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W .każdą Niedzielę

Redakcyja i Administracyja: ulica Kaliska w Piotrkowie, dom

Katarzyńskiego

(abak magistratu).

Redaktor przyjmuje codziennie od 3-ej do 5-ej popołudniu, z wyjątkiem świąt.
.
Ogłoszenia przyjmują: Redakcyja i wszystkie k.~ięgarnie; w Warszawie .Biuro ogłoszeń Ungra" Wierzbowa )& 8; w Petersburgu i Moskwie .L. i E. Metzl i S·ka"
zawiązek naszej solidarności wart jest 90 k
na kwartał. Do "Tygodnia" wprowadzim y
dwa rodzaje zawiadomień: z jednej strony wymieniać hędziemy przedmioty powiez~wiadamia Ziemian tejże gub., że z dniem l b. m. przyjmuje zamówienia oraz poSIada na składach:
rzone nam do sprzedania - z drugiej te,
które nabyć pragniemy.
1) Ra6zyny i narzędzia rolnicze tak krajowe jako tei i zagraniczne'
Pomimo kilkunastu zaledwie dni naszego
2) H.'Ukurydzę~ ma kuchy i otr~by;
,
istnienia, mamy już liczne oferty od naj po3) Nawozy $:fuczne~ sól w workach i bryłach, smary, oleje mineralne i koks;
4) Pa$y~ f'l'oki i zapasowe części do maszyll i narzędzi rolniczych-wreszcie ważniejszych fabryk, chcących nam powie5) Nt;tby~{,. i p'l'zyjn~uje do sprzedaży makuchy i otręby, w partyja.ch wa- rzyć w komis swoje wyroby. Wskazuje to,
gonowych I mUleJs;t,ych.
że nas nie ignorują, że liczą się z tą siłą,
Na wszystkich dostawionych przedmiotach llst~puje odpowiednie I która się wytworzy, jeżeli tylko zechcemy!
, A teraz prośba natury praktyczn ej: ze(l-l)
rabaty od cen fabrycznych.
chciejcie Panowie przysłać do Zarządu wy..
kaz
potl'zebnych Wam przedmiotów w sezoWaszem wcisnąć się i pod strzechę wło
nie
zimowym i jednocześnie wskazać mniej
ścian, jeszcze bardziej wyzyskiwanych przez
więcej czas a także miejsce ich odbioru.
niesumiennych pośl·eduików.
Da mi to możnoŚĆ poczynienia zawczasu
~ ogrodami, zdatne pocI bucIowę (lomów, w samem
Zmuszeni pracować na ogromnej prze- zamówień u źródeł, a więc najtauiej.
srodku Piotrkowa.-Wiadomoś ć na miej scu, u p. Instrzeni bez dostatecznego kapitału, a więc
żyniera Majcherskiego (ul. Bykowska, dom własny),
Listy przesyłane do Zarządu od firm hanlub u ]1. Budowniczego Krzemiiiskiego lul. Bykow- nie mogąc zakładać licznych filij-musimy dlowych będą otwierane tylko przezemui e
ska, elom Godlewskiego).
(3-3)
uciec się do pośrednictwa tych z pośród lub uJloważnionego ZasttiPcę i zachowan e
Was panowie, których miejsca zamieszka- w ścisłym sekrecie.
nia, przez swoje położenie mogą stanowić
Dyrektor Zarządzający
po_rócil do Piott'h:o_a
środowiska, gdzie zbiegać się będą zapoWładysław Bogusław8 ki.
Przyjmuje o sobiście od 10-1 i od 2-6 W .
(3-1) trzebowania dauej okolicy. Potrzebujemy
bezustannej pomocy, wskazówek, co i jak
~~
mamy robić, aby dostosować się do waPowołując się na powyższą odezwę, rozWszystkim tym, którzy pospieszyli oddać
l'unków danej okolicy. Wamnki te tak są poczynamy z dniem dzisiejs~ym stałą ekostatnią. pOShlgę ś. p. Jakóbo_i Popo_skiernu.-Szanownemu Duchowień
różnorodne, że o nich tylko naj bliższy są- spedycyję pisma naszego, według WSKa z&stwu. ukochanym uczniom, którzy z różnych
siad-stowarzyszony może wyrokować. Mu- nych nam przez Dyrekcyję Spółki adresów,
strOn s ię zjechalI, przyjaciołom i życzliwym,
sicie nakoniec Panowie przejąć się tą my- wysyłając na początek wszystkim z nu·
serdeczne po(lziękowanie składa z głębi serca
ślą, że jedynie dając nam możność szero- merem d-t.isiejszym numer poprzedni (39), z
pozostała
Rodzina.
kiego działania, t. j. załatwiając swe inte- pierwszą odezwą Zarządu, oraz Instl'Ukcyję
resa handlowe tylko za pośrednictwem na- dla tegoż, zatwierdzoną przez Ogólne Zeszem, dacie nam możność kupowania dla branie. Jednocześnie prosimy nowych odWas tanio. Wszystko więc, co tylko zro- biorców "Tygodnia", aby każdy z nich,
bić postanowimy - jedynie za pośredni- w razie niezgodzenia się pomimo wszystctwem
i przy pomocy Waszej zrobić zdołamy. kiego na odbiór naszego pisma, raczył nam
Gubernii Piotrkowskiej.
W obec zaś bierności ogółu, wysiłki Zarzą- j e odesłać.
W dniu 20 września r. b. Ogólne Zgro- du zostaną bezsilnem szamotaniem się tylPrzytem uważamy za niezb~dne objaśnić,
madzenie członków Stowarzyszenia Rolni- kol.. Nie czekaicie wifjc Panowie na owooe że tak wyjątkowo wysoki procent od ceny
czego gubernii piotrkowskiej, przez zatwier- naszef pracy, ale spieszcie do nas, nie ociq.- prenumeracyjnej (25%) odstępujemy nie podzenie instrukcyi j wybór Dyrektora, dało gaicie się z Waszą pomocą! Pomoc ta na ra- jedyńczym abonentom, ale SprJlr;e, lako tapoczątek faktycznemu życz'u naszef spółki. zje ujawnić się powinna: w jaknajliczniej- kiej, uważając ją za rodzaj agentury, doZaszczycony wyborem na Dyrektora, zwra- szem i naipre.dszem zapisywaniu sic. w po- starczającej nam odrazu większej ilości prezie- czet stowarzyszonych,'
J
wynl·ka.• " że l·ed',,·ie
cam sip.~ z kilkoma słowami do ogółu
~
w kupowaniu wszyst- numeratorów . Ztlld
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mian naszej gubernii.
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(3 na
Nie będę mówił o doniosłości kroku, jaki
uczyniliście Panowie w dniu 13 maja i 20 w wyjścin z biernego oczekiwania; w bez- "(3ce i ej Za,.ządl~ bfjdą m ieć prawJ do pOUJjiwrześnia r, b. Powołując do życia Stowa- ustannem ujawnianiu swego zdania i są- szego ustfjp stwa. Zatem ci z dzisiejszych
rzyszenie, da.liście dowód, że pojmujecie dów o naszej działalności -jednem słowem członków Spółki, którzy już przedtem byli
doniosłość zrzeszania się na polu ekono- gdy wszyscy, dla dobra których sto warzy- naszymi prenumeratorami i w opłacie zamicznem. Niezbyt jednak liczne zebranie szeuie powstało, wykażą, że się niem se1'- legli, ubowią,tani są całą przypadającą naw
w dniu 20 września świadczy o niedosta- decznie interesują i wszelkiemi moiliwemi od nich do l-go październik.a zaległość złożyć
tecznem wśród nas rozpowszechnieniu się środkami chcą pomagać Zarządowi w speł- wprost w biurze Redakcyi, w rozmiarze
tej idei. Być może, zajęci siewami, wole- nieniu trudnego, jakie nań włożyli zadania. dotychczasowym (to jest po rb. 1 kop. 20
liście zaczekać na wynik pracy ludzi poW poprzedniej swej odezwie uzasadniłem za każdy kwartał).
(Przyp. Redakcyi.)
stawionych na czele Spółki. Tak się nie- konieczność obrania w tym celu jakiegoś
który z Was odzywali. A jednak bez po .... pisma, którebyśmy wszyscy czytali. Pimocy Waszej ani jednego kroku zrobić nie smem tem ma być "Tydzień." Dlatego to,
możemy. Działalność nasza potrzebuje do- uzyskawszy od Redakcyi "Tygodnia" usięgnąć każdego zakątka naszej gubernii, stępstwo na prenumeracie do wysokości
aby usunąć nieuczciwą, czychającą na Wa- 25%, będziemy wysyłali pismo to tym wszystW jednym z numerów "Ech. Płoc1tich i
sZI!! szkodę działalność handlarzy, a to tyl- kim, co do których jesteśmy pewni, że
ko przy Waszym współudziale uczynić mo- pragną nam pomódz słowem a czynem. Łomżyńskich" znajdujemy pod powyższym
żemy, jeżeli nas do pośrednictwa używać Niechaj ziemianie nasi raczą mi darować tytułem szereg uwag, które mutatis mutanb€4dziecie. Chcemy nietylko dać Wam to- ten mój krok arbitralny; sądzę, że ten dis można śmiało zastosować do Piotrkowa
war dobry i tani, ale za pośrednictwem pierwszy dowód skupienia się, ten pierwszy i wszystkich miast prowinc yjonalnych.

