Piotrków, dnia 4: (17) Sierpnia 1902 r.
PRENUlUERATA

W MIEJSCU:
roczuie . . . . rb. 3 kop. 60
pójrocznie . . . rb . l kop. 80
kwartalnie . . . rb. - kop . 90
Cena pojedYJlczego nnmeru k. 8.
Dopłata za odnoszenie-15 kop.
kwartalnie.
.
Z PRZESYŁK.-\:
roczllle . . . . rb. 4 kop. 80
półroczni~ . . . rb. 2 kop. 40
kwartalme . . . rb. l kop. 20

I

OGŁOSZENIA
Za ogloszen'ie l-razowe kop. 10 od
jedno8zpaltowego wiersza. petitu.
Za ogloszenia JJlkakl'otne po k. 6
od wiersza .
~a reklamy i nekrologi) oraz ogło
szenia zagraniczne po kop. 12
od wiersza.
Za ogłoszenia, reklamy i nekrolOg, na l-ej stronie po kop. 20
Za dolącz. l kartki anneksu rb. 7.
Za tłomaczenie oglosz. 'I. języków
obcych po 2 kop. od \\-iel's7.a.
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Wychodzi

I

kazdą Niedzielę,

W

wraz z oddzielnym stałym dodatkiem powieściowym.

Redakcyja, Administracyja i Drukarnia "Tygodnia" mieszczą się w domu K.
w prawej oficynie na parterze.
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Drukarnia, Introligatornia,

~~

'~ Skład papieru, materyjałów f"
piśmiennych

--

M. Dobrzańskiego
przy Redakcyi "Tygodnia"
~ w Piotrkowie, obok Hotelu
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G01.o,"vc clrnki i l.csiqżld:
dla obywateli ziemskich, dla parafij, dla rejen1
u~ tów, adwokatów, dla sądów gminnych, wójtów VU
gmin, jeometrów przysięgłych etc. etc.
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W- Bilety ,"vizyto'VVe przeróżnych
formatów, na pięknym, równo ciętym brystolu ,
wykonywają się na poczekaniu; również wszelkie zawiadomienia. zaproszenia, programy, i
Wboty

Wyh:ouy,",u 'VVszel1rie 1"0i pry"vatu.e.

rzątlov.'e

~,

r-'
~~

~~
es=> "j,- -.=oNa 4-klasowej pensyi żeńskiej
z klasą ~rzygotowawczą i pensyjonatem

HENRYKI DOMAŃSKIEJ

przy ~I!cy "Petersburskiej" (dawniej KaliskieJ) w domu W-go Soczołowskiego

zapis uczenic rozpocznie się 25 Sierpnia, egzaminy wstępne i poprawki l-go Września,
lekcyje zaś 5 Września.
(2- 1)

Popierajmy przedsiębiorstwa krajowe!
zasługujące na to szybkim
wykonywaniem
swych zobowiązalI i dokładnością, oraz spręży

stością

w załatwianiu inteJ:e~ó\V s\rych klientów. Oto "PRZEZORNOSC", największe z
istniejących, a założonych kraj o\\'emi siłami,
Towarzystwo 'Cbezpi@czel1 na Życie i od następstw wypadków, mające swą siedziuę IV
Warsza"'ie, na Krakowskiem- Przedmieściu \~ 7,
dało w tych dniach nowy dowód, iż zalety,
o których powyżej m01\'a, nie są mu ouce;
owszem, weszły one w jego organizm i dają
wszelką gwarancyję, i7. interesowane osouy,
zwracając się do wyżwzmiankowanego Towarzystwa, dowiodą tern samem l)1'awdziwej
p;·zezorno.~ci.

Obecnie bawi w mieście Inspektor Towarzystwa «Przezorno.'ó», p. \Vincenty Łaski, kto
n'ięc sobie życzy, m03e skorzystać z tego i
uzys1,ać «dyplom przezorności.»
(l-l)
Niniejszem

składam PODZIĘKOWANIE

Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie
"Prze.zorność" lV

Warszawie,

że jakkolwiek, podług ustawy Towarzystwa, kapitał
pośmiertny, po złożeniu dostatecznych dowodó\\'. w trzy
miesią.ce wypłacony być winien, Towarzystwo jednakże
niekorzystało z przysługujących Mu praw i kapitał, zabezpieczony na życic męża Jjjego ś. p. Władysława JarOtizewskicgo w sumie pięciu tysięcy rubli, po złożeniu

żą,danych dowodów, w dwadzieścia dlli bez titt·ą.ccllia za
wcześniejszą wypratę żadnego procelItu. za pośrednic
twem Aje.ntury \V Piotrkowie w dniu 11 Sirrpllia b. l'.
wypłacony

(l

1)

mi zostal.

