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Za ogłoszenie l-razowe k.IO
od jednoszpaltowego wiersza
I petitn.-Za ogłoszenia kilkakrotne po k. 6. - od ,,,,i ersZll..-Za reklamy i nekrologi, II
Il oraz ogłoszenia zagraniczne
1 po k. 12 od wiersza.-Za ogło- I
szenia, reklamy i nekrologi na .
i l-ej stronie po k.20 od wier'\
sza petitu.
Za tłomaczenie ogł. z języków
obcych po 2 kop.~d w~!sza.

miejscu
.
. . rs. 3 kOD. 20
rocznie
półrocznie
. rs. 1 kop. 60
kwartalnie . rs. - kop. 80 '
II Cena pojedyńczego numeru II
~\; kop. 8. Dopłata za oduosze·
nie-15 kop. kwartalnie. '
z przesyłka:
'I rocznie.
. . rs. 4 kop. 80
półrocznie
. rs. 2 kop. 40
kwartalnie . ' 1'5. _ 1 kop. 201
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W każdą Niedzielę

wraz z: oddzielnym

stałym

Dodatkiem

Powieściowym.

Redakcyja i Administracllja: ulica Kaliska w Piot1'kowie, dom Kata1'zyńskiego (obok magistratu).
Redaktor przyjmuje codziennie od 3-ej do 5-ej popołudniu, z wyjątkiem świąt.
Ogłoszenia

przyjmuja: Redakcyja wszystkie księgarnie i na.tępnjące kantory ogłoszel); w Warszawie .Biuro ogłoszeń Ungra" Wierzbowa:M 8; Biuro
handl. inf-komis~we "Bernard Berson," Królewska :M 51; w Petersburgu i Moskwie Dom haudl. .L. i E. Metzl i S-ka".
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d, l stycznia, 1900 r.
w 28 rllk swego
życia, z którego tn okresu czasu 22 lat
istnieje p,.,d obecną r~dakcyją, wychflOd jutra, t.j.

"Tydzień" wkracza

dząc. bez n::tjmniejszej przerwy,
Jeśliśmy zatem zdołali wśród tylu
zmiennych i przeciwnych nieraz prądów, sterować tak długo, często pod
wiatr, tą naszą i waszą zarazem łod'd
b b ł k'
·
d Zląowo
to c y a, as aWI czyteloicy, sumiennej pracy i usiłowań
naszycb.

"

W nagrodę za to nie pragniemy od
was nic, krom coraz większej życzliwości i poparcia;-bez wzajemnej bowiem łączności, czerpiącej swe źródło
we wspólności przekonań i celów, trud·
noby z otuchą patrzeć w przyszłość.
Program nasz znany, zawsze jed na ki:
hasłem naszem-to do·
bro i szczęście wszystkicb bez wyjątku
.
b d o b ro waruo k uJące
k las społ ecznyc,
się wzajemnem uwzględnianiem swycb
interesów. Sprzeczność ich często widoczna, ale od czegóż dobra wola i

Pierwszem

ustępstwa wzajemne? Uczy 'nas ich
religij a , uczy tylowiekowa kultura
i tak długich lat bolesne doświadczenaszem, które znać
to .ścisła bezstronność:
każdemu wedle zasług, "suum cuique",

nie!

Drugiem hasłem

powinniście -

choćby to był nasz wr6g osobisty.

