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Wychodzi W każdą Niedzielę WI'az z oddzielnynł stalYJll Dodatkiem Powieściowym.
Redakcyja i Administracyja:

~ca Kaliska

w Piotrkowie,

do~ Kata~zy.ńs~i~go

(obok magistratu).

Redaktor przyjmuje codziennie od 3-ej do 5-ej popoludll1n , z wyjątkiem SWląt.
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Ogłoszenia pl'zyjmują: Redakcyja i wszystkie księgarnie; w Warszawie _Biul'o ogłoszeń Ungra" Wiel'zbowa .lfJ 8; w Petersburgu I MoskwIe "L. I E, Metz\ l S-ka

Zpobytu Ich Cesarskich Mości
Najjaśniejszych Państwa

w- Spale.
Dnia 21 września o godz. 12 i pół w połudn ie, na mocy Najwyższego pozwolenia,
w obecności Jego Cesarskiej Mości Najja-

zupełnym porządku, ruszyły ku wskazanym
miejscom.
Nac:t.elnik dyrekcyi naukowej Abramowicz i inspektor szkół ludowych. Gro~do,!,
zostali Najmiłościwiej zaszczycenI NaJwyzszym podarunkiem: pierwszy o~rzYD?a~ z
rąk p. ministra dW?r~l złoty, plerśCl~n z
cyfrą Jego Cesars~leJ MOŚ~I" ?Z~OblOny
brylantami, a drugi, zł?ty. pl~l'SClen przy-o
ozdobiny drogiemi kamlelllamI.
(" Warsz. Dniew.").

śniejszego Pana i Jej Cesarskiej M?ści Najjaśniejszej Pani, oraz Ich. C~sar~klch w.ysokości Nastepcy Tronu I WIelkIego KSH~ ~~~~~~~~~~~~~~~~IIII-_

cia Michała· Aleksandrowicza i Wielkich ~
Ksiąiat Włodzimierza Aleksandrowicza i
Michała Mikołajewicza/królewicza greckie0'0 Mikołaja i księcia Alberta Sasko-AltellOd SzanowneO'o Dyrektora-Zarządzające
burskiego - odbył się śpiew chóru llauczy- go Spółką Roh~~~ą gu~ernii ~iotrk?wsk.ie~,
cieli i uczniów szkół gubernii piotrkow- odbieramy pOlllzeJ zamleSzc1.ający SIę al tyskiej. Podczas przedstawienia chóru znaj- kuł, rodzaj ode:t.wy do stowarz~szony??,. 0dowali się: kurator okręgu nnukowego rz. mawiającej bezwarunkową ~oD1e.cznos~ Jak
r. st. Zenger i gubernator piutrkowski 1'. t. najpredszego skollcentrowama Się sohdarMiller.
•
nego ~szystkich stowarzys~onych około Za·
Chór l11'ządzony został pod kierunkiem rządu Spółk i i jednego jakIegoś organu pranac:t.elnika dyrekcyi naukowej łMzkiej 1'Z. sy, któryby stanowił ?dtąd niezbędny pom!ę
r. st. Abramowicza i pod zarządem inspek- dzy stowarzylilzonyml a za~'zą?e~ ~ąc,zlllk,
ktom szkół ludowych gubeJ'llii piotrk?w- środek wzajemneg'o porozUInJellla I uswladaskiej r. st. Grozdowa. W chórze WZIęło miał ZaI'ząd o wszystkich potrzebach członudział 31 uauczycieli, 2 nauczycielki, chlop- ków spółki _ i odwrotnie.
.
ców 67, dziewcząt 120,
,
,Słowem Sz. Dyrektor spółkI 1 chcąc praW chwili wyjścia Ich Cesarsklch MOŚCI cować dla uiej owocnie i godnie odpowieNajjaśni ejszych Państwa z pałacu, cbór dzieć włożonemu Hań zadaniu, żąda, abr
wykonał hymn naroclvwy, poczem Ich Ce- odtąd w "Tygodniu"- jako. w .piśmi~ wysarskie Mości raczyli zbliŻyĆ się do chóru chodzacem w tem samem mieŚCIe gdZie ma
i łaskawie przyjąć przedstawione, przez swoje 'siedlisko spółka- znajclowa.li stow~
chłopca i dZJCwczynkę progl'~:ny spIewu; rzyszeni nietylko wszystko to, co ICh mo~e
Nastepnie Jf'go Cesarska Mosc raczył daL: obchodzić i co im jest potrzebne w zakreSIe
pozwolenie by śpiewano. ~.odc~as wyk?- handlowym jak i rolnicz~m, ~le by jedno;
nania Jego Cesarska Mosc kilkakrotme cześnie i oni sami, za posredmctwem tegoz
pochwalił śpiew.
. "Tygodnia" dawali spółce znać, czego potrz~Po wykon~niu progr~m~, ~ch Cesa~'skI~ bują i co ich o?chod~i, ~ądź to z,a pO,śI:edm
Mości raczylI znów zb1!życ Się do cllOru ~ ctwem ogłoszen bądz tez odpowledllleJ trełaskawie rozmawiać ~ dyrektor~m r.b6ru I ści artykułów.
.,.
nac-zelnikielll dyrekcYJ naukowej, przyczem
Odtąd więc stowarzyszem znale~c mają
p. minister Dwo.ru oii~r,o~ał Jego Ces~r- w naszem piśmie wszelkie og~oszema ~p6ł~
ski ej Mości "Zhlór plesm. ludowych mll1- ki i jej odezwy, artykuły l wskazowkl
grelskieh," ułożony przez lllspektora Groz: praktyczne rolnicze, llie~osztowne sp.osoby
dowa, który ~o zbiól: !~go Cesarska lH~śc poszukiwań i eksploatacYl, torfu, rudp t. p.,
raczył łaskaWIe przYJąc l pr tał autora Z?l?- instrukcyje dotyczące WIelu techlllcznych
ru o jego służbę na KaukaZIe. Jecluoczesllle zajeć gospodarskich, wyprobowaue w prakJego Cesarska ~Iość r~czy~ zapY,tać, czy tyce i t. d.-Sami zaś zec~cą także za na~
dzieci umieją śpIeWać.pleś?-l P?lskl~, :1. gdy szem pośreduictw~m udzIelać. Zarząd?wI
odpowiedziano, ie umIeją I śplew~Ją t~k~- spółki swych rad l wska~ówek I na wzajem
we w szkołach, Jego Cesarska Mosć NaJml- żądać od niego pomocy l różnych usług w
łościwiej zezwolił, ażeby podc:t.as następnych :t.akresie pośrednictwa, kupnach, ,spl'zedaży
przeds~awień .Cból:U ~łączono do programu i objaśnień w ogólnych kwestYJaeh rolllItakże l polskIe pleślll ludowe.
"czych.
.,. "
Współcześnie Jej Cesarska. MoŚĆ NaJJa:
Wobec tego, RedakcYJa" 'I ygodllla "pośniejsza Pani raczyła łaskaWIe rozmawlac cząwszy od dzisiejszego ~umeru, ot~V1era
z kuratorem okręgu nauko.wego.,
, jaknajchętllie łamy swego pisma na użytek
Jeszcze raz Ich CesarskIe MOŚCI rac~yl~ Zarządu i stowarzyszonych,
wyrazić Najmiłościwiej swe .za?o~oleme l
Ale oto i wzmiankowany artykuł Dyrekpochwałę chóru! pocze~ dZIeCI l n~u.czy- tora Zarządzającego Spółką:
ciele zaproszem zostah przez p. mlmstl'a
Piotrków dnia 29 września.
~l:o~rc~obsttłó:dz n~::~~:ch przygotowany 7l jważniejszym.i najpierw.szym za~aniem
Ich CeBa~skfe M~ści i Ich Cesarskie Wy- kupca, rozpocz.ynając~go d~a~~lnoś.c :~nk
sokości raczyli przypatrywać się, ja~ d~ie- dl~wą w no~~] dla mego, o ~ I~~kJ eSJ,a _
.i pełne szczęścia i radości, ' paramI l w na]gruntownleJsze pozname nIe_y ,() o Ja
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wów iycia ekonomicznego mieszkańców tej
okolicy, ale ich charakteru, przyzwyczaje~,
a nawet złych i dobrych ICh skłonnoścI.
Od mniej lub wiecej dokładnego podpatrzenia tych objawó·w, zależeć będzie rozwój,
albo upadek inte!'esu jel?o: Położe~ie kupca
o tyle może byc łatwIeJsze, o Ile towar
który on reprezentuje, jest jednogatunkowy; iru towar jest bardziej różno~atul~kowy, a tem więcej jeśli pr~edstawla kll~~
grup rozmaitych przedmlOtow - ~rudn?s?,
dostosowania sie kupca do warunkow mleJscowych potęgują się ogromnie.
"W taki em położeniu znajduje się kierownik handlowy ka~dego nowo założone,go st?warzyszenia rolllIczego, Ma on posredmczyć w kupnie i sprzedaiy ,najr?zmait!!z~ch
przedmiotow, z których wIele Jest uwazanych w jednej miej~cowości' z~ dobre, W
drugiej za złe, czasamI bez żadnej poważnej
przyczyny - czasem znowu z bar~zo ważnej, bo wyn ikając~j z różnych. o(l~lennych
warunków w jakIch znajdują SIę dane
miejscowości pod względem gleby, poloże
nia, a nawet przejściowych warunków ekonomicznych.
Różnica trudności w jaką oba wpadają,
kupiec prac~jący ,dla siebie i ,lderown!k
stowal'zyszellla rO~UJczego, o ty~e Jeszc~e s~ę
zwieksza, Że kupIec rzadko kIedy kIerUje
sic dobrem nabywcy, a stara się jeno podpatrzeć o ile towar jego podoba się; ile zaś
towar ów szkody lub pożytku przyniesi.e
nabywcy w dalszej lub bliższej przyszłości
mało 0'0 to obchodzi. Kierownik zaś stowarzysze~ia rolniczego nietylko powinien dat'
to czeO'o od niego klijent zażądał, ale być jednocz~śnie pewnym, Że przedmiot ów bę
dzie mu prawdziwie uiytecwym i, że w
warunkach wjakich klijent sie znajduje, nic
dlań orlpo~ieclniejSz,ego nie ~a się zna~eźć.
"Najpierwszym w~ęc obo~'Vląz~lem kierownika stowarzyszellla będZIe Ciągłe wsłu
chiwanie się w tętno życia ~t0'Yar~yszonyc~,
naj dokładniejsze zaznaj.amIallle SIę z OkO~l
cą na której terenie dZI~ła, wypr~wadzame
ztąd wnio~ków wzglę~llle do ŻyCia ekonomicznego l poddawame takow,ych ,kry.tyce
ogółu' z aruO'iej zaś strony, dZlelellle SIę ze
stowa;'zyszonymi całrm ~asobem p~'~ktyki,
jaką nabywa przy CIągłej styc,zoOSCl z o~
biorcami do których wymagan trzeba SIę
stosować: a więc i proaucentów o takowych
za wiadamiać.
Jednem

słowem,

dla spelm'enia

zadań,

dla

kt6~ ych stowarzyszenie powolane zostało do źy
cia, trzeba stworzyć O1'gan miejscowy, do któ1'ego ze w8zydkioh stro~ d~neJ okoll~y spływa
łyby echa codziennego zycla z Je.a,~leJ stro:zyz drugiej zaś kióryby był ~dbtctem dZlałal
no~:ci kltpieokiej stowal'zyszenza.

