Nr. 24.

Piotrków, dnia 4 (17) Czerwca 1900 r.

Rok XXVIII.

11

~

I

OGŁOSZEliIA.

PREl'IUMER! T!

Za ogłoszenie l-razowe kóp. 10
od j.dnolsp~ltowłgo wiorsza petito.
Za ogJo8zt;nia kilkakrotne po k. G
od wiersza.
Za rekla.my i nekrologi, oraz
ogłoszenia 2sgraniczne po k.op. 12
od wiersza.
Za ogłoszeniłl reklamy i nekrologi nil l-ej .'tronie po kop. tO
od wiersza petitu.
Za tlomaczenle ogl. z językóW
obcych po t kop. od wiersza.

W MIEJSCU:
rocznie
. . . ro. 3 kop. 60
pelrocznie . . rs. t kop. 80
kwsrtalnle . . r •. kop. 90
Cena pojedyńc~ego numeru k.. 8.
Dopłata za odnoezenie-tli kop.
kwartalnie.
Z PItZESYŁKĄ .
rocznie
rs. ,,- kop '10
półrocznie
n. t kop.
kwartalnie . . rs. 1 k.op ~n

"O
II

Wychodzi

II '

W każdą

Niedziele:} wraz. z oddzielnym

stałym

II

II

Dodatkiem

Powieściowym.