dajemy, licząc, źe wśród inteligentnych
czytelników naszych znajdą się tacy, którzy zechcą nań odpowiedzieć i ulatwić tym
sposobem pracę Towarzystwu!.. Przesłane do
nas odpowiedzi odeślemy do Towarzystwa
a kwestyj~ czysto$ci ludu naszych okolic
~~~nie w piśmie naszem poruszać b~dzieOto brzmienie kwest'yjonaryjusza:
1. Kąpiele publiczne.

Nazwa miejscowości. Czy S!j, w niej publicznpwanny, łaźnia, natryski, (prysznice), łazienki
rzeczne? Przez kogo i jakim kosztem ut.rzymywane? Liczba wanien. Liczba k!j,pieli wydawanych
rocznie. Liczba osób maj!j,cych z nich korzystać.
Cena ką,pieli . Szczegóły urz!j,tlzenia kąpieli: opis,
plan, zródło wody zimnej i ciepłej, dok!j,d spływa
woda z klj,pieli? Kto się częściej klj,pie? (płeć,
wiek, wyznanie, narodowość). Kiedy i jakim
kosztem kąpiele urz!j,dzono? Czy niema w tej
miejscowości gorzelni, browaru, lub kotła parowego, coby znakomicie ułatwiło urz!j,dzenie klj,pieli? Czy niema wanien lub łazienek prywatnycb?
II.

Czystość ludu.

Kategoryja osób, o których czystości zebrano
wiadomości (służba folwarczna, najemnicy, małorolni, drobna szlachta, rzemieślnicy, wyrobnicy,
robotnicy fabl'yczni i t. p. język, wyznanie).
Pielęgnowanie skóry. Jak często ką,pią, noworodków? Czy do klj,pieli nie kładlj, brudnych pieluszek? Czy i jak często kąpią, się starsi? w wannie, łaźni, rzece lub stawie? Częstość umywania
rąk, twarzy, czesania włosów u dzieci i starszych.
Sposób mycia: wodlj, puszczanlj, z ust na ręce, odlewkami po obieraniu i gotowaniu kartofli, odwarem z popiołu, mydłem; w miednicy, miskach
do jedzenia, szaflikach od pomyj, w toku przy
studni. Używanie ręcznika.
Czystość bielizny i pościeli (pranie, zmiana).
Roczny wydatek na mydło. Czyszczenie wierzchniej odzieży. Czystość w izbie. Utrzymywanie
w niej inwentarza. Zamiatanie, przewietrzanie,
bielenie. My'cie podłogi, okien, sprzętów i statków.

Oparci na tych dwócb podsta wacb,
jak na niewzruszonej opoce, ma my
---(.)0-nadzieję, szanowni czytelnicy, że wę- ,
'
. _'
•.
"
zeł sympatyi i szacunku jaki sie do- .
Jubileusz Slellk.lew~cz~. KomItet JU.
,. '
,
bJleuszowy Henryka SienkIewICza wydał 0tąd. ~l~dzy. namI zadzler~~nął-nildal dezwę następującą:
z3mesmać Się tylko pOWInIen.
Przed dwoma laty grono wielbicieli Henryka Sienkiewicza powzi~ło myśl uczczenia
dwudziestopi~cioletniej, nad wyraz pwdnej
i
pełnej chwały jego pracy.
Wówczas
Kwestyjonal'yjusz Tow. Hygieniczwszakże mistrz nasz, zapatrzony w wielkie
oego.
dzieło, które wypełniało mu duszę: w pomnik naszego wieszcza, powstrzymał te zamia·
Warszawskie Towarzystwo Hygieniczne- ry, Obecnie nadeszła chwila, aby dać wyjnstytucyja niezmiernej doniosłości, od sa- raz wdzięczności, jaką odczuwa każde polmego początku swego istnienia usiłuje sta- skie serce na wspomnienie jego imienia.
nąć na wysokości swego zadania.
Hy- Toż samo więc grono, za pośrednictwem
giena szkół i ludu-oto dwie kwestyj e, Stefana ks. Lubomirskiego, wystąpiło do
któremi się najgorliwiej z3jmnje. Czystość, władzy z podaniem o zatwierdzenie "komijak powszechnie wiadomo, jest kardynal- tetu jubileuszowego Henryka Sienkiewicza"
nym i najpierwszym warunkiem zdrowia! z prawem zbierania składek, celem złożenia
Czystość ta polega na myciu, zmianie odzie- mistrzowi daru w postaci mniejszej lub więk
ży i kąpiela.~h.
Zbadanie tej właśnie kwe- szej nieruchomości.
Jenerał-Gubernator
styi ma na celu rozesłany świeżo przez Tow. warszawski, J. O. Książę Imeretinski, po poHygieniczne kwestyjonaryjuaz, który tu po- rozumieniu się z J. E. Ministrem spraw we w-

netrznych, raczył pozwolić na utworzenie
rzeczonego komitetu. Jednocześnie odezwą
swoją z d. Ił-go listopada 1899-go r. na imię
Stefana ks. Lubomirskiego J. O. Książę zatwierdził niźej wymienione osoby w charakterze członków owego komitetu: J. E. ks.
biskup Ruszkiewicz, dr. Karol Senni, ks,
Zygmunt Chełmicki, Feliks hr. Czacki, Wła
dysław Czosnowski, dr. Teodor Dunin, Franciszek Ejsmond, Maryjan Gawalewicz, AI~
ksander Kłobukowski, Tadeusz KowalskI,
Adam hr. Krasiński, Stefan ks. Lubomirski,
Edward Lubowski, Kazimierz Obrębowicz,
Hipolit Wawelberg i Julijan Wieniawski.
Komitet, zebrawszy się d. 2-go b, m. w
mieszkaniu J. E. ks. biskuoa Ruszkiewicza,
wybrał na swego pl'zewodńiczącego J. E. ks.
biskupa Ruszkiewicza, na jego zastępcę Stefana ks, Lubomirskiego, na skarbnika p. Julijana Wielliawskiego, na sekretarza' p. Edwarda Lllbowskiego.
Obecnie komitet odwołuje się do wielbicieli talentu Henryka Sienkiewicza o nadsy·
łanie składek na uczczenie jego pracy przez
powyżej określony dar.
Nie chodzi tu o
wynagrodzenie mistrza, bo na to nas nie stać,
ale o złożenie widomego dowodu, że umiemy
uczcić chlubę naszą, tudzież, iż pragniemy
aby kiedyś, po najdłuższych latach, &trudzony pracą, zażył spokoju, wolny od trosk
doczesnych.
Składki przesyłać moźna już to na r~ce
członków komitetu, już osobom, szczególnie
na ten cel od komitetu upoważnionym, oraz
redaktorom pism krajowych. Wszyscy oni
będą zaopatrzeni w odpowiednie listy.
Wielcy pisarze są niby słońca, które zapala Opatrzność, .aby świeciły narodom i ~
grzewały je. Z Ich talentu tryska na me
zarówno blask chwały, jak źródło zdrowia i
życia.
Takiem słońcem wśród nas jest
Henryk Sienkiewicz. Ćwierć wieku ubiegło,
odkąd złoty jego płng jął orać polską niwę
literacką, a mistrzowska r~ką siać szczodrze
duchowe ziarno. Dziś imię jego rozbrzmiewa po całym świecie. Tłumaczony na wszy·
stkie niemal języki, liczy wielbici~li n.a I?ilijony. W nas jednak, oprócz uWIelblema,
porusza jeszcze najtkliwsze struny wdzięcz
ności za to, czem, kiedy i jak nas karmił.
Prezes komitetu t K. Ruazkiewicz.
Sekretarz Ed. Lubowaki.
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Z R a w y.
(Koresp .• Tygoduia ").
Wyhory do
i do Straży

zarządu

Kasy pożyczkowo-wkładowej
Ogn. Ochotniczej. - Pożar fabryki
.Tatar".

Z początkiem 1900 roku, otwartą zostanie
w naszem mieście kasa poźyczkowo-wkła
dowa, zatwierdzona przez p. ministra jeszcze
dnia 31 sierpnia 1899 r. Pierwsze ogólne
zebranie członków odbyło się 19 listopada

'l'
r. b. i przez ba\oLOwonie wybrano do Rady:
panów Majewskiego, Frydrycbsa, J ulijusza
Szrajeł'3, Fiszera, Włodzimierza O\szewski~
go, dr.Wągrowskiego; do Zarządu: Zalewskiego, Szlarnę Szwajcara i Edwarda Otto.
Członkiem kasy może być każdy z mieszka uców miasta, który złoży rb. 50 jednorazowo, lub częściowo; wkłady mogą być
także przyjmowane i od okolicznych mieszkańców wsi do wysokości rb. 500.
Członkowie Rady
w pierwszym roku,
przyjęli na siebie obowiązek prowadzenia
czynności bez żadnego wynagrodzenia. Rada ma zająć się wynajęciem lokalu, zakupem mebli, książek i piśmiennych materyjałów.
Pożyczki

będą udzielane za poręczeniem
i podlug uznania Hady. Procenta od wkła
dów obliczone będą odpowiednio do czasu
ich trwania 4%, 5% i 6%; na wypowiedzenie
zaś odbioru wkładu naznacza sie czas: od
rb. 50 UO 200 dni siedm, od rb. 200 do 350
dni dziesięć, a od rb. 350 do 500 dni czternaście.

W dniu 10 grudnia r. b. pod prezydencyją
naczelnika ziemskiej straży i burmistrza
miasta, odbyły się pOIlług nowej ustawy,
wybory do Straży ogniowej ochotniczej. N a
naczelnika straży wybrano pana Wągrow
skiego, na pomocnika p. Zielińskiego, a na
prezesa straży p. Grotowskiego. W pierwsze
święto Bożego Narodzenia o godzinie pierwszej po północy, niezwykły alarm wszystkich dzwonków dał znać mieszkańcom
o pozane fabryki papieru, oddalonej o d wie
wiorsty od miasta w osadzie Tatary. Dzień
ten wielkiego święta nie zatrzymał jednakże
w domn naszych strażaków; każdy st.awił
się ochotnie do apelu i z poświęceniem niósł
pomoc bliźnim. Cała drużyna strażacka
przybywszy na miejsce pożaru, zastała wię
kszą . połowę fabryki w płomieniach; przystęp był niemożebnyrn, z powodu gorąca i
fabryka z maszynami spłonęła do szczętu.
Straż zdołała jednak, pracując do rana,
ochronić przed pożarem zagrożone zabudowania fabryczne, składy i domy mieszkalne.
Właściciel fabryki, który na on czas znajdował się w Warszawie, poniósł wielkie straty; jeszcze witlksze jednak straty poniosła
biedna kłasa robotników, nie mająca obecnie w fabryce żadnego zarobku.
H. Olszewski.

---(w.»--

Groni/Ul PiotrKowsKII.

Za pośrednictwem gazety" Tydzień":
Bezimicnnie rb. 3; b. uczniowie ś. p. profesora Grzędzicy, pozostałe od kupna wieńca na trurnllę rb 2 kop. 90; dr. SIlbański
z Piotrkowa rb. 10; Degell Stanisław z Piotrkowa rb. 2; pp. Morozewiczowie z Piotrkowa
rb. 2. Hazem rb. 269 kop. 90.
-Łącznie zaś z poprzednio wniesionemi rub.
11,511 kop. 15.