OrO'anu nowego stwarzać nie potrzebujemy"; skorzystamy z g?ścinności: jakiej .n~!;ll
udzieli dawno znany pIotrkowskI "Tydzl.en .
Nie zmieniając nic w dotychczasowym Jego
kierunku, rozszerzymy tylko jego "amy oałym działem nas dotyoząoyo~ artykułów,. co
tylko wtedy spełnione będZIe ze skutkIem
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dodatnim, gdy praca ta nie oprze się jedynie na samej Redakcyi, ale pozyska jednocześnie udział wśród członków stowarzy8zenia po całej gubernii rozrzuconych.
"Prosimy zatem o wiązki faktów. Raz już
wypada wyjść nam z bierności, bo sił odpowiednich do referowania najpoważniejszy nawet, najbardziej fachowych artykułów, mamy wśród siebie pod dostatkiem.
"Ażeby jednak pismo spełniło swe zadanie,
powinno być czytane. My ze swej strony,
przyrzekamy postarać się, aby nietylko 0głoszeniami kupieckiemi szeroki rozgłos i
interes ono wzbudziło.
Dyrekt<Jr-Zarządzający
lVia dyslaw Bogusławski.
~~~

z p a b i j a n i c.

Myślano i słusznie, że bedzie nadmiar
kandydatek, lecz rachuby się nie zit!lciły,
bo widocznie lndziska w Pabijanicach są
tego przekonania, że dziewczętom nltuka
nie potrzebna. Ale co myśli okolica i sąsie
dnie miasteczka, jak Żgów, Tuszyn, Aleksandrów, Konstantynów, Lutomiersk, Szczerców, Widawa, Łask, ~duńska-Wola? Gzy i
tam uznają za niepotrzebną oświatę kobiet?
A może nie wiedzą o istnieniu w blizkości
takiej sz~oły? Bo że dla Łodzi "nie honor"
posyłać dzieci do pabijallickiej slkoly, to
uie dziwota z tej prostej racyi. że Pabijanice ośmieliły się "yprzedzić na tym punkeie sąsiedniego olbrzyma. A kto wie-może i mieszkańcy Łodzi nie wiedzą, iż w sąsiednicb Pabijanicach jest tego rodzaju

I

nkoła?

Komu le~y na sercu dobro jego własnych
córek, ten z uajdalszego zakątka kraju winienby postarać się o pomieszczenie ich w tuDziwni 111dzie.-Szkoła hantU. że(ldka.-"Dziewcz~- tejszej szkole handlowej, o ile tylko funtom nauka nie potrzebna". - Siłsieclni olbrzym. - dusze jego na to starczą. Ztąd bowiem maDrzwi na oścież.- lVilk syty i owca cała.-Szkoły .
h d ..
.
. .
ł
llOcz~tkowe.-Tramwaje i llrzeclłuienie ich linii.- Ją ~y~ O zle ~~acoWlllce, u.lD!eJ~ce. O W aTaksa. - Prośba 110 ministra komunikacvi. - Xowy snej Sile zarobIc na chleb, J ezeh me zbytsędzia pokoju.
'
kowuy to przynajmniej powszedni.
rraka to już ludzka natura, że zawl!ze I Niewiele pewno miejscowości może si~
tego pożąda, czego niema, a gdy ma-nie tem poszczycić, żeby wszystkie dzieci łak
umie zdobyczy o.cenić. Krzyczano i utyski- nące nauki w szkółkach początkowych znawano u nas: "a niema szkoły zeńskiej, nie lazły miejscę; a jednak u nas jest to faktem.
można w miejscu uczyć dziewcząt, trzeba Każde bowiem dziecko przyprowadzone
je posyłać gdzieinuziej, drogo płacić etc." przez rodziców do szkoły, znajduje drzwi
Z.najdnją się więc ludzie iście odważni, z jej stojące przed nim na oścież. Sekret leży
IIIemałym trudem wyjednywają pierwszą w tem, że ponieważ zwykle najwięcej dziew Cesarstwie szkołę handlową żeńską 7-0 ci pretenduje do oudziału przygotowawczekla30wą; z większym jeszcze trudem pie- go, więc dzielą ich na uwie grupy, 'I. któuiężnym, wobec ciężkich czasów, otwierają rych jedna uczflszcza do szkoły do połu dnia
takową. I co powiecie? W pierwszym zaraz druga po południu; 3-godzinna bowiem naroku swego istnienia szkoła daje deficytn uka dla tego mrowia zupełnie jest wystarośm tysięcy rubli!
"Od czego jednak rok czającą. Za prowadzenie tych oddziałów
llastępny- mówią wytrwali -kasa się za- nauczyciele pobierają po 100 ruhli rocznie
pełni i deficyt się zmniejszy". Gdzie tam, dodatkowego wyn agrodzenia; jest więc wilk
obecnie są otwarte wstępna, pierwsza, uru- syty i owca cała.
ga i trzecia-a w nich zaledwie 89 uczenic.
Na 30 tysięcy ludności mamy zastępujące
(Koresp. "Tygodnia").
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szkoły jednoklasowe początkowe: Na 1 mę
zka, M 2 ogólna, N2 3 męzka, dalej szkółka
żeńska, ogólna żydowska (wszystkie utrzy.!Dywane kosztem miasta, naUCZyCIeli uczy
\" nich 10 i nauczycielek 3 " szkółka ogólna fabryczna utrzymywana kosztem fabrykanta p. Endera z 4 nauczycielami' i prefektem, i npkoniec kantora.t ewangielicki
z 2 nauczycielami. Do tych wszystki~h szkółek ogółem uczęszcza obecnie 1390 dzieci.
Nareszcie mamy już szyny tramwajowe
od Łodzi aż do rogatki nlłsze~o miasta uło
żonej obecnie ustawiają słupy z kroksztynami do załozenia drutu i mamy na pewno
.i.eździć tramwajem już 'od 1 grudnia 1'. b.
Ze stacyja tramwajowa po za rogatką jest
niewygodną dla publiczności,
no i dla
przedsiębiorców czy li koncesyjonaryj uszów,
przeto miejscowy mag'istrat otrzymawszy
prośbę od tych ostatnich,
zgodził się
na. odbytej sesyi przy współud7.iale wybitniejszych obywateli na przedłużenie linii
tramwajowej do gmachu ratuszowego przez
ulicę Warszawską i Stary Hynek, za co
miasto otrzyma 3% od dochodu brutto i po
latach 50 zostanie właścicielem urza,dzeń
tramwajowych. Jazda do Łodzi ma t'rwać
trzy kwadranse i kosztować hędzie: od rogatki 1 klasą 30, 2-ą 15 kop., a od magistratu ~5- i 18 kop.
Stacyj a kolei żelaznej Warszawsko·Kaliskiej ma być u nas oddalona od miasta o
l! wiorsty; wskutek tego mie)lzkańcy wnieśli podanie do p. ministr" komunikacyi
odpowiednio wymotywowane o przybliżenie
takowej i Spodziewają się pomyślnego
pod tym względem rezultatu.
Niedawno odbyła się tu narada w celu
wyjednania u władz sądowych otwarcia w
Pabijanicach na koszt miasta oddzielnej
posady sędziego pokoj u, wraz z naj bardziej
potrzebnem dla nas wydziałem hypotecznym;
dotąd bowiem z każdym interesem bypotecznym jeździć musimy do Lasku, a ztąd
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Ka zakol\rzf'nir wfijJomnę jeszcze o dyskusyi
Illad stacyjami du~wiaclczalnemi i ich zakłada
odczytane na ogólnem zebraniu Towarz. Rolniczego ni u, z k~órej się .okaz:tl~. że ~oszt załużen!a i utrzymania Iltar)'! takF'J. ktoraby odpowladala
gubernii piotrkowskiej d. 20 września.
swojemu celowi, jest t1o~{' znaczny i sądZI(. jak
dla naszej guberuii. moze teraz przedwczesny.
Z dysput prowailzonych przyszedłem do przeko1. B(:ferat]J. Tytusa Wil~kie!!o.
Posiedzenie Delegacyi D08wiadczalnrj, odby- nania, że lUl razie więcej stacyj zakładać nie
tej 16 ezcrwca roku bieżącego, miało za zaua- należy. ale powinno być naszem staraniem istnie rozpatrzenie projektów ujednostajnienia niejącym egzystf'llcyjli zapewnić , więrcj badać
metod badania ziemi i llroduktów rO]l1ycll. Rzecz i doświadrzać. więcej prowadzić do~wiadczejl
ogromnej donioslo8ci. ze wzglC;du na panujący w polno oraz g'orąco pole('ić aby te do~wiad
chaos w tym przedmi oc ic u lUlS. ~t podobno i czenia były prowadzone w pewnym, z góry umówionym systemie, aby wyniki ich mogły być
zagranieą. Zdawało się. że dwa te same nasiona. badane w dwócll różnych 1ltaeyjach. wyka- wprost porównywane. Kiedyzaś będzie tyle analiz. że istniejące stacyje nie będą im w stazywały różnice· dochodzące do ~O%: po sprawdzeniu atoli przekonano się. iż omyłka leżała nie nadążyć - b~c1zic dość czasu własną zało
w dwóch odmiennych metodach doświadczal żyć. Oto mniej więcej uwagi, które mi się nasunych. To samo możnaby powiedzieć o .mali- nęły z powodu owep:o posiedzenia.
zach ziemi. Metody te prz?.iętc przez różnc sta11. BeJm'at p. Ignacego Wilskt"ego.
cyje fuJświadczalne i labora toryja chcmiczllc,
Wobec
stalej trudnotici o robotnika i dążenia
bez bliższep:o zbadania. już ,.na oko" nasuwają
dnże różnice kaZdcn11ł. clwć cokolwiek obezna- do produkowania jak najtaniej, rolnik zmuszony jcst posiłkować się różnorodnemi maszynanemu z chemiją.
W obydwóch tych przedmiotach były oclczy- mi, które obciążają budżet gospodarstwa bardzo
tane referaty. O ujednostajnieniu mctód bada- poważnie. Dość jest zajrzeć na nasze podwórza