Redakcyja 1 Administracyja: ulica Kaliska w Piotrkowie, dom Katarzyńskiego (obOk magistratu).
Redaktor przyjmuje eodziennie od a-ej do 6-ej popołudniu, z wyjątkiem świąt.
Ogłoszenia przyjmują: Redakeyja i wszystkie księgarnie; w Warszawie .Biuro ogłoszeń Ungra." Wierzbowa )fiS; w Petersburgu i Moskwie .L. i E. Metzl i S-k."
opera.cyi ubezpi~c~6ni~wej! ~ez~ltaty fi- ko zgoła niepotrzebne przy racyjonalnej
nsnsowe asekuracYI bynaJJIlOleJ Dle są za- taryfie ogniowej, która może podlegać zmiadowalniające. W czasie od 1895 do 1896 r. nom odpowiednio do okoliczności i p~tir~eb
•
•
• •
.
AtwlerdzoneJ prz~z p.llimstra Plna~low, dochód ogólny stanowił około 65,000,000 rb., rzeczywistych ogółu ubezpieozonych I sto7-0 klasowe) szkoły handlowe)
rozchód około 62,500,000 rb.; przewyżka sownie do częściowych ryzyk i odrębnych
'f?
RE~
dochodu dała zaledwie 2ł milijona, czyli miejscowości •
.Q..
.1.1
średnio 111000 rb. na rok, co przy tak
Sposób sporządzania ubezpieczeń i lik..wiw RADOMIU
obszernych operacyj ach, i wysokich pobo- dacyi strat, podług ustawy z r. 1870, jest
podaje do wiadomości Rodzieów i Opiekunów, je ra.ch, jest niesłychanie mało. Wreszcie cy- wielce wadliwy. ~awiadywanie sprawami
egzamIny do klas: wstępnej (wyższej i niższej- fry pokazują, że gdyby nie pobierano skła- nbezpiec~eń wzajemnych włożono na rządy
od 8-u lat), pierwszej, drugiej, trzeeiej i ezwartej dek dodatkowych, ubezpieczenia wzajemue gubernijalne i urzędy powbtowe, oraz
rozpocznl\ się przed wakacyjami 12 i (26) Maja, a po nietylko nie dałyby przewyżki dochodów, gminne. Wszystkie te instytucyje tak są
wakaeyjach 14 (27) Sierpnia. Prośby na imię dy
b .
.
. b . k . •
rektora i dokumenty przyjmuje codzennie kanee- ale wykazywałyby niedobór - kilkumilijo- o Clażone Inneml o OWląZ aml, ze sprawy
lary ja szkoły. Od nowowstępująeyeh wy~aganą nowy. Podług nowego projektu, Ilbezpie- asek~racyjne muszą usuwać na drugi plan.
jest znajomość przedmiotów w zakresie szkoł rzą- czenie wzajemne pozostaje jak dotychczas Rządy gubernijalne zatwierdzają nbezpiedowych realnych. Z poczl\tkiem roku szkolnego obowi!ł.zkowem dla właścicieli nieruchomo- czenia na sumy po nad 1000 rb. i wynaszkoła mieśeić się będzie w domu własnym. Przy
~
l'
d 500 b
ści ocenionych do 5000 rb.; wolno jednak grodzenia pogorze I po na
r., oraz
szkole jest pelIsyjonat.
(2-1)
będzie asekurować siEl również wzajemnie zawiadnją poborami i funduszami asekura.
i na większe sumy-bez ograniczenia. Ta- cyjnemi. Zarządy powiat?w~ baczą, aby
ubezDieczeń
kie rozszerzenie operacyj przedstawia ko- wszelkie budow~e w ~owleCIe. były: ubezrzyść nietylko dla ubezpieczonycb, ale i pieczone w swoIm c~asle, zatwierdzają .szaw I.rólesłwie Polskiem.
dla pieniężnych wyników asekuracyi, bo cunki do 1000 rb. I t. d. Urz(jdy ~m~nne
ściągnie ku sobie najl~psze ryzyka: budo- i mi~jskie prowa~zą ~'eges~r budowlI I .uW pismach nlłszych, kilkakrotnie oma- wIe murowane miejskIe.
bezpIeczeń, oraz hkwldacYJę szkód ogmowiano wadliwość urządzeń obowiązkowych
Dwa tylko bEldą ograniczenia: 11 urząd wycb. Oprócz tego ustawa zezwala samy.m
ubezpieczeń wzajemnych i wskazywano, że asekuracyjny może obniżyć sumę ubezpie- właścicielom zabudowań na sporządzame
zmiany są konieczne, jeśli ubezpieczenia czenia stosunkowo do wartości budowli, ubezpieczeń takich do 1000 rub., które
mają przynosić pożytek l). Obecn~e mini- nie więcej jednak niż o 1/. szacunku 2) ry- podlegają zaświadczeni n urzędów gminBteryjum spraw wewnętrznych wlllosło do zyka z fabryk parowych, składów i' innych nycb, lub miejskich. Takie zaświadc~eni~
rady państwa projekt reformy w tej. spr~ budowli łatwo ulegających niebezpieczeń- są dla osób interesowanych nader uC1ążh·
wie, która w szczegółach przedstaWIa SH~ stwu ognia, nie mogą przenosić 50,000 rb.; we i stanowią żródł? niezliczo~ych przyw nastepujących zarysach.
aby uniknąć konieczności ubezpieczeń do- krości i kosztów. NIeraz, pomImo sprawNa ~ocy ustawy w 1870 r. właściciele datkowych, poza nbezpieczeniem wzajem- dzenia ubezpie~zenia, okazują się odstElpnierucbomości wiejskich i miejskich (prócz nem, projekt dopuszcza reaseknracyjEl ta- stwa od. przepIsów. pr~wa, ":"ychodzące na
Warszawy, która ma drobną organizacyję kich ryzyk w towarzystwach prywatnych. jaw dopIero przy lIkwIdacyl strat pogorzeubezpieczeń) obowiązani są ubezpieczać się Oba te ograuiczenia wprowadzono do wszyst- lowych.
w urzędzie gubernijalnym.
kich s~lidnych instytucyi ubezpieczeni?Taki stan rzeczy staje się przyczyną uAsekuracyja przyjmnje się do 5000 rb. wych, I są one upra~n\One przez teorYJę cisku pogorzelców, którzy słusznie wyrzuBudowle, których wartość przenosi 5000 i praktykę ase~uracYJ.ną· Według ustawy cają administracyi, że P?nie~aź pobierano
rb., po nad tę sumę mogą być ubezpieczo- z r. 1870 stawkI ptemJowe co 10 lat nsta- od nich cały czas składkI O"'D1owe na mocy
ne w towarzystwach prywatnych, wedle nawiają się":" porządk:u prawodawc~ym. ~~- ubezpieczenia należycie spr~wdzoneg? i zawyboru właściciela li). Na wynagrodzenie rządek takI po~bawIa. ~aryfEl .naJwa~llleJ- twierdzonego, więc i wynagrodzel;ue .postrat ogniowych, na wydatki zarządu i zlo- szrc~ zalet -rozc~ągłoś~1 1 s'p~ęzystoścl! za- winno nastąpić bez przeszkód. Llkwluażenie kapitału zapasowego, pobiera się pe- lezD1e od ~zasu I okohcznosCI; ale .naJgor- cyja szkód ma. miejsce zwy~le zhyt 'późno
wne stałe premijum asekuracyjne, oprócz sze, że zl~llany co lat .10 tyczyły. slEl tylko po pożarze, co daje możnośc usuwama. poktórego ubezpieczeni mogą wnosić jeszcze wysokOŚCI .stawek,. me poruszaJ~c zgol.a zostałości po pogorzeli. Dalej, op6żOlone
składki dodatkowe, mianowicie: 1) osobno::- klasyfikacYl budowh, tymczasem Dl~właśCI- protokóły lik~idacyj~e niesłychanie .przepodług gubernij na pokrycie strat ognio- wy układ taryfy różnych kategoryj ryzyk, wlekają zatwIerdzeOle wynagrodzema, a
wych, dla których nie wystarczają premija ma taki~ż znaczenie. ujemne,. ~o. i . mylne władza powiatowa traci możność sprawd~e
zwykłe (normalne); dodatek nie powinien określeOle stawek; Jako wYJasmeme tego nia likwidacyi na miejscu w razie wymkprzenosić 25% premijum. 2) Składka ogól- twierdzenia, może posłużyć fakt, że ubez- łych wątpliwości. Wskutek tego prawie
na na całe Królestwo dla uzupełnienia ka- piecz~nia wzajemne w ciąg~ 1877-1886.1'. nie bywa wypadku, aby urząd powiatowy
pitału zapasowego, j~śli takowy zo~~ał w~ w osadach Królestwa PolskIego dały Dl~- w czemkolwiek zmienił likwidacyję, uczydatkowany na pokryCIe strat gubernl1, gdZie doboru około 3,000,000 rb .. , k~óry rozumIe nioną przez gminę, lub magistrat. Wadliswoich funduszów nie wystarcza.
l:Iię pokryto .z~ składe~, ZC1ąg~H~tych w po- wość nrządzenia ubezpieczeń wzajemnych
Podług danych liczbowych w ciągu 22 zostałych mIeJscowoścIach, dających. lepsze jest jednym z powodów znacznego l'OZpOlat (1875-1896 r.) operacyja. ubezpieczell ry~yka. To samo.. można zauważyć ~ w od- wszechnienia podpalań w Królestwie. Z
wzajemnych znacznie wzrosła.
dZIelnych guberDlJach: klasyfikacYJ a obo- liczby wszystkich pożarów, wedle danych
W 1875 r. suma ubezpieczeń wynosiła wiązują~a ni~ liczy: się ~ odręb~e~i wa- urzędowych z r. 1892-1896 od 13% do 17%
214,216,000 rb.; w 1896 r. 449,309,000 rb. ru~kaml ogllloweml w róznych mleJscowo- wynika z podpalenia; oprócz tego zapewne
Liczba nieruchomości nbezpieczonych na 1 śClach.
wiele pożarów "z przyczyn niewiadomych"
stycznia 1895 r. wynosiła 837,348, z czego
Dla usunięcia tych braków projekt okre- powstało również z podpalenia. Jeszcze
zabudowania ocenione do 1000 rb. stano- śla tylko zasadnicze podstawy klasyfikacyi smutniejsze cyfry urzEldowe wykazują odwiły około 90%. Pomimo takiej rozciągłobudowli i ustanawia maximum składki ognio- dzielne gubernije. I tak w r. 1894 w gub.
W{\j (4%), pozostawiając do uznania mini- radomskiej było 19% pożarów z podpalenia,
') Porównaj "GłOS" 1893 r. ]i 16, 17 i 19.
stra spraw wewnętrznych, zatwierdzenie w kieleckiej 2J%, w siedleckiej 33&%.
~) Do 1000 rb. przyjmują aię ubezpieezenia nietaryfy i stawek.
Według nowego projektu zarząd ubezpieobowiązkowo; po nad 10,000 rb. asekuracyj I 'WII- szczegółów klasyfikacyi
Składki dodatkowe znoszą się zupełnie, ja- czeń wzajemnych bEldzie się składał z dwóch
j emu. wzbroniona.
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Powinno sit2 szeroko rozgłaszać takie
Stosunki koleżeńskie, na szkolnej nawią
instancyj w zawiadywaniu zwierzchniem ministra spraw wewnętrznych: 1) Zarząd cyfry dla podniesienia opinii o naszej za- zanej ławie były dla niego cennym skarbem przeszłości;-zawsze i wszędzie z tern
główny w Warszawie, składający się z pre- moźnoŚcil ..
W r.1889-ym dochody Towarzystwa wy- samem młodzieńczem uczuciem, z pogodnem
zesa, jego towarzysza, inspektorów ubezpieczeniowych i kancelaryi, 2) Zarząd miej- nosiły tylko około 14,000 rbl., a w r. 189iJ obliczem ściskał dłoń dawnych towarzyszy,
scowy, który będą stanowić agenci powiatowi zdołaliśmy już złożyć w jego skarbonce a w potrzebie chętnie z pomocą im spieszył i
i miejscy. Do obowiązków zarządu g1ówne- bez mała 490,000 rbl. t. j. 34 razy wit2cejl od majątkowej nieraz ruiny ratował.
Jako pasterz parafii, zdobył poświęceniem,
go należeć będzie wysyłanie w różnych wy- Z początku llaogół szło totalizatorowi ciężko.
padk::tch inspekłorów swoich dla spraw- W ciągu sześciu lat 1889-1894 wyścigi dobroczynnością i istotnemi zasługami obydzenia oszacowań i likwidacyi na miejscu; zdołały z nas wycisnąć saledwie 400,000 wa'telskiemi, uznanie i szacunek nietylko
rozstrzyganie ostateczne sporów między u- rbl.; jakiż postęp w ciągu następnych sze- współwyznawców; najlepszym tego dowobezpieczonemi i agentami, oraz inspektora- ściu lat, 1895-19001 Suma dochodów To- dem był jubileusz 25-cio-Iecia jego pastomi; zatwierdzanie obliczenia szkód po nad warzystwa w tym okresie przenosi 2,300,000 ratu w Łodzi, przed kilku laty z całą
300 rb. na jedną osobę i po nad 3000 rb. rbl. Na ostatniem "derby" tego lata w świetnością i serdecznością święcony.
na wszystkich pogorzelców po jednym po- kasach totalizatora było 180,000 więcej,
Zmarły ualeiał do tej plejady młodzie
żarze; prowadzenie rachunkowości ubezpie- niż w ciągu całego r. 1894-gol..
ży, jak ś. p. Pawiński, jak cieszący się zdroczeń wzajemnych. Agenci ogniowi mają
Gdybyśmy widzieli postęp w tym stosun- wiem profesor Struve, których tutejsze gimbyć mianowani po jednemu na powiat, lub ku na innych polach, cyfry powyższe nie nazyjum w r. 1858 w liczbie 47 razem z
na parę powiatów, zależnie od liczby i budziłyby w nas tyle troski. Ale pokażcie nim w świat wypuściło, a którzy zaszczyt
wartości ubezpieczeń. Do obowiązku agen- nam jaką inną gałęź wytwórczości, oszczę zakładowi przynieśli. Dziś, z liczby tej wietów należeć będzie przedewszystkiem sza- dzania, czy dobroczynności, w której by lu się już nie doliczymy ....
cowanie budowli przy ubezpieczeniu piel'- ulica tak znaczny i tak szybko zwiększają
Ś. p. Rontaler, nie zawiódł oczekiwania
wiastkowem, jakoteż przy wszelkich zmia- cy się brała udział. Nic się tak pod ko- dawnych naszych zwierzchników. Przewonach następnych. Do ubezpieczenia budo- niec stulecia u nas nie zdemokratyzowało, dnicy naRi dając nam niegdyś błogosławień
wli agenci biorą się bądź z oświadczenia jak wyścigi.
stwo i ojcowskie napomnienia przy rozsta.właścicieli, bądź ze spisów, otrzymanych
Domorośli ekonomiści nie widzą w do- niu na drogę życia, pragnęli w każdym
od urzędów gminnych i miejskich. Nieza- chodach totalizatora ruiny dla ogółu ucze- widzieć w przyszłości przedewszystkiem
leżnie od tego ubezpieczenia podlegają re- stników gry na tej zasadzie, że pieniądze człowieka prawego i godnego współobywa
wizyi względem budowli drewnianych, co te, bądź ('o bądź, między niemi zostają: tela kraju. Zmarły spełnił to wszystko, jak
lat 10, względem zabudowań murowan)'ch to co jeden przegra, drugi wygrywa-o- należało.
co lat 15. Jednocześnie z oszacowaniem gół nie traci. Tak nie jestl Do pieniędzy
Tę krótką wzmiankę jako dowód ser~
agenci obowiązani będą określać wysokość stosować trzeba (tak, jak to robili nasi oj- decznych stosunków koleżeńskich zamiast
ryzyka i składki ogniowej. Ubezpieczenia cowie) dwie miary: nietylko ilości, lecz i wiązanki z kwiecia na grób ś. p. Klemensa
składam.
.
po nad 3000 rb. muszą przedstawiać do za- jakości.
twierdzenia zarządu głównego. Po otrzyMale parta idzie do czarta. Inny jest ruW imię zaś prawdy, której zmarły przez
maniu zawiadomienia o pogorzeli, agenci bel zarobiony, inny-wygrany. Ten rubel całe życie hohlował i hołdu czynami donatychmiast donoszą zarządowi głównemu zarobiony, który idzie do kasy totalizato- wodził, pomieszczam tu wyjątek z X2 133
i w ciągu miesiąca powinni sprawdzić przy- ra, jest cegłą wyjętą ze ściany domu. Ma łódzkiej gazety "Rozwój" z d. 12 b. mca.
czynę i skutki pożaru. Jeśli straty uie on swoją historyję w duszach rodziny; był
Po pełnych uznania dla ś. p. Rontalera
przewyższają 50 rb. na jednego pogorzelca, obliczany w budżecie, oczekiwany, praco- wyrazach, dziennik ten pisze: "Przed paru
lub 100 rb. na wszystkich poszkodowanych wało się na niego. Wedle tego, czy on "laty zapadł (Rontaler) na zdrowiu i skuprzy jednej pogorzeli, agent może obliczyć miał wpłynąć, czy nie, zakreślało sie ska- "tkiem tego usunął się z pastoratu. Znawynagrodzenie ogniowe bez zjazdu na miej- lę życia domowego. Ten, kto mógł zało "leźli się źli ludzie, którzy z uizkich ososce, na zasadzie danych, dostarczonych żyć rodzinę dopiero od chwili, kiedy mu "bistych pobudek, zatruli mu ostatnie
przez gminy i magistraty. Szkody do ~OO przybyło np. 10 rb. miesięcznie dochodu, "chwile życia; ogół nie uwierzył insynurb. na osobę, lub do 3000 rb. na wszyst- burzy tę swoją rodzinę z chwilą, kiedy 10 "acyjom, a opinija publiczna potępiła nalekich pogorzelców z jednego wypadku, a~ rb. miesięcznie przegra ...
"życie wybryki niepowobnych sędziów i
gent zatwierdza swoją władzą; straty wię
A ten, co je wygra? .. Nikt zreb6w życia "otoczyła chorego pastora jeszcze większą
ksze musi przedstawić zarządowi główne na pieniądzach wygranych nie zakłada, "sympatyją. CzeŚĆ jego pamięci"!
mu do zatwierdzenia. Urzędy gminne i oprócz szulerów. Wi~k8Z0ŚĆ wygranych
Cześć ci wi~c druhu; niech ta ziemia
mi.ejskie będą obowiązane prowadzić opisy pieni~dzy nie powraca do takich domów, nasza, przez ciebie kochana, lekką ci będzie.
budowli i zawiadamiać agentów o wznosze- z jakich wypłynęła, lecz płynie rynsztokami
Esjot.
niu nowych i przebudowaniu, dawnych nie- do kloak życia wielkomiejskiego. Dvsyć
ruchomości, podległych nbezpieczeniu. Urzę okiem rZUCIĆ, żeby
sili przekonać, jak
- Dzwony Gorzlwwiclde. W
dy te obowiązane będą okazywać agen- wzrasta w porze wyścigów rozpusta w Wartom pomoc na miejscu i prowadzić śledz szawie, jak poczesne w owe dni miejsce przeszłym numerze "Tygodnia ll podaliśmy
two pierwiastkowe o każdym pożarze na- zajmują kobiety uliczne... Spytajcie restau- w felijetonie opis uroczystości poświęcenia
tychmiast po wypadku. Przy takiem urzą ratorów podmiejskich, magazyny mód, gdzie dzwonów w nowo wzniesionej świątyni w
dzeniu ubezpieczeń wzajemnych, koszta za- półświatek się ubiera-a dowiecie się, że Gorzkowicach. Obecnie dopełniamy go
nam
rządu znacznie wzrosną w porównaniu z zniesienie totalizatora byłoby dla nich ruiną. szczegółami, łaskHwie nadeslauemi
obecnemi wydatkami i wyniosą na począ
Przyszłość należy do tych, którzy pra- prz~z w!elebnego proboszcza miejscowej patek około 440,000 rb. rocznie, co na 100 cują. Ci tworzą życie! Światu temu mnsi rafii, kSIędza Kasprzy kowskiego.
Wszystkie 4 dzwony zostały odlane w farb. składki ogniowej, wyniesie 11%. Cyfra być obcy hazard, próżniactwo i rozpusta.
bryce
p. Antoniego Włodkowskiego w Wę
ta stosunkowo nie jest wielka; w towa- Gdyby te pierwiastki rozkładowe wsąCZyły
l'Zystwach prywatnych koszta administra- się w krew ogółu-życie społeczeństwa sta- growie (gub. siedlecka), któremu za dobór
tonów, dokładność w wykonaniu i sumiencyi stanowią 23,8%, w ubezpieczeniach wza- n~łoby.
ną pracę należy się uzna.nie i rzetelna pojemnych miejskich 21,5%, w ziemskich 9%.
dzięka. Akord dzwonów molowy es-as-ces-e6.
Koszta te opłacą się ubezpieczonym, którzy
Dzwon piet·wszy naj~iększy wagi 2,2aO li.
obecnie, oprócz kłopotów i przykrości, nieŚ. p. Klemens Bertold Rontaler.
poświęcony na cześć SS. Mateusza i Leona,
mało tracą pieniędzy przy urządzaniu i linosi na sobie napisy: W obwódce górnej
kwidacyi ubezpieczeń, pomijając zwykłe
Nie wszystkim snadź wychowańcom tu- wokoło "Laudo Deum, vivos voco, mortu08
składki ogniowe i rozchody konieczne 1).
tejszego gimnazyjum, jeszcze przy życiu plango, fulgUl'a fmugo". Niżej z jednej
Witold Grabowski.
pozostałym, którzy mury szkolne pomiędzy strony wizerunki: SŚ. Piotra, Pawła, Matel) Porów: • Wiestnik Finansów promyszlennoBti 1850 a 1862 r. opuścili, sądzone było doczekać ns%a i krucyfiksu, pod którym uapis: llZmii torgowli" }@ 17 r. b.
proponowanego na d. 26 b. m. zj azdu ko- łuj się nad Dami". Z drugiej strony napis:
___
u.+i):..c-K-..o--leżeńskiego w Piotrkowie.
"Po stopieniu się dzwonów w czasie pożaOto w dniu 12 czerwca r. b., zmarł w ru kośei(.ła S. Katarzyny P. M. 1895 r. do
Łodzi Klemens Bertold Rontaler, długu- nowego kościoła, który się buduje od 1896
Wyścigi
letui pastor tamecznej parafii ewangelickiej. r. pod wez'\ aniem N ajslodszego Serca JeZmarły ukończył tu z odznaczeniem gim- zusowego dzwon ten z trzema mniejszemi
Zbliżają się ku kOlwowi wyścigi na po- nazyjum w r. s. 1858, a w ciągu pobytu ufulldowany przez pracowników fabryk m.
.
lu Mokotowskiem - pisze IlKur. Warszaw- w szkole cieszył się wielką sympatyją Ł .. dzi 1899 r."
Dzwon drugi na czeŚĆ SŚ. Marka Aleski" .-Jeszcze jeden sezon jesienny, a za- współkolegów, którą otwartością chamk kończymy chlubną działalnością na tem teru, niesieniem im pomocy naukowej zy- ksandra, ma napis w obwódce górnej woskiwał;
cieszył się uznaniem za pracę, kolo: "Ignem velli lllittcre et quid volo, ni"polu;' wiek XIX-ty!..
Dochody Towarzystwa wyścigów konnych przez którą wiedzli tu w gilllnazyjum a si ut accendatur ." Niżej z jednej strony
w r. b., wnosząc z cyfr za lata ostatnie, następnie w Jurjewskim (Dorpackim) uni· wiztrunki Zbawiciela, Matki BoskIej i Św.
przekroczą -ł milijona rubli, a przecież jest wersytecie, pr1,y braku środków matery- Marka z napisem poniżej: "Jezu, bądź mojalnych, przebojem zdobywał.
ją miłOŚCIą" i "Maryjo, bądź mojem zba·
to rok posuchy pieniężnej ...

