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Prenumeratę preyjmują:

w Piot1'kowie Biuro Redakcyi i obie ksi!)garnie.

W Łodzi księgarnie Schatke,
W. Komornicki. W Brzezinach

Fischera i Kolińskiego. W Częstochowie
W' Adam Mazowita. W Dąb1'owie W. Waligór8ki Karol. W Łasku, W.
Grass. W Rawie W. Hipolit Olszewski.
W Radomsku W. Myśliński I
i Księgarnia pod firmą "Janina".

stałym

dów górniczych. Pan W. zaopatrzony został
w tym celu w odpowiednią ilość drukowanych
Ajent Warszawskiego Towarzystwa "deklaracyj", na któryeb inserenci zechcą
wypisywać swe żądania, bez żadnej tymcza·
ubezpieczeń od ognia
sowo opłaty, aż do chwili wyjścia numeru
ul. Kaliska, dotn Ref/ii'm'a (obok Banku z druku.
Pattstwa)
przyjmuje wszelkiego rodzaju ubezpieczeuia, a mianowicie: ruchomości rolne, wszelkiego rodzaju budowle miejskie i d~or8kie, kościoły, plebanije, skła
dy towarowe, sklepy, rucbomości domowe, budowIe w trakcie budowy, w8zelkie~0 rodzaju fabryki,
młyny, olejarnie, składy drzewa, lokomobile i. t p.
(4-1)

III.

Kilka słów z powodu wystawy przemY8łowo-rolni
czej w Radomiu.
w ostrzeżeniu K. M. P. wymieniono
między innemi, iż w Gorz~dowie wydzierżawiono
Z powodu mającej się odbyć w początku
prawo polowania, czuję się więc \V obowiązku,
ostrzedz, że na gruntach dworskich wspomnianego września r. b. wystawy prze m) słowo-rolniczej
majątku nikomu
polowania nie wypuszczałam. w Radomiu, przyszły mi na myśl miłe wspoPolnjący bez mojego pozwolenia będą pociągani
mnienia z doznanych wrażeń na wystawie podo odpowiedzialności sądowej.
(2- t)
wszechnej czeskiej, jaka się odbyła \V PraZaretnbina.
Ponieważ

Poszukuje się ·od l-go Października
lub wcześniej

MIESZKANIA
dożonego

dze w roku 1891. Bawiłem na niej przez tydzień; widziałem i podziwiałem bardzo wiele
rzeczy pięknych i pożytecznych; ale stokroć
więcej o'! samej wystawy zachwycony zostałem narodem czeskim, jego mądrze zrozumianym patryjotyzmem, solidarnością i
poczuciem obywatelskiem, posuniętem do

z 4-ch, 5 lub 6 pokoi w lepszej
dzielnicy miasta dla pojedyńczej osoby.
Oferty pod lit. "S. S." proszę składać w Ad- wysokiego st<ipnia we wszystkich warstwach
ministracyi "Tygodnia". (2-1-4796 W.B.O.) społecznych. I tak:
l) Widziałem codziennie tysiące dzieci
z rozmaitych szkół, z najdalszych miejscowości ~raju, przybywających na wystawę
grupamI pod przewodnictwem swych nauPolowanie ua wsiach: Twardosławice, Krzyżanów, czycieli, a cała luduość Pragi, wraz z komiSuchcice, Chucisko, Grocholice, Boryszew, Pirowy,
tetem wystawy, na każdym kroku okazywaChruścin, Gorz~dów, Barczkowice, Koźniewice, Kurzymąka, Seweryn, Piła·Ruszczyiiska powiatu piotrkow- ła im wysoką życzliwość i sympatyję i udzieskiego i Gertrudów, Chrzanowice, Kolków, Wola Kol- lała wszelkich ułatwień przez cały czas pokowska i Klizin powiatu Noworadowskiego-wydzier- bytu w mieście i na wystawie.
zawione. - Polujący, bez upowaZnieuia dzierzawcy,
2) Przez tę part} .dni mego pobytu na
odpowiadać będą sądownie.
wystawie
przesunęły się przed mojemi oczami
(3-2)
H. M. P.
setki rozmaitych korporacyj i stowarzyszeń
handlowych, przemysłowych, rolniczych,
górniczych, rzemieślniczych, sportowych i t.p.
Wszystkie te stowan.yszenia przybywały na
w.ystawę grupami, pod przewodnictwem wybranych osób.
3) Widziałem miasta i wsie czeskie w
w Piotrkowie
grupach po paręset osób w największym poZawiadamia niniejszem że ~pisy na rok nowy rządku zwied~ające wystawę. W grupach
1899/1900 rozpoczną się w d. 20 Sierpnia r. b. takich spotykałem przedstawicieli różnych
Lekcy je zaś w d. 1 Września. W pensyj onacie stale francuzka i niemka. Lokal z d. 1 Lipca sfer i zawodów, tak, że obok lekarzy, prap!,zeniesiony zostaje do narożnego <loDI:I.I. wników, pedagogów, szli przemysłowcy,
S'VVierszcza, na tejże ulicy I-sze drobni rzemieślnicy, księża, robotuicy, służ
piętro.
(7-5)
ba i t. p.-wszyscy jak jeden mąż, razem odbywali podróż, razem zwiedzali wystawę
i osobliwości Pragi, razem bawili się i razem
J.!owracali do domu. Nikt nie krępował się
tern, że znajduje się w ,.,niewłaściwem
(jak-by u nas powiedziano) towarzystwie";
Do preyjmowania ogło_~eń przeciwnie-wszyscy mieli uszczęśliwione
z Sosnowca, Będzina, Dąbrowy, Zawiercia i wesołe fizyjognomije, bo znajdowali się w
i całego powiatu będzińskiego, do tegorocz- kółku "obywateli kraju".
nego Nnmeru Gwiazdkowego upoważniliśmy
4) Widziałem wielt matek z ludu i sfery
W-go p. :Ludwika Tadeusea mieszczańskiej, które przybywały z dziećmi,
JlTy_enackiego, urzędnika sosnowie- przepędzały z niemi po parę godzin dziennie,
kiego Towarzystwa kopalń węgla i zakła- tłomaczyły im to, co widziały i stamły się
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W innych miastach powiatowych gllbernii piotrkowskiej-osoby obok
wymienione, przyjmujące prenumeratę.

w. BENTKOWSKI

Henryka

OGŁOSZENIA.
Za ogłoszenie l-razowe k.IO
. od jednoszpaltowego wiersza
petitn.-Za ogłoszenia kilkakrotne po k. 6. - od wier· I
sza.-Za reklamy i nekrologi, I
oraz ogłoszenia zagraniczne
po k. 12 od wiersza.-Za ogło
szenia, reklamy i nekrologi na
l-ej stronie po k.20 od wiersza petitu.
~ Za tłomaczenie ogł. z języków
! obcych po 2 kop.~~_ wiersza.
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w miej scu:
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)
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II
kop. 8.
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zainteresować je wystawą, a publiczność
znów, jak jeden człowiek, bez niczyjego po·
lecenia, rozstępowała się im, robiła ułatwie
nia na każdym kroku i okazywała taki dla
nieh szacunek i uwielbienie, jakby to były
nie kobiety z Indu, a księżne lub monarchinie. Patrząc na to wszystko, pomyślałem
sobie w duszy: szczęśliwy naród! ten może
się spodziewać lepszej przyszłości.
Jakkolwiek wystawa w Radomiu, (czego
nikt wymagać nie może) nawet w milijono·
wej części nie dorówna prazkiej, to jednak
sądzę, że będzie warta zwiedzenia i, przy
dobrych chęciach ludzi dobr~j woli, niektóre
z zarządzeń prazkich dałyby się urzeczywistnić na wystawie w Radomiu, ma się rozumieć na małą skalę. Dla tego proponował
bym:
l) Aby dzieci szkół początkowych, tak
z Radomia, jak i okolicznych miasteczek
i wsi pod przewodnictwem swych nauczycieli zwiedziły wystawę. Należałoby tylko
wcześni~j pomyśleć o tern i uzyskać od wła
dzy naukowej odpowiednie pozwolenie, co
sadze nie przyszłoby z trudnością. Panom
n~uciycielom, na koszta podróży i pobytu
w Radomiu, należałoby obmyśleć chociażby
skromne subsydyja. Wystarać się dla dzieci
i nauczycieli o bezpłatne bilety lub po zniżonej cenie na przejazd koleją żelazną. W yznaczyć li tylko dla dzieci, bez udziału publiczności, jeden dzień dla zwiedzenia wystawy, ma się rozumieć bez opłaty. Wyznaczyć dla dzieci i nauczycieli bezpłatne kwatery i postarać się o ułatwienie wyżywie
nia ich przez dwa dni pobytu w Radomiu;
sądzę wreszcie . że Radomianie, gdyby tylko
komitet wystawowy odwołał się do ich pomocy, uie odmówiliby posiłku przybyłej na
wysta wę niezamożnej dziatwie.
Wyourażmy sobie, coby to była za uciecha dla dzieci, gdyby projekt ten był urzeczywistniony! Kto zna dzieci ludu i warunki
w jakich żyją, ten ocenić potrafi, jakąby
taka exkursyja sprawiła im przyjemność,
jakby uraziła się im w pamięć i jakby
sporo ich nauczyła przy objaśnieniach rozumnego przewodnika.-Powinniśmy pamię
tać o dzieciach, bo to są przyszli zastępcy
nasi, przyszli kraju obywatele; powinniśmy
wpajać w nie pewnego rodzaju zainteresowanie się sprawami społeczne mi. Wreszcie
niema o czem mówić: jeżeli Czesi, naród tak
mądry i praktyczny, uważali za pożyteczne
wezwać dzieci na wystawę i poczynili im
wszelkie możebne ułatwieuia, to nam w tym
względzie uie pozostaje nie więcej, jak tylko ślepo wstępować w Ich ślady . .
2) Pragnąłbym również, aby nasze korpo racy je i stowarzyszenia naukowe, przemysłowe, handlowe, sportowe i t. p. gremijalnie
pr. zyjęły udział w zwiedzeniu wystawy. Inteligencyja miast bliiszych lub mających uła
twioną komunikacyję, ma się rozumieć z
udziałem dam i młodzieży, również gremijal·
nie mogłaby zrobić wycieczkę do Radomia.
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o komunikowanie nam wamiejszych faNiejednokrotnie zdarzało mi si~ spotykać
Zi Ł.A. S X "0".
któw i ciekawszych wypadków. Proste podość liczne grupy osób z Dąbrowy, Łodzi,
danie wiadomości jest dostateczne; obroCZ~8tochowy i innych miast, które dla rozSprzęty zboźa_-Meteor.-Choroba bydła_-Usi
bienie należy do ,·edakcyi.
rywki i przyjemności urządzały wspólne wyłowanie umiejscowieuia jej.-Przeniesienie poczty.-Nieudana kradzieź.-Brak robotnika.
cieczki do Ojcowa. Sądz~, że o wiele poży
teczniejszą pod wieloma względami byłaby
- Ol'dery zagl·aniczlle.
N ajjaśniejszy
wycieczka do Radomia na wystaw~. Mło
[ u nas rozpoczęto sprzęt żyta, które w
Pan
najmilościwiej zezwolił na przyjęcie i
dzież miałaby możność przyjemnego przepli- pędzie okazuje się rzadkie i plon zaledwie
dzenia czasu, wzajemnego zapoznania się średni rokuje. Koniczyny i trawa sprząt noszenie: przez p. Gubernatora piotrko-wa wreszcie nauczeni<l się czegoś, a wszyscy nięte ale po większej części uszkodzone przez skiego rad. taj. K_ K. Millera orderu pruskiej