Stowarzyszenie Rolnicze gub. Piotrkowskiej

Dentysta Z. ROSENBLATT

Ziemian

Biuro porady prawnej.
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"Pieniactwo
ta choroba tocząca nasz orZ Łodzi.
ganizm społeczny, znane jest oddawna; ktoś, j
mała, lUożuahy przez teu czas dojecba(" ku(Korcap. "Tygo<luia").
obserwujący ją od dłuższego czasu, zauważyć
ryjerem do Skierniewic. Taki sam ścisk
może nawet poszczególne stadyja jej rozwoju.
p~nuje przy okienku sprzedaży marele.
Przy organizmie chorym zjawiają się zwykle Zas.tój. halldlowy.-Jego 8kutki·-~ędza,.-Wlaściwe
l)a-sOl'zyty; odpowiednie zjawisk{) obserwowae zadanIe Towarzystw Dobroczynnych, - Oryginalne Kllkakrotue ul!owolywania pis'lI miejscowych
w tej kwestyi pozostały bez uwzgl~dnieniai
urządzenie biurA. poczty i telegrafu.
mozemy na tle choroby }>ieniactwa, której
,owarzyszy zwykle pasorzyt-pokątlly doradca.
PiliIma, prawdziwic ""i08enna sprzyja może więc za. pośrednictwem "Tygodnia",
Rozumie się, typ doradcy ulega z postępem nam pogoda od kijku jut tygodni; to też uda uam się ostatecznie osiągnąć to, co
0Zl\SU rozmaitym przeobrazeniom. Kraszewski dość opieszale, wl'<\cajl! łod't.ianie z wilegij:1- każua inna prywatna instytucyja, uważałaby
IV powieści "MaI oparta-do czarta" dał nam tury i miejsc kuracyjnych, uie spies't.ąc się zrouić za swój obowiązek i punkt honora
~nakomity typ takiego pasorzyta dawnego po- wcale do zadymionej i zakurzonej Łodzi, dla udogodnienia publicznego. Dodać nakroju; było to w czasach, kiedy właściciele w której sytuacyja handlowa nic a nic się leży, że chyba żadne hiuro, oprócz na.tuwiększej posiadłości oddawali się pieniactwu nie polepsza, pomimo że rlrasa miejscowa ralnie Ba?kn Państwa, nie przynosi tyle,
w całej pełni. Wielu z nas przypomina sobie,
prawdopodobnie, typy ziemian z przed laty systematycznie od czasu A,io c~asu donosi o co poczta I telegraf dochodu,
Sto Piwa",
.!O-tu, włóczących si'i niezmordowanie na bry- polep8zających się jakoby interesach rynku,
kach "cybularkach" od sądll do sądu. Byli kreśląc horoskopy świetnej przyszłości! Przetacy, którzy proces o Wieliczkę wszczynali z ciwnie: ta sama jest co w ciągu całego roku
rządem; mniej możni dręczyli sądy sprawami ospałość na giełdzie, ten sam brak zaufania
mniejszej wagi, opartemi częstokroć na pre- i ostrożność przy zawieraniu najmniejszych
tensyjach zupełnie urojouych. Obecnie warstwy tranzakcyj, ta. sama bieda i zastój w intePro8łwy ('z)'tt\llIlków UII8zy".... o kginteligentniejsze zmieniły się, zdaje się ko- resach, ta sama drożyzn:L na wszystkich
wUllikowllllie II Ił Ul wllilliej!ilzych Cakrzystnie pod tym względem; właściciele rolni
ł
zamożniejsi posiadają obecnie prawników, któ- rynkach ódzkicb, na długi czas jeszcze tów i ciekaw,"zych'''YlHl.lków. Proste
rych słowu można zaufać ... tacy nie wszczy- nie wróżąca uic lepszego. Była chwila, a 1'a- podlall,ie ~ilł(lolU_oŚCi je"," d08tlltecLue;
nają spraw urojonych; z drugiej strony nie- czej mieliśmy taki miesiąc (sierpień), że hotele obroblcluc lin łez,)' do redllkcy i_
jednego powstrzymują znaczne koszty pro- przepełnione uyły kupcami z Cesarstwa, lecz
- Numel' ninłej.z-y wycbodzi wycesów...
ci mieli chęć nabywania większych partS'j
'Myliłby się jednak, ktoby mniemaI, że cho- towarów tylko... na kredyt. Gdy który jątkowo bez dodatku powieściowego.
roba zupełnie wygasIa... Od czasn, kiedy z nich płacił gotówką, wnet przemysłowcy
- Sprostowanie. W N-rze 39, w
włościanie stali się samodzielu1'mi posiadacza- miejscowi i panowie fabrykanci urządz::tli słowach po~rzedzających odezwę dyrektor
mi, choroba ta, rodzaj przeklętej spuścizny po istGą licyt~cyję in minus, konkurując mię- BogusławskIego, wydrukowano źe Stowadawnych panach, przedostała się niepostrzBże- dzy sobą dopóty, dooóki nie ohniżyli sami r1;yszeni mogą się zwracać do Zarządu spół
nie do warstw ludowych i opanow3 ła j e obec- sobie cen" do minimum, nieraz bez zarobku kI za pośrednictwem naszego l>isma. Tymnie z calą silą, NowI:' warunki wy a r nowy
,J
typ doradców.
prawie, aby tylko towar nie leżał na skła- czasem rzecz ma siq odwrotnie: zarząd,
daeb NI'e potrzebuJ'e doda\"ac' Jze wI'dząc zamiast udzielać wiadomości kaźdetnu ze
Zbliżeni do ludu w swoich zapatrywaniach'
"
•
T,
'
::;ię, sposobie ~ycia i t. p, zrskali uiebawem to kupcy z Cesarstwa, nie kwapili się z stowarzyszonych zosobna, będzie do tego
zupełne zaufanie swoich klijentów, zaufanie, kupnem i zawieraniem jakichkolwiekbądź używał pośrednictwa "Tygodnia"; każdy
do którego rzadko kiedy dochodzi inteligent. tl'anzakcyj, prze'G co hantlel szedł nadal jednak ze stowarzyszonych wilJien sie wosić
Wiadomo każdemu, że wieśniak zdecyduje się powoli, nie dając uajmniejszych zysków.
z zarządem bezpośrednio.
•
dać rubla raczej znachorowi, niż lekarzowi;
Oto mniej więcej wierny rys obecnego . - Planfa(~!Jje 'l1ł~ejMkie. Z inicypodobnież pokątnemu doradcy da 10 rubli z stanu lIlł8zych illteresów, które mają się Jatywy p. prezydenta mIasta" doczeka się
większą ochotą, niż adwokatowi rubla.
rzek,IIDo "poprawiać". Biedniejsi też, na nareszcie Piotrk6w komitetu opieki nad
Najwięcej stosunkowo proeesów wywołuje "na własua, r~kp" tkacze, porzucili swe I'ZOl t
. . " I"
,
rozgralliczallie gruntów. szc.zególllic regulacyj a
";I
't
pan aCYJt\llll mJeJs ilemI, na wzor istniejąwód, następni f' działy fa.milijue.
miosło i warsztaty; wilikszość z nich wy' cegc. w Warszawie. Do składu komitetu,
Doraclcy wph.·wają uJ'emnie \la moralność zyskują ży(l'ti - hautllal'ze, nabywając za którego obowiązkiem u~dzie uietylko opiep
sl'e J' CIII'OUI'C' () cI ,z;:o
s l d y lI t re IICzaprzeważuie z tego wzglęllll, że wzwyczajają bez_cen ie h Pl'ac 't , k t6r:1 \V lepszycb czasacb ko,"ac'
' .
włościan clo lekceważenia wszelkich zobowią- daw~la ładny dochód i 1lI0i~ość utrzyl!lania sowe a~~łe i skwery, ale zakładać 1I0we
zail. ' it'ma zobowiązania, na któn' doradca rodzlUY· Połowa tych ludZI wałęsa SHi po ma weJsc !dlk~naście. osóh z pośród specr~
nie mialby jllkie.g o wykrętu. Wpływ na Ind domach, rynkacL i pla.cach ucz roboty, CJd-/jalistów i wtehgeul'YI llllcJscowej, Najwawywierają olbrzymi; słyszałem wlościan mó- dając sic:. w ur<lku tejże, ro;"pu~cie i kary- żuicjszem może zadaniem komitetu berlzie
wiących. i~ doradra wygra każdą spr:nyc;. jC$li godnym przestf!pstwolII.
zał{)'żenie dużego ogrodu pllbllC:tueg";, na
;"ech.ce, .
,
\ Wobec tego, fuukcyjonu.iące tu dwa Tow. kt6rym .t;\k miastu naszemu zhywa. Dopro.' Kle~;.Jedlle,n~.u z ~'ł?ścu!-11 z~n:\c~~em uwagę· Dobr: cbrześcijanskie i żydowskie, zrobiły wl\lh,eUle do skutku t~go chwalehnego zaz~ sp~a ~:1, ktOlą plo'lladzl. meslu8z!la, odp~- odezwy tlo policmajstra 'I, prośba o ukrócenie miaru, stallowiłoha, trwał~ z'lsłu!rę obecnewIodzIał. że na pewno wygra. gdyz zaplamI"."
.
"
' "
UJ
'2
~za nią doradey aż 10 rubli. Dopiero w dalszych zebJac~",~. Doble t'.l bezspollll~-ale tylko
go prezydeuta.
'
zasadZIe: .r?wlI.r/,ystwa t~ povl'lnu~by raczej,
- W ogrodzie 'n tiej.fll.hn (po-berinstancyjach włościanin bierze ar1wokata.
Gclzie powaga sędziego hamuje zapędy pro- przy dZISIejszym kryZySIe robotnICzym, za· nardyńskim) mHgistrat zwiększył ku wygo<'esowe. tam doradca nie cieszy sil( powodzl:'- jąć się losem tych bieuaków, dając im spo- dzie publiczności i\o~ć ławek, których przy~
niem. G.dzi~ ~aś sęd~io\\:i(' są n~ eobrc i z po- sób zurobku i wysyłaj~c ich up. partyja- było] 3, Za pamięu o tem - dziąklljemy.
trze~aml mIejscowomI. me odpowla~aJący st~: mi ua wsie do robót polnych, jak młócellia
nOWisku-;tam dora,dca gra rolę ,glowną,. Jesl~ zboża, kopania kartofli, buraków i t. p. do
- Strawłl. Donosiliśmy, że magistrat
doradc): me mogą SIę rozpan?s.zye, Z:,Wdzlęc~ac którvch zuów J'ak wyrzeku)'ą ziemianie brak zażądał od niektórych firm 1echnicznych
to nalez)' zawsze stanoWCZ08Cl sędZIÓW gmll1-.
J.
,
'" ,
'
• ••
;.'
warszawskich ofert, dotyczących pokrycia
nych danej miejscowości, Tacy też tylko sl(- Jest I~k lobucz) c,b"z do,~odu eT?.Il?lacyl WIO- koryta i dopływ!'.w Stmwy, przy jednoczedziowie odpowiadają 'II" zupell1o~ci przyjętomu sennej d~ .P:us. 'I ~ka dZ!a~all1 os~ row. Dobr. snem zal)\'owadzeniu w całym Piotrkowie
uvłaby
ISCle poządana
I racYJonaln~:~,
pod kanalizaCYj
. ' 1, wodocIag6w.
.
Z3(,l'anl'11 ,
J •
' ' ' .
Dotychczas oNa powstrzymanie pieniactwa wplynęłoby ~H.zdym względ~m I ~a p.obległaby bIedZIe świadczyły sie z goto,~ością pl'Zeprowad1.eniewątp.lh;ic (l~clatnio'-;-ot:\'arcic. b.il~ra porady I ze?ract,~n. ch?c w CZęŚCI: .
nia t 'ch rob6t i rz 'sIał swe ofert 'firm :
pl'a;".lle.) , Z my",lą zało.zcnut.. takiej llli'ltytUC):I. , .~I~dy JI1Z 'pIS~ę o Ł?dzl, I~le m.ogę ,opn- I "Go(liewski i S-k~'l.<~ nAInoltl Bronfkowg~i
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Od siebie możemy dodać, że, o ile wie- tyczniejszych instytucyj na świecie, jaką
:-. Bl!ncel'~ a"~ł(tto,·.~k~. Grono Il?łomy,jeden ze starszych adwokatów piotrkow- jest poczta i telegraf. Każdy, kto ma coś do ~Zle7.~ glmnn:zY.Ja~neJ orgalllzuJe na WpIS~,
skich miał zamiar założyć tego rodzaju biuro załatwienia na poczcie lub w telegrafie w JUk SIę d?wladnJemy, koncert ~m~t?rskJ.
pas, ale nawał zajęć~awQdowyoh zjednej Łodzi, musi być przygotowanym na liczne KOl~certy I teat~·y na. te~ cel mają J~z w.ystrony, z ,drugiej zaś obojętność kolegów nieprzyjemności i rÓŻne karkołomne sztuki 1'0?lOną ~arkę .1 u?aJą SIę zawsze śWle~nle.
adwokatów, z jaką przysłuchiwali się jego z powodu, iż okienka w telegrafie tak są NIe wą~~)\my,. ze J ty~ razem wpłym.e.z
propozycyi, zniechęciła iuicyjatora, a pny- urządzone, że można podsunąć tylko pod tego ~r~dła Ulemały zaSIłek dla. uczącej SIę
najmuiej zmusiła do ... odroczenia wykonania nie na wysokości P/2 łokcia od ziemi blan- młodzIezy.
zamiaru,
kiet telegraficzny i pieniądze, nie mogąc się . - tih'ono a'lnatoł'Ów~ kt6re z -taNie poprzc8tając '[, tego po wodu na wy- całkiem rozmówić z urzędnikiem, który kleru ~owodzenjem urządziło przedstawienie
rażenia. żalu i nie ograniczając się na wy- formalnie siedzi jak za chińskim murem; gdy w .sah r~.\, ~. Dobroczynności, w:r.mocnione
krzykniku "szkodal n -- zachęca!DY szanow- wi~c chodzi o jakąś informacyję, trzeba się śWleżeml SIłami, organizuje nowy spektakl.
nego inicyjatora i jego kolegów jak najgo- zginać w pas, nie mogąc się z nim i tak przyjść Do~ra wola i zapał.w niesieniu pomocy nręcej do ponownego podniesienia szlachetnej do porozumienia, z powodn małego pod hoglm, godne nznallla i s7.czerego poparcia.
inicyjatywy, choćby z uwagi na to, że ka- okienkiem otworu. Następnie, depesze z mia- Pogrz-eb ś. p. Jakóba Popowskiego,
idy z nas nietylko własny interes i własną sta liczącego 400,000 ludności przyjmuje tyl- który sie odbył w d. 29 z. m. dał dowód
kieszeń powinien mieć na oku...
ko jeden urzędnik i przy jednym tylko okien- że miastó nasze umie uczcić p;awdziwą za--o~-ku; proszę więc wyobrazić sobie, co za sługę i że zacny pedagog niezatartą wśród
tłok, co za ścisk i krzyki dzieją się przy uczniów swoich pozostawił pamięć. ·Wielu
tem. Wiem, że podaj~c raz depeszę termi- z nich pl"Lybyło z Łodzi, Warszawy, Ba-nową do Skierniewic, stałem, czekając ko- domska i innych miejscowości, by oddać
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ostatnią posługEl ukochanemu profesOl'owi i
dyrektorowi. Od uczniów też 3 wieńce złoiono na trumnę: jeden z napisem: "ZacuelnU profl,'sol'owi b. uczniowie gimnazyjum
viotl'kowskiego"; , drugi "Zacnemu dyrektorowi b. uczniowie zamie-szkali w ŁodZI n;
trzeci-złożyli obecni uczniowie gimnazyjum,
czcza.c przez to w zmarłym wzór, sercem oddanego im kierownika. Oprócz wieńców od
rodziny i znajom"ch,
był J'eden J'eszcze z
.J
napisem: "Człowiekowi wielkiego serca".
Tak, ~erce to ~y~o wielkie" obejmujące
każdą Uledolę, umiejące odczuc zarówno publiczne jak i prywatne bóle

27 b, m" mają być zapalane o 5! po poludniu, gaszone o 6 rano.
_ Ogień. Dnia l b. m, spalila się o godzinie 4 po południu cegielnia Wajsberga,
pl'Zy drodze ku Wielkiej- Wsi,' za emeu'tarzem. AsekurowalII' na rb, 800, poniosła
szkód na rb. 300,

3
Henschel, A. Nelimann i J, Tanfuni. Dyrektorem majątków i kopalń pozostaje nadal inżynier gÓl'lliczy l'Z, l'. st. H. Kondratowicz. Na własność Tow. przeszło około
150 wMk ziemi, koncesyje obejmujące około 10000 mOl'gów powiel'Zchni i kopalnie."
Zaznaczyć tu trzeba, że głównym inicyjatorem i sprawcą wykupu tego olbrzymiego
majątku na rzecz kapitałów miejscowych
był p. Jan Surzycki .
- Na kopalniach "Saturn" i "Ernest-Michał", położonych o 1 wiorstę od 0sady Czeladź (pow. będziński) pracuje 0kolo 3000 gÓl'uików, którzy micszkając