i totalizator.
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(w r. bieżącym na sąd w Charkowie, w r?- Próba ogólna. W przyszłą nieku następnym na budowę głównego archl- dzielę d. 24 b. m. odbędzie się na placu
wum Królestwa w Warszawie). Zanim je- b. magazynu solnego ogólna próba wszyst•lnak na placu tym rozpocznie się rzeczona kich 6-iu oddziałów tutejszej straży ochoza lat 3 budowa, wartoby, ze względów tniczej.
_ Lm.tarnie miej.kie do końca b.
estetycznycb, zburzyć tymczasem wzmiankowany, wysoki i wiecznie oblatujący. z miesiąca czerwca zapalane być mają ~
tynku mur i zastąpić go choćby drewma- godzinie 10 wieczorem, a gaszone o 2-eJ
nym ale gustownym parkanem; sam plac nad ranem.
zaś ~b3iać po prostu trawnikiem i załoz~ć __ W Bełchatowie powstaje kasa
na nim jaki kwiatowy gazon, czemby Się pożyczkowo-oszczędnościowa, na otwarcie.
mógł zająć ogrodnik miejski, dozol'Ojący której mieszkańcy Be!ch~towa otrz,Ymah
przeciwległego ogrodu miejskiego.
już przed paru tygodmaml pozwoleme.
- Teatr. Pod artystyczne m kierow_ Pomocnikiem nac~elnika po.
nictwem znanego dobrze naszemu miastu wiatu w B~dzinie mianowany został p. Kop. Mary jana Winklcra i p. Ró~ańskie~o, złowski, dotychczasowy sekretarz piotrkow~
teatr łódzki dał \we czwartek ubIegły, plą- ski ej rady gubernijalnej dobroczynnoścI
tek i sobotę trzt przedstawienia w Piotr- publicz nej.
kowie na które ~łozyły się "Kolega CI'amp_ Odc~yt. W zeszłą niedzielę t. j. ~.
ton" G. Hauptm'ana-"Porwanie Sabinek" 10 b. m., w lokalu resursy w DąbrOWIe
Scbaeutana, oraz "Chory z urojenia" Molie- Górniczej znany podróżnik i adwokat Stara i
Towarzyszka" naj nowsza s;"tuka nisław Bełza wygłosił odczyt p. t. "w PiS nitzlel·~. - W sztukach tych prawdziwy renejach n na korzyść Towarzystwa wzatr.rumf ś~ięcił p. Ma~yjan W:inkler, któ~y jemnej pomocy techników górniczych i humetylko Jako znakomIty komik, ale iakze tniczych Zachodniego Obszarl1 Górniczego.
w poważnej i trudnej roli profesora Cramptona przeszedł nasze oo~ekiwania I Tą
-- So.nowiec na gł6wnych swych
ostatnią postae odtworzył ) taką prawdą ulicach ma otrzymać wszędzie bruki.
życiową i wniknięciem w s.mą rzecz, oraz
_ Bangł. Lekarz szpitala w Łasku
z takim artyzmem wysokim, iż śmiało rolę Zdzisław Zieliński otrzymał rangę asesora
tą zaliczyć możemy do najpierwszych kre- kolegijalnego; sekretarze przy wydziałach
acyj tego wysoce uzdolnionego artysty.
hypotecznycb: Brzeski w Rawie-radcy ho"A.kcyjne towarzy.two piotr- nOJ'owego i Borowski w Tomaszowie-sekre~
kowskiej manufaktury na Bugaju 71 wykoń- tarza kolegijalnego.
_ Załl:iercie. Nowa fabryka kleju
cza już tkalnię i apreturę, które to oddziały zaczną być czynne na jesieni r. b.--P. Tow. Akcyjnego Sachs pod Zawierciem
Szlosberg główny akcyjonaryju8z bawi 0- rozpoczęła już swoją działalność.-Niedaw
Prosimy czytelników nlłszych z mła
sta Piotrkowa i clI,leJ piotrkowski«;J becnie za granicą i po 8wym powrocie ma no odbyło się zebranie gminne w Kromo.ubernH o komunikowanie nam waz- się zająć budową na Bugaju nowej fa.bry- łowie, gdzie uchwalono, aby w Zawierciu
nłeJszych t'aktów i ciekawszych wy- ki, mianowicie fabryki mączki kartoflanej; utworzyć kasę oszczędnościowo-pożyC'~ko
padków_ Proste podaoie w!adomoś!li projekt bowi~m budowy takiej fabryki na wą. _ W Siewierzu, pod Zawierciem, grono
Jest dostateczne; obrobienie nalezy
Szczekanicy pod Piotrkowem nie przycho- inżynierów z zagłębia dąbrowskiego, z inido redakcyi.
cyjatywy inżyniera Łempickiego, zakłada
dzi do skutku.
- W.kutek ode~'Wy z dnia 12-go fabrykę dachówek.
- Z powodu "biegu uczniowskiegon
- (J~ę.tochowa. Dzięki niezmordo..
(art. nadesł . ). - W niedzielnych wyścigach kwietnia r. b., naczelnik warszaws~iego
na torze piotrkowskiego Towarz. Cyklistów, p~cztowo-telegranczne.go okręg~, za~~ado- wanej energii przeora 00. Pa~linó,! na
prócl; dorosłych-którzy winni sami być na. mlł p. gubernatora pIOtrkowskIego, JZ ce- Jasnej-Górze, zaraz po nastalllu WIOsny
tyle roztropnymi, by wiedzieć, czy wyśćf lem poparcia starań u głównego naczelni-/rozPoczęto dalszą naprawtl murów kościoła
gowa szybkość jazdy nie jest dla nich szko- ka zarządu poczt i telegrafu z Petersbu~'ga, i klasztoru, przystąpiono do usunięcia grudliwą--uczestniczyli także uczuiowie_ Zby- podjętych.
pr~ez c~łonków ~uratorYJum zów z zeszłorocznej restauracyi pozostałych
tecznem hyłoby przytaczanie w tej sprawie trzeźwoścI w obwodZie CzarnocIU, w spra- i uporządkowania obszernych placów kopoglądów lekarzy i hygienistów, którzy je- wie otwarcia oddziału pocztowego na sta- ścielnych i klasztornych.
dnogłośnie potępiając wyścigi wogóle, a wy- cyi Baby kolei warszawsko-wiedeńskiej,
J bil
W
ł b' dąb' w:- U
etu.~.
. z.ag ę ~u l}o .
ścigów uczniowskich stanowczo zabrańiają. koniecznem jest otrzymanie wiadomości,
zechc g przy)' ąć sklem, w kopa.lm "KaZImierz I ,n& ezą~eJ.
Pozwalanie młodszym lob starszym dzie- czy. tamte'~s i mieszkańcy
h
t... ~
.
do WarszawskIego Towarzystwa kopaln I
ciom, których organizm jeszsze się nie sfor- udZiał w kosztac załozem& I utrzymallla
kł d6 b t "
b,
. 2-- l . . t
oddziału
i
czy
zgodzą
się
z~
~
w n .~ITczy~ , z racyl . ;)- eCla. ~s ~
projektowanego
mował, na tak znaczny wysiłek mięśniowy,
jest karygodną nieogl~dnością. Widzimy na to, aby podlegać warunkl)m i przepisom, nIema .To~aIZ) StW<I; odbyło SI,ę w ~aphc).
łusr.czon m w § 10 Zbioru pocztowo-te- kopllllllaneJ nahoźen~two, po?zem zost~ł~
wyniki t. z. biegów dwulatków-koni, któwy
y .
.,. d
' dOl'eczone gmtyfikacYJe urzedmkom, oficYJarym po wyścigach śmiało można w łeb legrancznych
postanoWI en, t. J. ostal'czyc r t'
ó'k
. b t 'k' T
stwa
rn 1
o'
strzelić. Nie doprowadzajmyż naszych dzieci bezpłatnie na lat trzy odpowiednie pomiesz- IS om, gk ś . om I ro o ~kl om ~tÓarzy
.'
kan lar' naczeluika i poczt y- w wy~o o CI: pr.acowm om,
rzy p.oz do takiego stanu.
Jeszcze jedna uwaga: zniesienie egzami- fi~~~e zn~ ałe!e i y~!iatłem jak również stawalI na słllzble .To.warzystwa w. CIągu
nów dla lepszych uczniów wywołało wiel- wnieść je~norazowo rb. 195' na zaprowa- roku -wypłacouo mleslęczmą .pe.nsYJę, lub
d wóchmlesl~~zną: .~
ką · radość w sercach rodziców, którzy wi- dzenie mebli i potrzebnych utensylij oraz ra:o?~k; 3dO lat. 5, dzieli, jak szkodliwie oddziaływają na ich na wydatki kancelaryjne? Naczelnik wal'- a t -: -c h mlkeslęcFzne dwynagrot zenceell .
.
d . .
. w ym"e st osun u.
un usz na en
w
synów i córki egzaminowe emocyje. Czyż
:ł~::~le!~z:~r~~~z~f
t~~~~~afó;:z!:~~n~e
wysokości
4~,000
rb
..
został
pr~yznan'y
prze~
myślą oni, że młodociany cyklista nie doznaje w czasie biegu żadnej emocyi?. czy krotnie odm')wił prośbie w podobnej spra- ogóólne zglo~~dzellIe a~cYJo.nadlJuszó:,
t
a up ądzą, że nie denerwuje się on w najwyż wie otwarcia nowych oddziałów poczto- pl: cz. e~o, ?g . ne zgrom a zeme
wych
J'eśli
mieszkańcy
w
pierwszych
latach
mll~tDIema
Jllt)Ileus~u
wyznaczyło:
l) na
szym stopniu? Jak słyszymy, w zarządzie
.
'..
. ć d' ł
d k h
cele dobroczyne - 0000 rb.; 2) na założepiutrkowskiego Towarzystwa Cyklistów za- Ule
chCleh przYJą 11 zla u w wy at ac. nie szkoły-7UOO; 3) na powi~kszenie fundusiadają lekarze. Gdzież więc byli, gdy za- Vreąd lekar.kI zwrócił uwag~ szn kasy przezorności i pomocy-9000 rb.; 4\
mierzono urządzić "bieg uczniowski"? cze- na pokątne leczenie przez rozmaitych zna- 7000 rb. jako fundusz na z:\pomogi dla umu kategorycznie nie postawili swego veto? chorów oraz szarlatanów. Wobec tego wła- rzedników Towarzystwa i 5) takąż kwotę
jak mogli pozwolić na podobny gwałt nad dze policyjne otrzymały polecenie rozcią- na" zapomogi dla robotników.
młodocianym ustrojem? Wszystko to są py_ Barba'l'~yń§kiego c~ynu dotania, na które chcielibyśmy usłyszeć lub g~ięcia ~zujnej ?acz.ności, czy. jakie indy":ldua me trudnIą SIE~ 'Yzbr~Ulonem lecz e- puścił się pewien włościanin, we wsi Niewyczytać odpowiedź.
L. L.
nte~, z.właszcza. z udzlela~llem lek.arstw, wierszyn w pow. opoczyńskim, na krowit'J
- ~ic .~petniej.~ego, jak na głó zawierających nIeraz szkodlIwe środkI, cze- swego sasiada która przeszedłszy miedzę
wnej ulicy naszego miasta stary wysoki go dowodem były niejednokrotne wypadki. weszła mn w 'SZkOdę: w żyto. Schwytaw~
mur, okalający plac b. magazynu solnego,
- Mfej.cowi in.pektor~y fabl'Ycz- szy biedne bydlę, obciął mu ogon ~ wszystnaprzeciw ogrodu miejskiego. Na placu ni otrzymali w tych dniach od ministery- kie cztery racice. Tak się zemŚCIł na są
t1m projektowana od lat kilkunastu budo- jom skarbu eyrkularz, w którym zażądano, siedzie, drugim włościaninie, z którym wio
wa sądu okręgowego, za lat 3 dopiero ma aby w celu rozwoju przem!lsłu, drobuego i doczuie nie świetne łączyć go musiały stowejść w wykonanie, z powodu rozdysppno- utrwalenia jego podstaw, inspektorzy do- sunki... Czy sprawa ta została wy~oczoną
wania już na lat dwa funduszów na budo- 8tarczyli odpowiedzi na pytania w tej kwe- przez poszkodowanego przed kratkl 8ądo>
wę gmachów ministeryjum sprawiedliwości .styi postawione.
we, nie umiano nas objaśnić; to tylko pe-