l

uczestnicy wycieczki osiągnęliby to wewnę
trzne zadowolenie, że swym udziałem w
zwiedzeniu wystawy przyczynili się do ogólnego dobra i poparli usiłowania ludzi dobrej
woli, tem więeej, że wobec lokalnych warunków, wystawy u nas niezawsze mogą
być urządzane.
Na zakończenie uważam za konieczne
zwrócić się do szanownego Komitetu wystawy radomskiej, a by zechciał skorzystać z
doświadczeni <I, jakie nabył komitet wystawy kieleckiej i uniknął błędów, jakie tam

okazały się,

a mianowicie:
Aby przedewsz.ystkiem postarał si~
o jaknajwiększe zareklamowanie wystawy.
2) Aby wysłał odezwy do osób zasłu
żonych społeczeństw.u na polu nauki, sztuki,
przemysłu, rolnictwa i t. p. z prośbą o przyjlicie udzialu w zwiedzeniu wystawy.
3) Aby instytucyjom handlowym, przemysłowym, gÓJ'Diczym, zarządom kopalń,
fabryk, wysylając zaproszenia na wystawę,
zaproponował wysłanie na nią swych pracowników na koszt kopalń, fabryk i t. p.
4) Aby postarał się dla przyjezdnych
o odpowiednią ilość mieszkań w mieście.
(W Kielcach wiele osób przybyłych na wystawę, z powodu braku mieszkań w hotelach
i domach prywatnych, nocowało w sąsie
dnich wsiach, lub wcale nie nocowało, przepędzając noc na spacen,ch po ulicach, lub
pogawędce w restauracyjach!).
5) Aby postarał się o zaopatrzenie sklepów, składów, restauracyj i t. p. w dostateczną ilość al'tykółów spożywczych. (W
Kielcach w ostatnich dniach wystawy brakło
chleba i mięsa!..).
6) Aby postarał sie o zl1pewnienie publiczności wygodnego j)owrotu z wystawy'
(W swoim czasie czytałem w pismach, że
lutniści łódzcy, czy też inne korporacyj e, bo
dobrze tego nie pamiętam, powracając z wystawy kieleckiej, dla braku odpowiednich
wagonów na drodze żel. iwangr.-dąbrowskiej,
zmuszeni byli jechać w wagonach używa
nych do przewożenia bydła, czy też aresztantów).
Aleksander Kalinkowski.
1)

---0.0---

PORADlUK DLA SAMOUKÓW.
"Poradnik dla samouków". Część II. Nauki
filologiczne. Nauki historyczne.
Pod redakcyją: Piotra Chmielowskiego, Ludwika Krzywickiego i Adama Mahrbllrga, przy
współudziale grona specyjalistów. Wydawnictwo Aleksandra Hofiicha i Stanisława Michalskiego. Z zapomogi kasy pomocy dla osób pracnjących na polu naukowem im. dora Józefa
lIfianowskiego_ Warszawa 1899. (Cena 80 k.)

"W c~łem naszem życiu umysłowem było
zaw.sze więcej artyzmu, niż wiedzy. Gdyby
z literatury naszej, należącej do najbogatszych, usucąć beletrystykę, spadłaby ona do
najuboższych. Naturalnie, ten ciągle powta
rzający się objaw musi mieć swoje źródło
w duchowej istocie narodu, która zresztą
odsłoniła się i w innych kierunkach, wszę
dzie okazując przewagę wyobra,źni nad 1'0zumem"-tak pisał niedawno Swiętochow
ski, w jednym ze swycb felijetonów.
"Między polakami widać coś na kształt
cofnięcia.
Przed dwudziestu I<lty ten nadzwyczajnie poetyczny naród począł okazywać zajęcie się filozofiją, naukami pl'7.yrod-

deszeze. Za to owsy, i kartofle zopowiadają plon więcej niż średni, jeżeli na. kartofle
nie padnie zaraza.
Parę dni temu widzieliśmy tu w nocy przed
miastem przez dobre pół minuty lecący cu·
dnie piękny meteor.
Od kilku tygodni pojawiła się na bydle
r.horoba racici pyska (jaszczur); początek
jej powstał w dominium Łask, w którem dotąd grasuje, rozszedłszy się po całem mieś
cie i sąsiednich wsiach. Pomimo energicznych środków przedsięwziętych przez miejscowy nadzor policyjno - weterynaryjny,
choroba nieustaje, choć dalej się nie rozprzestrzenia. Władza wydała surowe polecenie, aby nie wywozić z miasta skór i mleka,
zabroniła targów i wstrzymała zupełnie wydawanie świadectw na bydło wogóle. Jedynie
tym rozporządzeniom zawdzięczamy, że
zarazę umiejscowiono. Jeżeli jednak pachcirzae tutejszego dominium będą wciąż rozwozić mleko jak dotąd-to i chorobę po
powiecie rozw loką; jcst ona bowiem b. ła
two zaraźliwą·
Parę dni temu przeniesiono pocztę do nowego lokalu, który elegancko i wygodnic
dla publiki urządzono; tego unia jednakże
nie zdążono przenieść kasy, która pozostała
na starem mieszkaniu, pod opieką zwykłej
straży. Tymczasem na nowem locum w nocy, złodzieje skradli skrzynkę z markami
używanemi do książeczek kasy
oszczęd
ności, w sumie około 1500 rs· i na drugi dzień
te skrzynkę znaleziono w życie rozbitą, bez
marek. Na ślad złodziei dotychczas nie natrafiono, chociaż tejże nocy w kilku jeszcze
domach usiłowano dokouać kra·dzieży.
Brak ludzi do żniw na porządku dziennym; za to na szosie tlucze kamienie kilkadziesiąt a może setka ludzi, uajpotrzebniejszych teraz do robót w polu. Przecież kamienie możnaby potłuc i potem.
W. Kępiński.

Korony I klasy i przez naczelnika kancelaryi asesora kolegijalnego Włodzimierza Pil'amidowa orderu Czerwonego Orła 4-·go
stopnia.
- Kolejka Pioh·ków-Sulejów. Z kilku otrzymanych przez p. Psarskiego propozycyj od różnych firm, gotowych podjąć się
budowy rzeczonej kolejki, jedne są jak zwykle mniej, drugie wi~cej dlań korzystne.
Gdyby z pomiędzy tych ostatnich wybrał
koncesyjonaryjusz najkorzystlliejszą i zaproponował jej pl,zyjęcie projektowanej przez siebie spółce miejscowych piotrkowskich kapitalistów, sądzimy, że rzecz ta dałaby się ła
two i dość prędko zakończyć. Zamiast tego
jednak, p. Psarski wystąpił z projektem
tymczasowego zorgl1nizowania grupy wierzycieli, a następnie z takowej -Towarzystwa
Akcyjnego, prz yznając przyszłym akcyjonaryjuszom tylko 6% z czystego zysku; pozostalą zaś resztą chce się z nimi na pół dzielić_ - Taka wieczysta służebność koncesyjonaryjusza (że się tak wyrazimy) na
akcyjach Towarzystwa, ograniczając raz
na zawsze ich wartość, nie zdaje nam się
właściwą. Niechby p. Psarski wziął sobie
tych akcyj za 50, za 100 tysięcy rubli, ale
żadnycu podol))]ych powyższym ograniczeń
uie stawiał; - w takim razie zawiązanie
się miejscowej spółki byłoby daleko prawdopodobniejszem. Jest to zdanie ogólne
tych, którym rozesłano ostateczny projekt
pana Psarskiego, projekt, który oto dosłownie brzmi jak następuje (Nawiasowo
dodamy, że przypuszczalny dochód brutto
z projektowanej kolejki wynosić ma rb.
106,000 rocznie, z czego na koszta eksploatacyi odtrącić wypada podług dość ści
słych obliczeń 47,000 l"b):
"Projekt umowy" pomiędzy koncesyjonaryjuszem kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów
a przypuszczalną grupą tutejszych kapitalistów, brzmi dosłownie jak następnje:

~Grupa kapitalistów w liczbie osób Y. zobowiazuje się dostarczyć kapitału potrzebnego na wybudowanie i explostracyję kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów a mianowiecie: Pan K ... X. tys. rb.Pan B ... X. tys. rub. i t. d. razem sumę _ . _ .
~Sumy te wpłacone będą "IV następujący sposób: 60%
przy podpisauiu aktu, 15% za l'ok, 15010 za dwa,
Prosimy czytelników naszych z miasta 10% za trzy lata od daty aktu.-Gdyby który
Plot1'kowa i calej piot1'kowskiej gube,'nii z członków grupy kapitalistów niedotl'zymał ter-

---(e,.--

Jrroni/al PiotrKOWSKU,

I

niczemi i wogóle poważniejszemi procesami
myślenia. Tymczasem cała powaga wzięła
w łeb. Ludzie znowu rzucili się do muzyki
i do poezyi, a odwrócili się od kwestyj pouczających.
'1'eatry są pelne, na koncerty
tłoczą się jak na odpust, ale za to sale odczytowe są pnste"-tak skarży się Prus niedawno w jednej ze swych kronik.
Przytoczyliśmy tu zdania ludzi, stojących
na straży naszego życia społecznego i umy·
słowego, badających pilnie stan tętna ży
ciowego. Ludzie ci, wnikając w stan ducha narodu, sercem i rozumem spostrzegają,
z boleścią zapewne, że społeczeństwo nasze
coraz więcej zaczyna żyć wyobraźnią, C'lę
sto bardzo spaczoną. Jak woda uie może
służyć za dostateczny pokarm dla istnienia
organizmu, tak również i społeczeństwo nie
może się ostać wśród innych narodów bez
nauki. Dla całokształtu życia narodu potrzebną jest wiedza, która jedynie powinna kierować jego myślą i życiem.
Dla innych narodów nauka stanowi rdzeń życia i rozwoju,
poezyja jest dopiero przysmakiem, łakociem,
odpoczynkiem. U nas wydaje się, że dzieje
się przeciwnie, poezyja stanowi kwestyję
bytu i życia. W rozmowach salonowych i nie
salonowych beletrystyka jest treścią; około
niej obraca się cały tok rzeczy.