nia naiSion mówił Zdzisław ZieliJ'lski kierownik folwarczlle. spichrze i składy (gdzie calemi stoWarszawskiej stacyi oceny nasion: o ujedno- sami piętrzą się przeróżne pługi, brony i siewstajnieniu zaś mctocl ])adania g'leby - Dr. W. niki. z których czę:'ć tylko kwalifikuje się do
Karpiilski. Obic te prace. traktujące przedmiot użytku , reszta za~ stanowi balast zajmujący
wyczerpująco, stanowiły projekt przyszłych me- nam tylko miejsce i wyszukujący zjawienia się
tod do::!wiadczalnych. mającyc.h być przyjęiemi usłużnego żydka, który za rzeczy opłacane nieprzez wszystkie stacyje nasze.i galicyjskie. lllal na wagę złota. zaproponuje nam po 1 II, k.
Postanowiono też je wydrukować i osobom za- za funt) - aby mieć wyobrażenie, ile kanitału
interesowanym rozesłać. Projekty te nie zosta- rolnik mieści w martwym inwentarzu i jak olły jeszczc ostatecznie przyjęte; mają jednak brzymi %przyjąć należy na amortyzacyję, wzią
duże szanse powodzenia, sądząc z l)rywatneg'o wszy pod uwagę nicumiejętne i niesumienne
posiedzenia w tej kwestyi przyrodników-rolni- obchodzenie się służby folwarcznej z powierzoków podczas tegorol'znego zjazdu w Krakowie. nemi jej narzędziami.
Wartość inwentarza martwego według obliOstateczne posiedzenie ze współudziałem galicyjSlkich przyrodników. ma być zwołane w g-ru- czeń ,"on der Golza wynosi 75 m. - 90 m. na
dniu w Warszawie i wtedy będzie kwestyja h. czyli od 19- 23 rubli na mórg. Gwido Kraft
powyższa ostatecznie przp.dyskutowana i za- podaje następujące cyfry: dla gospodarstw intwierdzona. Nie będę się zwracał do treści obu tenzywnych 80-100 mar., dla gospodarstw śre
odczytów, gdyż są one zanadto specyjalne. Do- dnich -10-80 mar. i nareszcie dla gospodarstw
dam tylko, że byłoby bardzo do życzenia. aby extenzywnych 30- -10 marek, na h. Tenże Gwiwyżej wspomniana uchwała jaknajrychlcj we- do Kraft oblicza zużycie i koszta reperacyi inszła w czyn; byłby to ogromuy krok naprzód, wentarza martwego na 18-25%wartości. Von der
w kierunku doświac1czeil i badali rolnic.zFh. Golz zaś koszta roczne konserwacyi i dokom-
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pletowania na 12 - 15%. Dla naszych gospodarl'Jtw mało intcnzywn)"l'h ryfry te będą cokolwiek wygórowane i wrniol'Ją ua mórg nie więcej.
jak 10- 15 rubli - koszta zaś amortyzacyi i utrzymania będą za to procent ten o wiele przewyższać, raz z powodu drożyzny czę8ci zallasowych, dalej znanego niedbalstwa naszych ludzi
i hraku z(101n)'('h monterów i kowali.
Nlt poparcie ostatniego zdania przytoczę fakt
z mojej własnej praktyki: -4: pługi 3-skibowe
Sacka pracowały przez 3 lata zupełnie prawidłowo, aż dopóki miejscowy kowal mianujący
się nawet mechanikiem nie doprowadził ich do
takiego stanu. że zaczęły szwankować i że byłem zmuszony za poradą jednego z mych znajomych, odesłaćje do Warszawy do jednej z fabryk zajmująeych się tego rodzaju robotami.
Po kilku miesiącach otrzymałem pługi z powrotem, bardzo pięknie pomalowane i wygląda
jące jak nowe-ale były tak wyregulowane, że
w rok funkcyjonować wcale nie chciały. Za to
towarzyszył im rachuneczek, do dziś dnia przechowany przezemnie jako curiosum. Reperacyja pługów i szarpacza do buraków wynosiła
rb. 181 kop. 75, podczas gdy takie same nowe
oryginalne narzędzia ~osztowany rb. 236 k. 70.
Różnica 5-1 rb. 75 kop. Cyfry przemawiają same za siehie, komentarze zbyteczne.

Ale przejść muszę do właściwego programu
dzisiejszego zebrania i zdać panom sprawozdanie z posiedzenia delegacyi mechanicznej Sekcyi Rolnej W. T. P. P. i H. Delegacyja doszła do przekonania, że odbywanie dorywczych
prób i konkursów nie prowadzi do celu, choć
by dlatego, że kilkogodzinna obserwacyj a nie
upoważnia jeszcze do złożenia rzetelnego świa
dectwa użyteczności, gdyż jedynie długotrwa
łe wypróbowanie maszyny i działania jej w
różnych glebach i w różnych warunkach-według z góry określonego planu robót, przy
zwróceniu szczególnej uwagi na łatwość i solidarność konstrukcyi i przy obliczeniu dokład
nem kosztów części zapasowych-może jedynie
dać możność ocenienia i wyboru lll'awdziwie
użytecznych i odpowiadających swemu przeznaczeniu maszyn, gdyż ogólnie biorąc, dziś, wobec
konkurencyi' licznych fabryk, współubiegają
cych się o liczną klijentelę, oraz dzięki posttt-
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Nieposzlakowanej prawości weredyk w
strata cza8U i bezpowrotne koszta, cboć wynajmujemy przyzwoity lokal na sąd i kasa życiu, kocbany i czczony w szkole, ś. }I. Pomiejska opłaca podróże sędziego z Łasku, powski stanowił wybitny i charakterystyczdla sądzenia spraw tu w miejscu.
X. ny typ pedagoga, których ze świecl\ dziś
szukać należy. Najzacniejszy człowiek,
chętny zawsze do wszelkiej służby spo-,
łecznej, uczynny przyjaciel, miły i wylany
kolega i towarzysz, niezrównany za młodu
gaw~dziarz--w późniejszym wieku, skołatany pracą i przeciwnościami, sposępniał
Prosimy ('zytelllików n"szy('b o kC)· nieco i zgorzkniał, nie mogąc i nie chcąc
IDllllikowJUlle lIam wużlliej!izyeh Clłk
tów i ('iekaw"'zyeb WJ'I)ll.lków. Proste nigdy dopasować się do obniżonej ogólnie
podanie wiadomości je",' dos'lłteczne; skali wymagań wychowawczych i etyczo brobiellie Iwlezy do redILkcy i.
nycb. Pomimo to, schodzi on z handlarskiej areny tego świata w ciszę grobu otoW ubiegłą środ~ zmal·ł w Piotrkowie czony powszechną czcią i ialem, niedostęw wieku lat 60 jeden z niewielu już pnemi jedynie chyba dla jednostek żyjąprofesorów tutejszego gimnazjum, przy- cych wśród wiecznyeb kompromisów z
pominających
sohą reform~
edukacyjną
fi1i8ter~ką. etyką dni .naszych: ,
Wielopolskiego-ś. p. Jakób PopoU'TaklIn l tylko takim a Ule mnym, pasU. Pamiętamy go tu młodym i peł miętają
ś. p. Jakóba wszyscy jego koledzy
nym zapału na katedrze nauk przyrodnii przyjaciele, liczni uczniowie jego i ucze·
czych, których był niepoślednim znawcą;
nice. Nie dziw więc, że miasto więdnąpami~tamy jak uie popl·zesr.ając na wykła
eych
"Yie.ńców ~a tl:umnę, gromadz~ oni
dach szkolnych, gromallził młodzież w koskwapliWIe,
o Ile WIemy, grosz swóJ na
ło siellie po lekcyj ach w laboratoryjach i
zbliżające się wpisy szkolne, wiedząc, że
w domu; jak zachęcał i zagrzewał ją do
nauki swoim przykładem; jak cieszył się tym czynem naj właściwiej uczczą pamięć
M. D.
i interesował pilUiejszymi uczniami; jak ś . p. Cwigodnego profesura.
umiał uwzględniać trudności nankowe napotykane przez mniej zdolnych, i ... jak
- Z Tow,. lJob'roc~ynnoŃci. Na
Sprzedawał, ubogi prote:-lor, drogo niegdyś ostatniem posiedzeniu, w dniu 25 b. m.
płacllue stllłsy, lub zastawiał zegarek, by Rada 'l'ow. Dobroczynności dla chrześcijan
módz opłacić wpi8 s!.kolny za jakiego bie- w Piotrkowie, po nowem zorganizowaniu
daka. Pdna te~ energii i życia postać uko- się, ustanowiła następujący porządek swych
cbanego profesora jeszcze dziś stoi jak żywa czynllflści: a) godziny otwarcia biura pozostają bez zmiany, t. j. godz. 6 wieczorem;
przed okiem naszej pamięCI! ...
Po zniesieniu nauk przyrodniczycb w b) posiedzenia Rady odbywać się mają raz
gimnazyjach, spadły z etatu. otwiera naj- n'a tydzień, we wtorki; c) delegacyja wsparć
przód VI-klasową szkoł~ realną, ale wkrót- czynności swe odbywać b~dzie we wtorki
ce, wobec rozpanoszenia się klasycyzmu i i w piątki; d) kasa ma być otwartą trzy
nie dojścia jeszcze społeczeństwa do dzi- razy tygodniowo: we wtorki, śl'ody i pią
siejszej praktyczuości, widzi się zmuszony tki. W pozostałe dni, prócz niedziel i świąt,
zamienić ją na filologic/.ną, którą w końcu będzie obecnym w kancelaryj, o zwykłej gozniewolony jl'st zamknąć.
dzinie, jeden z człouków Rady. O otworze-
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pom nauk, każda maszyna i narzędzie jest
względnie dobre.
W obec tego delegacyja mechaniczna postanowiła w grudniu r. b. zaprosić kilku człon