wieniem'" z drogiej strony napis: "Pójdźcie
do mnie ~szyscy, którzy pracnjecie i obcfążeni jesteście, a ja ochłpdzę Was. 1899" .
Trzeci dzwon na czeM SŚ. Łukasza-Hen.
ryka nosi napis w obwóce górnej woko~o:
"Asolis ortu usque ad occasum laudabll.e
Nomen Domini". Niżej z jednej strony WIzerunki: Niepokalanej, Ś. Łukasza, Anioła;
z drugiej zaś strony napis: "Zdrowaś. Maryja łaskiś p~łna, Pan .z Tobą,. mó~l SIę z~
nami teraz l w godzmę śmIerCI naszej
Amen. 1899 71 •
Gzwa1'ty dzwon na cześć ŚŚ. Jana i Ignacego, ma napis w górnej ob~ódce: ,,1899
Eritis mibi testes usque ad nltlmum terrae 71
i niżej z jedn~j strony wi~e~'unek: Ś. Ja~a
Ew. i J. WojCiecha; z drugiej strony napIs:
Świety Patrouie módl się za nami 1899".
" Kośzt wS1.ystkich dzwonów z obsadzeniem
ich na wieży wyniesie z górą 2,500 rub.,
co mieli pokryć Pl'acownicy łódzcy, jak opiewa napis na dzwonie największym. Dotąd jednakże zebrali na ten cel rb; 1,000,
obiecując dodać resztę, gdy fabrykI, które
w obecnym czasie zmniejszyły swoją produkcyje wrócą do lepszego stanu, a oni
będą z~~abiać więcej, niż obecnie. Tymczasem kasa budowy kościoła obciążona
parutysięcznym długi~m z~ ~a~eryj~ły i
robotnikom, a do ukonczema SWlllttynI potrzeba ieszcze.kilka tysięcy rob., aby w niej
8pra wiĆ resztę okień, ~rzwi, posadzkę, oł
tarze, ambony, organy I t. d.

Kronika Piotrkowska.
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wua że między chłopstwem w całej okoli- ży", w któr}m U-Iet"i Luft zdobył drultl\ n&Jlrodę;
wszyscy jego współzawodnicy byli at.ani 0<1 niego.cy b~rdzo przykre zrobiła ?n& wraż~ni~ i .stała Na
trybunie sędziów ~a8iedli pp. M'lrtyllowski z Kielc,
si~ przedmiote~ S? row eJ admomcYl l p~ Zielińdki z Łodzi, oraz c7łookowie na~zfgo Towablicznego potepIema z ambony przez mIeJ- rzystwa pp. Gerbllr, Borowski, Cnrzanowski Stalliscowego proboszcza i okoliczne ducho- sławi Kelenbeck. Startowali PII.Nencki, Ryłko i KepPijn.
wieństwo.

- Brad~ie~. We wsi Lutosławicach
(pow. piotrkowski), złodzieje wtlszli nocą
do chaty jednego z włościan i o1iradli co
si~ dało: wj~c odświętne wełniaki i zapaski i t. p. Gospodarza nie było w domu,
miał wrócić nad ranem z Łodzi. Dojeżdża
jąc do swej wsi, spostrzegł trzech ludzi,
którzy coś chowali w wysokiem życie. Zapamiętał miejsce i, wziąwszy dwu ~zy
trzech sąsiadów zuchów, czekał w zycie na złodziei, którzy następnej nocy nie
omieszkalI przyjść po lup. Złapano ich,
odstawiono do gminy, a późlliej do Piotrkowa. W liczbie złodziei był jeden żyd
i dwu katolików.
- W Łod~i bawią liczni przedstawi~
ciele firm rosyjskich jak z Moskwy, tak l
z Petersburga celem poczynienia obstalunków na letnie i jesienne towary. Znajdujący się obecnie hurtownicy rosyjscy ro~ią
znaczne zakupy różnych towarów po WIę
kszej części za gotówkę lu b na krótkoterminowe weksle.
- Po~yte(:eny wynala~ek. "Gon.iec Łódzki " donosi, źe dor chemii Serkowski stale w Łodzi zamieszkały, po kilku latach prób i usilnej pracy doszedł do zupełnie
zadawalniających rezultatów nowego wynalazku, który b~dzie miał doniosłe znaczenie'dla wyrobu materyjałów na ubrania.
Wynalazek polega na tern, że od!lowj~dnio
spreparowana prz~dza, czy to bawełmana,
czy wełniana, lub też lniana, użyta na materyjał, robi go nieprzemakalnym. Tym
spososobem żołnierze, posłańcy, furmani i
wogóle ludzie zmuszeni w skutek spełnianie
obowiązków do przebywania na otwartem
powietrzu będą zabezpieczeni od wpływów
atmosferycznych. Jedną z głównych zalet
wynalazkn jest jeszcze i to, że materyjał
nieprzemakalny niczem nie będzie się róż
nić ' od dotychczasowych przemakalnych.
- Licytacyja na ułożenie bruków
drew nianych na 10 ulicach m. Łodzi z powódu braku licybllltów nie do szła do skutku.
Poewolenie. Firma "Wewer i
Reul" otrzymała pozwolenie na budowę farbiarni w Łodzi.
- Od'Jłowa. Rząd gubel'llijalny odmówił pozwolenia braciom Rappaport na
budowanie farbiarni w Łodzi.

dnych cyklistów.

.