Nadzwyczajny rozwój obecny u nas poezyi, sztuk pięknych, a upadek zamiłowania
do nauki zapewne dałby się łatwo wytłoma
czyć warunkami życiowemi. Ale pamiętaj
my, że napr6żno szczycimy się obecnie owym
rozwojem, który jest chwilowym, czasowym,
pu którym może nadejść posucha. I wtedy
nic nas nie uratuje od zatonięcia w falach
zapomnienia, nic - prócz nauki!
Bo "wiedza-to potęga" jak słusznie twierdzą. Ona tylko może nas wespl'zeć, ona tylko
da siłę i sprężystość myślenia; nauka tylko
może być naszą kierowniczką i przewodniczką. Nie napróżno zachęcają nas do nauki,
nie napróżno nawołują nas do wiedzy ludzie
myślący.
Z tą myślą wydają dzieła naukowe, które
niestety zalegają pólki ksi~garskie, nieza-

kupione; z tą
aLy nas w niej

myślą popularyzują wiedzę,
rozkochać, ahy wrócić nas w
stronę p.oważniejszą z nas, których głowy

stale obładowują się powieściami.
Ludzie ci spostrzegają w społeczeństwie
wiele symptomatów zblazowania pod każ
dym względem, wiele oznak choroby; więc
nic dziwnego, że zalecają środki uzdrowienia i ratunku.
I tak dalej można snuć myśli na tle tego
wątku, który nawinął się nam pr~y ogląda-
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to wybrani trzej pełnomocnicy czki na snmę jaką grnpa mniej dostartzyła in iż
mocni na miejsce jego dopuścić innego wyżej wskazana suma. Traktowanie o pożyczkę jej
a straty i koszta jakie z tego wynikną warunki układają wspólnie kODcesyjonaryjusz z peł
poniesie nie terminowy członek.-Ponieważ do- nomocnikami czyli Radą nadzorczą, a warnnki przystarczouy kapitał jest wyłącznit przeznaczony na jęte przez Radę obowiązują całą grupę. Uczestbudowę a następJlie explotaęyję kolei podjazdo- uicy gru(Jy udzielają pełnomocnikom IJrawa przyjwej Piotrków-Sulejów, przeto kapatałiści wybie- mować zobowiązania ojJllt"te na sumie iciJ udziałów
rają z pomiędzy siebie 3-ch członków uczestników, w grnpie, a nie ua inuym ich majątku_ Dla kOlltroli
którzy stanowią Radę Nadzorczą i są zarazem rozchodów, a następnie i przychodów, pełnol!loc
p"łnomocnikami grupy. Do Rady uadzol'czej należy: niey grupy przyjmują dla przedsiębiorstwa przez
zebranie wypłaconych sum pr2'ez członków grupy, siebie wyuranego buchaltera; reszta personelu zai następnie ulokowanie tych sum w instytur.yi leży od koncessyjonaryju8za_
finansowej prz~z siebie za .odpowiedzia~uą uznanej,
A o' O deklaracYJ-'1 pr~ed wstepna J' aka
na rachunek bIeżący; dalej asygnowame tych s u m .
~ • (
.c
• '
•
na wydatki potrzebne przy budowie i explotacyi; obowIązany ~łozyc przed podplsamem podalej kontrolowanie zrobionych wydatków przez wyższej umowy, każdy, pragnący do przedkon~esyjonaryjusza, który m.a
~rawo ~yspono- siębiorstwa tego należeć jako przyszły akwaDIa 20,000 r.b., a po uz?,skanJll okceptacYI od Ra- cyJ'onarYJ'usz,
dy nadzorcze) na zrobIOny wydatek tym samym
.
"Ja niżej podpisany • . • . . . • • . . .
zyskuje dopełnienie do powyższej sumy. Decyzyj!)
Rady nadzorczej zapadają większością głosów; zobowi~zuję się na war~nkach w zarysie ogól·
każdy jej człon~k posiada jeden głos; w razie nym mI znanych przystąpIć z sumą . . . . . .
wyniknięcia kwestyi pomiędzy Radą a koncesyjo- ty~. ru)Jli jako uczest~ik grupy kapitalistów mają
naryjuszem przysługnje prawo zebrania wszyst- CilJ na celn dostarczeDle potrzebnych fuuduszów dla
kich uczestników grnpy, które to zebranie decy- budowy i explotacyi kolei podjazdowej PiotrkówdUje większością głosów na zasadach niżej wy- Sulejów, na którą koncesyję otrzY!llał St. Psarski.mienionych.
Gdybym nie dotl'zymał tej mojej deklaracyi zoboDostarczone sumy przez kapitalistów nie moga wiąznję się wynagrodzić wszelkie straty i koszta
byĆ wymagane przed opływem terminu koncesyi jakie z mojej przyczyny ponieśli interesowani.
i nawzajem koncesyjonaryjusz nie ma prawa wy.Zobowiązuję się również stawić osobiście lub
płacać ie·h przed tym terminem gotówką. Dłng przez pełnomocnika w dnio ozuaczonym osobnem
ten powinien bye wypłacony przez koncesyj ona- wezwaniem na zebranie, mające ua celu wybór
ryjuHza akcyjami po uzyskaniu odpowiedniego po- Rady nadzorczej czyli pełnomocników grupy.
zwolenia rządowego na utworzenie towarzystwa
akcyjnego. Po wypłacl'niu należnych sum akcyjami
- BUl"Za zeszłouiedzielna.
W zeszłą
przez
koncesyjonaryjusza grupie
kapitalistów niedziel~ o godz. 2 popoludniu miasto nasze
i otrzymania na to pokwitowania od pełnomoc
pików grupy, ustają tem samem I'I"szelkie do niego nawiedziła burza: trwała onCl blizko dwie
pretensyje kapitalistów. Gdyby koncesyjonaryjusz godziny zostawiając po sobie miejscami
nie raczył się zająć lub nie chciał co na jeduo wy- straszne spustoszenie. Pioruny · biły jeden
chodzi, to niniejszem aktem upowaZnia pełnomo za drugim, budząc postrach wśród ludności,
cników grupy do poczynicnia starań i wyjednania
1
odpowiedniego pozwolenia na utl'l"orzp.nie towa- O godz. 2 / 2 piorun zapalił budynek drewniany
rządowy,
przylegający do piekarni
rzy.twa akcyjuego na zasadach niniejszym aktem
objętych. Akcyje mają być 500 rub.
Na zebraniu wojskowej przy ulicy Sulejowskiej, gdzie
ogóluem akcyjouaryju~zy posiadacze 3000 rub. wkrótce dla ugaszenia wszczętego pożaru
mają jeden głos, lccz nikt nie może mieć więcej
nad 5 głosów choćby największą ilość akcyi po- przybyły cztery oddziały straży ogniowej,
siadał;-prawo
głosu mają
ci tylko posiadacze co prawda w małym komplecie, z powodu
akcyi, którzy najmniej na 6 miesięcy przed zebra- zbyt lichego alarmu (w Ulektórycb punkniem złożyli dowody zarządo\vi o ich posiadaniu. tach miasta wcale nie było go słycbać wśród
"Koncesyjonal'yjusz zobowiązuje się od daty zawarcia aktu wypłacać 5% od wpłaconych sum przez l'yku szalejącej nawałnicy). Odwaga i nadgrupę a to na czas trw:mia budowy w ratach ludzki wysiłek dzielnej stl'aży, która WŚI'ód
1/2 rocznych z dołu. Procent ten przestaje obowią bicia piorunów i gradowej ulewy, nie ustę
zywać koncesyjonaryjnsza z dniem otwarcia ruchu powała z zajętcgo posterunku, nie pozwoliły
na na kolejcel od dnia tego koncesyjonaryjusz do- rozszerzyć się dalej ogniowi na przylegające
pnszcza kapitalistów do udziału w zyskach, a miatuż sąsiednie budynki drewniane. W pło
nO\'licie:
"Ogólny koszt budowy kolei podjazdowej obra- nącym budynku znajdowało się dwoje dzieci:
chowano na 336,000 rub. z których 305000 rub. do- chłopiec lat 10 i dziewczyna lat 14j oboje
starcza grupa kapitalistów w terminach na po· piorun podczas
uderzenia kontuzyjował
czątku aktu wskazanych a 30,000 rub. l'3chuje się
na pokrycie juz poniesionych kosztów przez konce- i mocno poparzył; na razie zakopano je
syjonaryjusza; ta zatem Buma 336,000 rub. ma pierw- w ziemię, poczem odwieziono do szpitala.
szeństwo do dochodu jakie da przedsiębiorstwo do Drugi piorun wpadł przez komin, a następ
wysokości 60f0 i w tym stosunku rozdziela ten donie przez otwarte drzwi do mieszkania rochód pomiędzy uczestników grupy odpowiednio do
wpłaconych sum; po otrzymaniu zaś dochodu po nad botnika Cieślika w domu p. M. Dąbrowskiej
60f0, przewyzka dzieli się na dwie połowy: jedna idzie na Krakowskiem- Pnedmieściu, gdzie równa dodatkowe oprocentowanie wyżej wymienionych nież kontuzyjował syna tegoż,Jakuba lat 18.
Bum, a druga połowa dla koucessyjonaryjusza.
Na ulicy wiodącej do Rokszyc za tunelem,
"Wrazie niedostarczenia prze:! grupę kapitalistów
potrzebnego kapitału w ilośei 306,000 rub. koncesyj 0- piorun zabił gospodarza Tomasza Domarań
naryjuszowi przysługuje prawo zaciągnięcia poży- czyka, gdy wszedł na górę dla podstawie-