ków syndykatów i stowarzyszeu rolniczych i
wspólnie z nimi: opracować szczegółowy plan
robót, według których wiosną i latem mają się
odbywać trwale próby maszyn i narzędzi rolniczych, okre8lić ściśle terminy i wyznaczyć

Uznano za pożądane, aby przy każdem stowarzyszeniu rolniczem wybraną była stała delegacyja, któraby miała za zadanie brać udział
we wszystkich pracach i próbach Sekcyi Rolnej, informować stowarzyszonych o dokonać się
mających i o rezultatach prób, które Sekcyja
Rolna każdego roku przedsięweźmie.
Być może, że owocem tych prac będzie Ul'zeczywistnlenie projektu dyrektora zawiadujące
go syndykatem radomskim, aby dla naszego
kraju wypośrodkować jedną żniwiarkę i tej
wszędzie używać. przez co będziemy mogli od
danej firmy uzyskać możliwie dogodne warunki nabywania danej maszyny oraz części zapasowych.
W ogóle dążenie do ujednostajnienia w możliwych granICach wypróbowanych typów każ
dego rodzaju maszyn i narzędzi, ułatwiłoby
doskonale zadanie stowarzyszeń rolniczych, które nie potrzebowałyby wtedy zaopatrywać swych
składów w przeróżnie modne a niezawsze odpowiadające potrzebom maszyny rolnicze. Następnie jak najszersze rozpowszechnienie wypośrodkowanych i uznanych
za dobre typów, ułatwiłoby rolnikom i ich oficyjalistom
dokładne obznajmienie się z konstrukcyją, poczem nastąpiłoby umiejętne użycie w praktyce
oraz możność dokonania reparacyi na miejscu.
Na zakollczellie wspomnę tylko, jakiem dobrodziejstwem dla krajowego rolnictwa byłoby
założenie w kraju szkoły kowali i monterów,
gdzieby każdy z Jlas mógł na jaki~ czas posłać
swego kowala i karbowego na naukę. Wtedy ustałyby nlIpeWnO utyskiwania na naszych
ludzi i rzemieślników, którzy przyznać musimy,

nin kasy, wywieszonem b~fizie na drzwiach
biura odpowiednie zawiadomienie.
" Sprawa oPal.u . dla: nędzy miejsklej, wo~ec szalonye~ J~z <;!ZIŚ cen w~gla,
g~ałtowDl~ domaga s!~ Jakle?,oś r?zwląza
ma. qb?wlązek ten el~,ży z .JedneJ. st:ony
na ~ ~1,eJscow~I? Towal~ys.tw~e D?blo~zyn
nosc~ z, drug~eJ. na ma}ps.tlaCl.e. ~Jeowle .od
~obl~ezynuosCl lub te~ 0.Jco~le mla~ta 'Y m m bezwarunkowo co ~ ychleJ za:ku~lć kilka
wagonów. węgla? by Je w czasie zimy rozprze~awae ubogim po .cenac.h kos~tu. Przypoml~a~~ tę ,spr~wę Jako lst?tn,le paląc~,
P?mm ~ ozpa~zy, Jaka w ro~u zeszłr:m ~gar
Ulała, ble~la~ow.' gdy caleml ty~odmaml naw~t za pICm!łd~e w~gl~ w dlObnycb partYJ ach dostac me moglI.
. - Be wizyj a ta";sy. Wobec coraz
mższych na zimę cen mwentarza, respective bydła i trzody chlewnej, skutkiem braku paszy, możeby dobrze było, aby ojcowie miasta przejrzeć zechcieli taksę na mię
so, jaka ma nadal obowiązywać rzeźników
naszycb, którzy rzeczywiście zarzynają nas
cenami mięsa. Już kaliski magistrat wdał
się w tę spraw~, nakazując za funt woło
winy pobierać po kop. 8, a gdy rzeźnicy
zaczęli po tej cenie sprzedawać mięso krowie, magistrat postanowił zakupywać woły
i bić je sam w rzeźni miejskiej. Energija
godna uznania!

O kartofle na

~imę każdy w
stara sie wcze śnie o ile lUoże; niektórzy wiedzą, ź jaki ch je brać dominiów,
aby b~ły trwałe i sy pkie-inni robią zakupy na chybił trafił. Otóż w tym roku,
o ile wiemy, mieszkań cy Piotrkowa mogą
sobie tę rzecz ułatwić, robiąc zamówienia. na
kartofle ua zimli w bi ur)l;e tntejszej spółki
rolnej, któraby dobrze zrobiła też dla siebie i dla miasta, gdyby zechciała zorganizować stalą dostaw~ do domów familijnych
dobrego mleka; dotąd bowiem, kupujemy

-
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III Referat p. Wikt07'a Sokołowshego.
trudność wynalezienia odpowiedniego materyPrzyjmując. na posiedzeniu Sekcyi Rolnej jału ~odo~lanego, brak kontroli, nad oborami
16 czerwca r. h. udział w naradzie nad Irod- hoduJąceml reproduktory, WYSOklO ceny takokam i dążącemi do ujednostajnienia hodowli in, w:ych z.agra~i.cą a. po ~zę,ści i u ~a~, wyz~sk i
wentll.rza wogóJe, uważam za swój obowiązek lllesnmlenn?8C p08red~lko}V, nara:zaJą ludZI d~
zakomunikować Sz. Panom te poglądy, jakie brych Chę':l n~ st~·a.ty l zmechęcaJą do. hodowli.
podczas narad sie ujawniły jak również i reWszystklO IstmeJąc:e w naszym krajU Towazultat takowych. .
'
rzystwa roluicze przy~tąpi~y już d~ z~radzenia
Przedewszystkiem znakomita większo~ć za- złe.mu, tworząc o~powledl1le sekcYJe I d,elega-

znaczyła stanowczo, ze pod względem hodowli
inwentarza nietylko daliśmy się wyprzeclzić
naszym sąsiadom zachodnim, ale nawet bezwzględnie nie zrobiliśmy prawie żadnych postępów. Położenie takie wymaga gwałtownie
reformy, tembardziej, ze pominąwszy zapotrzebowanie własne wewnątrz Królestwa Polskiego,
gdzie zawsze rasowy i dobry inwentarz zbyć
korzystnie można, otwierają się widoki na eksport zarodowego inwentarza do Rosyi. Rynek
to bardzo obszerny, szczególniej wobec dążenia
ministeryjum rolnictwa do podniesienia ho dowli bydła. Przedstawiciele ministeryjum na
wystawach warszawskich zwracali uwagę hodowców naszych i na to , że w Rosyi poniekąd pierwszeustwo mieć będzie zarodowy
inwentarz z Królestwa, jako do pewnego stopnia już aklimatyzowany. Tymczasem tego zarodowego inwentarza 11 nas niemal Delegaci
ministeryjum rolnictwa z Bukaresztu na wystawie 1898 roku prosili sędziów o danie im
moźności zakupienia w dziale bydła 500 sztuk
rasowych krów bez względu na rasę i cenę.
Zapotrzebowanie to nie mogło być zaspokojone.
Ponieważ hodowla zarodowych koni i owiec
dostępna jest stosunkowo dla niewielu rolników, to wobec wzrastającego wciąż zapotrzebowania bydła rasowego i cen mleka oraz produktów mlecznych na wszystkich rynkach Królestwa-delegacyja uważała za stosowne zająć
się pl'zedewszystkiem kwestyją podniesienia
hodowli bydła rogatego.
Taniość bydła stepowego i prawie powszechne zaniedbanie wołów jako inwentarza pociągowego wskazują jasno cel, do którego powinni dążyć hodowcy polscy. Tym celem jest
wyprodukowanie mlecznego, zdrowego i dobrej
częścioj grzeszą nieumicjęLllością i nieświado budowy bydła. Dla przeciętnego rolnika osiąmością hiź zl1rzllcauemi im niedbalstwem i o- gnięcie tego celu zawsze jest trudnem, 11 Często
pieszałością·
niemożebnem . Brak specyjalnych wiadomości,
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cYJe, a te ze swej strony pr~ede'Y'szys~klem 0prac~wały cały szerzeg proJektow społek .11 0ho~h bydła zarodo~ego. Ro~umna orgamzacrJa społe~ hodowcow, hoduJ,ący~ w pe~nym
kleI'unku J~dną ras.ę, podd3:me SIę wzaJem~e
ba~cl~~ ~robla~goweJ k0.ntro~l tak co do wydaj:

noSCI! Jak?ŚCl ml~ka: .lak. l .co do budowy l
zdrOWIa krow; zał?zeme kSlęg~ sta(l (Heodbock),
wy,bór. odpo~ledmego, mate~'YJa,łu hodowlanego
krow l buh.al-:to
srodkl głowne (po za popr3:w ą żywlema krow) wSkazanc, p!zez wszy~
stkle to.warzystwa .. Zupełne ~orzy'scI z ~odowh
bydła CIągnąć będZIemy moglI dopIero .wowcza~,
g~y ~ypr hodov:anego li nas bydła uJednost~J
mą ~lę tJ: będą )ed~.akowe, .gdy kaźdy rolmk
będzIe mIał mo~nosc zn~leZleD1a u nas. by~~a
pewI?-ego typu meust~puJ,ące~o produkcyJnoilclą
~wą l budową bydłu memle~klem.u a prze,!,yższ8.:
Jącego takowe przystowamem SIę do khmll-tu l
paszy.
.,
'.
..
.
'fo zadam e mozna ro.~wląza.c prZYJęCIem Jednakowych zas~.d premlJ?Wama bydł~ nll; wystaw~ch g~lberillJalnych l Warszawskich I zgod~eD1e~ SIę na Jednakowe zasady przy tworzemu społek hodowla~ych.
..
..
.
Za~acly nagradzama, ~ądzema I pre~IJowaDla
okaz0'Y na wystawach lllwent~rza są Jl;1ż prz~z
SekcYJę Rolną opracowane 1. na pO~lCdzemu
czel'wcowe~. 9,9 ~oku. ost~teczme p~·zYJęte. .
Po. dłupleJ I ozywlOneJ dYS~USyl na pOSl~
dz~mu l~/VJ r. b. ,zgodzono Sl~ ~yb!,ać komlsYJę z 5-~u czł~nkow, w skład kto reJ wch.odzą
PP: C~ame~skl, ,Kossak, Czekano~skl, ~ejlert,
Wle,lllaw~kl, ktora ma opracow;c prOjekt 01'gal'!Izacyl spółek hodow~any~h. I rO.1 ekt ten ma
byc przes~any d.o przcJrzema. T?~val'zystwom