- BaptyJci. Nie wiedzieliśmy, że, w
IHłszym grodzie eg-zystuJ'e sekta ballt,rstów~
J
a jednakże tak jest,
bo oto przedstawiciele
sekty wystąpili do p. Guhernatora z prośbą
o pozwolcnie lIa otwarcie domu modlitwy,
_
-- PłOtł'/mw.ki 'I'~ąd gube"ni"jaln.~1 odmówił kupcom miejscowym Stein.
I
Na ~PU!/, s~,~~lne., Op~Ó?z. zło- bergowi i Horowitzowi, który przy ,drodze przeważnie w samej osadzie, lnb też V'{
( zonycb w le~a~C!1 p,lzez P: ~. K:Zl ~Icką na Bugaj urządzili dwa składy nafty, po- pobliżu, we wszelkie produkty spożyw15 rb. ~a WpISy, za~I1last W1e~ca .Jl~ tIUmuę zWl,llenia na przcchowywanie w nich nafty czet ~ im,le p rzeCd mli Odty, niezbkęódn~ Z8OŚ. p. plOf. Popo~s~lego, ofialOwah ,na ten ze wzO'ledu na bezpieczeństwo publiczne,
p~ rUją Sl~ w
ze a Zl" w
t rej , mÓsam cel pp. Kanski rb. 3, Jakowskl rb. 1,
Ó • _ '
"WląC nawiasem hanciel Jest nadel' mało
Ludwikiewicz rb. 1, X. Xi. rb. 2, pp. B.
~ .M'łes,~/m,nc!l, 'uJ.d Jozefo~. , rozwiuięty, ceny na towar wygórowaGłuchowski i T. Chąciński rb, 23 pozostałe g~llly GrablCa, rpod~11.1do, wl.~dz odpOWie: ue, .a co gorsza-niektórych towarów zuod wieńca, a zebrane wśród b. uCLUiów dP.ICh prośbę o prz,e~leslen.le, Ich z parafii pełny brak. Chcąc więc kupić cośkolwiek,
zmarłego, zamieszkałych w Łodzi, wreszcie Khepczów do parafiI Druzblce.
czego na miejscu uiema, górnicy r:muszenl
p. Strahier złożył llam rb. 41 kop. 50 ze-- ZlHiany W tluclłOwień.dwie. są udawać się do sąsiednieg'o Będzina lu~
brane pomiędzy kolegami uniwersyteckimi, Proboszcz parafii Jeżów , ks, Andrzej Sty- Sosnowca, co nie jest tak latwem, dla. braku ·
znajomymi, przyjaciółmi i uczenicami ś. p, pułkowski, zmarł w dniu 11 wrzeŚuia. 1'. b, czasu u tych ludzi pracy i z powodu znaprofesora p,
Wikaryjusz parafii W:uta, ks. Bartłomiej cznej odległości 0(1 pomienionych miejsco- Jiejend w Łod~i_ Pi~ma łódzkie Michalski, zatwierdzony zO,stał w godności wośei, do których prowlldzą fatalnie złe ·
dODoszą, że na 4 świeźo utworzone posady administratora parafii Snchcice w powiecie drogi, Wobec tego, gómicy powzi~li dziel- ·
rejentów w Łodzi zostali dotychczas nawa- piotrkowskim.
.
.
ny zamiar utworzenia Towa,.zy~twa spoczeni pp. Nencki i Krajewski. Nuwi rejenci
Z (JzłJ.tochow:łJ donoszą nam: i zywazego podJodłem, "P~'aca", wzorowaneg~
utwierają kancelal'yje w najbliższym czasie. Na sezon zimowy. 7Jechało do nas towar q -/' na normalnej ,ustawie, l W tym celu podali
two dramatyczno-operetkowe p. l\1al'eckie- stosowną pl'osbę do p. Gubel'llatol'U,
- Na wpfsy s~kolne (Nadeslane), go, liczące przeszło 40 0.8ób. Cyrl'a ilościo- ' - Tow. G"odzie(~/de~ do które~(l
W ch.ięczuy uczei\ Ś, p, Ja~óba Popowskie- wo pokaźna, ale jakościowo zostawia wiele należy we wsi Gl'Odziec (pow. bp.dzińskl),
go, celem uczczenia jego pamięci, tv miej~
sce wie1tCa składam rubli 15 na wpisy dla do życzenia; z wyjątkiem pam wybitniej- I<opalnia węgla, zamierza wkrótce wznieM
Diezamożnych uczniów gim1l8zyjum . piot\,- szych sił J, pośród mę1.czyzu, reszta słaba. na ziemiacb kopalnianych całą masę budowli;
Wiad. MIl ~:lliclci.
Wobec tego wydaje sill dt.iwnem' i niezro- bowiem oprócz ściśle I'lpecyjalnych budynkow!lkiego.
zUn;)iałem, dlaczego pan dyrektor uznał za ków kopalnianych, aż 41 domów dla gÓl'lli- Stypen, d!JJun~ imienia Ś, p. Burg- właściwe podwyższyć ceny o 10, 25, a. M- ków, 1 !'zpital i l dom na zebrania dla robot1tanlta, w Ilości rb. 150, zostało przez Ra- wet 60?o.' Oby go czasem rachuhy nie za- ników, Zarząd Górni czy zachodni ze swej
d~ Tow3rz. Dobroczyn. p'r zyznane uczniowi wiodły. U Das na, samą "śmietanl\ę~ li- strony już dał na to pozwolenie; rząd za~
kI. III-ej J. G,
czyć nie można, bo ta po drugiem, ~ trze- gubernijalny wkrótce -- jak słyszeliśmy _
- W ':l.'ou·ar~yst'wie (Jyllllstów ciem przedstawieniu, czuje się zwykle prze- ostateczuie pozwolcnie to l.aakceptuje,
- postęp: na ostatniem uadzwyczajuem sycouą i zaprr.es~aje tłumnego odwiedzani~
Pa,'a./ijanie H'I.o'l'l.olowscy
posiedzeni u Komitetu postanowione zostały pr~yb'y~k u szt~kl. ,Tymczasem klasa lud!.1 (pow, będziński), zwaiywszy, że mul', okocodzienne, kol~jne dyżury członków korni- śJ'~dlll~J zamOZnOŚ?I, kla~a ' rob~cza! ,rze- lający miejscowy cm entarz, przyszedł du
tetu , a mianowicie: w niedziele ma. dyżu- ml~ślllJcz!1! ,srau o wląca ,lWIą c,zęś ~ mleJs co· zupełnego upadku, postanowili wystawie
rować p. Trębicki, w poniedziałki p, Ja- weJ Illdn08c~, ~azwyclaJ g3:1' me .Sl/~ doJ ~e- nowy. Koszta hędą wynosić 2457 rllb,; ~,
kobson, we wtorki p, Wnorowski , we ~ro- atl'u ,z ?hęCl~ 1 z!lpa~em, sznk,aHc ~ mm snmy tej 540 rnu. będzie wzięty c h z kapidy p. Gerher, we cz\'\"artki p. Wichrowski, dl~ slebj~ p ozyte;czu eJ rozrywk!, Tej wła- tału pogl'Zebowego; reszta zaś - zebrana '/.
w piątki p. Skalski, w snboty p. Wolski. śllle kl .. sle lud1,I pan Mare ckl wrl'ządza dolno wolnych między parafijanami składek,
Oprócz tego, słyszeliśmy o ciągłem wzrasta- krzywdą , bo zamyka wprost drZWI przed
Z
h d i Z
l I'f •
niu liczby członków Towarzystwa.
nimi.
Głuszec.
ac O ~~
ar~l~t , ~ornic~y
_
.'
,wydał pozwolellle na ul'ządzeme przy ko- Teatr. W ubiegły czwartek odby- ."-:
(J~~st~c,'ł~w."'l! ~k~otce b~dzIe palni ,,:::3aturn" składu materyjalów palnycp,
lo się pierwsze inauguracyjne przedstawi e- wzmeslOne, pIzy I zeZlll mIeJskIej ~pecYJalne w którym jednol'azowo może się mieści!'
uie w miejscowym teatrze, w którym na zahudo~allJe dla przetrzymywama w kwa- i50 pudów.
cały sezon zimowy osiedliła się trupa p. rautaume stepowego bydła, Koszt budowy
- Z S
d
W
Wiśniewskieo"'o, Grano ~ DO'l't Otwa1'ty" Ba- wyniesie 5610 rb
•
~ osnowca onoszą nam:" so"
•
'
"
botę d. 23 z, m. odbył si~ w Bolesławiu '/,
łuckieg~.
, _.
:- No~((!, pr.~łJd~alni(f. ,W będzlll- niemałem powodzeniem koncert, ze współ, - l\a p"obte ~t,,.~zack~ej,, ja~a I sk~m p'\WleCI e ~,e W.SI ~ło~ow~?C ,z?stała udziałem chóru amatorskiego z SO!lnowca ,
8H~ odbyła w zeszłą llledzlelę, procz licZllIe w~ budo v~ną duza plz~(łzalllJa, l~tÓI~.J wla- na rozs"erzenie kościoła, oraz na dochód
ze?ranej, miejscowej p~bliczno8~i, byli, obe- śClclelem Jest Wacław Gembarze wskl.
miejscowej szkólki, Przy sposobności nadcni trze,) pr~~dstawI,Clele ,s~l'azy ognIOwej
-- Tow, gÓl'nic~o-p'l'~ełU!lslowe mienić wypada., że chór ten powstał z zacz()stocho,~skl~J, a mlanowlc,le prezes rady HSatul·n". "Dnia 29 b, m" t, j, w so- początkowania p. Cz. Mlincheimera i skła.
~adzorczeJ r~Jent ~ałkowskl , oraz pp, Kon botę odhyło się w I~ oJzi-jak doniósł "Kur, da się z członków miejscowej resul'sy, KieI ~~nczew:skl. Wieczorem 'przedstawiciele Codz,ll-założenie '1'ow, górniczo-przemysło - rownikiem chóru od początku istnienia jest
mIeJ~coweJ 8traź~ ,serdeczllle podejmowali wego "Saturn", którego ustawa zatwierdzo- uauczyciel muzyki p. Piotr Zabrodzki, któprZYjezdnych gosCI.
ną została d. t6-go lipca r. b, Kapitał ak- ry, trzeba mu oddać sprawiedliwość, usi- D~i8 (w niedzielę dnia 7 b. m.), na cyjnr ~ milijon~w rubli, rozdz,ielony, na łllje z ,sUl'oweg:o matery~ału wydob~ć głos ,
placn b. magazynu solnego odbędzie sie o 10000 sztuk akCYJ po 500 rb. kazda. Pler- słuch I poczuCIe muzykI, ale na meszcz~
godzinie 8 z rana próba III i IV oddziału wsze zgl'Omadzellie ogólne akcyjouaryj uszów ście, uiezawsze mu si~ to udaj e. Jedną z
tutejszej straży ogniowej, Za tydzień bę- Towarz. w tymże dniu odbyte, wybrało na głównych przyczyn wegetacyi chóru są cią
dzie miała miejsce próba oddziałów I i II. członków rady zarządzającej: pp. dora Al- g'łe zmiany w jego składzie; śpiewacy bo_ Ołobiste Znan"
l .. fl'eda Biedermana, br. Julijusza Heiuzla, wiem rekrutują się z pracowników instytu'ow'
v
p
M·al'
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'
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celbllok~y
maśal,zł
radc~ handlowego Edwarda Herbsta, radcę cyj prywatnych i kolejarzy, których władza
rodzaJ
.J"
YJ
al em s l, opu CI
l
J l"
K'
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nasze miasto i przeniósł sie na stał
ob t przem~s owego u IJusza ull1tze~'a, . el- przerzuca z ml~Jsca, na mIeJsce; ruga odo Czestochowy
•
y p y chera l Karola Schelblera, a na Ich zast~p' gólna wada prowlUcfJonalnychchórów, topo' .
ców: pp, Pawła Linke, generalnego dyrek- sucha na tenorów. Próbowaliśmy zorgani•
. - ~u,!lł~lterem ,b~ura ,zarządu Spół- tora zakładów ks, Hohenlohego (który był zować chór mieszany, ale dąsy i kaprysy
kI rolmczeJ plOtrko,wskleJ mIanowany zo: dotychczas właścicielem nabytych przez To- naszycb pań i nadobnych dziewic obróciłr
8~ał p. ,Z,embrzuskl, b. buchaltel' SpółkI warzystwo majątków i kopalń) i Jana Su- w niwecz kilkutygodnio'yą pracę nauczysIedleckIej.
rzyckiego, jednego z dYl'ektorów Tow. akc. ciela i w chórze pozostała jedynie brzydsza
- Łntarnie gazowe na ulicach na- Karola Schoiblera, przyczem p. Surzycki połowa rodu ludzkiego. Chór koncertował
8z~go .miasta w ~iąg~ pierw8zych dni paź- mianowany został pełnomocnikiem rady za- kilka razy na, wpisy, śpiewał w o?U miejdZlerDl.ka do d.12 WIDny być zapalane, na rzadzającej. Na prezesa rady powołano scowych kOŚCIołach, oraz stale śpIewa na
zasa~z~e umowy gazowni z magistratem, o p. Karola Scheiblera, na wice-prezesa zaś wieczorach familijnych w resursie. Obecnie
gO~~IDle 6 po południu, a gaszone o go- p. Biedermana. Członkami komisyi rewi- należy do chóru 22 ezłonk6w".
dZIDle 5 z rana. Poczynaj,!c zaś od 13 de zyjnej zostali Pll". radca górno Heiutze, L.
Nt'ekrgtgk.
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Bracia morawc~'Ycy (sekta. religijna) za .pośrednictwem. pp. Klozego i
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pisem ~ 25 rub. ~ i w kasie zapasowej w 6 paczkach 10-cio rublowych banknotów, brako.
(Spraya DmitrjeYa).
wało 42 sztuk, bo takowych. W książce kaaoK olhego, CJl;y ul 1ł "8ta.t'S.nia 11 włathy o po_ _ ____
wej również wykryto fałsz w zapisaniu wpłyzwolenie zorganizowania chóru śpiewaczego
wu biletów pailstwowych: zamiast sumy wnieprzy domu modlitwy w Pabijanicach.
W ubiegły pil\tek, d. 5 b. m., I departament sionej przez rejenta Olszakowskiego 32603 I·b.,