Niezależnie od tego: pan Paweł Janke
z Łodzi wykonał beziuteresownie urządze·
nia wodociągowe. oraz p. Nowicki Feliks
inżynier ofiarował: brouzowe Oko Opatrzności i napis "Res Sacra Niser", wartości
rub 53; cztery lampy gazowe, z tych 2 do
frontu domu, 1 do westibiulu i l na schody
główne, wartości rub. 47 i marek poeztowych dla korespondencyi z ofiarodawcami
na sumę rnb. 50: łącznie ofiara p. Nowicskiego stanowi rub. 150.
Za wszystkie wyżej wymienione dary Rada Towarzystwa Dobroczynności składa
niniej!lzem Szanownym ofiarodawcom sel'deczne podziękowanie.
Prezes Rady S,·zednicki.
Członek Sekretarz Ed. P01·azi11,ski.
- Rada PiotJ'kowskiego l'owal'Zysh"a Dobl'oczynności zawiadamia niniejszym, iż do skarbonek znajdujących się
w różnych instytucyjach i sklepach m. Piotrkowa wpłynęły w roku 1899 do kasy Piotrkowskiego 'rowartystwa Dobroczynności
dla Chrześcijan nast!fpujące kwoty:

z

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
lO)

11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Pl'osimy czytelnik6w naszych z miasta
Piotrkowa i całej piot1'/wwskiej gube1'nii 24)
o komunikowanie nam ważniejszych fakt6w i ciekawszych wypadk6w. PI'oste po- 25)
danie wiado1ności jest dostateczne; Ob1'O- 26)
bienie należy do 1·edakcyi.
27)

-

Rada Pioh'kowskiego l'owat'zyshva
podaje po powszechnej
dalszym ciągu na dokoń
czenie budowy domu dla Dobroczynności
złoży li pp. Span Franciszek . Ksa wery (powtórnie) rb. lO; Rontaler Jan Edward zWarszawy rb. 30; Krzemiński budowniczy z Piotrkowa rb. 10; Kępiński 1!"'elicjan z Piotrkowa
(ponownie) rb. 18; Cholewicki Jan sędzia
sądu okręgowego
piotrkowskiego rb. 15;
W yżnikiewicz F<lustyn z Piotrkowa rb. 3;
Czyński Alekslmder adw. prz. piotrk. rb. 10;
Górnicki Edward z Piotrkowa rb. 3; Strahler
Jan adw. I1rzys. z Piotrkowa rb. 6; Łazur.ki
Angust z Piotrkowa (powtórnie) rb. 3; Span
Franciszek Ksawery z Piotrkowa (ponownie)
rb. 10; Wojciechowski A. z Piotrkowa rb. l;
Strzelczyk M. z Piotrkowa rb. 5; Jurczykowska Maryja z Piotrkowa rb. ]; bezimiennie z Piotrkowa rb. 10; l\1ilkowski Bolesław inżynier z Warszawy rb. 10; Zarząd
fabryk "Huta Bankowatt rb. 50; Tb. Perrau·
din Dyrektor fabr. Huta Bankowa rb. 25;
H. Cichocki dyrektor fabr. Huta Bankowa
rb. 25; Chądzyńska Czesława z Piotrkowa
rb. 5.
dobroczynności
wiad()mości, że w

YDZIEN

28)
29)

kancelaryi Sądn Okręgowego:
I Wydziału cywilnego .
Rs.
kop. 05
Wydziału hipotecznego.
"8,,
19
l Wydziałn karnego.
" l . , 42
II Wydziału karnego .
"
12
Kasy Gubernijalnej . .
::
,,15
Wydziałn lekar~kiego .
"
,,08
TowarzyHtwa
kredytowego
ziemskiego . • . . . . "
2"
76
Towarzystwa
kredytowego
miejskiego • . • . . . "
2"
48
Zjazdn Sędziów Pokoju • • "
1 "
97
Sędziego Pokoju l Rewiru.
"
12 "
34
Sędziego Pokojn II ~ewiru."
,,86
Magistratu m. Piotrkowa
"1,,
95
Kancelaryi Notarynsza
p.
Cedrowskiego. . . • .
"
3"
90
Kancelaryi
Notaryusza p.
Filipskiego . . . . "
"
1"
34
Kancelaryi Komisarza Sąd.
p. Keimpińskiego. . , . . "
,,46
Aptecznego Składu p. Zarski ego
......."
,,22
Apteki pp. Chwedkowskiego
i Turczyuowicza. . :
"
3"
Apteki p. Rudnickiego..
"
2"
Si
Apteki p. Wichrowskiego.
"
8"
90
Sklepu p.. Zalewskiego.
"
7"
20
Sklepu p. Lissowskiego.
"
6"
03
Sklepn p. Borowskiego . . "
,,23
Cukierni
p. Szymańskiego
przy placn Aleksandryjskim "
2"
12
Cukierni
p. Szymanskiego
15
przy ulicy Petersbnrskiej
"
22"
Oddziału Bankn Państwa . "
1"
58
Zakładn zegarmistrzowskiego
p. Pąkcińskiego
"4,,
Kaayjera Towarowej stacyi p.
21
Ruszkowskiego
. . . .
"
5"
Kancelaryi Towarzystwa Dobroczyullości • . • . ,
"
2"
16
Sklepu p. Grnssa. . . . . "
12"
49
Razem Rs. 118 kop. 80

Za które to ofiary Rada Piotrkowskiego
Towarzystwa Dobroczynności składa serdeczne Bóg zapłać.
Preze~ Rady: SZ1·ednicki.
Członek Sekretarz: Ed. Poraziński.
- Z ubiegłych oi;wiąt. Wbraw przyslowiu,ej S-tą Barbarę i Boże Narodzenie mieliśmy w tym roku "po lodzie".
W piękną,
pogodną noc, tłumy nabożnych dążyły na
"pasterk~". U Fary był tłok taki, że kilka
osób zemdlało; inne świątynie napełniały
również tłumy pobożnych. Nad ranem śnieg
ptzyprós~ył dachy i ulice, a pogoda trwała całe święta.

-

Rozdanie kolendy dzieciom, tak z

zakładu Adeli, jak i obu ochn'nek, pozostających pod opieką miejscowego Towarz.
Dobr. odbyło się w sobot~. Orzechy, pierniki, a co ważniejsze ciepłe ubranka i obuwie

rozradQwały

-

serca wydzieąziczonych.

Z OCIU'OIIY A! ł,-P. Zarskiej, p. Szwe-

dowskiej za

pr~ysłane

ubrania; p. N. N. za

.M· 53
przysłane 12 par pończoch własnej roboty,
p. Łuczyckiej za przysłane rb. 3; firmie
"K. Hofrichter" w Łodzi za dwie sztuki harchanu, serdeczne "Bóg zapłać składa.
Opiekunka ochrony E. K"zywicka.
- Z ochl'ony ~ 2.- Zawdzi~czl:ljąc ofiar·
noś ci ludzi dobrej woli, w dniu 19 Grudnia
w ochronie ~g 2 rozda nfl ubrania SD-iu i zabawki 25-iu najbiedniejszym dzieciom. W
dniu zaś gwiazdkowym 23 Grudnia obdzielono 110 dzieci struclami i illi:lzemi świa
tecznemi przysmakami, nadesłanemi w czę
ści w naturze na ręce opiekunki ochrony,
a w części zaknpionemi z ofiarowanych na
ten cel datków pieni<tżnych, za co serdecznie "Bóg zapIać" składa ofiarodawcom i poleca. nadal biedną dziatw~ dobrym ich sercom
Opiekunka ochrony H. Strahle1'owa
Opiekun R. Gogolewski.
- Ofiat'lJoŚĆ minstn naszego od pewnego czasu objawia się często w sympatycznych darach bezimiennych: jakaś" wdowa"
corocznie składa nam w redakcyi dary na
węgiel, wigilijną wieczerzę dla najuboższycb;
jakaś pani od wielu lat sparaliżowana zrobiła 12 par pończoszek dla dzieci; mała Natalcia nosi do ochronki ubl'ania i zabawki.
Nazwisk tych ofiarodawców nie znamy; zna
je jednak Ten, który powiedział: "Cokolwiek b~dź dacie jednemu z Łyeh maluczkich
-mnie dacie".
- Choinka. W Woli Wydrzynej, własno~ci br. Romana Ronikiera, urządzona została staraniem brabianki Teresy Ronikie·
równy cboinka dla służby dworskiej. 107
dzieci, należących do 31 rodzin obdarowanych zostało książkami, łakociami i ubraniem.
Miły to objaw spójni między dworem a ludem, godzien uznania dowód pamięci o pracownikach dworskich.
Zamiast powinszow/II'ł nowol'OCZnych, oprócz wymienionych w N~ 51, następująca osoby złozyły dary na cele dobroPl.
czynne: prezesostwo t:.!.0nczyńscy na choinkę dla biednych dzieCI rs. 5 i na wpisy
rs. 3; dr. Kowalczewski z żoną na Tow. dobroc~yn. rs. 3 i na straż ogniową rs. 3; p. KS"
k'
'dk dl a b'Je d nyc h d ZJe·
.
. apms I na gWlaz ę
C;i rs. 3; p. R. Rasiński na potrzeby szpitala
S·ej Trójcy, do rozporządzenia sióstr miłosierdzia rs. 3. Na. wykończenie domu 'l'ow.
dobroczynności: pp. dr. Rosłan 1'8. l, K. Bronikowski rs. 10, Wł. i Helena Ottowle rs. 3;
na Towarzystwo . Dobroczynności: pp. Cedrowscy dla najbieaniejszych 1'S. 5; prezes
Srzednicki z żon!'l rs. 2, ks. kanonik Sałaciń~
ski rs. 3, St. Kępiński rs. 3, D. Skurzalski
rs. 1, M. Egierski rs. 3; na wpisy dla niezamożnych uczniów, do uznania redakcyi pp.
~ b
.
K l
aco sonOWle rs_ 3, ~uze ewscy rs. 3, ~uoiccy Henrykowstwo rs. 3, dr.~kalski rs. 1
IJan i Helena Morozewiczowie rs. 3.
'-'---- Z Radomska.
Każda
instytucyja
d
.
obra społecznego, memająca zapewnionego
stałego dochodu na utrzymanie, musi odwoływać się w pewnycb chwihłCh do uczucia
i sympatyi społeczeństwa. Jedną z takich
chwil jest obecna pora świąteczna; to też
zwyczajem dawnym i w tym roku rozesłał
zarząd straży ogniowej ochotniczej listę
z napisem: "Dobrowolna ofiara na rzecz
straży ogiowej ochotniczej w Radomsku".
Z całego jednak miasta znalazło się zaledwie 35 osób, składających pewne na cel
powyższy kwoty. Nadomiar tego, z przykrością zanotować wypada jeden fakt nielicujący ani z celem powyższym, ani ze stanowiskiem osoby, która zbierającemu neczone ofiary, zamiast choćby najskromniejszego datku, nie poszczędziła słów ubliżają
cych. Lista osób, które zamiast powinszowań noworocznych złożyły,łaskawie ofiary na
rzecz naszej straży ogniowej ochotniczej,
jest nast~pująca: po rb. 5 braeia '['honet
i Chanove; po rb. 3: apteka, bankier H. Blumenfełd, pp. Fabiani, Gurbski dr. Kulski dr.
Soczołowski; po rb.2: pp. FOl'steJ' Józef i Myśliwski rejent; po rb. 1: Blaski, Bobm Abr.
Caderski, Chmurzyński, Dobrzelewski Ant.
u

~

'rYDZlEN

53

Filipowicz, Gwoździkowa, Hintz, E. Korycki
kanonik, Lorkowski, Modrzyński prefekt,
Otocki Władysław, Ragp dr., Rajkowski
rejent, Rechterman, J. Swidziński sędzia,
Szubert zawiadowca stacyi, Stanisławski
prezydent, Szczarański, sukcesorowie A. Kijora, Wolski A. i Wyszatycki; IJO 50 kop.:
pp. Krajewski i Suchecki.
Razem z ofiar powyższych wpłyn~ło rb.
58, za co ofiarodawcom, ro:wmiejącym snać