a na~tępme za.twler~zony na ~aJbhzs~em powakacyJnem pOSIedzenIU SekcYI Rolnej.
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wszyscy, z małym wyjątkiem, mleko na
Tym odgŁosem rozbudzon,
Strażak zrywa sir co tcbl!.
pół z wodą.
Biegnie, ppdzi jak ~zalonv.
- Tow. ()ykli.,tó,w zamyśla o zorOdzie pow'inno~(: każe mil.
ganizowaniu w przyszłym miesiącu !'autu
- W Kaliszu grono osób dobrej woli ma
A tam: "gol'e!- - ;;ł,l'chn(; krzyki
deklamacyjno-dramatycznego, .któryby się zamiar otworzyć dwie nowe kasy: posagową
[ hezrnrln.y biegnie lud,
.
Już llzaleje żywioł clziki,
zakończy} zabawę tańcującą, quasi wieczor- t' pogrzebową-jak donosi organ miejscowy.
Któ:i: go zlJloże? - chyba (;ud!
kiem wełnianym. Myśl i program-nie noKasa posagowa rozwijająca się pomyślnie
!\ie!
... bo oto straż nndbieO'fl
we, ale dobre, zwłaszcza teraz, na dłużnych już w Libawie, Moskwie i inuych miastach,
Pod plouąllY wielki ~to~. ,..
wieczorach. Możua też było, na zakończe- ma na celu przyjście z pomocą kawalerom
"f"a dach!~ - 8.vgnaŁ :;i~ l'OZ1('g"R,
nie sezonu, pomyśleć o jakiejś nied~lekiej i pannom, życzącym sobie wstąpić w zwią
ZywioŁowi zacla(; llins!
wycieczce, po za miasto, ku czemu zdawa- zki małżeńskie. Warunki kasy są bardzo
I wnet rój /it.l'ażaków rlzielu,v
la się z.ac~,ęcać sama pogo~a, której w tym przystępne i dla członków niezbyt uciążli
Skacze w ogiell. Wocl.v lIrl)'(jj
Tr.ysnąl z maSZ.\'ll w żar piekielll.\'.
roku mlelulmy pod dostatkiem.
we, a mianowICIe: l) wszystkich uczestniStraż z pożogą zwiodła ł)ój,
'
WF Wodewilu przy napływie li- ków kasy powyższej może być najmniej 150,
{)calili hen z płomienia
cznegotłumu na zabawie ludowej, powtórzoną I a najwyżej 251; 2) każdy z członków płaci
Ludzi w11Ół przytomnych już.
została w ubiegłą niedzielę "noc wenecka" wpisowego 5 rubli, a w razie wstąpienia w
[ wy<larli od spalenia
o której to zabawie wzmiankowaliśmy po związek małżeński jednego z członków, poDom, co stal przy ogniu t, nż.
pierwszem jej zorganizowaniu.
zostali opłacają w przeciągu miesiąca 5 rub.
l niedługo łnna krwawa
Traci swój ]liekielll.l' blask.
- Z'lIł ian1J W duchowieńst'wie. Je~eli, kiIk~ o-;ób wst~p~lje w związek m~ł
Ustał tumult i obawa.
Administrator parafii Kaszewy, w powiecie żenskl w Jedn~m ~1l~SIąCU lub .tygodnlU!
Pożar zgaaJ'. nim nasta l brzask.
kutnowskim, ks, Antoni Zieliński, przenie- to dla zapłacema . O-CłO r~blow~J. składkI
Kto rozkazał owej l'ze~zy
siony zostal w tejże godności do parafii Łę- kasa oznacza ter~llly, a .ml~nowICle: l-szą
S]Jie. zyć w ogieii. w pÓź.n3 nOll'!
goniee w pow. rawskim. Zakonnikowi-re- ! składkę w przeCIągu mIeSIąca, pozostałą
Czemuż każdy z nich t.ak· ~pie~zy'!
.J akaż ich t.am pęrlzi llloe'!
formatowi ksiedzll Paschalisowi Koskowskie- zaś każdą dalszą składkę po 3-ch tygoKto im kar.c z RUU. ]10 trudzie
mu dozwoloII; mieszkać w Granicy dla spel- I dniach; .3) kto zap~aci od 1 do 5 skł~dek,
\V,.;tRwać w de~zcz lul) mroźnv C7.3S'!
niania obowią~ków kapłańskich przy miej- otrzymuje 500 rublI posagu, a stosoWllle do
'\Tszakże to Rą. praey ludzie . .
scowej kaplicy.
normy o~łac~nych składek od~iera wyższy
Błog'j im 110 znoju wczas.
_ 'Ijepa,rtan~ellt gó'r niczy przed- pos_ag, slę~aJą.?y po. z,~p~ace~IU, 1~~ s~ła
Kto im ż.vcie ~woje kaźr
sięwziął przeprow~dzenie szc~egółowych dek 1~00 l u tJh, 4)_ J~zell ,ucz~8tlllk. kasy
Na ofiarę obcym uieść'!
Co otrzymać mogą. w darze.
studyjów w zagłębIU dąbrowsklem, celem zapła.Cl 120 8kła~ek, natenc~as zwo~~I~nym
Gd-y 7.dołaj!l pożar zguieR(:?
należytego wyświetlenia rozwoju w nim zostaje od płacellla d~lszych skła~ek,. D).pOCzy ordery. hoM, za,,;zczyty
przemysłu górnicz?go za ostatnie ćwierć s~~ po za~a~tym z~lą~k,u mał,żen~kJln I ~~
Da im poświęcenie to?
wieku, oraz zebrama szc~egółowych danych plzedstaw~elllu m:tlykl slubneJ, kasa .w)
('z-y też może łnp ohfit,y.
o wynagradzaniu robotników, płaconem płaca w .A g.O?ZlUy .. Oto głowne, ~aI y~y
AIlJo z,\'ski odnieść ehllą"!
przez właścicieli kopalń w ciagu tych lat
kas'y posag?weJ.' k.tóu w ,społeczen~t~l~
Nie! rhoć Rlawa, to rzecz mila.
.•
. ' , , '" "
moze oddac WIelkIe USłUgI, szczegolllleJ
Jej nie szuka strażak 11a"z.
, -:- !.1łuze~ lr(l.' ::Gon~ec. ~6dz.I~1 p,ls~el mniej y,amożuym osobom.
Miłotić bliźnich oto ~ita.
Celem drugiej kasy, t. '. pogl'zehowej, jest
ze h.lllJa bu~ująceJ Sl~ dlOgl kole! elektryCo do ognia wie<hie st.raż!
czneJ do ~g~erza:. ~om,lęd.z~ ,g.raDJ?~ Bałut zabezpieczenie członkom, ~ razie dmierci mę
A więe ua cześć tej miloślli.
a R:a~ogoszcz~m, 1uz .tneCI laZ Jest 'lI ywaną· ża lub żony pewnej sumy pienieżlliej na
Co straźa.ków w ogi~ń llllhlł.
Wznoszę t, oa~t wśród radości.
~aJPI.erw u~?zono ll1~dobrz,~ P?dkładr, na-I dalsze utrzymanie rodziny. Ust~wa kasy
Która dziś w Łęczycy tnv!\.
!j~ępllle Skl~CO,I\~ pl.~ty z~lazne, ~ą~zące I pogrzebowej jest podobną do ustawy ka.sy
I nie wiod11l1 11A. manowce
szyny, a n31I,eszole ~lzek~a.d(l.llo ka~.I~n k,o- posagowej, z tą jedynie róiuicą, że najwI'1Slf'ej W,7lJlo,vy-s}uga wasz
stkowy połozony około S~} n. p.OW} z~ze 10- kszlł. liczha członków może być 151; zaś w
Wołam: • Vivat szercgowce.
boty, ~t6re pr?wl;ldzą Wldoczllle. mekom- razie śmiel:oi którego z uczestników, po za1'0 ł~cz.vcką t.worz.) . traż: "
pete~tlll, przedslęhIOrcy,. ,~pływaJ~ ~ .zna- płacenin od l do [) składek, najmuiejs'l e
czn.eJ. mierze .n~ t~~n:dllleDl~ w tej mleJsco- wsparcie odbiera rodzina 300 rh., a naj- -ooć '~A-<:>'>--WO~CI komuDlkac)l kołowej. ,
.
wyższe 850 rb. po z<lplaceniu 75 składek.
- Tow.
wyrobow b~w~łllla- Obie powyższe kasy będące w projekcie,
n~eh "Krusche I E.nder" w Pablamcach dla wyjednania pozwolenia u władzy na
mIało dochodu w pierwszym roku opera- ich otwarcie musza mieć uczestników najcyjnym 634,307 rb, 26 k., z czego na dy- i muiej 150.ci~,
•
No'W')' 'W'yu.alazeb:_ Dr. ~bl1 i~la ~': ~r
widendę wyz~aczono 310, 000 rb. tj. !)
- Huta "Leonów". Istniejąca w Kielcach kowski wynalazł sposób, pnr.y pomocy ktoreg.
proc. od k~pl~alu. J':~kladowe~o, oznaczo- huta szklana, do niedawna zajęta produk- . każdy materyjał możua uczynić po nasyceniu od,p ,,nego na 3 l pol mlllJona rubl1.
cYJ' ą szkła wył:'!.cznie na potrzeby monopolu, wiednim płynem zupełnie nieprzemakalllym. Llc~ne próby i dośw'iadczellia przekonaly, że istoto,le
- Wodociągi. W sprawie ul'/.ądze- od pół roku wyri!.bia równiei cegły szklane wynaleziony przez dr. Serkowskiego płyn moze
Tl
nia w Łodzi wodociąg6w i kanalizacyi ba- " Falesnier • Wynalazek polega na tem, .że mieć szerokie zastosowanie. Doniosło';l~ wy ualawił tam znany geolog rosyjski p. Sokołow, cegły te, dając normalne światło. są me- zkn dr. Serko\\"skiego polega na tem, że dana tka.przejrzyste, spajają się zaH przy użyciu za- nina, na8ycona płynem i po wyschnięciu uie traCi
Profesor uniwersytetu moskiewskiego. Praw.
.
6
h bynajmniej swej barwy illliękości.
.
dopodobnie niezadługo .'IV tej niezmJel'llle prawy cementowej. Wyrabiaue w r żnyc Dr. Serkowski używa dlll uczynienia danej tk' lU,
ważnej dla łodziau sprawie powziętą zosta- fasonach i kolorach, za granicą od dawnego ny nieprzemakalllą właściwie trzech płynóW, '!"
nie ostateczna decyzyja.
już czasu mają duże zastosowanie do oki~n które zanurza kolpjno matcryjal. Po naayccmu
,..._ , .
kościelnych i fabrycznych, do budowy kłO- wszystkich pór płyu,lmi, materyjal wysycha. Płr n
wynalazku dr. Serkowskicgo prawi tl nic wplywa
. - Z Ł"Od",,'I, ~o~espondent ~o "Kurr- sko'w, hal, altan, śCI'an pI'zee:radzaJ'!lcych
~
'1!
na cie.żkość (materyjał staje się cięższym za Ied
k
Jel'u COdz. ' d ono. SI,. ze. t,.ameczne
40 O O z,yb ows .._le klatkI' schodowe l' t. p. U nas z "astowa"
dwie l do 2 proc.). Sposób dr. Serkowskiego znaT~w .. Dobr. pOSiada )UZ