_ W Pabfjanłcach miejscowa straż karny Izby Sądowej Warszawskiej, rvzpo- zapisano sumę 12050 rb.
ogniowa obchodzić będzie w listopadzie r. czął w sali posiedzeń tutejszego Sądu OkręPonieważ Dmitrjew był w ścisłych stosunb. 25-cio letni jubileusz swego istnienia.
gowego sądzenie głośnej sprawy Dymitra bch przyjaźni z pastorem z Zelowa Adolfem
b
b
k
'.
Garszyńskim. zarządzono u tego ostatniego dwie
"-."'-a~·
obcych ŁDmitr'e
J wa O
. po orcy
asy .powIatoWej w rcwizyje: 6 kwietnia i 14 czerwca. Podczas
..."epartament
,
~:I""".'"'
k
k
suowa
. . , na stryc h u nad mieszkaniem
zatwl·erdzl·ł etat dochodu l' rozchodu Toma- .as u. d
' sprawy ta sle• w straszne-·
pierwszej. reWIZyJ
azowskiej ewangielicko-augshurskiej parafii UlU prze stawIa według aktu oskarżenia, tegoż znaleziono 6795 r. w złocie (w rulonach
na 1900-1902 l'ok, po 2064 rb. 90 k. 1'0- wnoszonego przez podprokuratora Izby Są- opatrzonych stemplem kasy laskiej), w szafie
cznie. Departament zatwierdził również de- dowej, Malldrykina:
.
r. 225 i w komodzie 1'. 87 k. 50 również w
datkowy etat na rok 1900 tejże parafii na
Dnia 30 marca 1899 r. zniknął z Lasku Oy- złocie: podczas drugiej rewizyi wydobyto ze
sumę 3389 rb. 60 k. uiezbędnie potrzebną mitr D mitrj ew , poborca. miejscowej kasy po- studni przed domem Garszyuskieg-o woreczek
na wzniesienie Dowego kościoła ewangieli- wiat owej , z,abrawszy z niej większą połowę ze złotem , W ilości rb. 4290.
ckiego w Tomaszowie.
pieniędzy. Sledztwo pierwiastkowe. wykazało ,
W pierwszych dniach maja, mieszbjący ' w
co następuje:
.
Wilnie doktór Kowarski otrzymał list od Dmi- Obywatele m. Tomaszowa, jak się W dniu 30 marca, to jest w dniu ucieczki trjewa z New-Yorku , a W nim drugi list do
dowiadujemy, zwrócili się z zapytaniem do z Łasku , Dmitrjew prayszedł do kasy rano i rodziny Dmitrjewa. W tym ostatnim Dmitrjew
zarządu piotrkowskiej gazowni w sprawie przesiedział do g. 2 po południu. Po rozejściu zapytuje, czy żona odebrała pudełka od Zaoświetlenia Tomaszowa gazem.
się urzędników, kiedy zostali tylko t. z. prr.ly- krzewskiego i pastora, oraz czy rodzina ze_ Z lód~kich .~kól elementar- sięgli, Porzytko i Kostrzewa- Dmitrjew kazał chce do niego przyjechać, czy też on ma do
Kostrzewie zamknąć skarbiec. Kostrzewa zam- niej pod innem nazwiskiem przyjech.ać. ryta
nyf:h. Dochodzą nas SKargi mniej zamo- knął go na 2 klucze, kasyj era i buchaltera, i dalej, czy pieniądze są wszystkie i mówi n że
żnych łodzian, posyłających dzieci swe do opieczętował dwoma prywatnemi pieczęciami teraz wszyscy są zabezpieczeni materyjalnie a
szkół elementarnych, że przy przeniesieniu z inicyjałami tychże osób; klucz buchaltera nawet bogaci". Następnie, 14 lipca, zarządza
dziecka z jednej szkółki do drogiej (z Vrzy- wziął z parapetu okna obok drzwi skarbca, jący komorą Baranowski w Grodzisku oddał
czyny np. zmiany zamieszkania) rodzice gdzie takowy zwykle leżał, a pieczątkę - ze mieszkańcowi osady Stawiszyn Ickowi Moszkonarażeni są na dość pokaźne jak dla nieza- stołu przysięgłych, na którym buchalter Ole- wiczowi 2 listy Dmitrjewa, z których jeden był
v do rodziny, a drugi do Moszkowicza,'
in' skI' kł"dł
J'ez' ell' wychodzl'ł z b'u
możnyc h koszta zmiany podre.czników szkol- S
,. J'"kasy
'7 '
I ra prz ed pisan
zamkniecI'em
w b.TmJ ostatnim DmitrJ' ew wskazał swói adres
•
.
nych·,
.
h w każdeiJ albowiem pra.wie szkółce
Po zamknięciu
skarbca,
Dmitrjew o godzi- na Węgrzech. Dzięki temu właśnieJ Dmimnyc książek uzywają· Szkoły te prawie nie 4 po poł. powtórnie przyszedł do kasy i trjew został schwytany i dostawiony do krao jednym i tym samem programie wykła. zabrawszy z szuflady biurka jakiś papier, wy- ju wraz ze znalezionemi przy nim pieniędzmi:
kładów, pozostające pod nadzorem jednej i szedł. Nazajutrz, w piątek, pomocnik rejenta 27000 rb., 7000 marek, 303 guldenów i 36 krajt.ej samej dyrekcyi naukowej, powinnyby z Widawy przyniósł do kasy fundusz z opłat carów.
mieć ujednostajnione podręczniki. Różność aktowych, lecz kasyjera nie moźna było znaleźć.
Zeznania oskarżonych
podręczników wielkie dla niezamożnych poNa nieobecność Dmitrjewa niezwracano una śledztwie pie:l"l.viastkowem.
ciąga koszta i niedogodności, boć przecie wagi dlatego, że od 2 - 4 kwietnia były dni
Dmitrjew badanym w charakterze oskardzieci, gdy rodzice wyprowadzają się z je- niebiurowe z powodu świąt Wielkanocnych ka- żonego z art. 354, 359 i 362 kod. kar. przydn~j dzielnicy miasta do drugiej, nie mog!!. tolickich , i że Dmitrjew często wyjeżdżał do znał się do tego, że przywłaszczył powierzone
J
"2 ojca do Piotrkowa, lub do znajomych obywa- sobie jako kasyjerowi kasy laskiej pieniądze
uczęszczać do szkoły po kilka wiorst.
tell. Dnia jednak 4 kwietnia o godz. 7 wiecz. i że uciekł za granicę. Zeznał on, że . otrzy- Wypadek ~ bronią. 26 wrze- ze skrzynki pocztowej w Lasku wyjęte zosta- mawszy nominacyję na kasyj era przyjechał
śni a w Zduńskiej-Woli p. S. B. oglądając ly dwa listy bez marek, adresowane przez do Łasku mając tylko łóżka, za które nawet
nabity rewolwer, przypadkiem zranił śmier- Dmitrjewa: jeden do żony naczelnika straży był dłużnym. Oprócz tego, miał wiele innych
teInie pana P., urzędnika miejscowej sta- ziemskiej ~Makarowej, a drugi do sekretarza długów. W pierwszym roku urzędowania w Ła
cyi pocztowej. Śmierć nastąpiła zaraz na- wydziału hypotecznego Zakrzewskiego. Zawia- sku nie brał pieniędzy z kasy, ale w dalszym
zaiutrz.
damiał w nich, że już jest w drodze do Afry- ciągu robił długi. W początkach 1897 r. dopieOl
ki i prosił Zakrzewskiego i Makarową , aby 1'0 zaczął brać fundusze skarbowe; z początkI'
- W Łod~i znajduje się podobno pocieszyli pozostałą w smutku żonę i dzieci i niewiele, tak, że do świąt Wielkiejnocy 1897 r.
pół setki ulic, nie mających nazwy.-Poli- aby Zakrzewski oddał jej przesyłkę, którą zo- wziął wszystkiego 300 do 400 rb. Wtedy teź
cyja tamtejsza pociągnęła. podobno niedawno stawił u niego przed wyjazdem z Łasku. W na wielkanoc b~dąc 'VI Piotrkowie pożyczył od
do odpowiedzialności kilka osób niepraw- liście do Makarowej był list do żony Dmitrje- ojca 100 rb. , ktore zaraz po powrocie do Łasku
nie używających tytułów inżyniera, archi- wa Heleny, w którym pocieszając ją mówi, że odesłał. Później coraz więcej brał. zamieniając
tekta i t. d. Polecono im usun!'<ć wszelkie rozstaje się z nią i dziećmi tylko na rok, po- ruble srebrne na miedziane pięciokopiejkówki.
"2
czem wszyscy będą żyli razem i dostatnio.
Nie wydawało to się jednak, bowiem wszystkie
znaki z przywłaszczone mi sobie samowolnie
Zakrzewski natychmiast zameldował na- rewizyj e kasy odbywały się powierzchownie
tytułami.
czelnikowi straży ziemskiej Makarowowi, i trwały naj dłużej po pół godziny. Złoto było
- Wykrycie. W Łodzi policyja śled- że 30 marca około godz. 4 lub 5 po poło Dmi- sprawdzane tylko co do ilości rulonów i jeden
cza wykryła ta:jny dom gry u niejakiego trjew przyniósł mu małe jakieś pudełko z tylko lub 2 z nich były rozrywane; srebro zaś
Izraela Chaima Hohmie z Opoczna; nie- prośbą aby je oddał , jako prezent jego żonie, sprawdzano w ten sposób, że brano najbliźszy
maI jednocześnie wykryło tajną dystylar- lecz nie wcześniej, aż w święta; ponieważ zaś worek i przeliezano ilość rulonów, nie sprawnip. przy ulioy Średniei u nieiakiego Mo. Zakrzewski chory na nogi , nie opuszczał łóż- dzając, czy w nich rzeczywiście jest srebro.
't
J
J
ka, więc Dmitrjew pudełko sam schował do
W ten sam sposób odbywały się i rewizyj e
dolnej szuflady szafy, gdzie dotąd stoi przez nadzwyczajne przez Zarządzającego Izbą SkarlIzka Łaskiego.
. - Straż wiejska. Pierwszy to wy- nikogo nie ruszane. Po otworzeniu go, znale- bową (lub delegowaną do tej czynności osobę)
padek -pisze "Rozwój"-w okolicy Łodzi, ziono w nim 12000 rb. w złocie , srebrną cy- i przez Kontrolę. Chociaż wtedy rozrywano kilże wieś zdobyła się na własne narzędzia garnicę i zegarek złoty Dmitrjewa.
ka rulonów ze srebrem - trafiano na srebro
Po sprawdzeniu stanu czynnego kasy łaskiej dlatego, że worki z miedzią stały dalej , a rewiogniowe! Za pośrednictwem i zachętą p.
Wergau, komendanta straży łódzkiej, wieś w d. 6- 10 kwietnia (przez naczelnika wydziału denci brali worki stojące z brzegu. Czasu dla
J
piotrkowskiej Izby Skarbowej Broka i rewizo- wymiany srebra na miedź D. miał dosyć, bo do
R b '
ą ien sprowadziła sobie sikawkę za 375 ra warszawskiej Izby Obrachunkowej - Kana) skarbca chodził zawsze sam, gdyż buchalter
Tubli, która w niczem nie ustępuje sikaw- oraz zrewidowaniu książek, w kasie powinno Olesiński do grudnia 1898 r. przy otwieraniu i
kom posiadanym przez straże w miastach było się znajdować w gotowiźnie rb. 245478 przy zamykaniu kasy nigdy nie asystował. Zdaprowincyjonalnych. Gdyby za przykładem k. 66; w rzeczywistości zaś, łącznie ze znale- rzało się często, że w swoim pokoju przy skarRąbienia poszły inne wioski, nie mieli byś- zionemi) 7 maja przez kasyj era izby skarbowej bcu pozostawał sam jeden, gdyż przysięgli wymy tych klęsk, jakie sprowadzają pożary Ruszkowskiego na kasie ogniotrwałej 9 świa- chodzili jedni na obiad, drudzy do innych popo wsiach.
dectwami Renty Państwa (na sumę 2100 rb.) kojów z różnemi interesami. W ten sposób zabyło tylko 79522 rb. 74 k. Zauważono też że bra- mienił i roztrwonił biletami pailstwowemi przed
- Towar~y.two Plawień.kie kuje 4 tuziny kart do gry, wartości 16 rb.80 ostatnią rewizyją zarządzającego Izbą Skarbową
zdecydowało się ostatecznie na przeniesie- k. i 15 rb. 42 k. osiągniętych ze sprzedaży Józefowicza do 27 grudnia 1897 4 tysiące,
nie wyścigów do Kielc. Miasto, prócz pla. kart; nie odszukano również znalezionych wado 1 marca 1899 r. 6 tysięcy.
cu, przeznaczonego na tor wyścigowy, ofia- d. 24 września 1897 r. przez Władysława WitTrwonienie pieniędzy skarbowych wywoła
rowało Towarzystwu 5,000 rb. jednorazo- kowi!kiego . 4 biletów: Petersburskiego Tulskie- ne zostało p1'owadzeniem życia nad stan, cho,,:ej subwencyj i ograniczyło się na żąda- go Banku na 500 rb. Charkowskiego Banku robą żony, miłostkami, wreszcie gl'q tv kal·ty,
DlU tylko 15 af
d
t
d h d
Ziemskiego na 100 rb. i Moskiewsko-Rażań- pochłaniającą niemało pieniędzy. Oprócz tego
