegorocznego własnego zbioru "po Cenie 1 rb_
20 kop. (t. Zgłaszać się: dom Przet"ęb
przez Gorzb:o-w-ice, stacyję
Dr. Ż. W. W.
(3-2)

Kolej Warszawsko-Wiedeńska

Wiejska 12

~I~""I~

Kolej

Adres: Zarząd Dóbr Mijaczów,
stacyję dr. żel. ?tfyszków.
(3-2)

OGŁOSZENIE.

przesyłek pieniężnych:

W Warszawie, ul.
(gdzie Muzeum Pszczelnicze).

pr.

poBwię·

conem głównie sprawom i potrzebom mieszkańców miast I wsi:
pragnie ona służyć im nauką i radą, dążącą do podoieaienia ich
ukształcenia, moralności i dobrobytu.
_ "ZORZA" zamieszcza: wszelkie rozporządzenia i prawa, najwazniejsze wydarzenia w kraju i zagranicą, ąrtykuły religijne,
rozprawy społeczne, poga(lanki naukowe, opowiadania z życia i
obyczajów różnych narodów ziemi, podróźe, życiorysy, powieści,
źarty i t. d.
(W obecnej chwili .Zorza" drukuje pow ieść .Ligiję" wyjątek
z .Quo Vadis" H. Sienkiewicza).
W .PORADNIKU·, wychodzącym przy "Zorzy" co tydzień,
znajdują się wiadomości i artykuły z rolnictwa, hodowli inwentarza,
ogrodnictwa, pasiecznictwa i t. p. zajęć.
W każdym numerze .Zorzy" zamieszcza się po kilka rysunków religijnych, naukowych, geograficznych i t. d. Odpowiedzi re·
dakcyi, ceny zboża, oraz różne ogłoszenia zamieszczane są w każdym
numerze .Zorzy".
.
• Zorza" z .Poradnikiem" kosztuje: w Warszawie: rocznie
3 ruble, półrocznie I rb. 50 kop., kwartalnie 75 kop.; z przesyłką
pocztową: kwartalnie I rubla, półrocznie 2 ruble, rocznie 4 ruble.
Adres dla listów i

na odpowiednia kaucyja.

I ~~~~~~~~4!~~~~!~

Hutniczych Sosnowickich.

~e ośmiomiesięcznego terminu,

wydzierżawienia folwark położony

I t~f,1i~~:~~~1~~~~l1E

Niniejszem mamy zaszczyt zawiadomić Szanownych Odbiorców, że z dniem 1 kwietnia r. b. powierzyliśmy wyłączną sprzeda:iJ blachy cynko",,"ej pochodzącej z zakładów naszych na Łódź,
Kalisz, Piotrków, CzęstoclIowę i okolice, Oddziałowi łódzkiemu domu handlowego .,SaD1uel i MI- •
chal Ber&"son" prosząc jednocześnie o łaskawe zgłaszanie się z zamówieniami do tejże firmy.
Sosnowiec, dnia 23 marca 1900 roku.

Towarzystwo

do

Zakład

oroów

Leczniczy dla chorych nerwowych.

Ścisły internat, dwóch stałych lekarzy. Wodolecznictwo, gabinet elek-

tryczny, mechanoterapia, gimuastyka, wody mineralne. - Poczta i telegraf
na miejscu. - Odległość od Olkusza stacyi kolei Iwau~rodzko-Dąbrowskiej
19 wiorst.-Chorych umysłowo Lecznicza nie przyjmuje.
(4-1)
Dyrektor Zakładn Dr. St. NIEDZIELSKI.