"Rural exodus". Ziemianom, narzeka·

p. Zen .. Por., doskonal~ obeznuny ze sto~Ul1ka.ml .1 w~·
rn~l(}lml pracy n~ I'oll, zm~:!za do :za.stan.owlema ~Ię
ka?dego, kto mysleć. pragme. A wIlIoski? Jeden Jedyny - troszczmy Się. o. ł'0prawę b.ytu naszych służ~cyeh .folwarcznych: Je~h chce\lly !ch ut~zymae, bo
Dlebezplellzna. dla. Zlemlan fala emlgl'acYJna zalewa
coraz szersze okolIce.
- ~Droga do sztuki". John Ruskin. Prze·
kład St. Koswtskillgo. Nakładem księgarni M. Bor·
kowskiego. Warsza.wa 1900.
.
Złośliwi utrzymują, że dla auglika, fraucuza lub
ni emca wystarczy umrzt'ć, by stl'Ć się sławnym nad
Wisłą. Część słuszuości j est w tem twierdzeni u, boć
np. o Rusidnie nikt lub prawie nikt przed jego
śmiercią nie słyszał u na.s, a dziś każdy aZllnujący
się k8ięgarz czuje tl i ę w obowiązku wydać mniejszy
lub większy zbiór pa.radoksów gienijalllego czy też
zwal'yjowanego, cuoć zawsze orygil .alnego anglika.
Obecuie mamy przed sobą "Drogę do sztuki" Rnskina, o której w lIwięzłej przedn:owie pOWiada tło ·
macz, że niema w niej .idei ekonomicznych Ruski·
na, śmiałych jl'go rojeń, utopij, posiadających po ·
mimo całej swej nieprllktyczności, urok przepiękn e 
go poematnj zawierają one wyłącznie zaga.dnieniu
twó"czości, indywid1Jalności artystvcznei, róźuyc h
sposobów pojmowania pięknn, różne drogi, którp.mi
podąża artysta ku najwyższemu objawitluiu ideału.
Czyteln ik tu nie znajdzie zwartego, zamk"iętego systemu, bo pełna najróżnOl'Odn i tliszych niespOdzianek
uatura Ruskina nie potrafiłaby się zarn~uąć w szrallkac h zadnego, włunego na.wet sy~ temu. Za to znajdziemy wielką obfitość u iezal~żnycb, oryginalnyctl
świeżych natchnień,

-

Ksią~e Szczerbato'W". "Rządy Kaię

da Paskiewicza w Król~stwitl Polakiem" (J 83218(7). Przekład z rosyjskiego. Str. III
814. 1. Fiszer. Warszawa 1900.
Ks. Szczerbato w napisał obszcrną, bo 6 tomowI!!
monografiję księcia Paskiewicza i jego <lziałalności.
Z dzieła tego bezimienny tlnmacz wydobywa i przekład a na język polski oddzielne tomy, wychodz'l!c 1.
zasady, źe .w społeczeń3twie, mat:> obznajmionem z
bistoryją ostatnich lat kilkudziesIęciu, ztąd oie mogąe~m czerpać nauki, z tego, co ojcowie rolJili, książka taka moźe być pożyteczua".
Najzupełniej pi~zelDy się na ten pogląd, zgadzam,.
się równiez z tłumaczem, że Ks. Szc~erbatow pisze
oze spokojem, powagą i możliwą bezstronności,!", ale.
pytamy, cl.emu uie całe dzieło zostało przetłumaczo.
ae i wydane w języku polskim?
- .. Przegląd Pedagogiczny" ogło
sił konkurs na grę pokOjową dla ddeci (bez różlllc,
wieku). Gra powiuna się odzuaczać możliwie prostelI! i kombinllcyjami i zainteresowaniem z wyłącza
mem jednakZe wszelkiego hazardu; pożądane są. te\Daty s .... ojskie, wiell,ość tablic pl'zoy.uaczonych do
odlitogrf-fowania nie powinua przenosić 72X58 cŁm.
Ndflrody: rb. 70 i rb. 50. Autor nagrodzonej gry jest
obowiązany sprzedać j~ oglaszającym konkurs za cenę rówuą połowie otrzymanej nagrody. Termin na.dsyłania gier 25 czerwca.
• cISIe.

I

Ją.:)y!» na brak rąk roboczych wsk.utek wychodźtwa,
radZImy .prz€czytać. szereg artykułow P. t. Rural ~xodUM w kilku ostatnich numerach Prawdy.
AlIt?~ ICh,

s ądów,

uasdnia potrzeby, ba, koniecznoś6 istnienia le'
domowych, którllyby nietylIco I"czyli w cho:
ale byli opiekunami zdrowych, wskazywal1
jakiemi iść należy, by się choroby ustrzedz '

+

Pogoda dotrzymała, choć doŚĆ silny wiatr nie sprzy.
jał jPźdzcom.
Wieczorem miejscowe Towany8two
przyjmowało w swem mieszkaniu kolacyjl\ przyjet-

Z BIBLIJOGRAFIl I PRASY.

autor
kar.y
robie
drogi,

świ e tnych spostrzliżei',

nit'spodziewanych zwrotów myśli i słowa.. Pod uroldem t ,'j potężnej indywi d ualności po'Vstało całe
pokolenie RusklO'owców więcej z formy, uiż z
ducba, więcej snobów, niż prawnziwych UBZllIÓW.
Tym właśnie zwoluanikom RU~kina, którzy często
bardzo mało lub nic prawie uie willllzą o swym mi·
strzu, polecamy .Drogę do sztuki", a przedeVl'szyst·
kiem prz/'dmowę do niej.
St. Up.
..:.. "Księga Puszczy". Rudyard Kiplillg .
Z XI wydania angielskIego przełozył Józef Czek'llski. Z przedmową Iguac('go Matuszewskiego. War·
szawa 1900. N akład tl\D tłum~cza.
Dzięki takim talentom jak Kipling w Anglii a u
uas Dygasiń~k i dawny epos zWIerzęcy odradu. się.
Obaj ci autolowi e znai'!! dokhtlni" życie zwierząt ,
które opis\lją, odgadują icb psychologiję a robią t o
z taką pownOtl cią siebie, że czyteluik mimowolI docbodzi do przekonania, ż e dane zwi tlrze w danyrh
okolicznoś~i a ch nie mogłoby postąpić inaclIej niż
przpdstawil antor.
Ksi§ga PUSZCZ!! w doskouałem tluma~zenill piotr·
kowiauln'l p. J. Czekalski~go v.aeługllje na przeczy·
- Spro$tou·anie. W przeszłym nu- tanie choćby w celu po~Ówna:lia PS} cbologii na~lego
merze "Tygodnia", w wiadomości bieżącej polskiego zająca (Dygasiuski) z psy!holi'giją daj.
p. t. "Najwyższa nagroda" powinno być my na to indyjskiego ichneumona- Rikki-tiki-tawi.
St. Op.
"za 35-letnią nieskazitelną służbę", a nie (Kipliug).
- •• Wisła'~. zeszyt 2 za marzec i kwipcil'n
za 55-letnią, jak mylnie wydrukowano.
Jawiera hardlGo z~jmujące wspo1llnienia ftZ lD!Jci~zlci
- Wyścigi tegoroczne na torze Piotr- na Mazowsze pnAskie" p. G. Smól.kiego, gdli~ autol'
kowskich Cyklist.ów zaznaczyły się więcej niż małą opowiada. o wynaradawianiu mazurów i dodaje: "Całe
ilością dobrych jeźdźców, g~yż ogrllniczyły si ę do
pojezierze mazurskie odznacza się pięknością swej
liczby iedn~go, względnie dwóch. Pierwszym był zna- przvrodYj niedal'mo zwą je S""'aicaryJą mazurską.
ny już nam p. Ossowski z Warszawy, drugim czło Niestety! tylko dla nas najbliższych jest ta kraina
nek miejscowego Towarzystwa p. Kaszyuski. Pan prawie ziemią nieznaną." A skutki naszych wyOssowslti we wszystkich biegach, do których stawał, ci eczek byłyby zda\!itlm p. S. bardzo dOlliusle; przewziął pierwsze nagrody, pan Kaszytlski zaś drngie;
konałyby b"wieRl mazurów, że nietylko lud mówi
w biegach, w których p. OSlIoweki nie brał ullziału, po polSkU, ale i inteligencyja, panowie. Więc komu
pierwsze n8grody dOitały się panu Kaszyńskiemn. czas i środki pozwolił jazda na Mazowsze pru, kid,
W biegu wst~pn!lm (1125 metrów) nagrody Jjrzyz.nal!o: ile że .... ycit!c1-ka wcale nie jest kosztowna.
p. Ossowskit'mu duzy srebrny medal, p. KaszynskleW tym ~amym zesz~cie spotykamy dals1.Y c'ąg
mu mały srebrny i p. Chrzanowskiemu duży bron- pracy S. Udzieli p. t,: Swiat n:Jdlmysłowy ludu Krazowy. W następnej Ilonitwie dostępnej tylko dla człon kowskiego; Rodzinę kruków p. E. Majewskiego i nIe·
ków towarzystwa Piotrkowskiego (2700 m.) mały złoty %wykle bogaty a:/oiał poszukiwa.ń. Widocznie i uowo·
meda.l wziął (I. Kaszyński, duży srebrny p. Chrza- przybyli prenumeratorowie nadsyłają swoje przynowski i mały srebrny p. Bzdokj czwarta nagroda czynki i prace, gdyż n 'dakcyja odkrada druk nienpadła. W wyścigu prowincy,jonaln!!m (2700 m.) p. Osktórych dla braku miejsca a i nowe nazwiska o
.owaki zdobył pierwszą na~rodę, p. Kaszyński dro- tern świadczą.
gą, p. Tomas trzecią i p. KarpińSki czwartą.-Duźy
- Redakcyjo. .. Zdro'W"ia.« zawhdazłoty medal w Derb!! Piotrkowskiego Towarzy,stwa
(trzy biegi razem 7425 metrów t. j. przeszło 7 wIOrst) mia, że z d. l/VlI czaSOl'ismo przechtJdzi na wła.
dostał się p. 08sowskiemu, dnzy srebrny p. Kauyń sność Towarzystwa Hygiebiczl:ego i że n& reda.ktora
skiemu, mały srebrny p. Ogrodzkiemn i duży bron- został obrallY dor Wł. Janowski_
IOwy p. Chrzanowskiemu.-W biegu .Handicap· pan
- W .,LódzkiD1 Czasoplśude LeOsso"ski dał fory wSlyslkim współzawodnikom, pc.- karskieID" spotykaltlV arty"uły, kłórl! "inny
biw8Zy ieh i wzilłwszy pierw8zą nagrodę (mały zlo- być czyt&łle niet}lko przez lekarzy. Dl! tego rodnjo
ty żetou), drogą nagrodę wlilłł p. KaazY{lski, trzl'- prac zali czyć należy "SJpitaluictwo w gUb. radom·
Clill p. Tomas i CIW.ttą p. Boćmiński.-Jllko nowoŚĆ skiej" pióra d-ra H. FitJler&. W oelafnim lI:eaz)'oie
tegoroc1Dą wprowlldr.ono do wyścigów "bieg rttołd%i.- !p~tylramy notatk'd p. t. lATt:4ru dl)ffłl1/()i, w której