ścigów coroe:ni~. · czys ego oc o u z wy- ski ej Dr. Żel. dwóch po rb. 100 każdy (które Dmitrjew pożyczał kolegom od 10 do 150 rb.,
.
wobec nieodnalezienia właściciela, naczelnik płacił różne podatki za obywateli, dyskontował
.
.Produkcyja surowca. W straży ziemskiej Makarow w d. 12 lutego 1898 żydom weksle, a wszystko to robił dlatego, aby
plerwszem półroczu roku bieżącego, 20 but r. oddał za pokwitowaniem Dymitrjewowi do go uważano za bardzo dobrego człowieka.
żelaznych istniejących w Królestwie Pol- kasy, dla przechoW'ania, jako podlegające przeW tym czasie stanowisko służbowe jego ojca
~kiem' wyprodukowało 7;554,283 pud.ó w .su- 'laniu na kapi,tał instytucyi dobr?czynny;ch). nacze.lnika w.ydzia~u piotrkow~kiej Iz~y Skar. rOWC8.
. .
.
W ten sposob e ał)' ' deficyt · wymosł ogolną boweJ zachWiało Się. D. przeWIdywał, ze ząrzą..
, .'
"
sumę rb. '1 66788 k. ' 14. 'Nadto w skarbcu zna- dzający Izbą Skarbową równie~ i. do niego mo~ . c ,cr, • y' ,,:":' 'll.ezionól w 'g..'w'orkach, zamiast rubli srebrnych, . że się .px:zyczepić i dać mu dymisyfę; wtedy przy
, pięeiolwpiejk~wk~' ~~"ę,~łia1fe 'tw ,l!ul~nkob ~ z·. na- oddlłwa!liil ka,~y 'Y,:Y,lqyłby. się ,d~ficyt. Jak..oi
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w r. 1898 na ~więta Bożego Narodzenia, gdy
byli u niego rodzice, przyjechał na rewizyję
kasy Józef'owicz i nie przyjął zaproszenia Dmitrjewa na śniadanie. Dmitrjew 1\wazając to za
bardzo zły znak dla siebie, oznajmił ojcu, że
nie pozostaje mu nic innego jak zabrać z kasy
pieniądze i uciec Z<l, granicę. Ojciec odwodził go
od tego zamiaru, a matka całując po rękach prosiła, aby tego stanowczo nie czynił. Podczas
l'ozmowy była obecną i żona. Ponieważ ojciec
miał jechać wówczas do Carskiego Sioła, przeto oskarżony prosił go, aby ze znalezionych i
tymczasowo deponowanych w kasie łaskiej 4
papierów procentowych (o których była mowa
powyżej), wziął do zmiany trzy 100-rublowe,
a czwal'ty na rb. 500 zastawił w piotrkowskim
oddziale Banku Państwa. Oskarżony dalej zeznał, iż pomimo że wydał na depozyt ten pokwitowanie, sądził, Że jest to sprawa prywatna;
kupony od rzeczonych papierów odciął i w ilości 60 rub. wypłacił je dawnemu ich znalazcy.
Po wyjeździe ojca dowiedział' się od naczelnika stra.ży ziemskiej }lakarowa, że papiery te
z powodu nieodnalezienia ich wła~ciciela powinny być oddane prokuratorowi, dla przesłania do
instytueyi dobroczynnej. W obec tego, wysłał
do ojca depeszę, lecz przed otrzymaniem jej
papier)' ojciec już sprzedał; czwarty tylko na
500 rb., leżał jeszcze jako zastaw w piotrkowskim oddziale Banku Państwa. Po powrocie z
Carskiego Sioła, znów-jak zeznał Dmitrjewprzyjechał do niego ojciec i oznajmił, że ze
sprzedaży otrzymał 900 rb.; z tych dał mu
700 rb. a pozostałe rb. 200 zatrzymał na pokrycie swojej należności. Czwarty papier został
wyjęty z Banku o wiele później, ale kwit zastawowy na niego był zawsze u ojca w Piotrkowie. Pr7.ed świętami wielkanocnemi, dał Dmitrjew żonie 1000 rb. z pieniędzy skarbowych i
wysłał ją do Piotrkowa, ahy popłaciła długi i
-dała ojcu 375 rb. na wykupienie z Banku owego biletu. Co sie dalej stało z tym biletemnie wie..
.
Na parę dni przed ucieczką, otwarcie pomówił z pastorem Garszyńskim i oznajmił mu,
że zabierze fundusze skarbowe i przy pomocy
Rywana, ucieknie za granicę; prosił przytem
Garszyilskiego, aby przyjął pieniądze dla doręczenia żonie i aby we wtorek przywiózł swą
teściową która byłaby przy żonie w chwili, gdy
jego ucieczka wykryje się. Garszyński zgodził
się na to. We wtorek przywiózł swoją teściową
p-nią Gebhardt; tegoż dnia (na 2 dni przed ucieczką) Dmitrjew wręczył pastorowi pudełko,
w którem było 12 czy 13 tysięcy w złocie i
prosił go, aby je oddal żonie, oraz aby zabrał
ją do siebie dopokąd rodzice nie wezmą jej do
Piotrkowa. Wywdzięczając się za te usługi
dał pastorowi 1200 rb. w złocie; ten jednak
miał go prosić o dodanie jeszcze 200 rb, które na turalnie dostał.
W przeddzieil ucieczki, t. j. w środę wieczorem przyniósł do Walentego Zakrzewskiego
w pudełku blaszanem 12000 rb. w złocie, cygarnicę srebrną i zegarek złoty (o czem patrz
wyżej). Listy do Zakrzewskiego i Makarowej we środę przed wyjazdem oddał Maryi
Bajkowskiej utrzymującej w Lasku sklep monopolowy i prosił. aby je wrzuciła do skrzynki .Pocztowej wtedy, kiedy będzie już wiadomem że go uiema, że uciekł; przedtem jednak,
w niedzielę, dał tejże Bajkowskiej 2 czy 3 rulony złota. t. j. 400 do 600 rb. i zwierzył się
'przed nią, żelzabierze kasę i ncieknie za granicę, oraz, że w kasie oddawna jest deficyt, którego nie jest w stanie pokryć. D. zeznał. też,
że od niej to właśnie brał zwykle miedziane
pięciokopiejkówki kładzione do kasy na miej.sce srebra; B. jednak nie wiedziała w jakim
celu je bierze.
Na parę tygodni przed ucieczką powiedział
fryzyjel'owi Szmulowi Rywanowi, który go stale
golił, że przyjedzie do niego doktor, któremu
nie udała się operacyja i, dla uchylenia się od
. odpowiedzialności, zmuszonym będzie uciec zagranicę· Rywan zgodził się dopomódz do ucieczki
za cenę rb. 100, którą mu też Dm. doręczył.
. We czwartek 30 marca 1899 r. Dmitrjew wyJechał 7. Lasku, podążył do Sieradza i stosownie do poprzedniej umowy, znalazł Rywalla
z kOl'lmi i karetą na szosie. Do Stawiszyna
przyjeellali w nocy zatrzymując się w rynku
,i poszli pieszo do mieszkania Sztyftera, a następnie, wraz z tym ostatnim do przygotowanego opodal wozu, zaprężonego w jednego konia;
na wozie siedzieli chłop i żyd i ci zawieźli
Dmitl'jewa do Grodziska. W mieszkaniu Sztyftera D. [dał Rywanowi 5 czy 6 J:nlonów złota
po 200 rb.. a Sztyfterowi 200 rb. i oprócz tego
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100 czy 200 rb. dla wymiany na marki, za
które dostał tyle marek ile dał rubli. W Grodzisku zajechał przed sklep żyda, niedaleko
komory. Towarzyszący Dmitrjewowi żyd
zastukał do okna, poczem wpuszczono ich do
mieszkania. Gospodarz sklepu (po przedstawieniu go Dmitrjewowi, okazało się, że był nim
Engel), widocznie wcześniej wiedział o wszystkiem; kazał więc Dmitrjewowi ukryć się; póź
niej zaś zjawił się jakiś chłop, z którym żona
Engla kazała mu pójść; chłop ten przeprowadził go przez most odległy od komory o 4050 kroków i w ten sposób, bez żadnych przeszkód przeszedł granicę.
Kiedy przyszli do jakiegoś szynku, zjawił się
Engel i zapytany przez Dmitrjewa, ile mu się
należy, odpowiedział, ż~ wszystko już zapłaco
ne. Z polecenia Engla Dm.itrjew pojechał do
Pleszewa w Prusach, do żyda Kona; ten zaś
odprowadził go do Berlina; dalej już przez
Bremę do New-Yorku pojechał sam. Jeżeli w
liście wysłanym do żony za pośrednictwem
doktora Kowarskiego zapytywał "czy są wszystkie pieniądze" i wspominał, że rodzice są bogaci - to miał na myśli tylko pieniądze zostawione u Garszyńskiego i Zakrzewskiego.
Na podstawie wskazówek udzielonych przez
Rywana, w New-Yorku odnalazł niejakiego
Sidneja emigranta i przez niego poznał się z
żydem Lewkowiczem, który go w straszny sposób oszukał, sprzedawszy mu za 50000 rb. nie
papiery procentowe "Towarzystwa do skupywania gruntów na Kubie" ale jakieś ogłoszenie
bez żadnej wartości. Nie mając długi czaS wiadomości o rodzinie, wrócił do Europy i przyjechał do Pleszewa, chcąc przy pomocy Kona
potajemnie przedostać się do Rosyi. Dowiedziawszy się od Moszkowicza, że ojciec, żona i pastor są aresztowani, za obietnicę doręczania
im korespondencyi dał mu 300 rubli, oraz na
koszta przejazdu 100 rubli.
Dmitrjew nie przyznał się tylko do tego,
jakoby świadomie dopuszczał się fałszu w ksią
żkach i fałszywie donosił władzy o ilości złota
i papierów znajdujących się w kasie; wpływ
od rejenta 32000 rubli zapisał jakoby niepra~
widłowo, przez pomyłkę.
- Oprócz kasyj era Dmitrjewa został jeszcze
pociągniętym do odpowiedzialności sądowej były
buchalter Olesiński pod zarzutem nieczynności
w urzędowaniu. Z zeznań świadków okazało się,
że Olesiński, pomimo swej akuratności i pracowitości, do skarbca nigdy prawie nie chodził
i prawie nigdy nie był obecnym przy otwieraniu i zamykaniu takowego. Podawane sobie
książki kasowe podpisywał, nie sprawdzając
sum. Wszyscy pracownicy kasy bali się Dmitrjewa, ze względu na ojca jego, naczelnika wydziału
piotrkowskiej Izby Skarbowej i blizkich stosunków tegoż z Zarządzającym Izbą. Olesiński nie
przyznał się do w~ny, objaśniając, że Dmitrjew
całą biurową robotę włożył na niego, wskutek czego zamało miał czasu, aby razem z
Dmitrjewem chodzić do skarbca, tembardziej,
że Dmitrjew tego nie lubił, a gdy pewnego
razu zwrócił mu uwagę, że do skarbca powinni chodzić razem, D. srodze się nań rozgniewał.
O. nie przypuszczał jednak nigdy, aby D. był
zdolnym zrobić jakiekolwiek nadużycie, zwła
szcza, że wszystkie rewizyj e zawsze wykazywały porządek w kasie.
-- Były pastor ewangelieki Adolf Gal·szY(l.$ki,
przyznając się do winy, zeznał, że w dniu
22-gim marca Dmitrjew zwierzył się przed
nim, iż ucieka za granicę i że przed ostatnią rewizyją kasy dał ojcu 70000 rb. które tenże dobrze schował; nastepnie prosił,
aby- przyjechał we wtorek 28-go marca zabrać 12000 rub. i doręczyć je żonie, lecz nie
wcześniej jak za pół roku. Stosownie do umowy Garszyński przyjechał do Dmitrjewa 28
marca i dostał pudełko ze złotem, którego część
schował do stolika, resztę zaś wsypał do płó
ciennego woreczka i ukrył pod gankiem. Podczas pierwszej rewizyi zdążył tylko wziąć pieniądze ze stolika i rzucił je pod drzwi spiżar
ni, gdzie też zostały znalezione; nadto rb. 225
które miał przy sobie w chwili gdy ukoń
czono rewizyję szafy, niepostrzeżenie wsypał
do stojącego w niej koszyczka, gdzie je także
znaleziono. W chwili aresztowania zdążył
powiedzieć żonie, że pieniądze są pod gankiem. Ta wiedząc, że Dmitrjew dał mu 12000
rb., nalegała, aby pieniądze te zwrócił, lecz nie
zgod7.ił się na to i zalecił żonie milczenie. Wię
cej pieniędzy od Dmitrjewa nie dostał. . Jeśli
przy rewizyjach znaleziono tylko 11310 rb. a
nie całe 12000, to dlatego, że brakującą sumę
obrócił na swoje potrzeby i na zapłacenie dłu
gów. Zgodność tego zeznania Garszyńskiego VI
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zupełn(}ści została potwierdzoną przytoczollemi
wyżej okolicznościami
mi świ'adków.