ZARYBEK

KARPI
jest do sprzedania
w Dominium Bełdów poczta A.leksan(6-2)
drów pod Łodzią_
Poszukuj e

się

muje panie na czas dłuższy.
porad swej specyjaluości. Po.
koje oddzielne i wspólne z nowoczesnemi wygodami. Cena przystępna.
z dworem murowanym,
Warszawa. Zielna 29, l-sze piętro,
obszernym ogrodeDl owocowym, front róg Swiętokrzyskiej. (24-16)
odpowiedniemi budynkami i invven·
ta.rzeDl żywym i martwym, przy D d···
dł·
drodze warszawsko-wiedeńskiej.
o zlsleJszego numeru o ącza 8lę
Wiadomość: W"arszavv-a Noarkusz 3 powieści p. t.
vvy-Ś-w-iat Ji 3 8 Dl. 6. (3-1)
.Z Ł U D Z E N I A."

FOLWARCZEK

wydawca Mirosław Dobrzański.
W drukarni S.

Pańskiego

w Piotrkowie.
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sprawami. Jedna z nich o zapadłej piersi i ziemistej
cerze uderzała sztuczną kuafiurą; obok wisiał na
ścianie jej jasny piaskowy żakiet i pąsowy, czarnem
ubierany kapelusz. Była to krawcowa. Mówiła. szybko,
a jeszcze szybciej podsuwała pod terkoczącą maszynę
kremowy materyjał. Po prawej stronie, z nogą założo
ną na nogę, z r~koma założonemi za żółty pasek,
.Qparta o krzesło i tyłem do okna obrócona siedziała
Marta, Na kolanach jej leżała koronka, którą widocznie dopiero co cerowała-gdyż wisiało u niej mnóstwo ponawlekanych igieł; po lewej stała gospodyni
domu, AsIi1inda Kalkowska. Przy dziennem świetle
. uwydatniały się wyraźnie podpuchnięte jej oczy i pomarszczone powieki, ale wyraziste, regularne rysy jej
twarzy, przy pomocy · szminki i wieczornem oświe
tleniu były bez zaprzeczenia piękne, a wspaniała jej
postawa w stroju wielkiej damy również efektownie
musiała wyglądać. Obecnie ubrana była w ranny kaftanik i mocno podniszczoną śliwkową jedwabną spódnicę
co razem wzięte tworzyło dziwnie nieharmonijną ca2
łość: ubiór ni to domowy, ni spacerowy; włosy jej
obfite, lecz sztywne i tłuste, sztucznie ułożone, na skroniach ujęte były w regularne niewolniczo zakręcone
loczki.
Jako akompanijament do żywo prowadzonej rozmowy trzech kobiet łączył się turkot sąsiedniej fabryki, z której komina ulatywały gęste kłęby dymno
- Zobaczycie, że będzie klapał-mówiła Asminda - Dobert to przepow.iada i ma zupełną słuszność.
J eden aktor nie podtrzyma sztuki. Paradny; sobie
dyrektor; zapowiada nam byśmy się zaopatrzyły w nowe
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odkądże łaski

jej

pozyskałeś?-spytała,

ba-

dawczo chwytając każde słowo, Szarlota,
- Tak, mniej więcej od sześciu tygodni.
- A więc od chwili, w której wziąłeś nagrod€}
konkursową i wszystkie gazety zaczęły rozbrzmiewać
twojem powodzeniem.
Gwido zbladł.
- Taka myśl może powstać tylko w kobiecej
głowie!-zawołał z goryczą,
- Nie; tylko ja pragnę widzieć to, na co ty jesteś zupełnie ślepy.