użyteczność celu, na
który złożyli swe
ofiary, należy się serdeczna podzięka!
- Odznaczenia. "Prawit. Wiestnik" w
M! 268 ogłasza następujące odzn aczenia: Order św. Włodzimierza 2-go stopnia otrz)' Olał
gubernator piotrkowski, radca tajny Konstanty Miller. Order Sw. Stanisława l-go
stopnia otrzymał rzecz)'\yisty radca stanu
p_ o. piotrkowskiego guberuijalnego inspektora lekarskiego doktor medycyny Tadeusz
Dobrzelewski.
Order Sw. Włodzimierza
3-go stopnia otrzymał rzec'l:ywisty radca stanu, stały członek urzędu gubernijalnego
piotrkowskiego d.o spraw włościańskich Jan
Gastord. Order Sw. Włodzimierza 4-go stopnia otrzymał: radca stanu, radca rządu
gu bel'llijalnego p,iotl:kowskiego, Szymon Lesienko. Order Sw. Anny 2-go stopnia otrzymał radca stanu, naczelnik powiatu łódz
kiego Włodzimierz Kwarenberg. Order Sw.
Anny 3-go stopnia otrzymał komisarz policyjny m. Łodzi haron Berens Hoiningen von
Riinne. Order Św. Stanisława 2-go stopnia
otrzymali: zawiadujący wydzi<lłem śledczym
łódzkiej policy i śledczej Józef Kowalik.
- Rang~ sekretarza kolegijalnego ze
starszeństwem od 13 wrześuill 1874 r. otrzymał inżynier budowniczy p-tu piotrkowskie·
go Russocki; rang~ radcy honorowego-naczelnik I wydziału piotrkowskiej izby skarbowej Gl'i bojedow.
- Zmiany służbowe. Młodszym pomocnikiem referenta wydzillłu administracyjnego przy rządzie gubernijalnym piotrkowskim mianowany został Aleksander Denisiuk, a archiwistą·d7.iennikarzem w orzę
d7.ie p-tu cz~stochowskiego-Romuald Tyl.
- Zmiany w dllchowiellshvie. Wikaryjusz parafii Krzepice ks. Stanisław Górniak, przeniesiony został do parafii Noworadomsk; wikary jusze parafii: Zagórów w
pow. słupeckim ks. Juljan Brylilt i przy
kościele po-Dominikańskim w Piotrkowie
ks. Józef Gogolewski, przeniesieni zostali
jeden na. miejsce drugiego; wikal'yjusz parafii Pilica ks. Franciszek Cholewo, przeniesiony został do parafii Potok-Złoty; ks. Antoni Janczak zatwierd7.ony został administratorem parafii Rzgów w pow. łódzkim;
przeniesieni zostali wikary jusze: kil. Edmund
Krynicki z parafii Koło do parafii S-go Zygmunta w Częstochowie; ks. Stanisław Mała
chowski z parafii Grocholice do Koła; ks.
Franciszek Frąckiewicz z Blaszek do Grocholk; ks. Altlksander Makowski z Bogdanowa do Blaszek; ks. Paweł Bobotek z Kowala do llogdanowa; ks. Cezary Goczalkowski
z Chełma do Burzenina; ks. Józef Krukow~ki z Kleczewa do Chełma; ks. Edward
Gruszczyński z Burzenina do Krzepic i ks.
Bolesław Osadnik z parafii L~dz do Klec:cewa w pow. Slupeckim.
- Z nowym .·okiem d wóch kapłanów
opuszcza miasto nasze: ks. Niemierowski magister Ś-ej Teologii, rektor kościoła po-Bernardyńskiego, zacny opiekun ubogich i kapliczki s'l:pitalnej, powołany zostaje na stanowisko profesora filozofii i teologii do seminaryjum kieleckiego; ksiądz Gogolewski
znów, rektor kościoła po-Dominikańskiego
i prefekt szkoły aleksandryjskiej i pensyi prywatnej, obejmuje stanowisko prefekta w Uz~
stPchowie. a ich miejsce do kościoła po-Bernardyńskiego przychodzi ksiądz Helbich, znany organizator Jasełek; do po-Dominikań
skiego zaś ks. prefekt Brylik, obaj z Czę
stochowy. Obu ustępującym kapłanom na
polu nowej pracy S7.czere "Szczęść Boże"
przesyłamy.
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Na drożyznl4 i niemożność dosta11) Takież pozwolenie dla przestrzeni 7 m.
w~gla
narzekają srodze najubożsi. wydano właścicielowi fol w. Małusze-Małe
Składy żydowskie absolutnie odmawiają pow. częstochowskiego.
sprzedaży cząstkowej, wyprawilljąc ' całe za12) Pozwolono 7.amienić na inny użytek
pasy w~gla furmankami do Łodzi.
Za pół 12 m. lasu właścicielowi majoratu Radziećwierci wyskrobanego na ich placach miału chowice pow. noworadomskiego, pod warunżądają 35 kop.
Są domy ubogie, które od kiem zagajenia 45 mórg z przestrzeni 01'wigilii nie palą! Sprawę tę polecamy opiece ny~h.
magistratn i policyi. Dziwi nas że wobec tego,
13) Zatwierdzono uproszczone plany leś
niema pokupu koks w tutejszej gazowoi.
ne dla dóbr Kluki pow. łaskiego, Chociw,
- Wybol'Y. Na ostatniem ogólnem ze- Rylsk Mały, RyJsk Wielki pow. rawskiego,
braniu członków rzeczywistych tutejszego oraz Korczew pow. piotrkowskiego i w doTowarzystwa cyklistów wybrano na wice- brach Dobra pow. brzezińskiego.
prezesa p. Lermontowa, sprawującego do14) Odmówiono pozwolenia na wycięcie
tąd obowiązki ketpitana Towarzystwa; na 1500 szt. włościanom wsi Koziegłowy.
kapitanów zaś pp. Nenckiego i dr. Wnorow- Wyjazd sądu. W dniu 20 b. m. II
skiego. Nadto przyjęci zostali w poczet wydział kamy sądu okręgowego piotrkowczłonków
rzeczywistych
dotychczasowi skiego wyjeżdżał do Łodzi na trzydniową
członkowie zwyczlIjni: pp. W. Piaszczyński, kadencyję dla osądzenia 30 spraw. Skład
L. Cybulski i E. Tomala.
sądu stanowili: prezydująey A. Kołczanow
ski, członkowie sądu G. Sobic'l:ewski i W.
- Poza.·. W sobotę o godzinie 11 i pół Krotkow, towarzysze prokuratora N. Łan
w południe w zabudowaniach murowanych szyn i M. Oziel'ow, sekretarz Teodor
mieszczących składy paszy, należących do rzyński, tłomacz przysięgły A. Wassercweig.
właściciela browaru Rudo~fa Bartenbacha
- Polowanie i strzałowe. Donosząc
przy alei Aleksandryjskiej wynikł pożal'. w zeszłym numerze "Tygodnia" o świetnem
Ponieważ w tymże ezasie w szopie głównej polowaniu w Szydłowie up. Fiszera, zapomzebrani byli wszyscy członkowie czynui stra- nieliśmy dodać, że "strzałowego" zebrano
ży dla odbycia przypadających w dniu tym na niem 1'S.@kop. 50.
Następnie w dniu
ćwiczeń, wi~c na dany sygnał alarmowy sta- 16 grudnia odbyło si~ polowanie w T1·zepnęli w jednej cbwili na miehce wypadku. nicy u p. Kamockiego, na którem zabito kuDzi~ki temu, pożal' nie mógł przybrać gro- ropatw i zaj~cy sztuk 87, a królem polowaźniejszych rozmiarów pomimo nagromadzo- nia był znany myśliwy p. A. Biesiekierski.
nego obficie materyjału palnego, jako to: "Strzałowego" zebrano~ 7 kop. 75. W dniu
słomy, siana i t. d. Po dwugodziuuej pracy, 18 drudnia odbyło SIę znów
połowauie
zdjąwszy
cz~ść dachu,
ogień umiejsco- w Dr użbicach, u p. Aleksandra Stokowskicgo, gdzie ubito 134 zajęcy, 26 kuropatw,
wiono.
nia

Go-

- Ś. p. Stanisław Kiedl'zJ'I'lski uczeń
8-ej klasy tutejszego gimnazyjum zmarł w
nocy z d. 23 na 24 b. m. Gwiazdka spokoju
i odpoczynku wiecznego zaświeciła biedakowi w dziewiątym roku pracy szkolnej, w
chwili, gdy miał ją skońc7.Yć i poświęcić siEi
dalszej prllcy, w chwili, gdy zaczął marzyć,
że opieką otoczy matkEi wdowę, która 7. nadludzkim wysiłkiem wychowała uczciwie
grono dziatek. Całe miast/) współczuje go·
rąco rodzinie i kol~gom zmarłego.
- Na posiedzeniu komitetu ochrony
leśnej, odbytem w dniu 14 b. m. ro~patrywano i ~adecydowano nast~pujące
sprawy:
.
1) W zamkni~tym dla cięcia lesie wsi
Kromołów pow. b~dziń8kiego pozwolono wy·
rąbać 40 sążni drzewa na potueby szkoły.
2) Pozostawiono bez skutku skargę właściciela wsi Politanice w pow. piotrkowskim
na nieprawne jakoby działanie komisarza do
spraw włościańskich, który pociągnął do
odpowiedzialności sądowej właściciela za
wyrąb 50 s7.tuk drzewa z zamkniętego dla
cificia lasu.
3) Pozostawiono bez skutku podobną
IIkarg~ właściciela dóbl' Kaszewice pow.
laskiego, który został pociągnięty przez komisarza do odpowiedzialności za wycięcie
250 drzew.
.
4) Pozostawiono bez skutku tllkąż skargę właści~iela dóbr Wólka Łękawska, w powiecie piotrkowskim, kt6ry również pociągnięty został do odpowiedzialności za nieprawne wyci~cie 400 dl·zew.
5) Właścicielowi folw. Malanów w pow.
łódzkim pozwolono wyciąć 100 sztuk suszek.
6) Dwom mieszkańcom wsi Kamienica
Polska w pow. częstochowskim, pozwolono
na wycięcie kilku sztuk drzewa.
7) Włościaninowi wsi Żytno pow. noworadomskiego, pozwolono zamienić na użytek
rolny 1 morgEi lasu.
8) Jednemu z włościan wsi Zielone, pow.
rawskiego pozwolono na wycięcie 3 mórg lasu z warunkiem zagajenia innej odpowiedniej pnestrzeni.
9) Właścicielce folw. Borowe pow. piotl·kowskiego odmówiono pozwolenia na zamianę na inny użytek 50 m. lasu.
10) Właścicielowi folw. Rogacz6wek,
pow. noworadomskiego pozwolono z·amienić
na inny użytek 8 m. przestrzeni leśnej.

l

3 cietrzewie i l lisa. Królem tego świetnego polowania był p. Bolesław Malcz;
"strzałowego" zaś zebrano 1·8.~ kop. 50.
Tegoż samego dnia (18 b. m.) mIało jednocześąie miejsce polowanie w D~bowcu u p.
St. Zelińskiego, gdzie w 14 strzelb ubito
155 zajęcy i 6 kuropatw, przeważnie w 3
kotłach na dworskich polach, bo na wydzierżawionych polach
od chłopów zaledwie kilku zajęcy ubito. Królem tego
polowania był p. Gustaw Siemieński; "strzałowego" zebrano tr!:. 6 kop. 5. -Oprócz tej