-

Radca stanu

sprawy, oraz zeznania-

Paweł .Dmitrjew nie
Objaśnił, że wiedział

przytylko
oddane do przechowania papiery procentowe, znalez·ione przez Witkowskiego, oraz że jeden z tych papierów na 500 rb.,
Petersburskiego Tulskiego Banku, jest zastawionym w Piotrkowie w Bunku Państwa za
375 rb. Następnie w styczniu 1899 r. syn przysłał mu papiery procentowe i pieniądze oraz
kwit Banku na zastawiony bilet, z prośbą o
wykupienie takowego, a potem o sprźedanie
wszystkich w Petersburgu. Jeden z papierów
a mianowicie bilet Petersburskiego Tulskiego
Banku nie został sprzedanym; pozostałe zd
sprzedał za 1100 rb. z dziesięciu swojemi wła
snemi biletami Tulskiego Banku Ziemskiego.
Ze sprzedaży tej, łącznie ze 100 rb. oszczę
dności z pensyi, miał ogólną sumę rb. 2200 i
ta została znalezioną podczas pierwszej rewizyi;
do chwili zaś drugiej rewizyi zostało się z niej
tylko 1575 rb. Po dokonanej u niego w d. 20
maja rewizyi, wyjechał do Petersllurga, lecz
gdzie się zatrzymał i co sam robił, uważa za
zbyteczne powtarzać; oświadcza jednak, że jeź:
dził w celu starania się o inną posadę. Dnia
17 stycznia przyjechała do niego synowa Helena i z polecenia męża dała mu 1000 rb. na
wykupienie zastawionego w Banku biletu Tulski ego Banku i na zapłacenie innych długów.
Że syn żył nad stan i grywał w karty, o tem nie
wiedział; gdy zaś dostał od niego 1000l rb.
sądził, że to są oszczędności z pensyi.
Pomimo, że Paweł Dmitrjew nie przyznał się
do winy, winę tę popierają fakty następujące:
1-0) wiedząc o tem, że synowi jako kasyjerowi
oddane zostały do przechowania papiery procentowe, wziął je i część ich sprzedał; 2,-0) zeznanie oskarżonego Garszyńskiego, do którego
b. kasyj er D. mówił, że 70000 rub. dał ojcu,
który je schował. Tę część zeznania Garszyb.skiego potwierdza list pisany z New-Yorku do
rodziny, w którym zapytuje się "czy wszystkie
pieniądze są" i zaznacza, że, nteraz wszyscy są
pod względem materyjalnym dostatecznie zabezpieczeni, a nawet bogaci", oraz ta okoliczność, że podług zrobionego w przybliżeniu obliczenia, ze skradzionych pieniędzy odebrano około 55000 rub., stwierdzono zaś iż D. rozdał '!"
czasie ucieczki od 5 do 6 tysięcy; z nieodebranych jeszcze około :106000 rb., po odtrące
niu przegranych w karty i wydanych za granicą, brakuje jeszcze około 70000 rb. Te więc,
jak zeznaje Garszyński, musiał wziąć ojciec
Dmitrjewa; objaśnienie Dmitrjewa (syna), jakoby w New-Yorku za znalezioną przy nim
obligacyję zapłacił 50000 rub., widocznie jelit
zmyślonem w celu ukrycia tych pieniędzy; 3-0)
ucieczka Pawła Dmitrjewa w nocy po dokonanej u niego rewizyi była do tego stopnia
nagłą, że nawet zostawił niezamknięte drzwi
od mieszkania; 4-0) zeznania świadków Romań
skich z Kronsztadu, u których to syn Dmitrjewa
Michał uczeń gimnazyjum stał na stancyi. Otóż
w drugim czy też w trzecim tygodniu postu w
r. 1899 naj niespodziewaniej przyjechał doń ojciec; miał on ze sobą zamkniętą walizkę, Tf
której, jak mówił, jest jego mundur. Zabawiwszy parę godzin u Michała, wyjechał; walizkę zaś zostawił i dopiero w połowie maja zażądał, by mu ją odwiózł M. do Petersburga ..
Młody Dmitrjew powróciwszy tego samego dnia
do domu, opowiadał, że dostał od ojca 50 rb.;
5-0) niezmiernie krytyczny stan interesów Pawła Dmitrjewa, na którego od 1895 do 1898
było wyroków sądowych na 3175 rub.; który
odebra wszy 240 rub. z kasy oszczędności dla
buchaltera Bieilkowskiego pieniędzy tych mu
nie oddał; który zresztą wyłudziwszy 900 rb.
od Aleksandry Mojsiejewoj, wdowy po przysięgłym, na usilne jej nalegania i prośby oddał jej w trzech ratach ledwie rb. 4 kop. 50,
oraz 3 kwity, każdy na 300 rub., na zasadzie
których Mojs. otrzymała na drodze sądowcj rub.
28 k. 56; 6-0) pomimo takiego krytycznego stanu materyjalnego, podczas rewizyi znaleziono
u Dmitrjewa 2200 rb., z których rb. 100 miały
stanowić oszczędności z pensyi.
- Maryja Bay'kowska nie przyznała się do
winy. D. znając ją, zabierał miedziane pięcio
kopiejkówki ze sklepu, ale w jakim celu, mówi,
że nie wiedziała. Nie wiedziała również o zamiarze kradzieży i ucieczki, jakkolwiek D. mówił
jej raz, że oprócz pierwszego roku urzędowania,
miał stały deficyt w kasie; pieniędzy żadnych
od D. uie dostawa.ła; przyjęła tylko listy i takowe wrzuciła. o dzień wcześniej, niż jej zalecił,
znał się do winy.
o tem, iż syn ma
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TYDZIEŃ

widząc, jak
. nością. D.