-

Bynajmniej ...
Przepraszam cię, ja nie jestem ślepą, a o zazdrość chyba mnie nie posądzisz; nie mam też żadnego
materyjalnego interesu w tem, by ci to małżeństwo odradzać. Ja sama niechętnie podejmuję spór w kwestyi
twych uczuć, ale czuję się w obowiązku raz jeszcze
powtórzyć ci: nie spiesz się, doświadcz własnego uczucia. A teraz jeszcze jedna ważna kwestyja. Jakie jest
j ej pochodzenie?
- Oczywiście, to kwestyja nader ważna dla
twoj ej pychy,
- Nie, moja pycha tu w rachunek nie wchodzi.
Jestem jednak zdania, że rzeczą nader ważną dla
każdego jest kwestyj a, jaki kierunek nada kobieta,
z którą się łączy, jego rodzinie, jak będzie wychowywać jego dzieci, jaki na niego samego wpływ wywierać będzie,
Przypuśćmy, że on tym wpływom nie
ulegnie; w każdym razie ona stanowić będzie o towarzyskiem i społecznem jego stauowisku. Im osobiste jej przymioty będą niższe, niż te, które które zdoZłudzenie.
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jej męża, tern prędzej ziści się ta prawda życiowa,
nie on ją ku sobie podniesie, ale ona do swego poziomu go obniży. My kobiety rozumiemy to doskonale i
dlatego boimy się, by inteligentny, wybitny mężczyzna,
nie popadł w l'tice kobiety, nie tyle niższego pochodzenia, ile mniej starannie wychowanej.
Gwido milczał, ale biały aster, który podczas
słów Szarloty miął w ręku, rozgniótł zupełnie,
- A więc Marta nie szczyci się świetuem pochodzeniem; wnoszę to z losu jaki spotkał ten biedny
kwiatek,
- W każdym razie wiedz o tem, że Marta jest
wzorem czystości i łagodności; odznacza się nadzwyczajną inteligMcyj~ i jest zupełnie dobrze wychowa-na-zawołał, podnosząc się i mierząc dumnem wejrzeniem Szarlotę.-Bez względu na warunki wjakich żyje...
- A jakież to są warunki?
- Ojciec jej jest pierwszym komikiem na scenie
Nordenteatru w Berlinie, a matka grywa role salonowe w Siidenteatrze, Głowa domu nie odgrywa żadnej
roli w rodzinie, i jakkolwiek przyznaję, że nie jest
on bardzo miłą figurą, niewiele mnie to obchodzi,
wobec tego, że go prawie nigdy niema w domu.
- No, a matka?-spytała Szarlota zarumieniona
po białka, pod wrażeniem powstrzymywanego oburzenia..
- Kobieta piękna i obdarzona wielkim talentem,
dla którego dotąd nie znalazła odpowiedniego pola,
gdyż nie zdołała się dostać na deski cesarskiego teatru. Rzecz!naturalna, Marta była zostawiona w zupeł
nej swobodzie i dzięki temu właśnie, zachowała wrodz()n~ czystość i prawość charakteru. Mam nadziej~,
że
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żądanem

małżeństwie przybranego brata i druga o
ryzykownem przedsiębiorstwie męża, wytrąciły ją zupełnie z równowagi.
Przy kolacyi oboje byli już znacznie spokojnieJ,
si i wkrótce zaczęli mówić o zajmującej ich nadewszystko kwestyj, o konkursie Gwidona,
- Wszystko to bardzo piękne-mówiła Szal'lota,
ale podług mnie artysta powinien być także i czło
wiekiem. Zły człowiek pobije zawsze artystę i zmarnuje go, Pamiętaj o tem Gwidonie!
Ujęty jej troskliwością i rad, że się uspokoiła,
Gwido zaproponował, by obejrzała jego premiowany
projekt.
- Wydaj o nim sąd siostrzyczko.
- Ach! dobrze, dobrze-zawołała,
Długo, długo siedzieli oboje pochyleni nad planem i zdawało im się, że powróciły dawne dobre czasy, w których tak ezęsto zachwycali się dziełami
rzeźby i architektury, zapełniającemi wszechświatowe
muzea. Marzyli o Giocie, Sansowinie... wspomnieli Siennę, Florencyję i Paryż, który razem poznali. S'~arlota
zasypywała Gwidona pytaniami i jedno w drugiem
budzili nowe myśli, nowe uczucia.

III.
było doM jasno, dzięki odblaskom proktóre odbijały się od sąsiedni~j pięcio
piętrowej kamienicy; w sar.nem oknie, w nlljj aśniej
szem miejscu ustawiono maszynę do szycia, nad nią
pochyliły się trzy kobiety, gorąco zajęte tualetowemi

W pokoju

mieni

słońca,