ostatniej, która dopiero ma być nam nadeslaną, wszystkie trzy kwoty poprzednie
złożono już w naszej Redakcyi, jak zwykle na wpisy dla niezamotnych uczni6w,
w imieniu których składamy ws~ystkim
naszym dzielnym Nemrodom serdeczne
dzi~ki!

w nie~tórych
lub instytucyjach prywatnych o losie swych urzędników jest
nader sympatycznym dla ogółu naszego objawem.
Dlatego też notujemy tu kilka
w tym kierunku drobnych wprawdzie, ale
charakterystycznych faktów. 1'owarzystwo
Sosnowickie, jedno z najbogatszych naszych
przedsi~biorstw
przemysłowo - górniczych,
niezależnie od kasy przezorności, funduszu
bratniej pomocy i wogóle na szerszą nieco
skalę zorganizowanej opieki
dla swych
współpracowników, pamięta i o wielu innych drobiazgach, dowodzących, że Janą
.lem towarzystwa kieruje w wielu wypadkach jakaś myśl ogólniejsza, jakieś wzglę·
dy humanitarne, jakiś opiekuńczy instynkt,
który wie, że często drobna pomoc, drobny
dowód pll mięci, wiele znaczyć mogą. Urzęd
nicy żonaci, obarczeni rodziną, otrzymują
tam np. co miesiąc dwa razy większą od
nieżonatych ilość węgla, nafty, świec i t. p.
dodatków do pensyi; żonaci dostają zwykle
wi~kszy procent na mieszkanie; żonatym np.
w Wigilję Bożego Narodzenia dostarcza
zarząd do domów drzewka na choinkę; mleko wszyscy urzędnicy dostają z dóbr towarzystwa o połowę prawie taniej od ceny
targowej, z dostllwą do domn; każdy urzęd
nik ma prawo użycia pary koni co miesiąc
przez przeciąg 12 godzin (żonaci przez 24
godzin); w dzień wreszcie S-ej Barba.ry, patronki gÓl'Uików, ex re odbywających się
w całem zagłębiu Dąbl'owskiem U1'oczystości,
-

Troskliwa

przedsiębiorstwach

pami~ć
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każdy,
począwszy od samego dyrektora
a skończywszy na najniższym urzędniku,
otrzymuje po 10 rubli.
Drobiazgi to prawda, ale nader charakterystyczne i sympatyczne; zwłaszcza w porównaniu z rozpowszechnionemi jeszcze dotąd u nas gdzieindziej, wprost przeciwnemi
zwyczajami w traktowaniu urzędników.
- ~o\Ve to\Va.-zystwo akcyjne. Dziedzicznemu szlachcicowi honorowemu, kupcowi łódzkiemu pierwszej gildyi Emilowi
Habler, udzielonem zostało pozwolenie na
założenie towarzyijtwa akcyjnego pod nazwą
"Towarzystwo Handlowe i Przemysłowe
Emil Haebler", z kapitałem 1,500,000 rubli, którego celem ma być eksploatowanie
wszystkich przedsiębiorstw tegoż E. Hablera, a przedewszystkiem jego przędzal
ni bawełnianej we wsi Dąbrowie pod Łodzią.
- Stal'aniem łódzkiej dyrekcyi naukowej ma być założone w gub. tutejszej seminaryjurn nauczycielskie,-Obecnie toczą się
narady nad wyborem miejsca: Hawą i Radomskiem.
- Pod adr'esem st. ItOcz. \V Radomiu.
Od dnia 22 października wysyłamy do Radomia nie dwa Uak dotąd), ale trzy egzemplarze "Tygodnia "; tymczasem dochodzi
tam tylko dwa egzemplarze i pomimo zameldowania o tern na poczcie i reklamacyj dągłych do nas trzeciej adl'esantki (pani Orz.), egzemplarz ten stale gdzieś przepada!.. Ponieważ za przesyłkę tego egzemplarza złożyliśmy w swoim czasie prawem
przepisaną opłatę i jesteśmy każdorazowo
kwitowani z odbioru jego przez tutejszą
pocztę-przeto czujemy się w prawie zapytać
stacyi pocztowej w Radomiu, dlaczego nie
dochodzi on swego przeznaczenia?
- Redaktor "Gazety Kieleckiej", p. Stanisław Sienicki, obchodził dnia 22 b. m.
25-letni jubileusz swego redaktorstwa. Jubi·
lat objął Gazetę po ojcu swoim, ś. p. Konstantym Sienickim, który był jej założycie
lem, i od tej chwili, niezrażony żadnemi
trudnościami, nieodłączne mi od wydawania pisma prowincyonalnego, dzielnie trzy·
ma posterunek redaktorski. Pierwsze krllki na polu dziennikarskiem jubilOlt stawiał
w "Gazecie Polskiej" i "Kuryjerze Codziennym", jako korespondent z Kielc, Po objęciu "Gazety Kieleckiej" ograniczył się
własnem pismem. Praca jednak redakcyjna nie jest wyłącznym udziałem p. Sienickiego. jako człowiek zamożny, nie ouarczony rodziną, właściciel drukarni i niewielkiej
posesyi, z której uczynił istną gale ryję obralów-kolega nasz Sienicki pracuje w róż
nych komitetach obywatelskich: Towarzystwie dobroczynności, Towarzystwie rolniczem, straży ogniowej i kasie przemysłow
ców, których jest czynnym członkiem.
Niechajże za to wszystko pl'Lyjmie od nas
serdeczny, koleżeński uścisk dłoni i z głębi
serca płynące życzenia jak najdłuższej dalazej pracy vv tym samym kierunku, uez tych
gorzkich zgryzot i kłopotów, jakie zwykle są nieodłączne od pracy redaktorskiej.
Chwała Bogu, że w cierniowej jego koronie
niema on przynajmniej jednego, największe
go kolca, bo drukuje pismo we własnej dru'
karni. Przed r0kiem poszli też w jego śla
dy koledzy-redaktorowie "Gazety Kaliskiej" i Gazety Lubelskiej".
- lUundul' gimnazyjalny złożono bezimiennie w naszej redakcyi dla wręczenia
go biednemu uczniowi.
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końcem

roku uregulować raczyli; pierwsze bowiem zależne jest od dł'ugiego.
P'l'zesłane prenufneł'atorom naszym w
tych dniach ,"achunki wskażą i,n sum~ zaległości, sumk~ 1'aczej-dł"obną kwot~ dZa
każdego, Dla nas-sumki te, razem wzi~
'Ie, tworzą sumy, których nie odesłanie we
właściwym teł'minie, ut1'udnia nam prac~
wydawniczą·

Gdyby który z naszych prenumm"ator6w
nie życzył sobie od Nowego Boku odbierać • Tygodnia," zechce zawiadomić nas o
tem listem otwa1"tym.
Wszyscy nowi pł"enumeratfH'owie, ot1'ZYma.ią

początek

.Ryccrze

drukltjącej

przeDlysłu"

się

powieści

(a1"k~tszy

19)

bezpłatnie.

---(.)---

Z dalszych stron.
W Petersburgu przy Redakcyi "Kraju"
utworzone wstało Biuro Informacyj ue, mana celu ndzielanie odpowiedzi na zapytania czytelników w sprawach dotyczących
stosunków administracyjnych, prawnych,
społecznych, ekonomicznych i t. p. W sprawach, mających charakter ogólniejszy, informacyje i porady udzielane są bezpłatnie.
Biuro podejmuje się również udzielania informacyj w sprawach czy!:to prywatnych, za

jące

opłatą na rzecz rz.-katol. Towarzystwa dobroczynności w Petersburgu. Opłata ta wynosi; za odpowiedź zwyc7.ajną rs. 3, za odpowiedź, która pociąga za sobą zebranie
wiadomości bezpośrednio w instytucyjach
administracyjnych i sądowych, 10 rb. Do
zasięgnięcia informacyi w biurach potrzebne
jest odpowiednie , upoważnienie strony in-

teresowanej.
- "Gazeta Radomska", zmieniła po raz
czwarty właściciela: pierwszym był d-r Rewoliński,
drugim p. Rugo Wróblewski,
ostatnio redagował adw_ Brześciański; obecnie zaś-jak si~ dowiadujemy-ten ostatni
sprzedał za rb. 5,000 wydawnictwo gazety
p. Jalltrzębowskiemu.
- Zarzid m. Lublina stara się u władz o
podwyżkę płac 27 urzędników magistratu
o ogólną sumę 3,630 rubli-jak donosi miejscowa gazeta. Etat urzędników ustanowiono
w r, 1880; od tego jednak czasu ceny mieszkań i artykułów spożywczych poszły w górę; zwiększyła się także praca urzędników.
- Z gwiazdki kaliskiej odebraliśmy pozdrowienie na jednej ze specyjalnie na ten cel
przygotowanych korespondentek. Podobno
sprzedaż ich przyniosła niemały zasiłek na
budowę domu dla starców. "Gwiazdkę' organizowały kalis~anki, a zorganizowały ją
świetnie. Cześć więc energicznym, pomysłe
wym i pelnym zapału dla ogólnego dobra
kaliszankom!

Wla.dQmości

Ogólno.

. - Zebranie ogólne członków sekcyi górOlczo-hutniczej.- W dniu 9 grudnia odbyło sill w
'Yarszawie ogólne zebranie członków sekcyi górn~cz~-hutniczej. Przewodniczący sekcyi inż. Kontkl~wlcz odczytał spra wozdanie z prac delegacyi
zbIerającej się w Dąbrowie. Wice-przewodniczący
zaś sekcyi hr. Julijusz Tarnowski scharakteryzował działalność delegacyi
okręgu wschodnieg,o.
Prace tych dwóch delegacyj różnią się cokolwiek.
Delegacyja okręgu zachodniego znajduje sil,) w
lepszych warunkach ze względu na łatwiejszą
komunikacyję w tej dzielnicy kraju i większe
skupienie zakładów przemysłowych; to też posiedzenia w Dąbrowie odbywały się regularnie.
I"I'zypominając Szanownym naszym Pre- Opró.cz wygłaszan~ch. odczyt~\V, ~ak sRecy~alnie
n~,me1'at01'om, że "Tydzień" wymaga pew- hutmczych lub gormczych,. Jal'. I z dZledZJn ponych nakładów na d1"uk, papie1", ekspedy- krewnych, po~uszan~ ~~m wl~le Jeszcze spraw bę
cyj~ i t. d.-i że nakład1 te .a k
k ' - dących.n~ doble, a sc~slc ~wlązanych _z przemy"
~ _
. y
,.l
UJ
az slem mIeJscowym.
Nlcktore z kwestYJ, doraźnie
dym ,W1 eszcze ~nnym mtm'esze, muszą być poruszanych na posiedzeniach, dały pobudkę do
z koncem lcazdego 1'Qku u1'egulowane: I prac poważniejszych, jak np. badanie smarów lub
zun'acamy się do Nich z up1'zejmą p"ośbą, przesycanie drzewa.
Delegacyja wschodnia odby i oni śwoje z nami 1'achunki przed bywająca swe posiedzenia w Bzinie, działal'l1ość