wszyscy są zaniepokoj(mi nieobec- obrona zaś 10·elu, Wymieniać ich nie b~ się dowie1\ć, jak mało zgadza się religija chrzedziemy. Natomiast notnjemy nazwiska 0- ~cijailska z usposobieniem i charakterem 11<1- Rywan, nie przyznając się do. winy, brońców .. I tak: D. Dmitrjewa broni adwo- rodowym japollczyków i zapatruje się na nią
twierdzi, że 30 marca był w,Lasku i Iligdzie kat Nowicki; P. Dmitrjewa-Kl'zycki z War- ze stanowiska czysto utylitarnego, Kilka wyjątków z tr~;o ilzieła najlepsze da nam o tern
uie wyjeż,dżał, na dowó(1 czeg'o powołał się na
G
ń k'
. Ol .• k'
CI
l7 świadków. Z tych jedn,ak ,5 ty~ko zaświad- sza wy;
arszy s lego l
eSlDs ICgO- u~· pojęcie.
l'zyło, nie !lkre1\laj~~c dqkIadnie pory, że 30-go dzyński; Bajkowską-Skoczyński; Moszko,.Ukaz cesarza tyczący się wychowania mómarca i dni następnych wic}zieli Rywllna w wicza:-Strahlel'; Rywalla-Kamiński z War- wi: ~c każdy japoilezyk tak wychowanym być
l .. Rsku. Zeznania ich IH'zecieź' uie mają , żadne- sza wy; Sztyf~era-Etinger z Wal·szawy. Ak- powinien, ażehy, skoro tylko ojezyzna znajdzie
go zl~acżenia wobec tego, ~e sckretarz wydzia- ,cyję cywilną o 166,7t8 rb. 14 k.op., popie- się w niebezpieczeilstwie, poświęcił za nią ży
łu bypot,ecznęgo Zakrzewski zaświadcza, iż Ry- ra z ramienia Prokul'atoryi adwokat Chaw- cic i mienie, Czyż llslllchaliby tego ochrzczelli
japo{lczycy- mówi alltor-gllyby nieprzyjaciel
wana, pomim.ą że 1)08ył,a1 po Iliego d. l kwie- łoski.
tnia, ,n~e było ' w .dom';l i dopiero cz~!l~t.~~~ dll~a . W chwili, kiedy numer niniejszy "Tygo- był również chrzeticijaninem? Napewno nie, I
j)~,~roClł, a pom~m? z~ wszl'ący " m,~~SCI?,nlO- dnia" wychodzi z druku, 'toczy się jeszcze jui wskutek tego, ehrzcHcijanizm z patryjot y,wlh tylko o D~lltrJewle, on nawet sło,vklem o Iśledztwo sadowe które zdaje sie n'iewiele zmem naszym zupełnie fiię nie zgadza. Biblija
wreszcie nie zawiera ani jedncg'o miejsca, w któuim nie wspomniał.
'.
ó' ," . 'b d .'
d' ż '
.,
, ~ 'Sztyfte:l', nie przyznając się do 'winy: ]lo r ZUJC 81ę , ~. ~le o wy ej streszczonego rem zwrócono oy llwagQ na interes pailstwa, zap}.·zedstawieniu mu Rywanu oświadczył, że Ry- śle?zt:v a pl~rwl!ls~oweg,). Na wyrok cze- chQc.'tjąc do miłości ojczyzny; czy mogą więc
w;tn jest podobuy do tego żyda, który mu po- kac D1e mozemy, D1e chcąc naszego wyda- chrze~cijanie uzna wać patryjutyzm, skoro relecił przeprowadzić jakiegoś niezmiJomego pa- wnictwa opóźnić. Podadzą go niebawem de- ligija ich dąż)' tylko do królestwa niebieskie,
l!-l\ przez. granicę: ~zty!ter. zapr?wadził g:o do pesze ~o pism warszawskich, a my, wywią go , a ziemskiem pogą.rdza,?"
"Utrzymują ehrześcijanie, że ich moralność
furmankI. .na ktore.l mIał Jechac Eng~1 l do- zująe SHi z naszego sprawozdawczego obostał ~a to 30 r~. oraz, ~O~ ~·b. c1l~ wyąua!1Y ~~ wiązku, powtórzymy go w nast~pnym llU- polega na wiccznych, nienaruszonych, niezmienJlycli prawach. Gtlyby tak było, czy istniały
~ark~, al~ doplero pOlllUe.) UOWH'dzwł Się, JZ merze.
ow lllezna.)omy był to D.
by rewolucyje religijne? Jak wszystko na ~wie
~. ~ Engel zeznał' l)iel:'Yotl1ie, że ' DUlitrjew~l
tie. tak i chrześcijanizm podlega zmianom;
wcale nic zna i nigdy g'o nie widział; potem jecharakterystycznem jest, że pomimo "ostatecznej prawdy", którą głosi religij a chrze1\cijaildnak zeznał, że gdy w pe\vicn ' piątek na wiosnę
Wiadomości
ska, 1lajwiększe umysły Ameryki i Europy])o~899 r. był w Stawis~ynie, zk:~d ' miał z n~eży
]ącym dziś' Rydlewskim "'raMC do GrodZIska.
Miui!'!!ltcryj UlU oświat.Y-J·ak do- sZllkują praw mOl'alu~'('h, będących z nią w zu'Sztyfter zapytał go, czyby Rydlewski nie przepelnej sprzeczno~ci . Już samo dążenie do ide'Prowadził pewnego kupca za g-rallicę, a g'dy R. nosi .,Kur. 'Wlll'Sz." -ponowiło rozporządzenie. alnego Hwiata. parlllizuje. siły uarodu, gdyż
się zgodził, zawiadomił o tem Sz~yftera, na- :wydane. ,~ładzom uniwel'sy~eckim na początku prQ"'adząc życic ziemskie, tu whl,811ic powinstępnie zabrał na swoją furmanke owego pana roJrn blezącego w sprawIe ogr~iczenia na niśmy doprowadzi{' je do idcału. Poniewaz ziew burce. Przyjechawszyao Grodziska, wpuścił przyszłość stypendyjów l:ządowych l~a ~ydz~a- mia, ua której żyjemy, jrst jedną z milijal'dów
go do mieszkania. by go na komorz(~ nie spo- le lekar~kim . dla stlldentow ,;yznallla katoh~- planet, znajdując Fil się w nieog'l'aniczonej
stl'ze~ono, a następnie , gdy on odmawiał pa- kiego. Llezba sty~.~ndyst6w lządowych kat0.1 1- przestrzeni naz,,"allPj nicbem, a więc już w
cierze, Rydlewski nieznajomego (jak się póź kó~v !1ll. tym wydZIale może wynosić .'5 ,% ogol- niem jeste8my i wszystkie llązcnia w tym kicI runku :;:~ oezcelowe:'
niej pokazało Dmitrjpwa) przpz granie\, prze- neJ ]J('zlJy stypendystów.
- Zaprojekto,"vuJlO pozbawić praw
.,Zamiast si~ trotlzczy~ u niezbadaną przyprowadził... '
- JJnszkowiC7- UU ,riny l:!iC( uir przyznał i do pobierania eme.rytl~ry tych wszystkich eme- szloś~. starajmy l:!i~ lllloskollalić to Iliebo. któzeznał, ze pewnego raZJI Kon wezwał go tele- rytow, ~tórzy zajmują posady lljetal'yjuszów re już posiadamy. Pierwszym naszym obowią
gra liczni c w bardzo ważnym interesie do Plc- ~y rozmaitych. urzędac~ pailstwowych lub m11.- : zkiem lJowinllo być, ażeby doprowadzić do ideszewa , gdzie prócz Kona zal:ltał jakicg08 c.zło ją posatly w IllstytucYJach prywatnych.
Ialu ll:tKze spoleezdlstwo. Il<1szych WSIJólbliźnich.
wieka. który mu powiedział, iż :>ię ll11zywa
- Przel~az:y .,ocz1:o"'·e. Dotychczas m~sz~ prawa, nasze' wy.cl~O~\·all!e: a. bęt1~iemy
Kobus. Z jego polecenia jeździł (lo Piotrkowa .pl.~czta wydaje ,l?l'zekazy najwyżej do wysoko- mleh ~Y le praer z terazl.lleJszo:;?lą,. ze. me pow celn <10 tarczenia mu wiadomości o rodzinie ::I C I, l~O ~·b.: otoz :vkróttc hędzic mozna wytly- zostan~e nam ezas~ na za.)mOW3111C HI~ fantastyDmitrjewa. Następuie mniemany Koblls powie- ]ae pIemądze za .Ie<1nym przekazem do wv::;o- czneUll mrzonkaml.··
dział mu. żr , właściwe jego I)azwisko jest .Dmi- ko~('i 500 rh.
'
"Wiemy o tem. że wi~k:;zo~ć chl'zdc:ijan zatrjew. że w czasie uc'ieczki P..ywan przywiózł
_ Do selnh.. ~lI·Y.ió,v Ilaurzytie]skich c~odu)e:>t ta~ą tylk? z imieui?,. ale ponicwa,ż
go uo Sztyftera. :1 ten o~tatlli ao Engla, za Co mogą b:rć przyj~~wl~.ni jcdynie kamlydaci po- ~.I~ wI~lz.') 11J;t1 obe.cnl~ kOl~Z);"~J
op~Z):cyl~
zaplarił Hywanowi łOOO rb .. a Sztyfterowi 40U
chodze.ma .wlo.Śrl~u~klCgo, co .mus~ą stwif'r<lzi(' Z~H h~." uJ.~ , ~I.~, o.boJ~tl1~~. h ..o~cu~ł'y, ,.l<lpC~lllane
rb.: Kolt zaś mówi I. żr przeu przyjazdem Dmi- odpu'\YJedllleWl swwdc(·twamJ wojtów o'min: li'l. t~lI Jl~Z( \\ aZ!llC kolJJdallll I. IlZ11 ;011 .•~ mł? 
tl'jewa do Ple zewu. utrzymał od Hztyftera list, szlachta zali i l..'liCBZczanjo, tylko za Zt'lI~v{)lc~ ciZI lt~dzJe. Z ~t~\ artą glo,,'~ I. "yz:~.zą mtehz zawiac1omieJliem, iż przyjedzie ,ql'ld)(1 J'yba : nirm kllJ':ltora ukl'ę,!rll nallkowe~·(I.
gelicyP! ~tndYJllją wyl:lCZl~IO lilllzotiJę. pra~o,
zanim jel1unk D,mitrjr\\' wyjawił wł:!ś"iwe na,
mellycyuQ lub Z'HaC<1Ją KI~ k11 Ilztukom pIę~4~<>-; ~~knym: stmlentami za~ te()lo~ii ~ą po większej
zwisiw. :\Io;>zklmiez zg'uclzil :;ię IW uoręczanir
litltów rodzinie Dlllitrjcwa. które tcnżl' minI
Z BIBLIJOGRAFIl , PRASY.
ez~~('i hllhie l1bothy, ch("lC'Y jakllajpr~tlzej zawysyłać rlo niego za ]lo~l'c(lnil'h'll'm niejakiebezpieczyć ::lWój oyt. któl'Fh hasłelll jest: .,najgo .\rnliuowskirgo z Ple~lIewa. DUlitrjew dcll
przód chlclJ. potem Bóg!"
"lL\.ZE'l'A ROL~lCZA" wydrukowała ciemll za tli gO() ma]'!'};:. OtrzYUlane następllie dwa
.,0 ile ehrze~cijanizm- - pisze llalej p. Tetsujli:;ty chciał Illldać wladzy. ale zarządzający kawy artykuł p. t. "Ze stacyi doświadczalnej w 1'0 - traci na znaczeniu w l<}llropie. o tyle budkomon~ w lłrol1zi"ku odebrał mu je. wskutek Niemierczu (Do1\wiadezenia z systemem płytkiej daizm zyskuje, znajdując coraz więcej zwolennipzego. i z obawy aresztowauia, cheiał wyjechać u pra wy Owsi J'lskiego)" .
kówU); nauka bowiem lllld(ly zgadza się i może
'Im granicQ i polecił zunit'. by wyrobiła dla
,JWLNIK i HODOWUA" wy<1ał swój i1\ć r~ka w r~kę z postępem nowożytnych nauk,"
nieg'o pólpal:!ek. Z lIczna{1 jednak !Świadków po- dodatek bezpłatny (w formic grubej ksiązki)
Powołując się na TInckla i jego historyję cykazllje się. że lIIoszko\\'icz nie miał zamiaru od- za kwartnł III. Dodatek zawiera początek 2-eh wilizacyi, profcsor Tetsujro twirl'!lzi, że npaClaWa!liH władzy listów Omitr.ipwa.
rozpraw: "Torf i jego zastosowanie w rolnic- dek wielu paJ'lstw, a w pierwszej linii Hiszpatwie" Wł. Kotłubaja - oraz "Hodowla bydła nii , "spowodowanym został szkodliwym wpły
wem klern, który wszelkiemi siłami starał się
.
,
l
1
1-' . rogateO'o" D-ra Wiktora Funka ..
Na pO,dl:!~a,ne llowyzszych ( anyc I, Ol:! ~arzell1
tl
, .
zatrzymać postęp o~wiaty narodowej."
zostali: 1) Dymitr Dmitrjew lat 32 główny wi-I - ,,~LOS" pod nową 1'~dakcYJ1 wprowadzIł
"Ludzie uie stają się lcpszymi przez chrzenowajca na zasadzie § 354 c. 3, § 359 i 362, na swoJe szpalty banlzo llltere~uJącą rubrykę
~cijanizm-powiada T.--Wskazuje to wyjątko
za kradzież i roztrwonienie funduszów kasy stałą p, t. "Przegląd naukowy I etyczny". W
wo wysoka cyfra: przestępstw w pailstwach zapowiatu w ogólnej sumie 166788 rb. 14 kop. i jednym. z ostatnich 11l1ll~erÓW projektuje "Głos"
chodu. Poniew'aż tym chrze8cijanom o wiele
ucieczkę z niemi za granicę: 2) Olesiilski lat założe~le ,y Warszawie "Towarzystwa Ety.potrzebniejszą jest poprawa, aniżeli nam, ja53 o zaniedbanic obowiązków służby i przy- cznego·'.
pończykom, po co przysyłają oni do nas misyjoczynienie się w ten sposób do roztrwonienia
.- "ATENEUM" zeszyt za miesiąc wrzesieil, nal'zy? Są oni im w domu o wiele potrzebniejsi, i
pieniędzy skarbowych, na zasadzie § 339 i 341 \vyszedł z (lTuku i za,viera: "Kwestyja chiń gdyby tylko mieli iskrQ poczucia patryjotyczcz. 2 kod.; 3) Paweł Dmitrjew l,tt 57 i 4) Adolf ska w oświetleniu ekonomiczno społecznem" nego. dążyliby do :;pelniallia swych obowią
Garszyilski o współudział w roztrwonieniu fun- przez I. B. :Machlewskiego. - "Po llad siły" zków wc własnym narodzie."
duszów skarbowych przcz 1\wiadome tycMe u- powieść przez Sewera.- "Pamiętniki generała
"Że podstawą cywilizacyi w Emopie był
krywanie na zasadzie artykułu 13 i 1681 Kod. Klemensa Kołaczkowskiego" przez A. RemKar.; 5) Maryja Bajkowska lat 35 na zasadzie bowskiego. - ,,~Iaj" księga miłości, przez Wł. tylko chrze~cijanizm, w to może uwierzyć tyl§ 14 i 1681 Kod. Kar .. za niczawiadomienie Nawrockiego. - "Psychologij a i duszoznaw- ko człowiek mało oświecony; istniała przecież
właściwej włauzy o występnych a wiadomych stwo" przez Maryjana Yassonijusa. "Stani- wzorowa kultura greków i rzymian, która dojej zamiarach D. u) Szmul Rywan lat 36, sław KOllarsk~ (1700- 1773) przez Br. ChI e- tychezas pod wielu względami jest nie(lośei
7)' Herszon Sztyfter lat 45 i 8) Uhananija bowskiego. - "Rozbiory i Sprawozdania". - gnioną. Gdyby europejczycy i amerykanie poEllgel lat 34 na zasadzie ~ 14 i 1681 o to, "Kronika" Józefa Tokarzewicza.-"Z żałobnej stępowali według zasad nauki chrześcijańskiej,
że wiedząc o zbrodni D .. świadomie ułatwili karty" (Antoni Mieszkowski i Bruno Abaka.- odrzucającej wszelkie dobra doczesne i utrzymującej, że łatwiej wielbłądowi przejść pl'zez
mu ucieczkę; 9) Icyk Moszkowicz lat 43 na za- nowicz).
ucho od igły, aniżeli bogatem'U dostać się do
sadz~e § 15 i 1681 o to, że wiedząc o dokonanieba, co by było z uiemi obecnie? Siłę ich
niu 'przez Dmitrjewa kradzieży, oraz miejscu
stanowi przecież bogactwo i zdobycze nauk nojego pobytu, nie zawiadomił o tem władzy i
Ił
Ś
wożytnych-jedno i drugie zwalczane przez zaułatwiał mu porozumiewanie się z rodziną·
sady chrześcijanizmu. Czyż wobec tego moż
Tak sie przedstawia
w streszczeniu,
.zapatrywania japończyka.
na wątpić, że chrześcijaństwo wstrzymałoby
(podług ak"tu oskarżenia) sam fakt zabrania
rozwój, zgubiło niepodległość i zabiło patryjokasy i ucieczki D. pm!tl'jewa, wł~sne zeYnone Tetsuj1'ó, profesor uniwel'sytetu w To- tyzm w japońskim narodzie?"
Kaen.
znania oskarżony eh l ŚWIadectwa śWll~dków. kio, wydał książkę pod tytułem: "Rozłam mię
Tak prawi-japończyk!..
Tych ostatnich powołało oskarżenie 31; dzy l'eligiją' a wychowaniem". Tetsujl'o "tara
oc.O o:

ogólne.

I

,y ..
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Ucytacyje

W obrębie

- "T

<llliu 2 (16)
'gminie Grabica, na
;,70 rb.

gubernii Piotrkowskiej.

paź<lziernika we
~przedaż mebli i

Wili Ostrów w
t . <I. od sumy

- + (18)

paź<lziernika we wsi Kocillzew w gm.
Bujny, na sprzedaż bydła i żyta 0<1 sumy 106 rb.
- 6 (20) października w m. Łodzi, w <lomu pod
:\~ 88 przy ul. Piotrkowskiej na sprzedaż mebli,
sprz~tów, ubrania, papierosów, cygar, mą.ki, herbaty

i t. <I., od sumy 203 rb. 25 k.
- 10 (24) października w u1'zęclzie gubernijalnym
piotrkowskim, na dostawę w cią.gu 1901 r. artykułów żywności dla więzienia w Piotrkowie, od 10,25
kop. za dzienną. porcyję areszta.nta, in minus, o. także na do~tawę Opo.hl dla tegoż więzienia, od 9 rb.
za półkulliczny sążeń drzewa i od 27 1/ 2 kop. za pud
węgli kamiennych.

RACHUNEK Z ZABAWY KWIATOWEJ
IIa tarze CJlklistów w d. 16 września 1900 r. na korzyść
l'owGl'zystwa Dobroczy,mośd d/a chrześcijan i Straży

Ogniowej

ocłotlU'czej>

PORÓW:S-ANIE:
Dochód .
. . . 365 r. 65 k.
Wydatki
. . . 110 r. 63 k.
Czyaty docnód . . . . 2M r. 2 k.
Ił zatem po połowie dla każdej z 2-ch
instytucyj po . . . . . . . . 127 r. 61 k.
Pl'zytem oba Zarządy wyrażają lliniejszem serdeczne podziękowanie: Towarzystwu Cyklistów za
użyczenie bezinteresowne cyklodromu i za prżyjęcle
udziału w urozmaiceniu programu; paniom przyjmują.cym ndział przy sprzedaży w namiotach i cukierni; niemniej przyjmującym. udzia.ł amatorkom
i amatorom w "Dożynkach" i zajmującym się urzą
dzeniem takowych p.p. Benduskiemu i Powiadowskiemu; jak również za bezinteresownI? dekoracyję
namiotów p. Mańkowskiemu, a wreSZCZl6 w!fzystkim,
którzy w jakikolwiek bądź sp08ób przyczynili się
do powodzenia zabawy.
d. 20 września 1900 r.
P,'zewodniczący w Z,!rzqtlac!l:
Towarzystwa Dobroczynności 8trzy%owski,
Straży ogniowej li. Wqjewódzki.

WPŁYW:

716 biletów dla dorosłych
po kop: 25 . . . . . . . . . 179 r. - k.
Ze sprzedaży 412 hiletów <lIa wychowańców zakładów naukowych i dzieci 41 r. 20 k.
Z nadda,tków przy sprzedaży biletów.
1 r. 42
Ze sprze<laży kwiatów w 2 namiotach +0 1'. h k.
Z cukierni
. . . . ..
.
!fA 1'. - k.
Ze strzelnicy. . . . . . . . . . 3 r. 47 k.
Z kręgielni. . . . . . . . . . . - 1'. 83 k.
Za fanty z ko~za Hzczęścia . . . . 53 r. - k.
\Vzamian przyjęcia udzill.ł'U w zabawie
0<1 p. Turczynowkza . . .
2 l'. - k.
Razem.
. 365 r. 65 k.
WYDATKI:
Za urządzenie namiotów
12 r. 23 k.
Za afisze i bilety . . . . . .
6 r. 75 k.
Za fanty {lo kosza Rzczęścia..
30 r. 60
Za cukierki i ciast.ka (lost,arczone (lo
cukierni . . . . . . . . . . 21 r. 70 k.
Dopłata do bufetu. . . . . . . .
2 1'. 15 k.
'Za wynajęcie kostjumów . . . . . 6 r. - k.
Za chorą.giewl'ki !lo przyozllobienia <lJklodoromn . . . . . . . . . :'l J'. - - k.
Za muzykę . . . . . . . . . . 20 r. - k.
Za znoszenie i odllO~zenie przedmiotów
różnych na c:vkloclrom i inne u~ługi
R r. 20 k.
RaOC--z-em
--.-~~-:-I:-:\O.,---'I'~."63;;-;-k.