R OZ li A. I T ([) S CI.
Gorzelnie przelDysło'W"e w gllber~
nijach środkowych C~sarstwa przynoszą dochody,
którA u O:IS dziś nal.żą do dziedziuy bajek. Tak np.
zakład r'Jktytikacyjny br. Popow w MO.~kwie przyniósł w ostatnim roku 211 % czystego dochodu od
kapitału zakładowego. Dywideuda w r. zaprzeslłym
wyniosła 120%, w przeszłym zaś 160%.
(ftGazeta Rolnicza").
Mleko 'W" Ne ___ -Yorku. New·York
potrzebnje dziennie 1,2121000 litrów mleka (Iitr=
kwarcie), 20,000 litrów śmietanki i 10000 litrów
mleka zgęstezun~gQ. Ol.JIiBzono, że dh dQstarczania.
tej ilości nabiału potrzeba. 186 3~3 doinych krów,
88'>,000 litrów mleka przychOdzi koleją, która poSIada w~gony, słnżące wyłącznie do pnewozu mleka, ocbładz3ne latem, oglze~aDe zimą. Mleko idzie
pociągami pospiesznemi pnd opieką umyślnYDh dozoreó\v. Bez pozwoleuia urzę!lu zdrowia nikomu nie("7.drowie O ) .
woluo 8przt'dl\VaĆ mleka.
W sekcyi 'W"ycho'W"a'W"czej Towarzystwa By~iel\iczne~o w W&r~zawie dor O. Hewelke odczytał referat, udawadniająry potrzebę zakładów wychowawczych dla młorloeillnych idjotów,
których Król~stwo pOSiada około 8,000. W Cesarstwie istnieje kilka ttkich zakładów. Warszawska
gmilla żydowska zRbrała znaczny fundusz na bndowę zakładu wychowdwczego dla idjotów, bo ftspołe
czeńatwo cierpi iii prooeutem za swą n i edhałość
względem upośledzonych osobników w ieh d .. iediństwill".
(o Zdrowie'").
-----o,~o~~o~

____

uproszczenie. pisowni rosyjskiej.
Ciekawe uwagi czyni ~RlIsskll..ia Mysi" co do zbytecznej całkowieie roli, jaką litera .jat' " (fi) Odgrywa w pi~owni rosyjskiej:
Kto się zajmował początJtl)wem nauczaniem dzieci,
ten z pewnością zau waZrł, z jaką irooiją i gorzkieOl
uczuciem ro/,ezarowania małtl d7,ieci z~da.i~ pytanie
swym dużym \Jroft's (,rom: ,po co jat'?". I w jakiem
przykrern położenia by\\a wtpdy "dnży" profesor.
Zaczyna on tłomaczyć dziecku Of'ŻpJj no. dam rozumi~) pcchodzenie filologiczne i ak~demickie litery
"jat'" i końuzy się ttl cala geuealogija w ten sp!>sób ped~goi{iłllny, iż 7 ·Ietnie dzieCKO powie: "zupeł
nie niepotri!wblle to .iat'·. A gdy w wykiztałctlnin
dl iellka zacznie się okres dyktand, jakiż strach wi"ołuje w pi~:tl\cych ta okropua litera, zwłaszcza
wtedy, gdy snro"y a. t~py pedagog- krzyknie: "dam
ja wam, jeżeli mi który zamiast "e c napisze ,,11"...
I czy to wf! ód dzieci intelill;enoyi, czy włościan,
tą ~ama panika, ten sarn zl{nbny wpływ, jaki wywiera na. dalszy charakter dzieci postrach przed pomyłką, to ~amo wit'cznie niepojmowa.nit>, kiedy "e",
kiedy .11" pis;,ć należy. Zairvyjcie do średnich za&ładów uankowych, IlO ~ię dzie.. e. Ile matek przelewa łzy wtem mniemani.l, ŻtI ich dzieci pozbawio..
ne
wszelkich l!dolności, bo nie wiedzą, gdzie .Jat'~

8.

napi~ać.

A tymczasem nic łatw:eJuego, jak ogłosić formalliie o usunl~ciu z pisowni lit.. ,y .11".
I O~\ ktokolwiek, OplÓCZ kilkDnltstn ~zaRu8zouyelt"
filulogów i paru g"Ztlt w br.. ku mądrzejszych arty·
kułów. będZIe protestował? Co lSię tyczy strony prawDej tej innowacyi, to żarlnl\j n e WIdzimy przeszkody, a nawet w Ukazie Ces~ru Aleksi<'ja Michajło
W.ella <.lit 9801 wyr'liinie jt'st powit,dziaoe ia niko·
mu za win~ P90zytyw&oe być nie może pisauie "e"
zamiast ,,11·. '
.
Kl)ńozao lI.-ój art,knł, I.tÓry my cytujemy według
"Gło_u< p. Bł .• gfl .. l~slcs"n8kij wyrllź& nad'ieię, iż
wl"k xx. nie ł..lItauie juS tego balalta arcll"iouęg9.

.~
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Listy od Redakcyi.

5

Dnia 26 Maja 1900 roku

WIMlt~W ~~JJ~~~lfJ~lt~~ r~~~

- Panu J. S. Yf Piotrkowie. W dzisiejszym nu·
merze prostujemy mimowoloą pomyłkę -eboe to ca-ł·
kiem rzecz zbyteczna, bo sam wygląd i młodzieńcza
S~d Okręgowy
werwa palla K. już ją prostuje.

wie; 5) opatrzyć wyrok rygorem natychmiastowej wykonalności i ogłosić według ustanowionej formy. Za zgodnośó świadczy
p. Adw. Przysięgłego

~t!lwę opału

i oświetlenia dla synagogi i szkoły ży
dowskiej w osadzie Głowno.
- 5 (18) lipca w sądzie zjazdowym w m. Łodzi
na sprzedaż nieruchomości, położonych w m. Łodzi:
1) w polu zwanem "Wiązówka", należącej do ni eruchomoŚOi, oznaczonej Jfl 837 przy ul. Wólczańskiej
od sumy 800 l·b. 2) w polu zwancm "Potok", od sumy 600 rb.
- 20 września (3 października)
3) ogrody w polu na przedłllżeniu ulicy Dzieluej
MHI 1309 i 1333, od sumy 1000 rb. i w mi~jscowo
ści wPrzy zagajuiku", (ld Rumy 5000 rub., 4) przy
szosie Roldcin, pod JIi9 675·A/28, od sumy 14500 rb
- 4 (17) paździemika
5) przy ul. Długiej pod HI 798·B i 798·C, ud sumy
24000 rb.
- 12 (25) czerwca w mająłku Szynczyce w pow.
łódzkim na. sprzedaż różnych mebli, od sUIlly 453 rb.
- 15 (<!B) czerwca we wsi Ostrowy w gmiuie Gra.
bica na sprzedaż fortep ianu, od Bumy 120 rb.
- a (27) czerwca w urzl!dzie gminy Sulmierzyoe
w pow. noworadomskim, na 3-ch letnią d'.derżawę
-docbodów kasy Mimicznej w Sulmierzycacb.
28 czerwca (6 lipca) w urzędzie gminy Fajęczno na 3·eh l e tnią dzierżawę dochodów kasy bÓż·
!licznej w Paj~cwie.
- 27 czerwca (10 lipca) w urz ędzie gllbernijalnym piotrkowskim na budowę drewnia.nego i żela~n e
go parkantl, oraz dwóch wiercouyob studzien w nowym miejskim ogrodzie w m. Łodzi, od sumy 13568
rb. 71 kop., in minu s.
•
- 20 czerwea (3 lipca) tamże, nil wybrukowanie
dwóch lllic w m. Ł odzi, od somy 23244 rh. 35 kop.
in minus.

Wyżnikiewice.

.Zygmunt

Piotrkowski w II wydziale,
na publiczllem posiedzeniu sądowem w następującym kómplecie: prezydujący P. L.
Li cytacyj e w obrębie gubernii Piotrkowskiej. Si wers, członkowie sądu: I. O. Demaszkiewicz i W. I. Tichomirow, przy pomocniku
- 14 (27) czerwca w urzędzie gminnym Bratosze- sekretarza, rozpatrzywszy sprawę o ogło
wice w pow. brzezińskim: 1) na 3-ch letnią dzierźa
wę dochodów kasy bóźoicznej w Głownie; 2) na do- szenie upadłości kupca Srula Majera

Sędzia Komisarz masy upadłości Adolfa
(Arons) Toruńczyka z mocy art. 476 Kod.
Handl. wzywa wierzycieli upadłego aby w
dniu 9 (22) czerwca 1900 1'. o godzinie 12
w południe stawili się osobiście lub przez
swych pełnomocników w sali wydziału uproAppela~ postanowił: 1) ogłosić upadłość szczonego porządku Sądu Okręgowego Piotrkupca Srula Majera Appela, przyjmując, kowskiego z dowodami usprawiedliwiają
przy obecnem położenin sprawy, za począ cemi ich pretensyj e do masy, celem wybotek upadłości dzień 29 Marca starego stylu ru kandydatów na tymczasowych syndyków.
1900 roku; 2) zabezpieczyć osobę upadłego
Sędzia Komisarz P. :L. Siwers.
przez zamknięcie go w więzieni'u dłużników;
3) opieczętować majątek dłużnika, gdziekolwiekby takowy się znajdował; 4) Sędzią Komisarzem mianować członka sądu W. l. Ticbomirowa, Karatorem zaś adwokata przysiegłego A. Czyńskiegoj 5) wyrokowi dodać PRZETWORÓW CHEMICZNYCH
rygor tymczasowej wykonalności.
i nawozów sztucznych.
Oryginał podpisany przez Skład Sądu.
Zareąd: Warszawa, Włodzimierska 23
Za zgodność poświadcza
AGENTURY: W-y Wł. Zaleski w Piotrkowie,
Kurator, Adwokat Przysięgły

TOWARZYSTWO tOWICKIE

Alek6antler

"

(Jeyński.

"

Kotliński w Rawi e,
I. Mikołajewski w N owo-Radomsku,

1.

" G. Szamowski w Łodzi-KonstanNa mocy powyższego wyroku oraz decy[tynowska 5,
zyi Sędziego Komisarza, wzywam wierzyci eli masy, aby stawili się osobiście lub Poleca: Superfosfaty, Zuzle fosforowe
przez pełnomocników w dniu 9 (22) Czerwca o godzinie 12 w południe w Wydziale Łowickie, Gips fosforowy Łowicki
Cywilnym Sądu Okręgowego Piotrkowskiel inne nawozy sztuczne.
go, w sali posiedzeń wydziału uproszczoNa żądanie cenniki.
(52-22)
nego, celem złożenia potrójnej listy ka.udydatów dla dopełnieuia wyboru Syndyków
tymczasowych masy npadłości Srula Ma- Bozklad letni pociągów na Staj era Appela.
cyi Piotr/.ów
Kurator, Adwokat Przysięgły
Ze zbliżającym się dniem l-ym lipca,

nadchodzi termin kwartalnej z góry opła
"ty prenumeracyjnej za "Tydzień": kop. 90
w Piotrkowie, rb. 1 kop. 20 poza Piotrkowem. Prosimy zatem łaskawych czytelników naszych o rychłe wniesienie tej
należności dla ułatwienia nam naszego
.
..
wydawDlczego zadama. Kazdego z prenumeratorów zamiejscowych, kłóryby sobie
nadal nie życzył prenumerować "Tygodnia" prosimy o zwrot ostatniego nume. '
.ru l uregulowaDle dotychczasowego rachunku.
)\dministracyja ,,'Cygodnia".
'I'erIllina opłaty podatlcó"W' llliejski ch: w styczniu-składka szkolna i transportowa; w marcu-I rata podatku po:'1ymnego Skarbowego,
podatek podymny mi~jski, orag składka drogowa i la·
tarniowa; w kwietniu - składka ogniowa i szpit<lln'l;
we wrześniu-II rata podarku podymnego skarbowego,

Ll.lel.sander

Ozyński.

od dnia 6 (19) Maja 1900 roku.
Odchodzą z Piotrkowa:

Do Granicy i Sosnowca
2 m. 41 w nocy kury j er.
4 m. 32 w nocy osobowy
w k0lI!plecie prezydującego P: L .. Siw~rsa, 9 m. 27 rano pocztow y
12 m. 35 po poło oso bowy
czło~kow ~lłdu l. D. D~maszkIe~lCza I
1. TIChomll'owa, wyrokIem z dDla 26 maj a 3 m. 19 po pot osobowy
(8 czerwca) 1900 r. postanowił: 1) ogłosić 5 m. 4 po poło pospies z.
6 m. 25 ]lo poło osobowy
upa~łość kupca Adolfa (4.rona) To- 9 m. 47 wi ecz. osobow y
do C z ęst oc howy
".tnc~y~a. naznaczając poezątek upadło

Do Warszawy
2 m. 57 w uocy kIlryjel'.
5 m. 7 w nocy osobowy
6 m. 35 rauo osobowy
8 ID . 33 rauo osobowy
11 m. 8 rano osobowy
1 m. 30 po poło pospiesz.
(j m. 2 wi ecz. pocztowy
7 lP. 56 wi ecz. osobowy

'Y.