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swą ograniczała dotąd przeważnie

do omawiania
praktyczno-zawodowych. Wobec
upływu trzechlecia SkOllCZyła się kadencyj a prezydyjum sekcyi, przystąpiono zatem do wyhorów
i powołano ponownie na przewodniczącego inż.
l\ontkiewicza, n,a wice-przewodniczącego hr. JuhJusza TarnowskIego, na pierwszego sekretarza
p. Kazimierza Srokowskiego i na sekretarza drugieg? inż. J?ze~a Hofm~na. Ponieważ częste komUnIk~Wallle slll sekcy~ z zarządem oddziału jest
utru~~lOne, posta~owlOno wybrać jeszcze przelistawlclela z członkow zamieszkałych w Warszawie, któryby Vi zllrządzie reprezentował interesa
sekcyi-·na stanowisko to powołano pana Bronisława Borkow~kiego. - Następnie omawiano jeszcze sprawę ogolnych dorocznych zebrań sekcyj w
Dąbrowie iBzinie i wydawnictwa geologiiPuscha.
W u~naniu ważnoś?i dzieła Puscha dla przemysłu
górlllcz~go, se,k?YJa 'postanawia zająć się przetło
maczemem CZęSCI dZlCła odnoszącej się do Królestwa, a następnie . jego wydaniem.
spraw

ściśle

--~.)---

Z BIBLlJOGRIfFII I PRASY.
- Petersburski K01'espondent "Gazety
Polskiej" donosi pod data 30 XI:
• Wczomj komisyj a pracu{aca pod przewodnictwem
d-ra Niżegorodcewa nad zb~daniem sposobów przeciwdziałania alkoholizmowi, wysłuchała ciekawego
referatu dra A. A_ Trojallow3, chirurga jednego
z miejscowych szpitali. P. Trojanow zaproponował
komisyi rozp:ltrzyć smutne w hirurgicznej praktyce zjawisko- ogromn~ zwiększenie się liczby ran,
powstałych pod wpływem alkoholu, przyczem wię
ksza część ich zadana jest nożem. D-r. Trojanow
podaje cyfry następujące: w r. 1898 liczba ranionych choryclI, dostawionych do szpitala Obucbowskiego, nie przewyższała 370-400 osób rocznie'
Z wprowadzeniem skarbowej sprzedaży trnnków
odrazu nastąpiła gwałtowna zmiana: w styczniu
1898 r. rauionych chorych wcale nie było i lekarze
zaczęli już błogosławić monopol, ale radość okazała
si~ przed,vc08sną; juz od lutego rauiouych dostawlac zaczęli coraz więcej i do końca roku zaregestrowauo nie 370, lecz 922. W r. hiezącym wypadków
porani?ń juz teraz, w listopadzie, zapisano 1,023.
OkaznJe się, ze liczba ranionych alkoholikow wzrosł~ ~~ 34-35%. Do tego nie są zaliczeni nałogo
'VI P!Jacy. Z rozmów chorych z doktorami wyjaśni
ło SIę, że skarbowa wódka prędzej pozbawia przytomności i woli, bo jest bardzo mocna. Zau wazouo
~eż w praktyce chirurgicznej, ze pierwej rauy nozem zdarzały się rzadko, a teraz prawie codzień.
Spostrzezenia tak poważnego lekarza jak dr. Trojan?w niepodobna kwestyjonować; wartoby jedynie
porownać dla sprawdzenia dane naszych szpitali
z okres n przed i po wprowlJ.dzt'uiu monopolu,
p~zyczemnie należy zapominać, że w ciągu ostatnich
kilku lat olbrzymio wzrosło u~ycie noża w bójkach
ulicznych, czego w żaden sposób niemozna złożyć
na karb monopolu.
Bądż co bądż, faktzaobserwowany przez lekarzy
petersburskich i opinije chorych o wódce skarbowej zasługują na baczną uwagę i uwzględnienie
"Towarzystwa opieki na trzeźwościa ludu"' bardzo
być może, że dawniej szynkarze sprz~dajac na
kieliszki, ~przedawali słabszą wódkę, dziś pieczęcie
rządowe Ole pozwalają na podobne szacherki.
S.
- Konku1's " Gazety Rolniczej". W r. z .
• Gazeta Rolnicza" ogłosiła drugi konknrs na temat: .Uprawa mechaniczna roli, odpowiednia do
gatunku gleby-naj właściwsze narzędzia do uprawy" ,z zastrzezeniem, aby praca napisana była w
sposob przystępny dla włościan. Na konkurs teu
nade_słano 5 rozpraw pod godłami~ "Ars longa, vi ta
brevIs", .Luceat in tenebris lux", .Rolisław"
n~apienti sat" . i nSzczęść Boże".-Sąd konkursowy
Ole zualazł ani jednej pracy, zasługująccj na pierwsz~ nagrodę; że, jednak warunkom pożyteczności,
choc ts:lko CZęŚCiOWO, czyniły zadość prace pod
godłami nArs l!Jnga, vita brevis" i nSzcześć Boże-, przeto komitet postauowił zgodnie z warunkami koukursu pOdzieli6 pomiędzy ich autorów nagrodę rub. 150 w równych częściach po 76 rub.
p.o otw~r~iu kopert okazało się, iz autorem praey
pIerwszej Jest p. Szymon Konar. ki, właściciel dóbr
Przybysławice w gub. radomskiej' drugiej
zaś
P: JÓzef Froń, nauczyciel szkoły r~luiczej w Koblernicach. Drugą to już nagrodę na konkursie
• Ga_zet y Roln!czej" zdobywa obecuie stały mieszkaOlec Radomia p. S. Konarski, dyrektor zarZ8dzający Spółki Rolnej radomskiej.
•
- "Bez Dogmatu" tom V i ostatni tej powiści, w!szedł, jako dodatek bezpłatny dla prenumeratow • Tyg. Illustrowauego"-za listopad.
- WybÓJ' NQwel" Gomulickiego (t. 3-ci) wyszedł jako dodatek tygodniowy do
Gazety Polskiej" .
"
..- "!fIatka Boska Nieustającej Pomocy, VI' kosClele s-go Alfonsa w Rzymie i wielu innych miej ~c~ch wsławi.o~a".-Pod tym tytułem świeżo opusc!ła prasę kSlązcczka ks. Z. Skarzyńkiego. Zawie,
ra o~a hi~toryję, cuda i modlitwy napisane na podstaWIe dZIeł 00. Redemptorystów.
.
- "Nego" nowele Gustawa Daniłowskiego, 12
str. 218. Cena 1 rb. Warszawa 1900.
Nakładem
Brouisława Natausowa.
n
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Czytelnikom nGłoso", nPraw?y", nTygo~oika i~u redaktor "Przeglądu Pedagogicznego".-P. Święto
strowanego znanem jest nazwisko p. Damłowskle chowski odstępuje wydawnictwo "Prawdy" d\vom
gOj znają o~i również i większość now~1 zawal:tych współpracownikom tego pisma; sam jedoak pozow świeżo wydanym zbiorze, który od plerwsz~J. no- staje nadal na stanowisku rlldaktora tego pisma.weli otrzymał ogólny tytuł.-"Nego" (po łaclUle Pouiewaź podpisujący "Gazetę Rzemieślniczą", jako
przeczę) to tytuł nader .prawdziw.ej nowel~i z źy'; redaktor, p. Stanisław Zaleski: przed kilkunastu
doiami nagle Warszawę opuścił, pismo to przestalo
cia szkolnego. PrzyporolUa ona meco "Dtdo1nt
Niemojewskiego. Obie malują smutny wpływ kla- wychodzić do czasu zatwierdzeuia nowego redaktosycznego wychowania na serca ... pedagogów. 'Yszel- ra.-Wydawuictwo nSłowa" wreszcie uabył znany
kie wyjątki, Aorysty, Supin~ i ~<lrundia .do t~g.o adwokat p. Lucyjan Wrotoowski. "Kraj" petersburstopnia wysuszają im serca, ze mema~z w mc.h roleJ- ski objaśnia przy tej okazyi, źe dotychczasowi fasca na nic poza nienawiścią ku młodym Istotom, ktyczni właściciele "Słowa" stracili na tern wydaktóre winn e sa przez to samo,
że mają świeże wnirtwie 150 tysięcy rnbli!
nczucia i nie \viedl,ą, co znaczy "nego" Inb jak jest
---(e)--aoryst od "didomi" . CiężkIe przestępstwo, tern cięż
sze że w parę lat po opuszczenin z patenteIn mu:
ró~ gimuazyjalnych przeciętny człowiek albo jnz
zapomniał wszelkich
przyimków wierszem,
albo
używa wszelkich sił , by icb zapomni?ć, bo mó~g ludzki to nie bezdenny worek, do ktorego mozna bez
Panu M. w Olszowie. Resztę należności tio
kdńca pakowllć co się zdarzy: urywki z I1jady, nie· końca bieZal:eao roku i prenumeratę za kwartał l
prawidłowe słowa greckie lub łacińskie, liczbę żoł
r. 1900, w k\vocle rs. 3 kop. 30, otrzymaliśmy.
nierzy Hanibllla, grubość i długość słupów, jakie
bił Cezar przy budowie mostu, etc. e t c . .
~
W obecnie wydanym zbiorze zuajduj emy procz
, .
tytułowej, następujące nowele:
Chudy ~aw-- Rada Towarzystwa Dobroczynnoscl dla Chrzeopowiadanie wynalazcy przyrządu do czytaula my- I ścijan w Piotrkowie podaje do publicznej
śli ludzkich, Bajka a1'abska, Na space1'ze,
d
"'ż
lt t .
zed t wl'e l'
Pociąg
JIIigilija i Wesoły pasaże1·.
Z~ WIa omo~CJ, I
rezu a .z pl' s a
na
wszystki~h nowel wieje smutek; w niektórych za- amatorskIego w d, 9 grudma r. b. odbytego,
nadto się mówi o nim, wskutek czego stajłJ się .on 'I
przedstawia się jak nas tępuje:
bardzitlj powierzchownym.
St. ()poch.
Ateneum!' zeszyt za grudzień r. b. za wieÓ
ra: JVnioski ze sprawy lwowskiej "-p. B. LutoPRZYCH D:
sławskiego; nKarykatury"-p. F. A. Kisiel.ewskiego; l Ze sprzedaży biletów ott'zymano 260 rb. lO kop.
"l'otrzeby samouków"-p. W. Lutosławskiego; nSe- Za programy
38
80
weryn Goszczyńskin-p. St. Zdziarskiego; nW wyo- Z naddatków
4 " 23
braźoi"-p. K. Tetmajera; nWyprawa Pomorska BoRazem
13
303
lesława Śmiałego"-p. 111. Gllmplowicza; "Listki
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I .

z pola wiedzy n_p. T. Skomorowskiego; "Sprawa
Transwalska"-p. dora J. B. Mal'chlewskiego; "Ferment Syjonistyczny"-p. Jerzego Ohra; "Henryk
Heine'" ,Kronika Ekonomiczna"-p. J. B. M.; "Rozbiory i' s~rawozdania"; "Nowości naukowe i literackie"; "Biblijogratija".
.
- Kalenda1'z powszechny na rok zl\"yczaJny 1900 wyszedł II druku nakładem Teodora Paprockie~o i S·ki. Rok wydawnictwa XXII. Do
kalenda"'rza tego dołączone są kalendarzyki ścien
ny i kieszonkowy. Kalendarz, prócz zwykłych