Ze

sprzedaży

7

LISTA FIRM,
które
-

nadesłały

dot,. ollłoszenia do Gwiudkowello N-m "Tygodnia":

TOWARZYSTWO LOWICKIE
PRZETWORÓW CHElIIOZNYCH
i uawozów sztucznych,
Wystawa Powszechna w Paryża l~OO r.
Medal złoty za produkcyję nawoz. sztuczno
Medal srebrny za własną eksplaotacyj" fosforytów.
Zareąd: Warszawa, Włodzimierska 23
AGENTURY: W-y
•

..
"

Superfosfaty, Zuzle fosforowe
Łowickie, Gips fosforowy Łowicki, Kainit
i inne nawozy sztuczne.
:Na żądallie cenuiki.

k.

rowy; St. Falkowski-ogród warzywny; A. Fremu-

kład

(52-36)

.Roeklad letni pociągów na 8tacyi Piotrków

Z Piotrko"W'a: J. Bastrzycki-perfume-

siń~ki-przedsiębiorca robót budowlanych: 111. Jakubowicz-skład sukna i kortów; Jan Głowacki-za

Zaleski w Piotrkowie,
Rawie,
w N owo-RadOllłłku,
G. rizamowski w Łodzi-KoDstan[tynowska 5,

Kotliński w
I. Mikołajewski

Puleca:

k.1 F.ryjaJędrzejewicz
i galanteryj a: M. Popowska-towary łokciowe;
- księgarnia; Walicki-fortepiany:
Pąkciński-zegary; R. W. Bartenbach-browar pa-

Wł.

l,

od dnia 6 (19) Maja 1900 roku.
Odchodżą z Piotrkowa:
Do Granicy i Sosnowca

m. 41 w nocy knryjer.
4 Ill. 32 w 110cy osobowy
9 m. 27 rano pocztowy
12 m. 36 po poło osobowy
3 m.19 po poło osobowy
5 Ul. 4 po poło pospiesz.
6 m. 2" po poło osobowy
9 Ill. 47 wiecz. o8obowv
do CzęstoclJOwy'
2

00 Warszawy

2 m. 57 w nocy kuryjer.
5 m. 7 w nocy osobowy
(j ID. 35 rano osobowy
8 m. 33 rano osobowy
11 m. 8 I'ano 080bow1
1 m. 30 po poło pospleez.
6 m. 2 wiec'z. poczt •• wy
7 lU. 56 wiecz. 080bow)'

kotlarsko-mecha.niczny; Balary i Dąbkowski
reatauracyja; "Karol "-w~dliny; W ~glińBki-ubiory
męzkie; I.itmanowicz-ublOry męzkle: Hegewaldzakład powroźniczy; W. Baczkowski - zdun; '\V.
Jaszcz-majster mularski, cechowy; L G~ice-obuwie.
- Z Czę!oiłocho'W'y: PeItzer l S-ka-przędzalnia: Redko-szkoła; Weinberg-wyroby celluloidowe; Gehlig i Ruch-zapałki; J. Goldstein-tarPrzychodzą do Piotrkowa
tak parowy: lI. 'Viener-wyroby tabaczne: Kunigowski-zakłady wapieune: "Berta"-zakłady waZ Granicy i Sosnowca
Z Warszawy
pienne; "Rudniki"-portland-cement; E. WodzińBki
12
m.
30
w
nocy
08QUOWy
11
m.
15
w nocy OS090'lry'
i A. Balldtke-biul'o przemysłow -handlowe; Hotel
angielski: K. Wilczyński-tytuń i gilzy: W. Wl'Óblewski-porcelana; Wulkan-metale,
Poleca 8i~ pierwszorzędny
- Z WaU'!04zn "" y: La,boratoryjnm chemia
taili Ilotel Allgieuki
czne: Rolewiński-bazar szkolny.
- Z ~()!.óiIII.()W'CU: A. Oppenheim-dom spe- w ",t,ie.Ycie Częstochowie, \V blizkośll:
dycyjno-handlowy.
(d. c. n.)
d woreK kolei żelaznej.

I

~~~O~G~~~Ł~O~~S~~Z~~E~'~N~I __A_~____~
Kolej Warszawsko-Wiedeńska Droi' lat WafllaWt~Wtedlńlka
:j

podaje do \Yiadomości, że na stacyi Sosnowiec w
-dniu 18/31 Stycznia 1901 r .. o gouzinie 11 ra.no, 00.będzie się sprzedaż przez publiczną licytacyję, nHst<tpujących nieodebranych towarów: 4 tr?nsporty bel,ck
sosnowyeh wng'i 722, 64~, 688, 742 pudow, z frachtow
Żeruiłow ka-Sosnowiec Xl! X~ 203, 204:, 205, 206, wysłane
przez Potok a pod adresem kopalni Wiktor i - transportu
desek sosnowych, wagi 811 p. z fnlchtu Slonim-AlbertynSosnowiec :Nr. 2305, wysłnnego przez Duhinbauma na
okaziciela..
(3. c- l)

podaje do publicznej wiadomf)~cj, że /la. stncyi Sosnowic!'
w dniu 18 (31) Stycznia 1901 r. o gouzi1lie 11 zranH odhędzie się sprzedaż przez publiczni~ licytacyję, na,
stępujących, nieol1ebranych przez. ()(lIJiorców towaro"':
pnrtyj a odłam ków żela7.:l \\'<lgi 755 put1ó w. z fracht 'l
Proskurow-Sosnowiec J\~ 9760. wysłnnycll jll'leZ H. E
l\fozel na okaziciela, i partyja IllianF,h 111 ak ll!'h , wa~ 1
750 purlów z frachtu WiaźmH-Sosllowiec .\g !)O.., wysbnych przez Baryszewa na okaziciela
(3-1)

Kolej Warszawsko-Wiedeńska

Dozw. przez

podaje do wiadomości, :że na stacyi Poraj w dniu 15/28
Stycznia 1~Ol 1'. o gotlzinie 11 rano, odbędzie się sprzedaż przez publiczną licytacyję ośmiu wagonów żuzla
żelaznego, wagi od 745 dó 750 pudów każdy, przybyłych od Metalurg'icznego Towarzystwa na imię B. Handtke, Z:I frachtami Odessa peresyp-POl'Hj za Xl! Xl! 6388,
6403, 6404, 6405, 6412, 6413, 6414, 6415.
(3-1)

•

leśnych

i parkowych poleca

ZARZĄD LASÓW GARWOLIŃSKICH

KAIIK!

101 leZKA

Adres dla depesz, wszelkiej korespon<lencyi, oraz przesyłek pieniężnych
i przekazów: Pila"W'8, st. lIr. żel. Na<lwiślańskiej (gub. Siedlecka)
Jan. M8licki~ nadleśniczy Lasów Garwoliń8kich.

.... Cenniki na
(W. B. O. li 6164.)

żądanie

zupełuie '

26,000 rb.
potrzebne po. Towal'zys~wje .na dl)~~
2-piętrow,V w ('z~stochOWle. 'Vladomo"l\
w kantorze Plenkiewicza w Częstocll ll (5-2)

Folwarczek
10 wior~t ocl Sulejowa. 3 t,~ mili ",l
Piotrkowa do sprzedania. Pr7.I'strzeń 25 morgów. Piękny og'l'ócl, w ~' 
godny o 12 pokojach elom, i zabudowa~
nia gosclodarskie. Adres w Reclakcyl
(3-i! ,
" Tygodnia".

SADZONKI
do] upraw

Urząd lekarski
ui eszkodli wy

franco .....
(2-1)

I

50 placów
i więcej, clo sprzedania, na pr.L.
...
- k 'ć wach miejskich, 'VV CzęsŁoch n •
odś.wieża • sk:órę l nadaje Jej lmę os' "W'ie~ w blizkości Zakładow Żelazny"h
delikatnosć l puszystość.
B. Handtkego. Tamże do sprzedanIa.
Żą.dać wszędzie w blaszanem opa- plac pod l"abry:k~ nad l:~eką.
kowaniu z podpisem R. LACHS..
Wartą blizko kolei. Wladomoś~ blizRza
Pudełko po kop. 15, 30, 50, 75, l 100. n Walentego Janoty wRakoWle, Jłrzy
Skład w Warszawl. Solna .Hł 9. fabl'yce Handtkego, przez Częst100ch~~ę .
(12-12-2)
( -
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DLA SMAKOSZY!

~

D~r~ ~c~ja Kol~i l~lamj Wamaw,-Wi ~~~ń~Ki~j. Cykoryja. wyrobio~. ~y~~W~y~;;~zone.i
Wskutek Cyrkularza Zarządu dróg żelaznych z dnia
UOJ·IN1r1Jj. \li{)T U~
3 Sierpnia r. b. za Nr. 35931, ogłoszonego w Nr. 3 4 .
A

Włocławskiej

R

Wiestnika Ministeryjum Komunikacyi i w Nr. 1187
Zbioru Taryf, niniejszem zawiadamia się, iż, na mocy
dodatku do obowiązujących przepisów o przewozie

psów

w

pociągach

pasażerskich

(Rozporządzenie

Pana Ministra Komunikacyi z dnia 28 Czerwca (4 Lipca)
r. b. za Nr. 30886, pomieszczone w Nr. 1179 Zbioru
Taryf)-psy, przewożone w bagażowych wagonach bez
klatek, koszów lnb pak, od dnia 15/28 Września r. b.
będą przyjmowanie wylącznie w kagallcach lub z rzemiennemi na pyskach przepaskami.
(3-1)

Kolej Warszawsko- Wiedeńska
podaje do wiadomości, że n;j, stacyi Sosnowiec w dniu 7
(20). Grudnia 1900 r. o godzinie 11 rano odbędzie się sprzedaz przez publiczną lit:--ytacyjló następujących uieodebranych towarów: z frachtu Atkarsk-Sosu owiec M 2779, wysłanego przez Szmuttera na okaziciela, partyja obrzynków że
laznych wagi 610 pudów, i z frachtu Oświęcim-Sosnowiec ](g 4
z dnia 7 czerwca f. b., wysłauego przez E. Leblowitzll dla Zilbera, partyj a piasku wagi 500 pudów.
(3-3)

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

"Drabina z

(10-7)

I

~

](2

40,

[delitatniająCB

•

_

MYDŁO TATRZAŃSKIE
WYŁĄCZNA WŁASNOŚĆ

WARSZAWSKIRGO LABORATORYJUM CIlEMICZNKGO
z ZAPACHAm

~ FABRYKI WYROBÓW METALOWYCH ~
eli. Zucller(l)ar i 8Un
(
Warszawie Towarowa

WYŚMIENITE

•

~NETOWARZrSTWO"l
telefon Xl! 439 W

Dziećmi".

•

I

Fijołka, Konwalii, Buk, Tałra i Róży
Cena kawałka 15 k., najwyższy gatunek 25 k. i 45 k.
Dostnć możua

we wszystkich

ważDieJszych

(W. B. O. 3604)

perCuDloryjadl.
(30-19)

I

(

poleca fOrmy. do cukru i roboty kotlarskie, szruby, nity, łańcuohy, (
gwoździe, drut, zgrzebła, młotki i obcęgi.
(
\.~ (W. B. O. ~ 4523)
(22-12)

'I

~"''''I'''I''''''''''''''''''''''''''

Kolej

Warszawsko-Wiedeńska

podaje do wiadomości, że na stacyi Zawiercie w dniu 15
(28) grudnia 1900 r. o godzinie 11 ra no odbędzie 8ię sprzedaż przez publiczną licytacyjló nieodeoJ'anej partyi
belek jodłowych, wagi 750 pudów z frachtu Tołoczyn-Zawiel'cie
NI! 576, wysłanego przez Abramowicza na olotziciela. duplikatu
frachtowego.
(.3 -3)

~ZAWIADOMIENIE

PRACOWNIA OBUWIA

Z powodu często zachodzących -nieporozumień mam Męzkiego, Damskiego i Dziecinnego
zaszczyt donieść Sz. Publiczności, iż
istniejąca

Drukarsko-Litograficzne
PAŃSKIEGO W Piotrkowie

Zakłady

S.

nie posiadają w mieście tutej szem żadnej filij,
a wszelkie obstalunki wchodzące w zakres tych-że
nrzyjmuje U tylko Kantor znajdujący się przy
Zakładach ulica Bykowska, vis-a-vis Sądu Okręgowego.
Z

podaje do wiadomości, że na ' stacyi Sosnowiec w dniu 7
(20) Grudnia 1900 r. o godzinie 11 r~no, odbędzie .się 5p~ze ..
tJaż przez publiczną licytacYJló wagonu ŻWIl'I1, wagi 915
pudów, nieprzyjętego przez odbiorcę Zllbera, z fl'acbtu O~więdm-Sosnowiec Xl! 2, z dnia 2 czerwca b. r.
(3 - 3)

-

JJ,OlłBo;aęno IJ.enlłyp"OlO.

fil'mą

"NADZIEJA"
ot'\-vorzyła

vvern

p.

sklep z goto-

obu'\Viena

Miillera,

poważaniem S. P"-ŃSHL.

Droga Żelazna War.-Wiedeńska

pod

'\V

(}OI.UU

uaprzeci W'

Cerkwi.
W sklepie

pl'zyjmują się

zamówienia

na obuwie i na I'epal'acyje. (2 -53 -38)
'Latwiel'dzone przez JW. Ministra Spl'aw

Wewnętrznych

pod :fi.r mą.

i kaucyjonowane

.

"Waraza(l)sllie dJiuro ®a{o8zeń"
Otwarte w Warszawie przy ulicy Wierzbowej lft 8, wprost Niecałej.-Tele
fonu lft 416.-Kantor otwarty od 9 rano do 10 wieczór.

Redaktor i wyda.wca Mirosław Dobrzański.
W druk"rni S. Pabkiego w Piotrkowie.