nia naczynia na poddaszu, gdzie przeciekała woda.
Burza zeszłoniedzielua głównie dała się
we ~naki wszystkim bez wyjątku mieszkań
com ulic za tunelem dr. żelaznej, wiodących
do Rokszyc i do Byków, gdzie woda na ło
kieć wysokości
zalała
ich mieszkania,
niszcząc
wszelkie mienie, oraz zna jdujące się zapasy żywności w
viwnicacb,
N a ulicach tych woda, tworząc formalne jeziora, zabarykowala wszelki dostęp
do domów, do których chcąc się dostać, trzeba było przewozić się, luu też brnąć po pas
w wodzie.
Mieszkańcy zatunelowi, przy drodze do
Byków osiedleni, występują nawet z powodu tego zalewu z akcyją sądową pn,eciwko
drodze żelaznej, która-przez zagrodzenie
(poniżej nieco, w stronę Warszawy) naturalnego spadku do Strawy-stała si~ bezpośrednią przyczyną zatamowania ~odpływu
i cofnięcia się całej masy wód ku sąsiednim
domostwom i posesyjom; gęste bowiem sztachety owego zagrodzenia, zatrzymując wszystką słomę i siano płynące z okolicy, utworzyły
z nich nieprzypuszczalrrą tamę w miejscu
właśnie największego naturalnego spadku
wód do koryta Strawy. Ztąd wód tych nagły napływ i naglejszy jeszcze wylew.
Na alei Aleksandryjskiej w domu p. F. Kę
pińskiego, gdzie znajduje się sklep w suterynie, woda dostawszy si~ doń, zniszczyła
worki z mąką, kaszą, cukrem i t. d. robiąc
na kilkaset rubli szkody. Na stawie miejskim w ogródku przy alei, amatorzy wiosło
wClnia jeździli łódką pomiędzy drzewami, po
całym placu, wjeżdżając nawet do "Wodewi·
lu". Po kilku godzinnej przerwie o gd~inie P/2
w nocy, burza powtórzyła si~ po raz drugi;
tym jednak ra~eru obeszło się bez wypadku
z ludźmi.
K.
- Utrapienie-pociecha! Jedna z obywatelek gospodarująca na folwarku pod
Strykowem, donosi nam, że miała stróża,
lG którym uie mogła sobie dać rady: robota
każda szła mu tak wolno i opornie, że to,
coby powinien był zrobić wciągu jednej rannej półdniówki, rozkładał na trzy ranne pół
dniówki. Nb. półdniówki wieczorne, od połu
dnia do wieczora, powinien był spać, mając
obowiązek, jako stróż, czuwania nocnego.
To utrapienie ze stróżem i z jego niech~cią,
czy niedoł~ztwem, ciągnęło się lata całe-aż
odkryła się wreszcie przyczyna tej rzekomej
niechęci: poczciwy człowiek nie mógł zbyt
energicznie prac?wać, gdyż ... większą część
czasu popołudmowego, przeznaczonego na
sen przed całonocnem tltróżowaniem, prze·
znaczał na wyuczenie się czytania!.. Gdy
się już jako tako poduczył i gdy się ta umie-

niu książki pod tytułem wyżej w całości wypisanym. Niero'lwiui~te to dostatecznie myśli dorywcze, tak jak w każdym artykule
dziennikarskim, ale niechaj służą za przedmowę do tej książki.
Wydaną oua została
właśnie w tej myśli głębszej, że stanie się
lekarstwem uzdra wia jącem.
Książka, której część II wyszła obecnie
z druku, przeznaczona jest dla tych samouków i niedouków, którzy umiłowawszy jakąś gałęź wiedzy, chcieliby się z nią dobrze
zapoznać, głębiej ją zbadać.
Niedouków
takich jest milijUlIj każdy z niższem lub
wyżs~em wykształceniem czuje braki swe,
bo żadna szkoła, żaden uniwersytet nie daje
całości objęcia uauki nawet w pewnej tylko
gałęzi; szkoła właściwie tylko przygotowywa
nas do zajmowania się nauką.
Kto więc czuje pustkę w życiu, kogo nęci
lepszy świat nauki, komu tęskno do silniejszych podstaw życiowych, w książce tej
znajdzie wskazówkę, jak zająć się nauką
w t~j lub innej galęzi wiedzy umiłowanej.
Książka ta w pitrwszej części, która wysda roku zeszłego i w drugiej części obecnej,
ułożoną została w ten sposób, że korzystać
z niej mogą i sł~biej rozwinięci i posunięci

jącym daną gałęź nauki w ogólnym rzuciej
nalit~pnie wyliczono dzieła autorów, których
trzeba studyjować dla obeznania się z nauką; przy wielu wreszcie działach wyznaczono zadania do opracowań, które samouk sarn
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Część druga zajmuje się następujące mi
naukami:
l) Językoznawstwo ogólne, opracował Jan
Karłowicz; Język polski, Ad. Ant. Kryńskij
Stylistykę czyli teo1'yję prozy, Stanisław Mieczyński; Poetykę, Bronisław Chlebowskij K1'ytykę, Piotr Chmielowski. Języki, francuzki,
angielski, niemieckii jilologiję klasyczną
specyjaliści tych nauk.
2) Na1bki histo1'yczne, wstęp ogólny, napisał Ludwik Krzywicki. Histor-yję powszechną, opracowali Tadeusz Korzon i Szymon Askenazy przy współudziale kilku specyjalistów. History}ę polską - Władysław
Smoleński.
History}ę literatury powszechnej-Edward Grabowski. Hino1'yję lite1'atw'y polskiej - Piotr Chmie-lowski i Bronisław Uhlebowski.
Hist01'yjr: sztuki-Ignacy
Matuszewski. Historyję nauki-Adam Mahrburg.
Historyję 1'OZWOju społecznego (kultury)opracował Ludwik Krzywicki. Historyję jilozofii-Adam Mahrburg.
W końcu zamieszczonym został wykaz
wydania pism 60 wybitnych autorów polskich, ułożony przez Stefana Dembego.
Każdy z d~iałów - wyżej wyszczególnionych poprzedzony został wstępem poglądo
wym .więcej lub mniej obszernym, wykłada-

powinien odrabiać.
W uwagi krytyczne co do tego wydawnictwa nie możemy się naturalnie wdawać. Zapewne specyjaliści spostrzegą, że ten lub inny dział opracowany został lepiej, więcej
szczegółowo, czasami wytrawniej i wi~cej
pedagogicznie, niż inny, ale rzeczy te należą
do specyjalilltów.
Tu chcemy jeszcze ~wrócić uwagę na to,
że autorzy wydawnictwa chcąc si~ dowiedzieć, o ile ksiąika ta odpowiedziała potrzebom samouctwa, zwracają się z prośbą do
samouków o danie odpowiedzi na pytania
następujące:

l) Wiek czytelnika. 2) Kawaler czy żo
naty (panna czy mężatka?), jeśli żonaty to
w jakim wieku. 3) Miejsce zamieszkania
czytelnika (miasto, osada, wieś).
4) Jakie
odebrał wykształcenie (domowe, szkolne),
czy zna języki i jakie. 5) Rodzaj zatrudnienia, ilość czasu, który przeznac~a tygodniowo na czytanie systematyczne. 6) Co pl'agnie osiągnąć przez c~ytanie systematyczne.
Do której z nauk ma najwi~ksze upodobanie
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jętność jego wydała, zapytany, kto
go nauczył czytać, odpowiedział:
- nA któżby mnie nauczył, jeśli
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i kiedy wybol'czych; raczej starać się uależy o postawienie przed każdemi wyborami takich
nie Bóg kandydatów, którzy mając ogólny mir
Najśwititszy. Widząc jak się dzieci uczą i poważanie w okolicy, mogliby zadowolnić
w sąsiednich chałupach, nie mogłem spać, wszystkich bez wyjątku wyborców lub przybo mnie żałość za gardło chwytała. Gdy najmniej tę ich lepszą cząstkę, która by stwodzieci g}ośuo się uczyły, słuchałem; naza- rzyć mogła większość.
Oczywiście, należy
jutrz pożyczałem lamentarza i dochodziłem, włoś cian oświecać i objaśniać o co główktóre A, a które B; potem przystawiałem nie rzecz idzie, oraz zwracać uwagę icb,
lamentarz do tych książeczek co ma karbo- aby si~ nie dali rozmaitym aferzystom wy~y od państwa i tak pracując, modliłem się prowadzać w pole "czapką, papką i soląu.
cIągle, aby Matka Boska i Jezus kochany
- Słuszllie skarży się korespondent
pozwolił mi choć na rok przed śmiercią czy- łódzki "Kur. Codz." na tych pp. bankierów
tać i rozumieć, co stoi w tych róźnych księ lub banki publiczne, które o zainkasowaniu
gach u.
u nich weksla ani nawet pisną wystawcy teOl'zywiście, po tem odkryciu, utrapienie goż . I zkąd że ten człowiek ma wiedzieć
ze stróżem, zmieniło si~ w pociechę; robotę w terminie płatności gdzie się jego weksel
skrócono mu do lO-ej zrana. Kończąc ją znajduje? Ztąd wypływa ... że choć ma, od 8az młodzieńczą werwą, leci teraz stary co- mego rana gotowe pieniądze na jego wykudziennie pu książkę, rad, że nie potrzebuje pienie - musi mimo to nieraz zapłacić} 50 k.
się kryć z nią i, że może wyłącznie jej po- rejentowi za zejście doń z protestem .
Zaprawdę, gdzie tu sens w tern wszystświęcić parę godzin!.. Signum ternporis!
- (Nadesłane). Szanowny Panie Redak- kiem, gdzie logika?. Wzmiankujemy zaś
torze! Znając pańską gotowość do obrony do- o tern, gdyż ta sama idyjotyczna procedura
bra publicznego, pozwalam sobie najuprzej- kołacze się i po niektórych bankach piotrmiej prosić o pomieszczenie w "Tygodniu" kowskich.
- W sprawie wykl'yeia miejsca pobynastępujących słów kilka:
kasyjera z Łasku Dimitrjewa, 71Gaz. Kał."
tu
K6lko Myśliwych piot1'kotOskich, ze wzglę
du na warunki otmosfel~czne roku bieżą podaje kilka interesujących szczegółów.
cego (wobec których połowa gniazd kuro- Dwa tygodnie temu dyrektor komory w Gropatwich uległo zniszczeniu i duźo kuropatw dzisku, mając podejrzenie na niejakiego Modrugi raz niosło jaja ) zobowiązało się ściśle szkiewicza ze Stawiszyna, kazał go poddać
stosować do następujących terminów roz- rewizyi osobistej. Przy rewizyi znaleziono
poczęcia polowań: 1) od 3/ 15 lipca wolno kilka listów, a między innemi adresowany
polować na ptastwo bł.:>tne, 2) na kuropa- do Dimitrjewa, brata kasyjera z Łasku i bfoDyrektor listy skonfiskował
twy i przepiórki od 12/24 sierpnia i 3) sz~iewicza.
i
z
nich
dowiedział
się, że Dimitrjew uciekł
na Zające od 3/ 15 września.
Panowie pmwdziwi myśliwi nie należący za granicę przez Stawiszyn, a następnie
do kółka, którym jednak bogactwo kraju przez tak zwaną "zieloną komorę"; że w Łaszarekomendowano Dimitrjewowi nieleży na sercu-jakkolwiek przepisy my- ku
jakiego
Sztiftera, który zajmował !;ię prześliwskie dla Królestwa Polskiego pozwalają
na zające i kuropatwy polować już od 1/ 13 prowadzaniem emigrantów przez "zieloną
sierpnia-mamy nadzieję również chętnie granicq". Dlatego też D. prosto z Łasku:
zastosują się do powyższych terminów. Strze- przejechał do Stawiszyna, tu jednakże Józefa
lanie bowiem do kuropatw "Zielonek" i za- Sztifezta nie znalazł, gdyż ten zmarł przed
jęcy "Rękawicu , lub do kotnych samic (stary kilku laty. Natomiast udał się do Hermana
zając samiec do października siedzi w błot Sztiftera, który wraz z niejakim Englem,
nych krzakach) jest wprost hańbą dla praw- przeprowadzili Dimitrjewa do Bolesławia
w Prusach, zkąd niejaki Kohn furman z Pledziwego myśliwego!...
J. M.
szewa zawiózł go na kolej i polecił listem
Piotrków 27 lipca.
- Wybory powtórne (?) na sędziego rekomendacyjnym swemu znajomemu w Bergminnego w gminach Dąbrowa i Maluszyn linie. Z Berlina Dimitrjew, dostał się w ten
w pow. noworadomskim wypadły nie bal'- sposób do Hamburga; z Hamburga zaś do
dzo po myśli ludziom poważniejszym. Wię Ameryki; był on wprost eskortowany przez
kszość, która się nie spodziewała takiego kolegów Kohna. Podróż do Ameryki koich rezultatu, wolałaby mieć sędziego gmin- sztowała przestępcę kilka tysięcy rubli. W
nego nunaczonego z urzędu-.iak zapewnia Ąmeryce Dimitrjew założył sklep na spółkę
nas nasz korespondent! My jednak sądzimy z jednym z ajentów, którzy go eskortowali;
iż niema racyi dobrowolnie odstępować i re- spólnik jednakże prędko się z nim załatwił
zygnować z przysługujących gminie praw za:brawszy mu 20 tysięcy rubli. Wtedy Dimltrjew nie znając żadnego z obcych języlub jakie tematy najwięcej go zajmują. Czy ków i nie wiedząc do kogo ma się udać
i jakie książki naukowe czytał z zajęciem. o sprawiedliwość, uprosił swych opiekunów,
7) Jakie napotykał trudności przy czytaniu aby ci go wysłali z powrotem do Europy, co
systematycznem ~edług wskazówek "Pora- też przed kilku dniami spełnionem zostało.
Przybywszy do Europy D. przyjechał najdnika " . Jakie zroóił postępy. 8) Jakie znajduje braki w "Poradniku" i mianowicie w przód do Pleszewa, lecz Kohn nie chcia,ł go
których działach. 9) Czy oddaje si~ czyta- u siebie zatrzymać i wyprawił go do znaniu sam, czy też w towarzystwie innych. jomych w Jabłoni w Austl'yi, sam ~aś zobo10) Czy robi streszczenia z książek przeczy- wiązał się przesłać list zbiega do rodziny,
tanych lub 4wypracowania na dany temat. wręczenie tegoż poruczając Moszkiewiczowi.
W ten sposób odkrywszy ruiejsce pobytu
11) Czy ma możn ość dostawa nia książek
i pism peryjodycznych. 12) Uwagi dodatko- zbiega i jego wspólników, władze tutejsze
zaj ęły się przedewszystkiem aresztowaniem
we nie objęte kw estyjonaryjuszem.
Odpowiedzi, możliwie obszerne, na pyta- Moszkiewicza i Eugla (Sztifter zbiegł za
nia powyższe, trzeba przesyłać pod adresem granicę), a następuie zawiadomiły telegl'awydawców Poradnika w redakcyi "Prawdy". ficznie o odkryciu prokuratora piotrkowskieNiewątpliwie wydawcy znajdą wysokie go.
Tyle "Gazeta Kaliska " . Tu u nas krążą
zadowolenie z dobrego czynu, jaki zrobili
wydając książkę powyższą, bo spodziewać wieści, że zbieg wróciwszy do Europy, legisię należy, że ona nietylko szybko rozkupio- tymuje się jako amerykański poddany i, że
ną zostanie, ale co większa, może jakaś spo- to właśni utrudnia wydanie go tutejszym
ra garstka ludzi skieruje myśl swą w stronę władzom, do czasu przeprowadzenia odpobadań naukowych, o których dotychczas nie wiedniej z władzami zagranicznemi korespondencyi.
.
pomyśleli.
- Nowa choroba ... damska. Swiat leKto zaś zakosztuje nauki, ten ją pokocha,
z pewnością i umiłuje, a takich niech u nall karski łamał sobie od dłuższego czasu głowę nad zbadaniem przyczyny pewnego stabędzie jak najwięcej.
nu chorobowego, spotykanego wyłącznie
tylko u kobiet. Stan ten objawiał się opu---c:+)---
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chnięciem i bólem st;łWóW w prawej lub lewej ręce. Jeden wreszcie z lekarzy wpadł na
domysł, że przyczyna choroby tkwi w_ .. sukniach. Oto młode i hołdujące modzie panie
mają zwyczaj, czy w deszcz czy w pogodę,
unosić lekko tren swej sukni, ażeby prze chodniom pokazać piękniejszy nieraz jej spód
niż wierzch, a przy tern zaprezentować zgrabną nóżkę w braku rozumnej główki! .. Przy
czynoości tej, ręka i tak już krępowana
nadmiernie obcisłą r~kawiczkl!, przybierać
musi pozycyję nienaturalną i niewygodną.
Obieg krwi zostaje utrudniony, a przy czę
stszem i dłuźszem wykonywaniu tej czynności, następują objawy chorobowe, powyźej opisane.
- W obejściu pl'ostego ludu z podróżu
jącymi na rowerach zaszła w okolicy Piotr-

kowa w o!;tatnich czasach zmiana na lepsze.
Obecnie i u nas już, na podobieństwo innych
cywilizowańszych okolic naszego kraju, lud
witać zaczyna życzliwie pl'zejeżdżających kolarzy i psami ich już nie szczuje. Z rozmów
wreszcie, prowadzonych z przechodzącymi
włościanami, widocznym jest już pewien
sympatyczny podziw ich dlaszybkości loko m o
cyi kołowej, chęć nawet nauczenia się tej
jazdy i żal, że z powodu drożyzny maszyn,
tak utrudnione jest ich nabycie.
- Spaeel' 118 roweI·ach.
Kilku tut~j
szych amatorów jazdy kołowej udało się
w zeszłą niedzielę o godzinie 6 z rana na spacer d() Spały, gdzie stanąwszy o godz. 10
unikn(;tło dziwnym trafem zetknięcia się z
szalejącą w całej okoIic.y burzą, która Spałę
w koło tylko obchodząc, przesyłała jej dalekie jeno swych gromów odgłosy.
Podczas
gdy z zaciągniętego gęstemi chmurami nieba, pomiędzy Piotrkowem a Tomaszowem
bił piorun za piorunem i lał deszcz strumieniami- w Spale padał on tylko przez pół
godziny, obfity wprawdzie, ale spokojny.
- Dwie I'ejentury wakują jednocześnie
w naszej guberni : jedna, która miała być
skasowana, pozostaje nadal -- po rejencie
Glazerze w Piotrkowie; druga w Widawiepo rejencie Szebece.
Egzamin konkursowy
na tę ostatnią odbędzie się w dniu 28 sierpnia.
- P. Koller Edward, b, artysta scen
prowincyjonalnych, ma zamiar dać na scenie tutejszego teatru letniego wieczór dramatyczny. P. ·K. należał bezprzecznie niegdyś do lepszych naszych artystycznych
sił na prowincyi.
- Oj mostki nasze niektóre-istne potrzaski na szczury: wstaw nogę, to ją skaleczysz napewno, jeżeli nie złamiesz. Jeden
z takich mostków (istna klawiatura z desek)
istnieje przed posesyją p. Wróblewskiego,
tuż przy placu bernardyńskim.
Zwracamy
nań uwagę policy i, tern wi~cej, że posesyja
to uczęszczana, jako mieszcząca skład hurtowy piwa warszawskiego i najwiEtkszą w
mie~cie lodownię.
- 1 ' 1'Z)' kozy.

Przy ulicy Bankowej, na
jednym z pustych, niezabudowanych jeszcze
placów, pasły się od paru tygodni trzy mło
de, wesołe kózki. Aliści w zeszły poniedzialek, po owej pamiętnej burzy, zostało ich
dwie tylko, bezustannym beczeniem ' dających wyraz swego bólu i rozpaczy po stracie towanyszki . Co się z nią stało: czy sie
otruła czem, czy padła rażona piorunem~
nie wiadomo; dość, że znaleziono ją w rogu
placu pod parkanem nieżywą!
- Wypadek pod Rokicinami. W zeszłą
niedzielę w nocy podczas szalejącej burzy
na 107 wiorście kolei warsz.-wied., w pobliżu stacyi Rokiciny, jechał wóz naładowany
towarem, na którym siedziało czterech męż
czyzn. Woźnica myśląc, iż droga jest wolną,
gdyż przejazd nie był zamknięty-wjechał
bezpieczny na tor, gdy tymczasem od strony
Warszawy wpadł nań pociąg towarowy
Nr. 124, miażdżąc na miejscu konie, wóz
i dwóch ludzi. Dwaj drudzy siedzący na tyle wozu odnieśli ciężkie pokaleczenia, tak,
iż niema najmniejszej nadziei utrzymania ich
przy życiu.
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- Ze uDliej~tne prowadzenie handlu
i wy.chodzenie grzeczne z publicznością, są
główną podstawą bytu każdego kupca, dowodem świeże powi~ks1.enie w Koniecpolu
tamecznego sklepu spożywczego, b~dącego
własnością pana O., który właśnie ma się
odznaczać obydwoma powyższemi zaletami
kupieckiemi. Korespondent nasz z Koniecpola zwraca na to naszą uwagę.
- Poświ~cellie. Wszelkie instytucyje
zakład'lDe przez urzędowe kuratoryja trzeź
wości, mają być poświęcane w miejscowoś
ciach gdzie przeważa ludność prawosławna
przez duchownych praw6sławnych; w miejscowościach zaś, gdzie ludność wyznaje
wszystkie inne religije -przez duchowień
stwo rzymsko-katolickie.
- Z powodu epidemii na bydło w powiatach sąsiadl1jących z powiatem łaskiem
jako to: wieluńskim, sieradzkim i nowo-radomskim odbyła si~ w tych dniach re wizy ja.
sanitarna w Szczercowie, która uie wykryła
jednak zarazy; przeciwdziałając wszakże możliwemu zawleczeniu zarazy do Szczercowa,
dopędzanie bydła na targi tameczne zost3:ło
wstrzymane do czasu nowego ro~porządzeUla.
- Usiłowanie zabójstwa. We wsi Broszencinie gm, Dzbanki, kolonista, podejrzewając znanego nałogowego pijaka Kiełbika
jakoby mu skradł płótno, zbił go i powiesił
za ręce na hojaku. Ludzie idący ze wsi wraz
z sołtysem uratowali Kiełbika; policy ja spisała protokół, śledztwo w toku.
-- GI·ad. W poniedziałek unia 17 b. m.
w gminie Chociw w Sarnowie, majątkn p. Zaleskiego padał przez 15 minut grad wielkoś
ci orzecha laskowego. Szkody, jakie sprawił
w zbożach, oceniają na par~ tysięcy rubli.
- W Spale dawny drewniany pałacyk
myśliwski jest obecnie gmutownie wewnątrz
odświeżany; obok niego zaś, w jednej z nim
linii, od strony wschodniej, staje drugi pałacyk murowany, który znajduje si~ już na
ukończeniu.