części informacyjnych zawiera kilka obrazków i
powiastłlk.-Pomieszczanie
poezyj i wogóle utworów beletrystyczuych w kalendarzach tchnie obecnie już anachronizmem wobec rozwoju piśmien
nictwa ogólnego-jak słuszrie zanważyły "Echa
Pło c kien.
Dobre to było, gdy kalendarz stanowił
ongi całoroczną lekturę dla wielu domów. Wolelibyśmy wiQcej wiadomości informacyjnych.
- "St1·tnnień". Od NO\l"ego Rl)ku. wycho?ziĆ
zacznie pod redakcyją p. Wacława Gąsiorowskiego
nowy tygodnik p. t. nStrnmieil" poświęcony literatnrze sztuce i sprawom życiowym. ~edakcyja
nowego llisma zapowiada, i2 dążeniem jej będzie:
"zogniskować twórczość poetycką, a!->y jej pr~y
wrócić dawne, pierwszorzędne stanOWisko w hte·
raturze; powołać do życia krytykę literacką i arty·
styczną w wielkim stylu i niezależuą;
wypowiadać się śmiało i w formie artystycznej o ogólnych
sprawach życia współczesnego; da\vać pełuy obraz
wszechświatowego ruchu literaekiego j artystycznego".-Rozmach ogromny!..
- Zmiany w prasie. Kierownik literacki
nGłosu",
pan Zygmunt Wasilewski, z <lniem l-ym
stycznia ustępuj e z tego stanowiska. Kierownictwo pisma ma objąć p. Jan Władysław Dawid, były

o
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Więckowskiemu, Zapolskiemu i Zarębskie
mu; wreszcie pp. Kwiciilskiej i Lazuckiej
przy udziale p. Wolskiego D· ra, za sprzedaż
w teatrze programów.
Prezes Rady Srzednicki.
Członek-Sekretarz Ed. P01'aziilski.

Piotrkowski Sąd okręgowy w komplecie: prezyP . F. Rndniew, człoukowie: D. F. Antepowicz i W. A. Sarosiek w dniu 4 grudnia 1899 r.
rozpatrzywszy sprawę ze skargi Stefaua Niekrasza
o ogłoszenie upadłości kupca Hersz/ika Gutermana,
postanowiłl ) upadłego Herszlika Guterman3 oddać pod dozór policyi, 2) majątek upadłego Gutermana opieczętować wszędzie gdzie się takowy
będzie znajdować,
3) sędzią komisarzem upadło
ści mianować członka sądu P. F, Rudniewa,
a kuratorem adwokata przysięgłego Mikuliilskipgo 4)
deeyzyję Warszawskiej Izby Sądowej
z duia 12 .
października 1899 r.
OnlZ niniejszą decyzyję sądu
ogłosić
w sposób przez prawo nakazany i kopije
tych decyzyj wywiesić LI wejścia do sąuu. Wyrok
zaś Izby sadowej warszawskiej z dnia 12 paździer
nika 1899 r: głosi: wyrok sądu okręgowego piotrkow~"iego
z dnia 27 lipca 1899 r. zmieuić i uznać
UIHldło ść kupca Herszlika Gutermuna z oznaczeuiem początku jego upadłości ua dzień 3 (15) lutego 1899 r.; przyjęcie środków do zabezpieczenia
osoby i majątlm upadłego Gutennana poruczyć
piotrkowskiemu sądowi okręgowemu.
Na wyrokach podpisy sędziów.
Zgodne z oryginałem: adwokat przysięgły kurator
dujący

upadłości

Józef Mikttliński.

ROZCHÓD:

Na zasadzie 459 i 480 §§ Kod. HaudI. i zgodnie z deZa teatl'
20 rb.
cyzyją
sędziego komisarza
z dnia 10 (22) gruduia
Instruktorowi
20
1899 r. wzywam wszystkich wierzycieli massy upalIIuzyce.
10
dłości knpca z Zawiercia Herszlika Gutermana, aby się'
Opał.
.
70 kop, StlIWili osobiście lub przez osoby odpow~ednio w
5
Za naftę i świece.
2
38 n
tym celu upoważnione w dniu 21 grUdnia 1899 r.
Fryzy jerowi
.
2
(2 stycznia 1900 r.) w Piotrkowskim sądzie okręgo
W drukarni zapłacono .
12
wym o godzinie I po południu w sali wydziału dla
Ogrodnikowi
a
spraw skróconych i przedstawili listę kandydatów
Podatek Rządowy
8 ~
na Syndyków tymrzasowyrh potrójuą względnie do
Służbie
•
•
13
tej liCZby, jaka według ich zdania powinna być_
Drobne wydatki .
4
90 n
wybraną·
Razem
100
98
Kurator upadłości adwokat przysięgły
Józef Mikłtlit'iski.
ZEST A WIENIE:
Przychodu było
303 rb. 13 kop.
Bo~klatt Zi'llłowy pociqgów na
Rozchodu było
100
98
Sttt,cyi Piotrków
Pozostało
202 n 15 ~
od dnia 15 (27) Paidziernika 1899 r.
i pienil!dz~ te do kasy Towarzystwa wpłynęły,
z przeznaczeniem ich, stosownie do życzenia orgaOdchodzą z PiofJl'kowa:
nizatorki przedstawienia, na zakupienie koniecznych
Do Granicy i Sosnowca
Do Warszawy
dla domn Towarzystwa utensylijÓw.
2 m. 41 w nocy kuryj er.
3
m.
12
w uocy kuryj er.
Za przysporzenie tyle potrzebnych 'l'owa- 4 m. 34 \V nocy osobowy
4 m. 57 w nocy osobowy
rzystwu funduszów, Rada poczytuje sobie 9 m. 29 rano pocztowy
6 m. 35 rano osobowy
za miły obowiązek publicznil} zloŹ'J'ć .9woje 12 m. 3.8 po -poło osobowy
8 m. 30 rano osobowy
lJ III. I rano o~obowy
najserdeczniejsze podziękowJlnie przede- 3 m. 4 po poło osobowy
4 po poło -pospiesz.
l m. 30 po poło pośpiesz.
wszystkiem Szan. organizatorce przedsta- Ó6 m.
m. 30 po poło OSObowy
6 m. - wiecz. pocztowy
wienia i amatorce p. Leonardowej Cybul- 9 m. 37 wiecz. osobowy
7 m, 53 wiecz, osobowy
do Częstoch9IVy
skiej, następuie Szan. amatorkom: pp. Bogusławskiej, Młodowskiej i Więckowskiej, oraz
P1'zychodzą do Piot1'kowa:
Z Granicy i Sosnowca
\
z Warszawy
amatorom: pp. Cedrowskiemu, Cybulskiemu,

Kuleszy,

Sk rudzińskiemu,

o s z

Ł

Trębickiemu, 12 m. -

E

N

w nocy osobowy

li m. 15 w nocy osobowy

I A.
MAGIEL

ma wielkie znaczenie dla mniej zamożnych kOJJsumentów kawy, jakJ tani, Zdl'OWY i smaczny napój
zastępujl!cy w zupełności kawę ziarnistą,

dzierzawcy bufetu i restauracyi w klubie
pułku Polockiego w Piotrkowie. Wiadomość na miejscu.
(3-1)
Wyszła świeżo

Tow. A..kc.

z druku w Krakowie

Wystrzegać się

Łęczycy

przez Michała Rawicza Witanowskiego.
Skład główuy: li WW. Gebethnel'a i
Woltfa w Warszawie.
(10-7)

Dla

Za stęp cy:

i

ich

przysięgły

Franciszek Podlewski

Kor Z y Ck i,

W

(t-I )

War s z a w i e.

Confiserie Speciale

wierzycieli

napisał

Adwokat

Jagiełło

naśladownictw.

w \Va"szawie

EankructViTo
handlująCYCh

bezwartOŚCiowych
(B. B. 2395)

VPA..DŁOŚĆ
i

Byga-

Wars~awa.

ijest do nabycia we wszystkich księ
garniach ~l'Ust1'owana

Monografija

,~Ldvoniau.

poleca na nadchodzące święta wyroby swoje jako to:
Cukry deserowe, Ber'm etki owocowe i Pier'niki
w różnych gatunkach,

Ceua rub. 1. Skład główny u Gebethnera i Wolffa. Do nabycia we wszyst- w które
kich księgarniach.
(3-3)

to

wyroby zaopatrzyli się prawie wszyscy W-ni Panowie knpcy
prowineyjonalni.
(4-4)

nowy do spl'zedania w kaŻdej chwili,
Wiadomość w domu W -go PopOWSkiego,
róg alei Al eksllndryjskiflj, w suterenie.
(2-1)

"NADZIEJA"
rRA~~WNIA ~BUWIA
Męzkiego, Damskiego i Dziecinnego
p1'ZY ulicy llo BykÓW, w domu
księdza Jilttnm'Q w Piot1'/cowie t
poleca się Szanownym Paniom i Panom
ze swym rell OmO W:lnym obulviem, za
którego elegancyję oraz dobro ć i trwałość materyjału poręcza.

Ceny u1nia1·!.:owane.
Robota na te1'min.

(52-17 -2)

Do dzisiejszego uumeru dołącza się
arkusz 19 pOWieści p. t.

RYCERZE

PRZEMYSŁU

TYDZIEN

6

llY1łE KCrJłt

•

-

Towarz~stwa KrBQ~towBgo miasta Piotrkowa

TOW ARZYSTWO

W

Russko-francuskich fabryk wyrobów gumowych, gutaperkowych i telegraficznych
POD

N 53

FIRMĄ

"PROWODNIK"

u~upelnieniu oglos~eniaJ

że ogłoszeniu przedmiotów narad Zgromad~enia Ogólnego uczestników Towarzystwa, odbyć się mającego w dniu 26-ym Grudnia
1899 r. (: styc~nia 1900 r.), na skutek żądania Ministra
Skarbu pr~edmiotem tychże narad będ~ie jeszcze

kwe.tyja utwor~enia przy Towar~ystwie Homitetu Wla6cicieli Zd.tów Zastawnych Towar~ystwa_

(l-l)

KALOSZE, Linoleum i Wyroby Gumowe.

WIN DE SAINT-RAPHAEL

Tegoroc2.ny zbyt KALOSZY reprezentuje ilość 5,500,000 par;
LINOLEUM przeszło 4,500,000 stóp; wyrobów gumowych
przeszło 3,800,000 fuutów.
Przy kupnie proszę zWl'acać baczną uwagę, na Herb Państwa
~
i markę fabryczną.
.

Pr~epy.~ne W

Smaku.

Uprasza się o zwrócenie uwagi na markę fabryczną i na markę
stowarzyszenia fabrykantów dla ścigania fałszu.
Konscrwuje się wedle metody Pasteura. Kaźda buteJlta zaopatrzona jest w Broszurę dora de Barr6

Glćwn~ RB~rBzBntant
Julj an Meisel

O v;rinie
Saint-Raphael

jako o wzmacniającym i posilnym
środku.

w Warsaawie, Senatorska 22,

Nalewki 16,
Piotrkowsl{a 49.

zamieszczonego w

NR 49 "Tygodnia u z dnia 21 Listopada (3 Grudnia) 1899 rok u, podaje do powszechnej wiadomości, źe oprócz wymienionych w tern-

Ostrzega sig przeciw podrabianiom
COlllpagnie ('lu Vin ('le Saint-Raphael
V A LENCE, DROME, FRANCE. (10-6)
(6-4)

NA SEZON NADCHODZĄCY.
Najdokładniejsze

cenniki

opisy maszyn, rysunki, wskazówki do użycia, oraz
przesyłają się na każde żądanie franco,

Przyrządy

do przygotowania paszy

ułatwiające spożywanie, trawienie i wyzyskanie paszy przez inwentarz.

największe

pismo tygodniowe ilustrowane dla rodzin
polskich

Parowniki "Reforma" pat. Reussa do parowania kartofli, łubinu i t. d.
Niezaprzeczenie pierwsze między parown. bez żadnego zarzutu.
Pasza z parownika "Reforma" pod względem pożywności
smaku i zdrowotności, nie ma porównania z gotowaną w wodzie:
Pluczki mechaniczne do okopoWYCh.
Najdogodniejsze w użyciu z samowyrzucaniem kłębów po opłukaniu.
Robota dokładua i nierównie szybsza od ręcznej.
Rozdrabiacze do parowan'ych kartofli,
Siekacze i szarpacze do ' okopowizny,
znanej faRozdrabiacze do makuchów,
bryki BenGniotowniki do gniecenia r6żnego ziarna.
talia
Śrólowniki "Exselsior" słynnej fabryki Fried. Krul'pa do śrótowania
wszelkiego ziarna i mielenia na razówkę, pojedyńcze (para tarcz)
i podwójne o stalowych tarczach mielących obustronnie• .
73 nagród na wystawach i największe rozpowszechnieni::: (20.000
egz.) we wszy~tkich krajach, dostatecznie przemawiaja za war-

pod kierownictwem literackiem TEODORA JESKE-CHOIŃSKIEGO.
lZ ~ p:re:rnjćlv;r ,,"'\A7"ęd:rov;rca."

na. :rok l.900:

Album Jasnej, Góry.
2) Wielka 6cienna 'lHapa Buropy,
4) Album Grottgera " Wojna",
5) "Album PoI.kie"-tegoż artysty.

1)

f

przysługuje każdemu

rocznemu przenumeratorowi prawo wyboru jedPrenumeratorom miejscowym wydawać je będzie Administracyja
Wędrowca" (w księgarni T. Paprockiego i S-ki) BEZPŁATNIE, zamiejsco~ym-za zwrotem tylko kosztów przesyłkj i opakowania w ilości za Album
Jasnej Góry rb. l,-za mapę ro. l kop. 20,-za "Wojnę" rb. 1 kop.
3ó,-za Album Polskie kop. 7ó.
.
Te wspaniałe premIa, wydawane będą wszystkIm całorocznym
prenumeratorom "Wędrowca" bez wzgh,du na to, czy przedpłatę wnosić będą rocznie, półroczuie czy kwartalnie-8EZP:Ł~TNIE-.a pomn!kowe dzieło Tadeusza Korzona p. t. "Węwnętrzne DZIeJe PolskI Za Slanlsława Augnsta" (6 wielkich tomów) za połowę ceny ksiggarskiej t. /. za
rb. IS.-zamiasl 16-lu.
Prenumeratorzy prowincyj(lnalni, życzący sobie nabyć to dzieło
uie poniosą ko sztów przp-syłki, o ile przedpłatę. Wędrowca" wnosić
będą wprost do Administracyi naszej (T. Paprocki i S-ka NowyŚwiat 41 ).
(
Wewnelrzne Dzieje Polski" będą wydawane rocznym prenumeratorom :Wędrowca", NATYCHMIAST po opłaceniu za takowe należności ~
w sumi" rb. 8.
• Dodalek muzyczny" "Wędrowca" wychodzący dwa razy na miesiąc i obejmujący rocznie 24 zeszyty wyborowych uh~orów na fortepian-kosztuje wraz z przesyłką tylko 50 kop. kwarialme.
nego.

P,'cnulllm·ata

(
(

~

,,'V~drowcł\"

wynosi:

W Warszawie:
Zp~~~~~~ł::ą We Lwowie
W Poznaniu:
Rocznie . Rb. 7 k.- . Rb. 8. . . złr. 12. . . . • Mk. 24.
Półrocznie" 3 "ÓO.
4....
6. . . . •
"
12.
Kartalnie " l" 75.
2. . •
3.,..."
6
Szcze9óły w prospektach, klóre na żądanie rozsyłamy gratis i franko,

AdDJ.inistracyj a

.. W €2drovvca" 'WaI-szavva, )
No'VVy-Ś-wiat 41. 'VV ksi€2garni Teodora Paprockiego i fe-ki.
(4-3»

.

~~

Sieczkarnie ręczne i maneżowe, znanego wyrobu BentalIa i inne.

I

Maszyny do czyszczenia i sortowania
ziarna i kartofli.

Wialnie do wiania Clavtona najlepsze z istnieją~ych, o znacznej powierzchni oczyszczającej, Backera oryg. angielskie kombinowane,
Roebera i inne.
Młynki do sortowania na wagę gatunkową" Triumph" znane z doskonałego działania.

Trieury do

odciągania okrągłych zanieczyszczeń

i sortowania ziarna ponaj starszej reuomowanej fabryki Mayera w Kalk .
Sortowniki do karlofli najprakt. z sitami płaskiemi wyrobu CegielSkiego
i inne .
Kombin. parOwe młocarnie do koniczyuy z bukown. "Monilor" wydające około
100 pud. czystego ziarna dziennie.
Bukowniki do koniczyuy maneżowe-i wszelkie inne mas~
dług kształtu

POLECAJĄ

TADEU~~ K~WA~~Kl l Al TRYL~KI
I

w

Wars~awie,

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV~

...

Miodowa.iV 4. (4-3)
\:

;- -

------- ~

Redaktor
]loaBO.leHO UeH ayp oJO .

wydawca

liirosław

Dobrza,·,ski.
----~------~~------~=-:~--~~----~-----
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Nie znałeś go pan! Jeden jest tylko sposób
uwolnienia mnie nazawsze od tej sprawy, ale nie śmia
łabym nawet prosić pana o coś takiego.
- Jeżeli to tylko odemnie zależy ...
- Od pana, Pójdź prosto do hotelu, w którym
Palmer mieszkał i wybadaj, czy nie pozostały po nim
jakie papiery. Palm er był z ojcem twoim zaprzyjaźniony, poszukiwania wiltc pana nie mogą ździwić
nikogo.
- Czy tylko wydadzą mi pozostałości po nim?
- Jeżeli pan przyjmiesz odpowiedzialność za nie
wobec sądu, wydadzą je z pewnością bez skrupułu.
- Dobrze, sprobuj~,
- Dzi~kuj~,-rzekła Henrieta, widocznie cokolwiek uspokojona.-Tylko wystąp energicznie, a osią
gniesz cel niezawodnie. I jeszcze jedno: Ada nie powinna wiedzieć, że zamordowany był jej ojcem.
- Któźby jej miał to powiedzieć?
- Czyż ciotka nie jest siostrą Palmera?
- Zapomniałem o tern!
- Trzeba wi~c ostrzedz odpowiednio panią Eckart. Pocóź biednej Adzie zatruwać całe przyszłe ży
cie tą okropnością?
- Zapewne-ale jak to Eckartowej powiedzieć?
Zapyta mnie zaraz, zkąd ja wiem, że zamordowany był
jej bratem ...
- Odpowiesz jej pan, że Palmer sam zwierzył siEt
z tern pn,ed panem i wymienił powody, które nakazywały mu ukrywać siEt pod przybranem nazwiskiem.
Palmer był dziś w mieszkaniu swojej siostry.
- Zkądźe wiesz o tem?

lOP[łłf

XIX.

Pożegnanie.

,

Do mieszkania Ady spiesznie weszła pani Morris.
Pi~kna kobieta zdawała sif,j bardzo wzruszona. Żywym
ruchem r~ki odsłoniła wualkę, a Ada przeraziła się, uj'
rzawszy jej twarz bladą i wzrok gorączkowo pomieszany_
Spóźniłam się-rzekła drżącym głosem, przywitawszy się serdecznie-lecz sądzf,i, że lepiej późno
niż wcale, nieprawdaż, droga Ado?
- Z pewnością lepi~j, kochana mateczko. Przecież nie stało się nic ... przykrego?
- Nie, nic, coby ciebie dotknąć mogło.
Ostatnie wyrazy wymówiła z takiem wahaniem,
jak gdyby z niech~cią tylko dawała odpowiedź na to
pytanie.
- Dziś podobno mamy przestudjować zaczętą
symfoniję-dodała spokojniej, ściągając rękawiczki.
Ada zrozumiała, że nie powinna pytać o uic wiEtcej, W milczeniu zaprowadziła gościa do swego pokoju i otworzyła pianino.
- Dajmy temu pokllj kochanie;-rzekła Henrieta, sadzając ją obok siebie na sofie-dziś nie jestem do
tego usposobiona. O nic mnie zresztą, nie pytaj drogie
dziecię, gdyż nie mogłabym ci dać odpowiedzi.
- Nie tyczy si~ to wi~c ani mnie, ani Brunona?
- Nie, mnie to wyłącznie dotyczy, Cóż robić!
Rycerze

przemYijłn.
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Jakżebym

-zawołała

fG[

-

rada podzieliła z tobą tę przykrość!
Ada wzruszona.
Benrieta silniej przycisnęła do piersi dziewczlt
i ucałowała je gorąco.
- Powiedz mi, droga Ado,-rzekła po chwili
wzruszonym głosem,-gdybym tak nie żyła, a powiedziano ci, że ciężki grzech jaki zabrałam z sobą do
grobu ...
- Nazwałabym to potwarzą i powiedziałabym
lud;dom, że kłamią-zawołała Ada, w której oczach
błysnął płomień oburzenia.
- Gdyby ci jednak przedstawiono dowody?
- Nie uwierzyłabym im.
- Kochane dziecilt, nie masz jeszcze doświadczenia w tej mierze. Nie wiesz, jaką bronią potwarz
walczyć potrafi.
- Więc spotwarzono cię mamo?
- Nie, ale po mojej śmierci mogliby się znaleźć
tacy, którzyby chcieli rzucić plamę na moje imię ...
- Jakżeby to być mogło?
- Sądzisz, że Lak sifi już nie zdarzało? .. Prosiłaś mnie o mój wizerunek.
Oto jest.
Mówiąc to, zawiesiła na szyi dziewczęcia medalijon na 7.łotym łańcuszku, który zdjęła z własnej szyi.
- Proszę cię--dodała z rozrzewnieniem,--zachowaj tę pamiątkę i nie zapominaj o mnie nigdy!
- Ciebie jabym zapomnieć mogła, mamo? Ale
tak dziwnie dziś mówisz, że naprawdę jestem przerażona.
. Bolesny uśmiech przebiegł po twarzy pięknej kobiety. Wstała i zapaliła świece na fortepianie.
-
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Tak, mówiono tam

coś o

zamordowaniu cdo
żeby to był

wieka,-rzekła stłumionym głosem,-ale

Palm er... Czy schwytano mordercę?
- Nie.
- Mówiono także, że morderstwo nie zostało popełnione dla rabunku.
- Istotnie, napozór zdawałoby się, że nie.
- A C7.y masz pan na kogo podejntlnie?
~ Szc7.ene powiedziawszy nie zastana wiałem się
jeszcze nad tem,-odparł młodzieniec wymijająco.
Sledztwo to okaże.
Henrieta milc7.ała. Szli ku domowi.
- Nie pot~zebujesz się już teraz obawiać tego
cdowieka;-zaczął po chwili,-tajemnicę znam ja jeden
tylko, a milc~eć potrafię.
-- Czy sądzisz, że mnie tern uspokoisz?-odrzekła Henrieta głęboko odetchnąwszy.
- Cóż tnam~ może jeszcze niepokoić?
- Myśl, że zostały może po nim papiery, w których zapewne jest wszystko.
-- Nie przypuszc7.am tego!
- To był człowiek przezorny.
-- Pewnie jednak o nagłej śmierci nigdy nie pomyślał.

- Myślał on o wszystkiem; przewidywał, wszystko; a nienawiść jego ku mnie była tak silna, że napewno przysposobił zemstę, która by mnie nawet
po jego śmieł'ci dosięgła.
Bruno z powątpiewaniem wstrząsnął głową.
- Sądzę, że obawa ta nie ma podstaw,-odrzekł•
Ufał, że mama wypełni jego warunki.