~Cl od dma 12 (25) czerwca 1,896 r.; 2) ~aPrzychodzą do Piotrkowa
Htek upadłego Adolfa Torunczyka w Jego
sklepie i mieszkaniu w Łodzi przy ulicy Z Granicy i Sosnowca
Z Warszawy
Cegielnianej N2 6 i wS"lędzie gdziekolwiek 12 m. 30 w nocy osobowy 11 m. 15 w no cy osobowy
by się znajdował, opieczętować; ~) miano- - - . - -. - wać Sędzią Komisarzem upadłości członka . " " , • Puleca s:ę pzer ws.~Oł·zf}dn,y
sądu P. L, Siwersa, Kuratorem zaś p. adw . •~, .a tan", Hotet. A.ng~etsk~
przysięgłego Zygmunta Wyżnikiewicza; 4) W 'Rł'łeBCte Ozę,'JtocltOw"e~ w blIzkoścl
upadłego Adolfa (Aron a) Toruńczyka 08a- dworca kolei ielaznej.
dzić w areszcie dla dłużników w Warsza--+~(--

I

_____iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiO~G;;ii""~~Ł~O~~Sii.iiiiiiiiiiiiiZ~~E:::iiiiiiiiiiN~l K :--- DO WYDZIERŻAWIENIA
iż ~ dniu 14 Maja r. b. OTW'ORZYLIŚM:Y
Mamy :zaszczyt

donieŚĆ

S:Z.

Publiczności

miasta Piotrkowa i jego okolic,

domu W-go KAŃSKIEGO, vis-a-vis ogrodu kolejowego

.W

FARBIARNIĘ, PRALNIĘ CHEMICZNA,
oraz

PRALNIĘ

Pr~yjmuje'R"y

WSZELKIEJ BIELIZNY.

do farbowania i ceyseczenia ubiory:

damskie, męzkie i dziecinne, kostiumy w cało ś ei i rozprote, różnego gatunku JUateryje: plusz,
atła8, j edwab ', p~kl'ycia na meble! . fira?~i, portyjel:Y-, dywany, adamaszki; farbujemy suknie bRlo'W'e~
a także f'utrR Jako to: bobry, liSice l lUne. Ch emicznie oczyszczamy kostyjumy: damski e, m ę zki e , białe futra,
pióra, balowe suknie i t. d.
Dla pp. wojsk.owych: p.rzyjmuje.my. do czyszczenia i .farbowania tuiurki, palta, mundury, szarawary, szynele letnie
I na waCie. Przyjmujemy do farbowaOla przędzę bawełnianą, sukno i domowe wyroby.

Wszystkie wyżej oznaczone rzeczy nie farbują, nie tracą swego pierwotnego blasku, fasonu i koloru.
Mamy vadziej ę ż e Sz. P nbliczno ~ć w zup ełno ś ci z adowolona zostanie z nasz ego w ykonania obstalunków,
s ię łaskawym Jej wzglQdolU.
•
)
Z pov:ra,ż,a,:nie ro.
(2·2-2)

i polecamy
~

POSIADAMY FILIJE:
w Nowora dom s ku ,

Żyrardowie

i w Ski erniewicach.

A. Szymański i B. Dukszta.

zaraz f'ol"W'ark~ 3 wiorsty od stacyi Myszków, ok o ło 200 morgów; w
t em około 50 morgów łąk, r eszta grunt
orny; z obsi ewami ozimemi i jaremi;
z inweutarzem lub bez.
Adres: Zarząd Dóbr Mijaczów,
pr. slac. l\Iyszk6w.
(3-2)

Vitrauphanies

F l'ancuzk ie,

na ś l a dując e

w

zup ełności

SZYBY RÓŻNOKOLOROWE
dawni ejsze, zast ę puj ą korzy stnie story,
rol~ ty, fiJ'anld itp., rozwcs elają lokale,
zgładzają bez z3.ciemnienia zamocne
światło , chro n ią od promieni sł o ńca
umeblowani c m ies z kań, ob razy itp., powst rz ym uj ą zbyt ni ą c i ekawość s'tuż hy ,
sąs i adów i pl'zecho<llliów- Pr z yłoże n ie
na H z kło natychmi~8towc-K il kolet nia
tl'wnłoś\\ hez zmiany ko lorów wyp ró-

bowana-250 deseni od 50 k. do 1.80
za metr clłngoolci (1 łokieć 1(l.)-Szel'o,
l{o~ć 1/2 metra. - Kupujc siQ dowol na
dlllgość-Ekspcdyeyje na zaJic z eni~
Poszukujc dę repl'ezenta n tliw.- S kł a d
Fabryczny w Wars zawie IV Magazy ni e
Frnncllllkim (8 nI. 111'. Bel·ga). 16 - 6 )

- 6

TYDZIEN

Sanatoryjum i

m.

Zakład

Wodoleczniczy

BYSTRA obok BIELSKA

Częstochowy.

(stacyja kolei Dziedzice-Żywiec.)-Cały rok otwarte.

podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, że na posiedze.
W przepysznej górzystej i lesistej okolicy. - Najnowsze urzl!,dzenia.
wodolecznicze; Elektroterapia: Kąpiele w świetle elektrynin ogólnego Zebrania Członków Towarzystwa; odbytem w dniu
cznem, masaZ, gimnastyka lecznicza, kurucyje dyjetyczne i tere16/29 Maja 1900 roku, zapadły następujqce uchwały: l) zanowe. Z komfortell) urządzone sale wspólne: jadaln ia, sa la konwerlatwierdzono projektowany przez Dyrekcyję wzór objaśnienia i
cyjna, bilardowa, fumoir i czytelnia. Oszklone werend y, tudzież nowarnnków licytacyjnych w razie zajęcia na sprzedaż nieruchowy kryty deptak.
mości za dług Towarzystwa, 2) uznano za zbyteczne utworzeElektryczne oświetlenie wszystkich ubikacyj.
Telefonu międzymiastowego Nr. 191.
nie przy tutejszem Towarzystwie Komitetu właścicieli listów
Ceny umiarkowane.
W- czer_cu 15% opustu.
zastawnych; i) odrzucono wnioski stowarzyszonych wyszczeProspektów, jakoteż pisemnych i telefoniozuych informac yj dostarcza
gólnionych w ogłoszeniu Dyrekcyi wydrukowanem w ](g 19
(W. B. 0,3639) kaŻdej chwili Zarząd lakladu.
(5-2)
"Tygodnia (j, 4) wybrano na zastępców dyrektorów p. p. Lucyjana
Gładycba u Salomona Wejnberga i na członka Komitetu Na(l-l)
dzorczego p. Gustawa Fiszera.
0000008000000
Dyrektor Szkoły Handlowej

Iln;5555555 WYŚMIENITE!5555555fiin 80 ~!~~~,~ ,~.r.~~~~L80O ni~~:~::~;f.g;~~'~~'~I.
nowowstępujących
•

i

•

adeli~atniające

MYDŁO TATRZAŃSKIE
WYŁ.o\CZNA WŁASNOŚĆ

WARSZAWSKIKGO LABORATORYJUM CHEMICZNEGO
Z ZAPACHAMI

Fijołka, Konwalii, Buk, Tałra i Róży
Cena kawałka 15 t., najwyższy gatunet 25 k. i 45 t.
DOBtać można W'S

wszystkich

ważniejszych

(W. B. O. 3604)

~

petlumeryjacb.
(30 - :)

uczni do kIn

II'

larząu Rzau~w~j ~r~~i Ż~lazn~i1 Iwannr~uz~~-~ą~r~ws~i~
H

O.

z pierwslIorzędnych fabryk krajowych i zagralliczllych.

~ych szkół i pozostaie pod kierunkiem
Ministeryjum Finansów. Prośby o przyjęcia przyjmuje osobiście Dyrektor
szkoły, każdodzienute od 9-ej rano do

O
O !:fąreoc::;~~~iu, oprócz uiedzi(~~l~ni
O
O ~~:~~~~:d;1.~f~w~!~~~~~~f~!~ O
O leniu, pryszczom, liszajom na O •
O !rtrl~Śś~::~L!~:::l:ce~zr.~:~ O
00 zagraniczne
perfumy - ekstrakt 00
na
i rozmaite perfumeryj.
O ne wyroby.
(12-1)
O

OBWIESZCZENIE.
"ł!

na dla

cztowem rozmaite perfumeryjne

0 i kosmetyczne wyroby ze składu przygotowawczych niższego i wyż.
O ~t.-Peters, Tec~no-~~emicl, lanorat. O ~~:;,o ::::i:!~;~c~~le i :Id~~::rW(~~~
O· W Warszawie Nowy-Świat 37 O 20
Maja 1900 r., powakacyjne zaś z dniem
Sierpnia (I WrzeŚnia) r. b. Szkoła
od sumy rb. 5 za przesyłkę nie O korzysta ze wszystkich praw przysłuO płacą·
Na składzie posiadamy O gujl!cych pozostającym na służbie jak
wszelkie ,vyroby perfumeryjne
również uczniom Rządowyeh Handlo-

]'

Ceny zupełnie umiarkowane.

łnty
podaje do powszechnej wiadomości, że od dnia 1 Czerw(',a (st. st.)
roku bieżącego, na zasadzie rozporządzenia Pana Ministra Komunikacyi, dzwonki na stacyjacb drogi żelaznej będą sygnali. 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0
zowac tylko odejście pociągów, przez odpowiednią liczbę oddziel· W domu dawniej Szpadkowskiego,
nych uderzeń, bez poprzedzającego bicia dzwonu, obecnie J. Rudnickiej, położonym nu
przyczem pojedyńcze uderzenie ma oznaczać na stacy- ulicy Moskiewskiej (daw. Bykowskie
jach końcowych pozwolenie pasażerom na wsiadanie do pociągu, przedmieście) od 1 Lipca r. b. są
na innych 'taś nadejście pociągu; dwa uderzenia na wszystkich stacyjach-ządauie zajęcia miejsc; a trzy uderz6l1łaoznajmiają odejście pociągów.
(l-l)
po 4 pokoje z kuchnią

DWA MIESZKANIA

wynajęcia. Według życzenia najmujących, mogą być one pr l erobioue.

do

VIN DE SAINT-RAPHAEl
rekomenduje

się

(3-1 )

I
I

jako toniczne, wzmacnia-

i pomagające trawieniu,
Eroezure. d.-re. de E.A.~~E
jące

o

~nie

Saint-Rapha~l

poży_nYDl,

jako o

Patentow. w Ana-lii.