- Ot.-zymali rangi: radcy stanu-naczelnik powiatu noworadomskiego Driniewicz; radcy dworu-komisarz policyi łódz
kiej, baron Hoyningen von-Hline; asesora
kolegijalnego-starszy referent rządu gubernijalnego Zaniemojski; sekretarza gubernijalnego-referent rządu gubernijaJnego Saft·onow, redaktor "Wiadomości Gubernijalnych" Teodorczyk, referent p-tu często
chowskiego W ęgliński, ratman-sekretarz
magistratu częstochowskiego Morawski, naczelnik stołu kancelaryi policmajstra m. Ło
dzi Bocheński; registratora kolegijalnegokancelista kancelaryi policmajstra m, Łodzi

pomocy dla pracujących i roboto!ków rub.
Z BIBLlJOGRAF/I I PRASY.
7070, oa budowę szkoły rub. 3,530, na dywidend~ dla akcyjonaryjuszów rub. 255,000
Sprostowanie. W Ni 28, wzmiankując o wy(rub. 42 kop. 50 od akcyi, czyli 17%), prze- daniu przez "Gazetę Polską" 4-0 tomowej powieś
niesiono na rok nast~pny rub_ 4733.-W bi- ci p. t. "Muszkietorowie lcróla jegomości", jako antora
lansie uderza to, że wartość kopalń wraz tejże mylnie podaliśmy Micbała Rawicz Witanowz urządzeniem, ziemi, domów dla robot- skit'go zamiast Michała S,vnoradzkiego.
- K"onika "odzinna, wydawana obecnie
ników i wogóle nieruchomości, wynosi rub. staraniem
hr. Cecylji Plater - Zyberkówny, przy2,820,859, fundusz amortyzacyjny wynosi brawszy kierunek społeczno religijny, W tym durub. 2,483,083 i kapitał zapasowy rub. 293,122. chn pomieszcza artykły, omawiając gruntownie te·
zjawisk życiowych wydających zdrowe ziarno
Fundusz wi~c amortyzacyjny i kapitał maty
na pozy tek rodzin naszych. Uczciwe zadania i bozapasowy, które razem wynoszą rub. 2776205 gate myśli zawierające się w piśmie wyzej wyprawie pokrywają wartość nieruchomości, mienionem, oraz trafny sąd o rzeczach blizej nas
t_ j. że do zamortyzowania pozostaje właści obchodzących, zalecają najlepiej "Kronikę Rodzinwie jeszcze tylko rb_ 54,654. W takich wa- ną" jako organ stojący na straZnicy rodzin n~
runkach kurs akcyj warszawskiego Towa- szych.
- Gazeta Polska ogłasza w )W 159 z r. b.
rzystwa powinien być bardzo wysoki, co też konkurs na felijeton humorystyczny. Treść dowolna, byle mogąca zająć szel·szą pubJiczu03ć.
rzeczywiście ma miejsce.
Waruuek niezbędny-humor. ~ozmiary od 200 do
- Bilans milowickiej fal)l'yki żelaza. 400 (najwyzej) wierszy druku. Nagroda rubli 50.
W NI'. 24 "Wiestnika Finansów" z r. b. ogło· Felijeton llllgrodzony, będzie wydrukowany w Gaszono bilans za rok 1898 Towarzystwa Mi- zecie Polskiej i zapłacony po kop. 10 za wiersz
łowickiej fabryki żelaza (zakład w Milowi- drnku. Felijetouy odznaczonę będą również wydrukowaue w Ga2ecie po cenie kop. 6 za wiersz druku.
cach pod SOilnowcem). Towarzystwo, przy Termin ostatni do nadsyłania prac-5 sierpnia r. b.
650,000 rublach kapitału zakładowego, dało
- W ostatnim lipcowym zeszycie Łódzkiego
w roku sprawozdawczym, po potrąceniu ru- "Czasopisma leka,·skicgo", zD:łjdujemy sprabli 13,232 na amortyzacyję oraz rb. 10,517 wozdania z posiedzeń: Towarzystwa Lekarskiego
w duin 17 c·zel·'VCd i Łódzkiego w dnin
na powi~kszenie kapitału zapasowego, czy- 7Kaliskiego
czerwca.-W tymze zeszycie spotykamy ciekawy
stego zysku rb. 209,152, czyli 32%.
artykuł
D·ra Rutkowskicgo z Płońska p. t. "W
- Kal·a. J. O. generał-gubernator otrzy- kwestyi zbadania rozwoju fizycznego naszej lud,-oraz artykuł p. t.• Pierwsza pomoc przy
mawszy wiadomość o tern, że do fabryki To- ności"
nieszczęśliwych
zdarzeuiach w fabryce" przez
warzystwa akcyjuego "L. Allart i S-ka tI w D-ra Schroettera z Pabijanic.
Łod;:i przyj~to, bez odpowiedniego pozwo---(+>--lenia, niemieckich majstrów obcych poddanych, nie znających j~zyka państwowego
ani miejscowego, wydał rozporządzenie wyR OZMA I T OŚ Cl.
dalenia tych majstrów z fabryki i nałożenia
na właściciela fabryki kary w rozmiarze
Z dziedziny ~ynalazkóVll'_ Jeżeli wierzyć można pismom wiedeńskim, spoty300 rubli.
się pociągów na kolejach nalezeć będzie do
- Nowe, świeżo zatwierdzone Towarzy- kanie
podań.
Wynllleziono bowiem przyrządy, które
stwo akcyjne "Kosmos" powstało z fabryki osadzone na lokomotywach, działają w ten 'sposób,
tkackiej, przędzalni, farbiarni i apretury iz oba pociągi, dąząco po jednej parze szyn na
istniejącej dotychczas w Łodzi p. f. l1 Szwarc spotkanie, są w odległości 500 metrów alarmowane,
dalszym zaś biegu hamowane antomatycznie bez
Birnbaum i Low tl • Kapitał zakładowy wynosi w
współudziału maszynistów. Przyrządy te mają dziamilijon ru bli.
łać tak silnie, że pociągi w odległości co naj- Schwytany. W Hamburgu schwytano mniej 100 metrów ~d siehie zatrzymać się mnszą.
Wynalazcą tego przemysłu je~t p. Skąp ski z Tarniejakiego S. Rudia złodzieja biżutel·yi ze nOlVa
w Galicyi. Wynalazca pracnje obecnie nad
sklepu jubilerskiego .p, Kantora w Łodzi. modelem stacyi wzorowej , urządzonej tak, iz naAresztowano go, gdy wsiadał na okr~t, chcąc wet przy przesuwaniu wagonów pociągi wpadać na
siebie nie mogą.
się ratować ucieczką do Ameryki.
Z pogranicza Pruskiego. "Dzien- Gazeta "Woły)'," donosi, że guber- nik Szlązki pisze, iż w pewnej szkole na Górnym
nator wołyński zwolnił swych urzędników Szlązku rozpoczęto wykłady szkolne modlitwą w
na cały sezon letni od zaj~ć w dni sobotnie. języku niemieckim, tej treści:
"Przed owymi IUdżmi, którzy nam w niemGazeta dodaje, ie podobna reforma ma być czyznie
przeszkadzają, strzez i bl'oń nas, Boże, prowprowadzona i u nas w Piotrkowie. My simy Cię o to; oui szkodzą naszemu ziemskiemu zyjednak o niczem podobnem nie słyszeliśmy ciu, a w biedzie nie dadzą nam ani jednego fe"
dotąd.

---(e>---

Szołkowicz.
- Lłlhmowani

zostali: Aleksy Mazurok
referentem przy kancelaryi naczelnika straży ziemskiej w Zawierciu; Michał Łapkin
refer~ntem przy takiejże kancelaryi w Dą- Pocieszająoą wieść podaje "Okólnik Rolniczobrowle; Edward Gustaw Rypp referentem IHandlowy" o mającym powstać, w jednem z cendo spraw pograniczllych przy urzedzie p-tu trów bandlu zbozowego zachodniej Europy, Mi~bedzińskiego.
•
dZ!f.7larodowym Ba?ku ~b.oż?wym, którego celem bę••
••
•
.
dZle u,·egulowaUle dZISIejszych auormaluych sto:- Znuanr. W duchoWlenshvle. WI~a- sunków handlowych. Wiadomość tę, którą on otrzyrYJusz parafii Grabów w pow. ł~czycklm muje "Okólnik" z bardzo powaznego żródła, podaje
ks. Donat Linart przj3niesiony został do pa· d~iś tylko 'Y s~mych ogólnikach, gd.yz rzecz się dorafii Podwyższenia S-go Krzyża w mieście plero org~lIIzu~e, a zatem szczegoły muszą pozostać w taJemllIcy.
Ł OdZl..
.
Główną zasadą międzynarodowego Banku Zbozo- Od pIOI·una. Podczas zeszło niedziel- wego będzie wchodzenie z rolnikami w bez ponej burzy, O 7 wiorst drogi od Piotrko\va, śred~ie stosunki a to na mocy ?e~laracyi pod piprzy szosie do Łasku w majątku Szydłowie saueJ przez ~roduce.nta,. w kto reJ . tenze pro·ł.
. d . ..'
ł
' ducent zobowląze SIę llIe sprzedawac swego zbospa l I. a Się o . plOl una stodo a dworska, na- za nigdy niżej pewnej z góry przez Bank oznapełUJona kOUJczyną.