, ~ I . na l.a- niem icb można si~ już spotkać w Warsza- leŹĆ moźe zastosowanie przy nasycauiu liamiotów,
łozeme zatWierdzonej przy mm kasy po- I .
d C . 'Nt
. d H'. liczne za- czapek, kapeluszy, płaszczy, brezentów, wężów
życzkowej bezprocentowej.-~agistrat ~iej- wol~:z:bo~anf:.al~ w~u:::aJ:iele:~a wyrabia parcianych, żaluzyj do sklep()w i t. p. Za wyna·
scowy uchwalIł wydatkowac na odd7..1ały p
.
ł
ó . enie domu lazkiem tym przemawia jeszcze taniość, gd·yż ce·
równoległe pr1.y gimnazyjum męzkiem su- hwsPdC:)lmlllane ce g y ~a ~am BW}Iumellthal l' na nasycenia płynem 1 metra kwadratowego w~~
~OO
.
an owego warszaWIe "
niesie do 5 kop. Dr. Serkowski opatentował 8WO)
b 11 ,v
mę r.
roczme,
Steck'l, w którego re.kach znajduje się pa- wynalazek na całą Europę. W celu eksploatacyi

Z dalszych stron.

I
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lódzkic'~ przemysłowców młynarskich zamierza-jak donoszą tameczne pisma-porozumieć się z piotrkowskiem stowarzyszeniem rolniczem, w przedmiocie zbytu otr!lb i m!l ki ze zboża dostar'1!
'1!
czonego na rynek ł6dzki.

- Jeden z

tent wynalazku "Falesnier".
.- Z Łęczycy. Podczas obchodu jubileuszowego straży ogniowej łęczyckiej w dniu
9 września r. b. p. St. Zaborski, łodzianin,
imieniem "Lutni n łód~kiej, jako jej delegat, wygłosił improwizowany toast wier-$IJ~i.f próba jeneralna wszystkich od- szem, przyjęty hucznemi oklaskami. Podadziałów miejscowej strazy ochotniczej. Za jemy go poniżej w całości:
K oc i cisza dokoła,
tydzień próba oddziałów III i IV. Obie, jak
Spracowany spoczął lud,
zwykle, na placu b. magazynu solnego.
Sen mu spędził troski z czoła,

-

Za'miast

wieńca na trumnę nie-

odżałowanej pamięci profesora Popowskie1;8, składam na wpisy szkolne rb. 15.

E. Krzywicka.

Miasto

śpi

i

ustał

trud.

Błogich marzeń Bóg dał chwilę
Po dniu całym walk o byt,

Miasto śpi, bo 8zcz~ścia tyle
ile snu-nim zbudZI świt.
Wtem szmer głuchy zmącił ciszę,
W śród uśpionych szerząc lęk,
Słychać dzwon, co trwogą dysze
I pożarnej trąbki j~k.

wynalazku dr. Sel'kowskiego, utworzyło się tow.
komandytowe w Warszawie.
Luc:lność Europy. Podłng najnow~zycll
obliczeń Europa liczy 383,000,000 mieszkańcow: w
tej liczbie 123,6Ó9,OOO słowian, 122,658,000 mieszkańców pochodzenia germailskiego i 106,41l,40~
romnilsldego, Do innych szczepów ualcży 29,871,000
lndności.
"No'Woc:zesn-a ~ojua _ mówi jedea
z oficerów angiel. w Trauswalll-to rzecz potwor na! .. Nie wymaga odwagi, lecz bieroej odwagi wołu, prowadzonego do szlachtuza. Przez pół rok a
byłem w szeregach i w wielu bitwach brałem udział. Przez te pół rokn widziałem zaledW'ie jakich szeaciu boerów, a i tych przez lunetę. Kazano nam maszerować, maszerow:\liśmy. Kiedy niekiedy rozlegał się hnk armat; jeden z nas pa~ał
ranny lub zabity, [lotem dl'Ugi, potem trzeci, niekiedy kilku odrazu. Nie było widać wystrzałów.
Przy prochu bezdymnym uie widziano nawet,
zkąd śmierć nadchodzi. Powiadają, że w naszy.
wojskn jest wielu celnych strzelców. Ja należę d.
takich; ale przez te pół roku, nie miałem aui ra-
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zn sposobności brać na cel. Strzelałem w powietrze, do ska.ł, do gór na chybił trafił, kiernjąc swój
wystrzał tam, zkąd zdawało się, że strzelają boerowie • Nic bardziPj nie rozdrażnia, jak podobna
walka z niewid ia,lnym, śmiercionośnym prz eciwnikiem. Pl'zytem bIJak dostatecznego pożywienia,
brak n3 miotów do spoczynku, brak wody. Gdy za·
chorowałem, odwieziono mnie, a właściwie wrzu·
COllO do szpitala na 80 łóżek. Było nas-trzystu.
Zostałem uznany za niezdatnego do boju. Sądziłem, że rząd poniesie przyna.jmiej koszta mojego
powrotu. Bynajmiej. Gdybym nie miał 7 funtów
na drogę, do dziś. dnia ~l1si?łbym. pozostawać w
Transw" lu. Taką Jest mOJa historYJa. ~
Rupiecie sporto~e. w Anglii i Irlandyi jest obecnie w modzie jazda dyliżantsami. Właściciele hotelów prowincyjonalnych powyciagali z
wozowni stare landary, lub te~ kazali porobić 110we na wzór dawnych. Pewn:1 fama obstalowała 14
dyliżansów, dając na model pOjaźd, który p'rzed
rokiem uważany był za niepotrzebne rupiecie. Amerykanie i Australl'zycy rzucili Hie no tego sportu skwapliwie. 10,000 Jankesów 7a'~óvriło już 80bie miejsca w dyliżamach angielskich w ciĄgu bieżącego lata.
.
OlbrzylDi strejk. W Anglii zanosi sil}
na olbrzymi Htrejk, który byłby chyba największym w bieżącem stuleciu. Wszyscy funkcyjonaI'yjusze słuz by kollljowej mają rozpocząć bezrobocie. Punktem wyjście strejku jest spór służby kolejowllj z zarządem nGreat E'Istern Railway~, t. j.
wielkiej kolei wschod ,iej. Chodzi o p_odwyższenie
~łac. Zarząd kolei przyrzekł dać odpowiedż na początku wrzeani .. , a tymczasem porozumiał się z inaemi towarzystwami kolejowemi, ażeby na wypadek strejku mn dopolllogły. Cóż, kiedy praco wnicy
ze swej strony po.!·ozumieli się ze służbą innych
kolei, tak, iż w danym razie około pół milijona o"ób rozpocznie strejk na kolejach angielskich.

i'łachunek Z tea-tru amatorskiego odbytego
na korzyść Tow. Dobr. w dniu 15 września.
. PRZYCHÓD:
Za miejsca w teatrze . . . .
. 170 r. 25 k.
Trzy naddatki razem . . . .
3 r. 60 k.
O~~----~=---~~
g ó ł.
. 173 r. 85 k.
WYDA.TKI:
Za muzyką 8 1'., reżyseryj a i ucharakteryzowanie 20 r. afisze i programy 7 r. 20 k., rzemieślnicy, za
urządzenie b~dki, estrady eet. 13
r. 35 k., czyli razem wydano:. . 408 r. 55 k.
Zatem pozostałość na czysto wyniosła 126 r. 30 k.
Za co pp. amatorkom, amatorom i wszystkim
któr zy czynny udział przyjęli, Rada Towarzystwa
Do broczynności uprzejme składa podziękowanie.
Przewodniczą.cy w Radzie Strzyi.owski.
Skarbnik J. Kępiński.
(Przyp. Red.) Z powodu braku miejsca, nadesłany
l'~chunek z Zabawy Kwiatowej pomieszczony zostame w nas tęp. numerze.

Licy tacy je w obrębie gubernii Piotrkowskiej.
- W dniu 19 września (2 października) 1) na
Bugaju, w gminie Uszczyn, na sprzedaż bydła i
cegły, od sumy 230 r,b. 2) w m. Piotrkowie na tartaku J. Goldluata na sprzedaż sosnowych desek, ocenionych na 250 rb.
- 21 września (4 października) w m. Łodzi przy
ul. Piotrkowskiej, w <lomu pod Xg 116, na sprzedaż
mebli i książek niemieckich, od sumy 148 rb.
- 22 września (5 października) w m. Łodzi l)
przy ul. Głównej, w domu pod N:t 22, na sprzedaż
koni ocenionych na 140 rb. 2) przy ul. Andrzeja

pod Ni 10 na sprzedaż mebli, dywanów i t. d. od
sumy 4099 rb.
- 15 (29) listopada w sądzie pokoju w m. Łodzi,
na sprzedaż nieruchomości, położonej w temże
mieście pod M 162, od sumy 2000 rb.
- 20 grudnia '(2 stycznia 19?~) .w sl}dzie zja:zdowym w m. ~OdZl I!-a. sprzed!!;z )uerucllomosCl, 1)
pl'zy ul. WHlzewskleJ pod JIq 1108/69, OlI Bumy
406000 rb. 2) przy ul. Widzewskiejpod. ~ lUB-b/H8,
od sumy 25000 rb:.
.
~
.
,. - 2 (15) ),laźd~le~nika w mag~stracle m. ~ę,dZlll~
na 3-ch let~lą ~zlerzawę dochoclo~ kasy bózmczueJ
~ temże mieśCIe, od sumy rocznej 121 rb. 75 kop.,
III plus.
, .
.
.
. -;- ~O (240) pazdzlerlllka. w urzędzIe p-tu br~ezlńskiego na dostawę w CIągU 1901 r. artykułow
źywności dla szpitala powiatowego w Brzezinach i
$w., S~anisł.awa w m. Tomaszowie, a także opah!
l oswletlema.
,
- 5 (18) paź~ziernika ,w lrzęd!l:ie p-~l1 Rawskiego na reparacYJą 3 mostow Vf m. RawIe od sumy
1400 rb. 31 kop., in minus.
'
18 wl'ześnia (1 października) na komorze w
Granicy na sprzedaż skonfiskowanych towarów na
sumę 680 l·b.•3~ kop.
. .
.
..
- 29 wrzeSll;a (12 p~z~zlermka) w lU'Z~?Zl~ gminy Olkusko - Slew~erskieJ w pow .. będzlllS~~. na
sprzedaż pary kom, 2 krow, wozu, sIeczkarm I zyta
w snopach, Ol~ sumy 225 .rb.
.
. ,
- 20 grud1l1:a (2 StYCZ~ll~ 1901. r.)
są.dzle zJazą·
na sprzedaż llleruchomos~I,. połozon~J w m. ŁodZI,
przy nl. Nowo-ZarzewskleJ pod M l0i6-d 67, od
::::Sl!!lm!!!y~2;;;3~408!!!8~r~b!!"!!!!,!!!!!,!!!!!'!!!!!'!!!!!'!~!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!II!!I
'"

v:

wyrokiem z d. 6 i 7 września r. b. postanowił: 1) ogłosić upadłość cz~stochow
skiego kupca Altera Hornberga
z oznaczeniem początku upadłości na dzień
17 (iłO) kwietnia roku bieżącego, mianując
sędzią-komisarzem członka sądu J. F. Cholewickiego, 2) upadłego Altera Kornberga
osadzić w warszawskim więzieniu dla dłn
żników, 3) majątek upadłego Altera Koruberga w Częstochowie w domach Krygiera
i Nowickiego i wszędzie, gdzie się okaże,
opieczętować, 4) zrobić odpowiednie ~gło
szenia w gazetach, 5) wyrok zaopatl'zyc rygorem tymczasowej egzekucyi.
Piotrków d. 10 (23) września 1900 r.
Sędzia-Komisarz masy upadłości Altera
KOl'llberga, członek sądu J. Chołewicki.

.5

Ze zbliżającym się l-ym Października
d h d .
na c o Zł termin kwartalnej z góry opłaty prenumeracyjnej za Tydzień" (kop 90
••
II
:
W Plotrk.owle, rb. l kop. 20 po za PIotrkowem). Prosimy zatem łaskawych czy teł• •
"
,
ulkow naszych o rychłe wniesienie tej
należności Jednocześnie każdego z prenu.'. •
.
•
meratorow zamieJscowych, ktoryby sobie
nadal nie życzyi prenumerować Tygo• ".
•
"
dD1a , prosimy o zwrot ostatD1ego numefU l' uregulowan'e d t h
ł
O yc czasowego rachunku.
)4.dminisłracyja ,,'Cygodnia".

TOWARZYSTWO tOWICKIE
PRZETWORÓW CHEMICZNYCH
i nawoz6w sztucznych.
Wystawa Powszechna w Paryżu 1900 r.
Medal złoty za produkcyję nawoz. sztuczno
Medal srebrny za własną eksplaotacyj~ fosforytów.
Zarząd: Warszawa, Włodzimierska 23
AGENTURY: W-y Wł. Zaleski w Piotrkowie,
" l. Kotliński w Rawie,
" l. Mikołajewski w Nowo-Radomsku

"

G. Szamowski w Łodzi-Kollstan~
[tynowska 5,

Superfosfaty, Zuzle fosforowe
Łowickie, Gips fosforowy Łowicki, Kainit
Poleca:

i inne na wozy sztuczne.
Na

źądaHie

cenniki.

(52-35)

Bozklad letni pociągów na Stacyi Piotrków
od dnia 6 (19) Maja
Odchodzą

1900 I'oku.

z Piotrkowa:

Do Granicy i Sosnowca

2 m. 41 w nocy kuryj er.
4 m. 32 w nocy osobowy
9 m. 27 rano pocztowy
12 m. 35 po poło osobowy
3 m. 19 po poło osobowy
5 m. 4 po pol. pospiesz.
6 m. 25 po poło osobowy
9 m. 47 wiecz. osobowy
do Częstochowy

Do.Warszawy

2 m. 57 w nocy kUl'yjer.
5 m. 7 w nocy osobowy
Gm. 35 rano osobowy
8 m. 33 rano osobowy
11 m. 8 rano osobowy
1 m. 30 po poł. pospiesz.
6 m. 2 wiecz. pocztowy
7 III. 56 wiecz. oSllbowy

Na zasadzie art. 476 Kod. Hand. wzywa
wierzycieli masy, ażeby w dniu 18 września (l października) b. r. o godzinie l-ej
po południu stawili się osvbiście lub przez
pełnomocników w sądzie okręgowym piotrPrzychodzą do Piotrkowa
kowskim w sali porządku uproszczonego, w
Z Granicy i Sosnowca
Z Warszawy
celu przedstawienia potrójnej listy kandy12
m.
80
w
nocy
osohowy
11 m. 15 w nocy osobowy
datów na syndyków tymczasowych. Niezgłoszenie się wierzycieli spowodować może
umorzenie postęrowania upadłościowego.
~ Puleca się pierwszOł'z~dny
Za zgodność świadczy
...... a tani Hotel _4.ngielski
Kurator masy, ad wokat przysięgły w mieŃcie Cz~stochowie, w blizkości
dworca kolei żelaznej.
.ieczysław Chądzyński.

I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~O~G~~~Ł~O~~S~~Z~·~E~N~l~A~g~~~
Dwa Magle Kolej Warszawsko-Wiedeńska Folwarczek
w Piotrkowi&, przy ulicy Bykowskiej w podaje do wiadomości, źe n::. stacyi Sosnowiec w dnin 7
domu Gasparego mli, <10 sprzedania. w miejscu wyrobionem od (20) Grudnia. 1900 r. o godzinie 11 rano od będzie się sprzelat 10-cin egzystują.ce. (2-2) daż przez publiczną lfcytacyj~ następnjących nie·

10 wior~t otl Sulejowa, 3 1/ Z mili od
Piotrkowa do sprzedania. Przestrzel! 25 morgów. Pięlmy ogród, wygodny o 12 pokojach (10m, i zabudowania gosdollarskie. A.clres w Redakcyi
(3-2)
nTygo(lnia".

odebranych towarów: z frachtu Atkal'sk-Sosnowiec N~ 2779, wysłanego przez Szmnttera na okaziciela, pal'tyja obrzyn,ków źe
ZA. WIADOMIENIE.
laznych
wagi 610 pudów, i z ft'achtn Oświęcim-Sosnowiec Xl! 4
pot~'zebne po Towarzystwie na dom
Killiejszem oznajmiam Sz. myśliwym
2-plętrowy w CzęstocMwie. Wiadomość z dnia 7 czerwca r. b., wysłanego przez E. Leblowitza dla Zilmiasta Piotrkowa l okolicy, że polow. kantorze Pleukiewicza w Częstochobera, partyja piaskn wagi 500 pudów.
(3-2) "V'Vani(~ ~ lesie Karg-ola i na
WIe.
(5-1)

26,000 rb.

gruntach włollciallskich I.~okszyc i
N o ~t:<.j W si przeze111nie wydzierżawione zostało "V-mu Panu Bentkowskiemu na rok bieżący.

SPECYJALNA FABRYKA

PORTYJER

AKCYJNE TOWARZYSTWO

dernard ,eauer i d-Na

FABRYKI WYROBÓW METALOWYCH

.

w Warszawie,

eR. Etuclierm ar i agn

lelazna 58, róg Grzybowskiej
posiada ~a skł~dzie wielki wybór portYJer naJ nowszych deseni.
F~bryka przyjmuje zamówienia na
swoJe wyroby we wszystkich kolorach.
Ceny fabryczne stałe, nader przytęp ne.
(W. B. O. 4455) (10-10)

telefon

Xl!

439 W

Warszawie Towarowa M!

40,

poleca formy do cukru i roboty kotlarskie, szruby, nity, łańcuchy, (
gwoździe, drut, zgrzebła, młotki i obctgi.
eW. B. O. 1t 4523)
(22-11)
IĄI,-.-.....~~~"""'--I......- . _ . - -

(1-1)

W. W. GOGOLEWSKI.

Zatwierdzone przez JW. Ministra
Spraw Wewnętrznych i kallcyjonowane
. pod firmą

"War sza wskiB Biuro

O[łOSZBń"

Otwarte w Warszawie przy nI. Wierzbowl'j ]i 8, wprost Niecałej.-TeJefo
nu ]i 416.-Kantor otwarty od \I rano
do 10 wieczór.

x~ 39

TYDZIEN

6

JAN SERKOWSKI

-.....-...
I»

o

N

ŁÓDŹ

ts

Warszawska Fabryka Lamp i Bronzów
na

nadchodzą.cy

sezon

działy

Gazowy, Naftowy i Elektryczny
w najnowRze wyroby stylowe i fantazyjne od nader ozdobnych do najskromniejszych i poleca w bogatym wyborze:

ŻYRANDOLE, LAMPY, KINKIETY, AMPLE itd.
li tylko w najlepszym o llrzekonanej dobroci towarze po cenach barclzo
przystępnych. Palniki naftowe najnowszej, ulepszonej konstrukcyi i
najlepsze palniki i koszulki gazo-żarowe po zniżonej cenie. Specyjalność: Lampy łukowe gazo-żarowe 1, 2, 3 i 5 płomienne do oświetlania
ulic, ogroclów, sal, podwórz i t. d. po cenie niżej konkurencyi. Sporzą
dza kosztorysy na oświetlenie calych budowli, fabryk, zakładów i t. d.
Przeróbka lamp naftowych na gazowe i elektryczne, Ol'az instalacyj a
lamp elektrycznych i naftowych.
Odlewy surowe żelazne, bronzowe, cynkowe i ruszta ogniotrwałe
dla fabryk.
Dla Kościołów duży wybór świeczników, kandelabrów, żyran
doli, lichtarzy j przyborów kościelnych.
ZUllełna wyprzedaż Platerów i kryształów po cenie kosztu; nader
kOl'zystna okazyj a na zakup prezentów. Wielki wybór Galanteryi lIletalowej, wyrobów niklowych i japońskich. Reperacyja i odllawianie
wszelkich pl'zedmiotów metalowych. Towar najlepszy przy możliwie
najniższych cenach i dogodnych warunkach.
.
(6--3)
Zarzą.clzający TADEUSZ HOFMAN.

Kolej

Cykoryj a, wyrobiona w nowo otworzonej

R. BOHNE &U~
odznacza się smakiem wybornym, i sprzedawaną jest
we wszystkich tutejszych
większych sklepach kolonijalnych. Dodana do kawy,
nadaje takowej ładny złoci
sty kolor i mocny przyjemny aromat.
Dla odróżnienia takowej od
innych podobnych fabrykatów służy marka fabryczna

"Drabina z

Fabrykant Fortepianów i Pianin

Władysław

Dziećmi".
(10-6)

•

Warszawsko-Wiedeńska

podaje do wiadomości, że na stacyi Zawiercie w dniu 15
(28) grudnia 1900 1'. o godzinie 11 rano odbędzie się sprze,laż przez publiczną licytacyję nieodebl'anej partyi
belek j odłowy ch , wagi 750 pudów z frachtu Tołoczyn-Zawiercie
Xl) 576, wy słanego przez Abramowicza na okaziciela duplikatu
frachtowego.
(3-2)

Włocławskiej

Fabryce Cykoryi

III

PIOTRKOWSKA. 90. Telefonu Nr. 713.
zaopatrzyła

DLA SMAKOSZY!

t::I

ClI

WYŚMIENITE

udaliKatniajqCB

•

MYDŁO TATRZAŃSKIE
WYŁ.ąCZNA WŁASNOŚĆ

WA RSZAWS KI KG OLA BORATO RY JU~r Cli KAll en KGo
z ZAPACHAm

Fijołka,

I I
•

Cena

kawałka

Konwalii, Buk, Tatra i Róży
najwyższy gatunek 25 k. i 45
we wszystkich wa i ni e jszych pel'fumcl'yjach.

15 k.,

Do s t:l Ć możll a

k.

(ail -l ~)

(W . B . O. 3 604)

I

A. Walicki z Warszawy

PIOTRKÓW,
11.1_ O(leslut, <łolu p. Popo-vvslciego.