""
;;
<:ol ...

--

• O

~~

-

.....
_.......
Smak jego jest wyśmie nity ł

_zlDacniającym. i leczniczym. środku.
wysyła 8i~ na źądanie.

~bI

III ••

!,~

o 'li.

~.~

Konserwuje si, sposobem Pasteura;
Ostrzega

się

przeciw podrabianiom.

ł

III

~-

~~. .~;y~

Creme CAZIMI ~-=

COlDpae;nie du Vin de Sain-t-Raphael

VALENCE, DROME, FRANCE.

(10-4)

I"I"'~'~k~~'~!'~~~~~j .~~.~~.~.~!~:~.j,.w. I
I ALFRED GRODZKI
niejszą orkę

z pomiędzy znanych pługów

POLECA

I

WARSZAWA, 33 SENATORSKA 33.
Cenniki i katologi

wysyłają się

franco i gratis.
(24-15)

Redaktor
--~~----=------------------,lI.oB:lo.leuo IJ,euiJypolO.

.

'<:ol

wydawca

METAMORPHOZA
przeciwko

.~ ~

PIEGOM.

=~

- ...

Prawdziwy tylko z AL lP.
.;podpisemjalt obok ~I,&,", t,.- III
Bez tego podpisu podrobiony. '~':.
Sprzedaż we wszystkich Apte- ~.:
kacb, Składach Aptecznych i

=
!e~~::ri!:~~~!~~~~:
§~~~i.L ~II
w Wiluie i Odessif'.
W Warszawie u Fr. PUlsa i
l. SpieS8 i Syn. (6-6)

Zatwierdzone przez JW. Ministra
Spraw Wewnętrznych i kaucyjonowane

AKUSZERKA
przyjmuje panie na czas dłuższy.
Udziela pOl'ad swej spec:yjaluości. Po.
koje oddzielne i wspólne z nowoczesnemi wygodami. Cena przystępna.
Warszawa. Zielna 29, l·sze piętro,
front róg Swietokrzyskiej. (24-22)

PRACOWNIA OBUWIA
Męzkiego, Damskiego i Dziecinnego
istniejąca

pod

firmą

"NADZIEJA"

ot_orzyla sklep z gotopod firmą
...vem. obu_ie:rn. __ dOlDu
p. Miillera, naprzeci __
Cer.k_i.
W sklepie przyjmują si~ zamówienia
Otwarte w Warszawie przy nI. Wien;- na obuwie i na reparacyje. (2-53-~9)
bowej li 8, wprost Niecalej.-Telefo. Do dziaiejszego numeru dołącza się
nu li 416.-Kantor otwarty od 9 rano
arku8z 10 powieści p. t.
do 10 wieczór.
"Z Ł U D Z E N I A. II

"Warszawskie Biuro O[łoszeń"

Mirosła.w Dobrza.ński.
---~~~~~.~~----~~~----W drnkarni S. Pd'kiego w Piotrkowie.
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D,ly, to jest ja i ty, wiemy dobrze, że ten sknera staTerbrandt nie zbuduje sobie pałacn skoro nawet
rodzonemu synowi skąpi. Dziwna rzecz, Robert i Anna
,Mi a mają oboje ojców milijonm'ów a żyją skromniu,chno, nie bywają nigdzie i ona się nawet nie stroi.
Powiedziałem mu to kiedyś, ale oni są zupełnie , ze
.swego położenia zadowoleni. Ja będąc na ich miejscu
'dążyłbym z całych sił, by ciasne ramy takiego istnienia rozszerzyć; Nini jest tego samego co i ja zdania.
~ą-bert często do nas zachodzi i cieszy mnie to, że się z
moją żonką zaprzyjaźnili. Anna Mia bardzo ciężko
chorowała po swojem maleństwie i dotąd bardzo mało
~ychodzi;' to też nie zbliżyły się z Martą. Żyjemy zreszt~
:,zupełnie cicho, zadowoleni z siebie i ze swego gniazdka jako wzorowe młode, a szczęśliwe małżeństwo.
Wsżystkim kuzynom Tolwardom -i Banmeistrom żło'
żyliśmy wizyty: jedni nas przyjmowali, drndzy nie;
poczelłl nas rewizytowali i my znów z kolei nie wszystkie przyjęliśmy wizyty. Bywać zaczniemy dopier.o
w jesieni. Z kuzynek najczęściej hywa u nas ciocia
Wisia i co prawda dobrze nam się już dała we znaki. Wiesz, jak ona lubi się włóczyć po cudzych ko,mil}.kacb i jak ją całe miasto interesuje. , Nini dr~y
poprostu. ile razy zobaczy bilet: "Ludwika z Folwardów Rathmns". Mamy tylko biedę ze służbą. Mówiłel!l
jnż Nini', że je zanadto psuje a może i troszkę za_
wiele od nich wymaga. Wyobraź sobie, że musieliśmy
już kupić nowy serwis, tyle nam natłukli naezyń z tego, któryśmy z sobą wybrali ... Pamiętasz? Ogromną
mi to spr~wiło przykrość.
,
Z m~źem twoim widzieliśmy 8ię jeden raz do-

ry

A~~UW AZł łAZSUSO maq:>e!męu ~!o~~z:>zs wAtIład

-
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chwili. Pal.ąca tylko namiętność zawładnęła nim cal-I
kowicie. '
- Załóż mi gałązkę mirtn-c-powiedział stłumio
nym głosem , podając narzeczonej klapę od fraka.
,
- Nie, nie, to już do mnie należy!-zakrzyknęla 'Grossmann.
'
- Wiesz, ona cię tak uwielbia, że błagała muie
jak o łaskę, bym jej pozwoliła przypiąć ci bukiecik ...
Strzeż si~ Grossmann, bo gotowam być zazdrosna. .
,
- Co też to Nini opowiada! Doprawdy jesteą.
'okropnie zażenowana.
'
.
, I uroczyście przypięła pann młodemu ślubn,y
bukiecik.
Szeleszcząc żółtym jedwabnym trenem, majestatycznie wsuuęła się do pokoju Asminda. Na rękach
miała balowe rękawiczki, na szyi sławny swój nas~yjnik, we włosach żółte, strusie pióro.
.
- Nieporównana!-zawołała z zachwytem Grossmann.-Prawdziwie dworska tualeta. Ciekawa jestem
co powie Dobert.
Zjawił się i Kalkowski, nsiłujący nadaremnie doprowadzić do porzątku swój biały krawat.
- , Djabli nadali z tym krawatem! Sprobuj no go
przypią6 Grossmann.
" .
,
Przed domem stanęły dwa najęte powozy. Dó8trzegl~ je pierwsza Marta, która stała w oknie pod,czas gdy inni si~ wybierali. Zabrali się do odjazd}l
i z gorączkowym pośpiechem, jakby jechali na bal
umieścili się w powozach: Gwido z narzeczont\-Kalkowscy z Gro!lsmanu-i wyjechali.
Ale poważny, urocay8ty nastrój opuścił i teraz
Złudleuia.

.
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Gwidona. Marta tak pieszczotliwie tuliła się do niego~
tak promieniała szcz~ścieml W kościele stroje zebranych odznaczały się takąż samą rozmaitością, jak strój
Marty i jej matki. Jedne z pań były w zwykłych, spacerowych kostiumach, inne w pretensyjonalnych balowyeh tualetach. Uderzyło to Gwidona.
- Zupełnie jednak było inaczej na ślubie Per_
brandtów. Obok Roberta stała wysmukła, młodziuchna
Anna Mal'yja - wzruszona, zapłakana, brzydsza niż
kiedykolwiek. Zebrane panie były ubrane skromnie;
żadna z nich nie miała na sobie tak wspaniałej jak
Asminda tualety, choć wiele z nich władało milijonową fortuną·
Myśli te

lotem błyskawicy przemknęły przez mózg
pana młodego. Otrząsnął się z nich natychmiast. Zgromił sam siebie, że takie próżnostki interesują go w tak
ważnej chwili życia. Sk llpjłsi~, pomyślał o przyszło
ści i uważnie słuchał przemówienia pastora.
"Za wzór postawić można rodziców, którzy wśród
artystycznej karyjery potrafili wychować ctystą, szlachetną dziewicę, kobietę, która stanowić będzie szczę
ście swego męża. Dopięli oni celu żywota, bo celem
tym dla chrześcijanina rozwinąć w blizkich Bobie istotach człowieka!"
Ostatnie słowa przypomniały Gwidonowi słowa
Szadoty; uroczysty nastrój, uczucie głębokiego szczę
ścia, poczucie czekających go obowiązków, ocknE1ły się
w nim i łzy stanęły mu w oczach.
Marta z początku zachowywała się zupełnie przyzwoicie: stała poważna z oczyma utkwionemi w jeden
punkt, a ponieważ pamiętała o tern wciąż, że cała jej
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było niż innym?.-Szczęście

to pełnia uczucia. Gdy jest,
nie potrzebuje nic od nikogo nic, i nikt go nie obchod~i.
"W obecnej chwili mego życia ja właśnie duzn ..ję takiej pełni szczęścia, takiego zupełnego zadowolenia, takich zachwytów, jakie napotkać możemy jedynie w idealnych romansach pasterzy i pasterek. Ja jestem owym Filonem leżącym na aksamitnej murawie
obok ubóstwiaIJej Laury, z oczyma wlepionemi z zachwytem w błękit nieba ...
"Nawet prace moje wydają mi sią teraz jakąś
obcą rzeczą, rzeczą natrE1tną, która odrywa mnie od
główneg'.> celu mf'go życia, od mego ciepłego gniazdeczka. A jednak ta praca idzie doskonale. Willa,
którą buduję, rośniejak na drożdżach; czerwone zaś jej
ściany wzniosły się już wysoko. Mam nadzieję, źe bę
dzie to bardzo piękna i bardzo wykwintna całoŚĆ. Druga moja robota również szybko postępuje. Przy restauracyi pałacu co raz to nowe odkrywam skarby.
Wczoraj po zburzeniu jednej ściany, znalazłem po za
nią doskonale zachowaną makatę, na której mnóstwo
półnbranych pań i panów w perukach pląsają po
łące'/. owieczkami i barankami. Czarowna sielanka.
Na ścianie doskonale zachowały się postacie dam w
białych sukniach z króciutkim stanem, tańczące z panami w strojn wertera. Byleby prędzej skończyć tę
restauracyję i jaknajdrożej sprzedać moją willę. A po·
tem wybuduję taki cudowny pałac na brzegu Elby,
jakiego ludzkie oko nie widziało.
"Szkic tego pałacu pokazałem Ro bertowi. Zachwycił siQ nim poprostu. Mówi, źe ojciec jego powinienby zrobić u mnie zamówienie na taką budowlę - ale