- Bilans \Var·szawskiego l'owa.-zystwa kokalil węgla i zakładów hutni· t·k F'
."
czyc h . W N 1". 24 !' Wtes UJ a lDansow
Z r. b. ogłoszono bIlans za rok 1898 Warszawskiego Towarzystwa kopalń węgla i za·
kładów hutniczych (kopalnie Kazimierz i FenI S po d gramcą:
.)
T
owarzystwo, przy
1500,000 rub. kapitału zakładowego (6000
akcyj po rub. 250), dało w roku sprawozdawczym rub. 419045 zysku. Zyski posta.
l . l·' '
.b .
..
nowIOno PO( ZJe JC w sposo następuJący.
na amortyzacyję rub. 81,136, na kapitał zapasowy rub.33,541, na wYllagrodzenie dla
członków zarządu rub. 34,030, na fundusz
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czonej ceny normalnej, w zamian Bank zobowiaze
się nabyć w k~zdej. chwili i na~ycbmiast płacić
za zboze ~o o\veJ. cenIe norma~neJ,. je~~li klijent
tego zadae będZIe wskutek IlIemoznOSCI lepszej
8przedah.
Że cały projekt nie jest tylko projektem, ale
~l~nem, mogącym ~krótce. we~ść w zycie, o tem
s~lad~zą. deklaracYJe kapItało w złozone przez
WIelkIch I poważnych knpców zbozowye.h tak europejskich jak i amel'ykańskiclt, które wykaznją dziś
jnż 100 milijonów franków. Naturalllą jest rzecz~, że. bank taki będzi~ mógł operować ~ylko za
posredmctwem bar~zo . licznych 8wy~h ~hj, któI:a
bezwarunkowo takze l w WarszaWIe, Jako waznym punkcie handlowym powstać mus·
J.

. .+ - - -

niga, Aly zaś chcemy nczyć się niemczyzny mię
dzy sobą, a nie słuchać w niczem naszych wrogów."
Prócz modlitwy powyższej, polecono uczniom
wpisać z tablicy do zeszytów następującą obietnice:
"Obiecujemy dzisiaj, ze między sobą będziemy zawsze rozmawiali po uiemiecku. Kto obietnicy nie
wypełni, jest łajdakiem i będzie ukarany."
Prze ci v..- sUChO-tOlU. Leczenie suchot
za pomocą kwasu azotuego, wynalezione przez lekarza John'a Murphy w Chicago, daje podobno
niezwykłe rezultaty. Doktór Lemke i inni specyjaliści
oświadczają,
że jest to największym wynalazkiem bieżącego stule~ia, gdyż środek ten
okazuje się skutecznym nawet w drugilll i trzecim okresie choroby. Sposób to bardzo prosty i zasadza się na zastrzykiwaniu kwasu azotuego pod
skrzele, za pomocą specyjalnie do tego zastosowanej igły. Zaatakowana część zostaje usunieta
i zdrowie powraca sposobem naturalnym.
- - Zabójs-t~o.cyklis-ty. W 1". z. głoś
na była sprawa zabójstwa Cezarego Sawickiego,
cyklisty, na którego napadli robotllicy cegielni
\V
chwili, kiedy z wycieczki podmiejskiej powracał na welocypedzie do Warszawy. Rzucali mu
pod rewer kamienie, samego uderzyli kijem, a kiedy oburzouo go tem i !lobiegł za nimi do cegitllui,
robotuik Wangert pchnął go lIożem, a inni obili
tak, że nazajutrz zmarł. W sprawie tej sąd okrę
gowy warszawski wydał wYI·ok Skazujący Karola
Wangerta na 2 miesiące więzienia za zadanie cięż
kiej rany; 10 robotnikó\v . zaś za udział \V zajściu
i zakłóceniu spokoju pnbliczuego na 7 dni aresztu
policyjnego; wreszcie 17 -letniego Józefa Pilśniaka
na trzy dni aresztu,

Licytacyje W Piotrkowie i gubernii.
W dniu 20 września (2 pażdziernika) w sądzie
zjazdowym w Piott·kowie na sprzedaż niewebomości położonej w Sulejowie: l ) pod J\1I polic. 221
hipot~cznym 55, od sumy 1000 rs. 2) pod M po~
licyj nym 22a i katastru 22a od sumy 1óO rs.

TYDZIEN
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- 27 lipca (8 sierpnia) w magistracie m. Zgierza na a-ch letnią dzierżawę polowania !la gruntach j w lasach należących do m. Zgierza, od sumy 161 rs. 50 kop. rocznic in plus.
- Tegoz dnia w urzędzie p-tu Będzińskiego
na 3-letnie oświecanie naftą 94 latarń w m. Bę
dzinie, od sumy 4,52/53 kop. za jedną latarnię
w ciągu jednej nocy in minus.
- Tegoż dnia "IV magistracie m. Zgierza na 3 ch
letnią d21ierzawę 15 jatek do sprzedaZY mięsa w
temze mieście.
- Tegoż dnia w magistracie m. Łodzi na bu·
dowę 1899 r. murowanego domku, stodoły, chlewa,
studni i parkanu w osadzie strzelc.a w straży
"Stawiska" w lesie mil:jskim, od sllm'y 3970 rb.
98 kop. in miuus.
- 20 września (2 października) w sądzie zjazdowym w m. Łodzi na sprzedaż nieruchomości
położonej w temże mieście przy ul. Wolbofskiej
pod Ni 215/19 od sumy 400,00 fS.
- 4 (16) paźrlziernika tamże na sprzedaż nieruchomości przy ul. Długiej i Św. Beuedykta pod
:Ni 783 e od sumy 2,000 rb. oraz przy ul. Brzeziń
skiej pod Jf.! 17 1/3 od sumy 50,000 rb.
- 20 września (2 października) w Sądzie Zjazdowym w m. Łodzi na sprzedaż nieruchomości,
położonej przy ul. Altlksandryjskiej pod ]iii 47/ 19,
od snmy 15000 rs.
- 22 września (4 października) w sądzie okrę
gowym Piotrkowskim na sprzedaż majątków:
1) Mokracz \T pow. piotrkowskim, od sumy
25000 rs. i niżej.
2) Chociw i Łazów w pow. laskim od sumy
70,000 rs.

..

o

.

3) nieruchomości, położonej w m. Piotrkowie
pod )& 29/90 80 przy ul. Iwanowskiej i Greckiej,
od sumy 18,000 rs.
- 29 września (11 października) tamże, na
sprzedaż majątku Wola·Chojnata w pow. rawskim, od sumy 110,000 rs. i niżej.
- 20 września (2 października) w Rądzie Zjazdowym w Piotrkowie lIa sprzedaż nieruchomości,
położonej w Wolborzn pod :Ni polic. 41, od snmy
540 rb.
- 20 września (2 października) w sądzie zjazdowym w m. Łodzi na sprzedat nieruchomości,
połoźonych w temże mieście:
1) przy ul. Julijusza pod :Ni 1125-a i 1126-a od
sumy 1000,00 I'S. i niżej.
2) przy ul. Piotrkowskiej pod Je 561/166, od s11my 40,000 rb.
3) przy ul. Rzgowskiej pod oM polic. 20, hipot.
627 d, od sumy 12,000 rs.
4) przy ul. Składowej pod JW 1114/31, od sumy
15,000 rs.
5) przy ul. Podrzecznej pod Jf.! 131/11 od aumy
26,930 rs.
6) przy ul. Skwerowej pod 'NI 1384/18, od sumy
45,000 ra.
7) na rogu Targowej i Przejazd pod :Ni 1224 a/26
od sumy 34,000 rs.
8) przy ul. Cegielnianej pod M 1382/41, od sumy 10,000 rB.
9) przy ul. Wodnej pod Ni 1381, od sumy 10,000 rs.
10) przy ul. Zarzewakiej pod :Ni 994/159 od BUmy 4500 I'S.
- 28 września (10 paździerlJika) w sądzie zjazdowym w Częstochowie na sprzedaż lIierucho-

~

31

mości,

położonej w temże mieście przy Starym
rynku pod Jf.! polic. 87, od sumy 4000 rs.

__

Poleca się pierw.~or~~dny

a tani Hotel Angielskł
'w mie8de C~ę.tochowie~ w blizkości
dworca kolei

żelaznej.

1Wowy Bo~klad ja~dy pociągów
na Stacyi Piotrków
od dnia 6 (18) Maja 1899 roku.
Odchod?!(ł

do Granicy i Sosnowca
2 m. 41 w nocy kuryj er.
. 4 m. R4 VI' nocy osobowy
5 m. 22 w lIocy tow.-os.
9 m. 29 rano pocztowy
12 m. 36 po poło osobowy
5 m. . po poło pośpiesz.
6 m. 40 po poło osobowy
9 m. 49 wiecz. osobowy
do Częstochowy

*

Frzychodzą

z Granicy i Sosnowca
11 m. 50 w nocyosobowy

z Piot1'kowa:

3 m.
4 m.
6 m.
8 m.
10 m.
1 m.
6 m.
8 m.

do Warszawy
4 w nocy kury jer.
59 w nocy oS.·tow.
35 rano osobowy
30 rano osobowy
83 rano osobowy
25 po poło pośpiesz
- wiecz. pocztowy
14 wiecz. oso\)owy

I

do Fiot1'kowa:

z Warszawy
10 m. 55 "IV nocy osobowy

o s z

Ł
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Fabryka Rowerów
Bracia Lange wlodzi
nThe white 11811"

uZica Św. Antlr~eja N 2:.
Rowery, Tandemy i maszyny wiełosiedzeniowe. Reprezentant na Piotrków i okolic@ A. LUFT (dom W'go Stronczyńskiego).

Wykończenie eleganckie, matm'yjal najlepszy, przy
zastosowaniu na 1'ok 1899 najnowszych ulepszeń,
Ceny możliwie nizkie.
_

1,000 RUBLI
Wszkole Drywatnej

or a z

Magazyn Ubiorów Męzkich
Kornelego Wilczyńskiego
Istniejący

m~zkiej

od lat 30, z dniem 8 lipca r. b. przeniesiony

został

do HOTELU

WILEŃSKIEGO naprzeciw Handlu i restauracyi W. Zaleskiego w Piotrkowie.

Magazyn mój zaopatrzouy zawsze w towary sezonowe pierwszorzę
dnych fabryk krajowych i zagranicznych, starać się będzie, jak dotychczas,
czynić zadość wszelkim wymaganiom Sz. Publiczności
zaszczycającej mnie
swem zaufaniem.
UJ Łodzi (nl. Zachodnia ]W 39)
Długoletnia praktyka w tym zakresie daje mi możność polecić się
rok szkolny rozpocznie się 21 sierpnia.
Z powalaniem
Celem szkoły jest prz~spasa\)ianie i nadal łaska wym względom.
Horn eli Włlczyński.
(3-2)
chłoPQÓW do szkół rządowych, a szczególnie do miejscowej szkoły przemysło

z pensyjonatem

(dotąd wyższt'j szkoły rzemieślni

wej

czej). Od pensyj onarzy pobiera się 350
rocznie.
Przełoz(' ny szkoły
(5-2)
St. Tl~()nlas.

n~l?1i

Zginął

weksel

Droga lelama Wallszaws~o-Wie~eńs~a

specyjalista w chorobach skórnych i
płciowych.
Wrocław.
Schweidnitz.
Stadtgraben 23 ptr.
(4-3)

Duży stół
dębowy w dobrym zupełnie stanie za rb. 25, oraz szafa za rb. 15
-do sprzedania. Wiadomość w
księgarni p. f. "F. Jędr~ejewicz".