w',wlkie przer óhki. str oj enia fort epianów, pianin i t. p. instrumen i.(Jw, nskuteczniajij.(; je pl' ę l1ko i sumi ennie, 110 cenach nader umiarkowanych, mai:j najlcJI":z"" ma.t eryj ały . Z czcm ~ i ~ poleca nadal łaska wym wzgl ę (l om "anownY"1I klijentfJ w. ' prz e<laż i wy naj ęcie uż y w anych fo r tep ianów.
Tamże potrzebny jest uczeń do praktyki.
(3-3)

r rzyjmnje
J

BIURO UNGRA

Aleja

,::;~~i~~;~N.r. 84

(r og

Mar sz ałk o wskI eJ )

przyjmuje \v komi s do sprzedaży wszelkie przedmioty.
Po;<iada na s kładzi e llleble nowe i -używane.
Wiel ki wyhbl' .i1 J.lIlwni.- Cellj' nizkie.
(2-6-1)

~ZAWIADOMIENIE--eJII
Z powodu często zachodzących nieporozumień mam
zaszozyt donieść Sz. Publiczności, iż

~

WRÓCIŁ

:\

Dr. Hayn
s~ec1jalista nerWOW1cn cno rób

Drukarsko-Litograficzne
PAŃSKIEGO W Piotrkowie

Zakłady

S.
nie

posiadają

w

mieście tutejszem żadnej filij,
wchodzące w zakres tych - że

a wszelkie o b s ~ a l u n k i

przyjmuje li tylko Kan tor
Zakładach

ulica Bykowska, vis-a-vis

znajdujący się przy
Sądu Okręgowego.

Z poważaniem S. PAŃSHI.

Droga Żelazna War.-Wiedeńska
pod.aJ~ ~ó wIadomości, że na stacy! SOSńowi.ec . w dniu 7

(20) Grudnia 1900 r. o godzinie 11 rano, odbEidzIe .SI(~ §p~ze
da~ przez publiczną licytltCyję wagonu ŻWIrU, wagI 9.15
pudów, nieprzyjętego przez odbiorc~ Zilbera, z frachtu OŚWIęcim-Sosnowiec Xl! 2, z dma 2 czerwca b. r.
(3-2)

-

.lORBO~CBO ll,eBilJPOJO.

i wię cej, do sprzedania, na prawach miejskich, 'W' Cz~stocho
-vvie, w blizkości Zakłaclow Zelaznychl~~~~~~~~~~~~~
B. Han<ltkego. Tamże clo sprzedanial~
plac pod :f'a~ry:k~ nad r.~eką Do dzisiejszego numeru dołącza si~
Wartą, blizko koleI. WIadomość blizsza
u Walentego Janoty w Rakowie, przy
arkusz 25 powieŚCi p. t.
"Z Ł U D Z E N I A."
fabryce Handtkego, pl"ZeZ Częstochowę.,
(10-5)

Redaktor i wydawca Mirosław Dobrzański.
W drukarni S. Pa.... kiego w Piotrkowie.
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we życie w Martę i otworzyła szerok.ie pole talentowi,
"'/, którym umiała zaWBze wysLUkiwać i organizować
coraz to nowe rozrywki. W zabawach tych chętny
przyjmowali udział mister Nother i obaj Teischerowie,
ojciec i syn.
Oszczędzanie więc musiano odłożyć na później.
Najem powozów pochłaniał takie suwy, że Nini
bez trudu wyperswadowała mężowi, iż taniej będzie
trzymać własne konie. Powóz jeden nie wystarczał,
Gwido ani się spostrzegł, gdy przybył faetonik jednokonny, odpowiednia wozownia' i służba.
,
- Co sobie mamy żałować-dowodziła Martazaledwie zrobił mąż jeden projekt, już znalazł nabywcę. Panu Nother jest bardzo pilno, by robotę corychlej,
ukończył. Będą robić całą zimę, przy świetle ognisk.
. Marta zauważyła, że mąż jej znacznie ochłódł,
coraz to rzadziej zbliżał się do niej z pieszczotą; zato
w towarzystwie bywał niezwykle ożywiony, chwilami
zanadto nawet wesoły.
Marta nie należała do tych istot, dla których
dzieje domowego pożycia i wzajemnych uczUć wał
żonków stanowią nietykalne sanktuarrjum. Spostrzeżeniami swemi podzieliła się z nową swą przyjacióL
ką, Misi Hahn.
- POpl'ostu zajęty-uspakajała ją panna.
- Nie, nie, ochłódł zupełniej trzeba w nim koDiecznie podniecić zazdrość.
Zaczęła tedy kokietować na zabój młodego Teichera. Jej taktyka osięgnęła skutek i to podwójny.
Mąż zaczął być o nią zazdrosny, a Teischer wziął jej
flil't za dobrą monetę.

-

f6I-
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sobie, oddawała ci wsz.ystkie swoje osobis te dochody,
nocami czuwala przy twojem łóżku gdy byłeś dzieckiem·
Gwido był blady jak śmierć.
- Nadużywasz prawa przyjaini i gościnności-;
zawołał w końcu.-To są moje sprawy osobiste, nikt
nie ma prawa się do nich mieszać.
,
- Ty sam przecież skarżyłeś się niedawno prze<lemną, że nie możesz ochronić żony od tyraństwa
twoj ej matki.
- To zupełnie co innego.
-- Nie, to zupełnie to sall1o~ Szarlota była od
początku przeciwna m~ml1 małżeństwu. Niepodoba jej
się moja żona, lliecMe się trzymają od siebie zdaleka.
Moim obowiązkiem jest zapewnić żonie spokój i nie
pozwolić, by ktokolwiekbądź z góry ją traktował.
- Pleciesz od rzeczy l - zawołał wyprowadzony
z granic cierpliwości Robert.-Nikt tu pani Marty nie
skrzywdził. Taka drażliwość i upatrywanie wszędzie
obrazy, to tylko dowód, że twoja żona czuje to, iż stoi
niżej ... No nie, nie to chciałem powiedzieć ... to dowodzi, ż~ jest to kwestyja wychowania ... No, cóż u licha?
nie chcę przecież nikogo obrazić i chciałem tylko powiedzieć, że takie kobiety jak naprzykład twoja żona
wcale nie są temu winne, że nie przywykły do towarzystwa dobrze wychowanych kobiet.
Chcąc naprawić nietaktowną wzmiankę o niższo
ści Nini plątał się coraz więcej i brnął coraz daJ.ej.
Zaczerwienił się jak burak i z przerażeniem czekał
na slmtki swej niezręczności. Gwido nie mógł dojść
do słowa; gniew dusił go poprostu. Marta zerwała się
i krzykliwym głosem zaczęła wołać.
Złudzenia.
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- Co? co? co? Ja mam być niź8za, ja mam byc
wychowana? Alei mój panie, ja stoję stokroć od
J)ich wyżej. Jak śmiesz nawet porównywać mnie i two-

Jakto?.. Więc on wie o tem, że ona jest egoistką?
Święte, jasne uczucie matki przeistoczy ją!
Głuchy, straszny łoskot rozległ się w powietrzu.
Uderzenie... pierwsze uderzenie lDłota, pierwsza
oznaka ruiny.
Przerażony, zatkał uszy i zachwiał się tak, że
gdyby nie sztachetki,
które stał oparty, byłby ruuął na ziemię.

źle

j~ niezdarną, niepozorną Annę Maryję?

już przechodziło miarę. UsłY8zał, że ta,
mogła mu zaledwie 8łużyć za zabawę, śmie się

To
która

porównywać

z jego

szlaehetn~, cnotliwą, nieporównaną:

Mią. Doprowadziło go to do wściekłości. Mężczyzni zaczęli

taki, jaki wiedli niejednokrotnie bę
dąc jeszcze dziećmi; tylko, że powód sprzeczki i jego
doniosłość nie pozwolały przypuszczać, by sprzeczka
zakończyła się po dawnemu-zgodą·
Marta padła na kanapę w spazmach a Gwidopokazał
Robertowi drzwi, pewny, że nie powróci do nich nigdy,
Zosta.ł wi~c bez towarzysza i najlepszego przy_
jaciela.
Skoro rozeszła się wieść o zerwaniu Fabariusów
z Szarlotą, wszyscy stanęli po stronie tej ostatniej.
Za plecami nie szczędzono Gwidona i należycie oceniano jego postępek, Wielu przypominało sobie, że takie
zakończenie przepowiadano Baumeistrom. Nie wierzono, by syn cygana artysty, wychowany niedbale, móg ł
się kiedyś zupełnie przeistoczyć i stać się godnym
szlachetnej opieki Baumeistrów. -Szydło wyjdzie kiedy Ś.
z worka, -mawiano. I dziś z iście ludzkiem zadowoleniem stwierdzono słuszność swych przewidywań. Swoją drog,!;, na cywilną odwagę, której dowody dał Bo_
bert, nikt się uie zdobył. Obmllwiano Fabarinszów za
oczyma. a kłaniano im się upnejmie, pamiętając 1 że
jest on hądź co bądź wybitną osobistością. źe stoi u
progu sławy i powodzenia,
spor
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gwałtowny,

Tymczasem w domu jego wrzało życie, rnch i
zabawa,
Matka Marty, powracając z Helgolandu, zatrzymała się u nich na dłużej, jak gdyby nigdy żadne
między nią a panem domu nie zaszło nieporozumienie;
. jak gdyby zapomniano o tem, że jej powied~i&ł "by nigdy progu ich domu nie przestąpiła",
- Byłoby okrucieństwem - usprawiedliwiał się
przed sobą - pozbawiać ją towarzystwa matki, którą
tak bardzo kocha,
Czekając na rozpoczęcie widowisk w uowym te_ atrze berlińskim, do którego udało się jej zdobyć zamówienie, dokładała wszelkich starań, by ożywić dom
nswoich dzieci n,
Przywiozła ze sobą do Hamburga oórkę swej
przyjaciółki i koleżankę Mizi Hahn, naiwną, z teatru
. Karola Schulza, Piękna panDa z modną fl'yzurą, wieIkiemi, niebieskiemi, wiecznie ździwionemi oczyma i śmie
chem srebrzystym, który j ej .l ednal powodzenie na sce nie,
oczarowała kolegę Gwidond. Gretenhageua, i ten oświad
czył się o jej ręk~, Para narzeczonych wlała no