(3-3)
:E?a.nie~

panny~

przyjl'żdżające do Wa1'szawy ua dłu
żej lub krócej, znajdą mieszkanie z całodziennem utrzymaniem u Stanisła

wy Bronikowslciej.
(7-4-2 )

Bracka 23.

(3-3) podaje do wiadomości, że w miesiącu październiku 1899 roku, na
mocy artykułów 40 i 90 Ustawy Ogólnej dróg żelaznych rosyj- Zatwierdzone przez JW. Ministra.
skich, odbędzie się sprzedaż prz~z publiczną ~icytacyj~ ?agażów Spraw Wewnętrznych i kaucyjonowane pod firmą
i towarów, przybyłych do stacYJ przetnaczeOla po dZlen 19 (31)
maja 1899 r.; również sprzedawane będą przedmioty zagubione

na rubli sto, wydany 1 (13) liPM 1899
roku, przez Władysława Kępińskiego
na zlecenie Felicyjana Kępińskiego i
przez tegoż ostatniego iu blanco podpisany, z terminem ~,łacenia d. l (13)
paździeruika 1899 r.
Upraszam znalazcę o zwrot, pod zagrozeuiem odpowiedzialności karnej za puszcr.enie w
kurs.
Władysław Kępiński.
Do dzisiejszego uumeru dołacza
arkusz 8 powieści p.

t:

"HONOR KOBIETY".

przez

"Warszawskie Biuro

pasażerów.

Szczegółowy

O[łozseń"

wykaz przedmiotów, mających być sprzeda- otwarte w Warszawie przy ul. Wierzbowej :Ni 8, wprost Niecałej.
nemi, z wymienieniem daty i stacyj, na którycb ma się odbyć licytacyja, zostanie ogłoszony w NgM 50,51 i 52 "Warsuwskicb Gu·
Telefonu ~ 416.
u
sie bel'nskich Wiedomosti .
Kantor otwarty od 9 rano do 10
wieczór.
.
Ogłoszenia, zawierające powyższe dane, będą powywieszane
na wszystkich stacyjach wysyłającycb i odbierającycb.
(3-3)

.

Redaktor
JIollBo;IeHo IleHaypolO.

..

~-r m~u, Wi~tor ~o~otow~Ki

SKLAlO SUKIA i IOITOW

(5-5)

jest do wypożyczenia na 1 numer
bypoteki w Radomsku, lub na l·y
numer po Towarzystwie Kredy towem w Piotrkowie. Oferty składać
w Redakcyi "Tygodnia" pod lit. H.

(0-24)

wydawca

lIirosław

Dobrzal·lski.
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la: mój ukochany, mój ukochany! Potem wydostała
inny papier i ciągle płacząc pisała:
"Przebaczam ci Julijuszu! Znieważyłeś mi~, ponieważ bardzo cierpiałeś; dzi~kuję ci, że mi jeszcze raz
przypomniałeś o tern. Ale i ja bardzo cierpiałam, sądzi
łam, że zemdlej~ gdy mi rzuciłeś w twarz zarzut, że
kocham pana S, Oh to było straszne! A przecież nie
wierzysz, abym ja go pokochać mogła! Czyż nie rozumiesz, dlaczego na ten związek przystałam? dlaczego
za niego wychodz~? Sądziłam, że odgadniesz wszystko
i że wi~cej mię szanować b~dziesz. Chciałam milczeć,
chciałam w cichości spełnić ofiarę, ale ty odejmujesz mi
całą odwagę, męczysz mię, przypuszczając, że jego pokochać mogę! A ja tylko pr,zed twoją miłością uciekam,
uchodzę, ponieważ nie mogłabym żyć obok ciebie, nie
kochając cię bezustannie! Lecz nie chc~, abyś mi~ uważał za lepszą niż jestem; może nie miałabym siły do
spełnienia tej ofiary, gdybym niejako do niej przymuszoną nie była.
Nie chciałam o tem mówić, lecz zmuszasz mi~ do wypowiedzenia tego, co w gł~bi serca
ukryć pragn~łam. Pan S. owego dnia był w sąsiednim
wagonie. Gdybym odrzuciła jego ręk~, przestałby milczeć i Helena dowiedziałaby się!.. Szczęście jej byłoby
zabite nazawsze, a tak, gdy mnie między wami nie
będzie, postarasz się pokochać ją na nowo i uczynić
szczęśliwą, Ja także będę usiłowała zapomnieć o tobie,
a gdy postarzejemy oboje, zostaniemy tylko dobremi
przyjaciołmi.

"Dobrze się stało, że ci to wszystko napisałam;
teraz czuję się uspokojona tą myślą, że mi'i sprawiedliwie sądzić będzie8z i że postępuj~ tak, jak mi naka-

-

~6

-

-
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Z oczu Maryi ciężkie, grube łzy spływały; on je
lecz nie myślIIł się zatrzymać; cierpiał zanadto.
- Gdy pomyślę, że niedługo będziesz z nim razem, w tym domu, gdzie... Ah! powiedz mi przynajmniej, że pamiętasz.
- Na litość! nie przemawiaj tak~do mnie, Julijuszu, Nie masz pl'awa mówić tego.
- Nie mam prawa? dlaczego? Ależ ja cię kocham
więcej niż wtedy, Słuchaj, jeszcze raz błagam cię:
uchodźmy, uciekajmy ztąd! Czy chcesz?
Ona zatrzymała się, a blada z wysiłku, by zachować godność i powagę, odparła:
- Nie, Julijuszu. Powinieneś mię szanować, gdyż
jestem prawie żoną innego. Nie należę do siebie, pami~taj
tern; dosyć już zgrzeszyliśmy oboje.
A więc kochasz go?-z goryczą zawołał,
- Przypuśćmy, że tak jest i nie mówmy więcej
o sobie.
Po tych słowach, zalana łzami uciekła, z rozpaczą mówiąc do siebie:
- Nie, to ja powinnam umrzeć, albo oszaleć!
widział,

°

*

*

*

Scena ta do głębi duszy wstrząsnęła dziewczyną.
Zrozumiała, jak fałszywemi były jej poglądy, jak niedonecznem mniemanie, że cierpienie Julijusza doda jej
odwagi i lżejszą ofiarę uczyni. l znów go oskarżała
o przesadę i brak wszelkich względów dla niej. Czegóż
si~ skarzył? dlaczego szydził? Zamiast mówić o śmierci
i szaleństwie, zamiast myśleć tylko o souie, ubolewać
nad jej cierpieniem, jej~odwagę uwielbiać, dopomódz
Honor kobiety.
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w spełnienin obowiązku i podziwiać siłę, z jaką wszystko przed Heleną ukryć zdołała,
Niestety, poznała teraz, że niepodtrzymywana
żadną przyjazną ręką, musi stawić czoło przyszłościj
że w tłumie obojętnych ludzi, jedynew jej powiernikiem będzie jej własue sumienie, i że nikt w życiu za
ofiarę jaką poniesie, nie uczuje dla niej szacunku ani
litości, nawet on, którego egoistyczna miłość, niezadługo może w nienawiść się zamieni.
Upadła prawie pod naciskiem tych ponorych
myśli; lecz OSU8ZyWS7.y Izy, postaoowiła całą euergiję
skierować ku temu, by jak w pierwszych chwilach narzeczeństwa, nie myśleć o niczew, żyć tylko chwilą
obecną, nie zastanawiając się i nic nie przewidując,
I potrafiła wynaleźć sobie tyle zajęcia, że zapomniała
prawie o wieczornym zebraniu u pani Simpre, W ostaniej chwili dopiero zaczęła się ubierać i wskuŁek tego
nawet spóźniono się trochę.
Po obiedzie Ryszard poszedł z panami do fumuaruj ale nie zapalił nawet cygara, i natychmiast powrócił do salonu, gdzie właśnie rozmowa toczyła si~
o kwiatach. Pani Simpre chwaliła bardzo umiejętność
świeżo przyjętego ogrodnika, dodając z uśmiechem:
jemu, moja oranżeryja będzie mogła
niezadługo rywalizować z oranżeryją pani Flave, Moje
. okazy są prześliczne! Może panie zechcecie je obejrzeć?
to tuż obok!
Propozycyję przyjęto. Salon łączył się z szeroką
oS'l.kloną galel'yją, na końcu której mieściła się mała.
cieplarnia, zapełniona najrzadszemi roślinami, w tej
-
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wtedy i moje życie nie tak ci~żlde będ~ie. Ob, jakże
bym miał ocbotę położyć się u nóg twoich i błagać
przebaczenia, płakać i umrzeć przy tobie! Żegnam cię!
Przyszlij mi słówko współczucia! osta.tnie!
Julijusz".
Czytała i odczytywała te kilka wienlzy, z których
jakby wielka jasność na nią spływała, On ją kochał!
to jedoo tylko rozumiała, Kochał, i mówił o rozstaniu?
chciał umierać. Pisał, aby starała się o nim zapomnieć,
aby pokocbała innego? A ten inny, to jej narzeczony!
Ujęła głowę w obie dłonie. Ciężar myśli zamieniał się w dojmującą boleść, której gorycz zmysłów ją
pozbawiała,
Co tu zrobić? gdzie iść? do kogo przemówić? Nie, nie może pozostać sama, bo oszaleje, Trzeba
wyllzukać Helenę, Julijusza, wszystko iw powiedzieć
byle tak strasznie nie cierpieć! On nieszczęśliwy błaga
ją o przebaczenie, o litość; prosi, by mu cboć słówko
współczucia przesłała. O tak, napisze, pisać musi, to jej
pozwl)li nareszcie wypowiedzieć wszystko co czuje, to
jej ulgę sprawi.
Z nerwową radością przybiegła do stolika i pisać
zaczęła:

"Ukochany!"
Nagle zatrzywała się. Nie mogła go tak nazywać,
nie miała prawa, powinna wyrzec się wszelkiego .czulszego słowa, tak jak się już jego miłości wyrzekła.
Była to jeszcze jedna więcej ofiara, Wielkie łzy napeł
niły jej oczy; pochylona nad rozpoczętą ćwiartką papieru, z niezrównaną czułością, jakby przesyłając komuś oddalonemu ostatnie pożegnanie, półgłosem szepta-