Fr. Jaroszewska.

Kapitały

Soczołowskiego

obce wprzemyśle polskim.

(Przedruk z . Przeglą.du l'oltikiego . ).(*)
-~~~

I.

Bardzo ważnem zjawiskiem, które oddziałało
na rOlmój i cale życie na,szego kraju - są kapitały obce. Jaką one rolę odegrały w naszem społeczellstw i e, jakie miały znaczenie
ekonomiczne, techniczne i kulturalne, jakie
pierwiastki wprowadziły do wszystkich sl'er
i dziedzin -są to pytania, na które mogą odpowiedzieć liczne fakty z dziejów rozwoju ekonomicznego całego stlIlecia. Obce kapitały,
oceniane w takiem znaczeniu, są przedmiotem
do poważnych i różnorodnych studyjówekonomicznych. U nas dotąd nikt się nie zajął
n'szechstronnem zbadaniem i oświetleniem tych
zjawisk wielkiej wagi, jakkolwiek niejednokrotnie potrącano o nie mimochodem. Posiadamy materyjał obfity, acz rozproszony, którego ugrupowanie wymagałouy długiej i mozolnąj pracy.
Kapitałom zagranicznym, jako też ich znaczeniu w rozwoju ekonomicznym całego pal'l.stwa rosY.iskiego, poświęcił ollszerne dzieło p.
B. F. Brandt, ekonomista rosyjski. Cała część
trzecia (251 , te), naj świeższa (r. 1901) obejmuje wyłącznie stosunki Królestwa Poiskiego
i posiada dane, tak żywo i bezpośrednio nas
ouchodzące, że uważamy za rzecz pożyteczną
głównie z tego źródła wyczerpującego wysnuć
artykuł niniejszy.
«Historyj a rozwoju przemysłu w Królestwie
PoJsldem--mówi p. Brandt- daje najjaskrawszy przykład tego ogromnego wpływu, jaki
mogą wywierać kapitały obce i przedsięlJiorczość cudzoziemska na pomyślny rozwój ekonomiczny kraju. Bez przesady można powiedzieć, że swój pierwszy świetny stan i dalszy
potężny rozwój, przemysł polski zawdzięcza
głównie przypływowi obc'ycb kapitałów, obcej
przedsiębiorczości i tej gościnności, jaka okazał rząd cudzoziemcolll» .
Początek poważnego rozwoju przemysłu w
I\ rólestwie Polskiem datuje si~ od pierwszego
d wudziestopięciolecia wieku ubiegłego, kiedy
to, celem podniesienia ekollomicz'nego kraj Il,
rząd zastosował liczne środki a między innerni,
wezwał cudzoziemców ·i dał im wszelkie możliwe przywileje.
Do koMa wieku XVIII Polska była wyłącznie krajem rolniczym a wszelkie potrzeby
z zakresu wyrobó\\' rękodzielniczych, zaspakajała dowozem z zagranicy. Wprawdzie, na
krótko przed pierwszym roibiorem, daje się
spostrzegać śród arystolu'acyi pewna dążność
do zaszczepienia IV kraju przemysłu i powołania do życia organizacYl przemysłowych. Dążność tę popierali: sam król, ministrowie i wielcy magnaci, jak Załuscy, Małachowscy, Radziwilłowie, Ponia.towscy, Czartoryscy, Jezierscy
i inni, kt6rzy zakładali fauryki. Był to jednak ruch, że tak powiemy, efemeryczny, polliekącl modny, w którym uczestniczy li ludzie
niepowołani, nieobeznalli z potrzebaml istotnemi, nieprzygotowani Ddpowic.dnio; skntldem
tego i sam przemysł, przez nich stworzony,
nie zaspakajał potrzeb rzeczywistych. Tak np.
podczas gdy kraj najważniejsze, nąjniczlJeclniej,

(*) Patrz rubrykę . Z prasy i biblijografii •.

(obok Hotelu

Wileńskiego)

sze przedmioty sprowadzał z za.granicy, oręż
całkowicie z Prus a narzędzia ze Szwec,yL w
Warszawie powstaJą falJryki królewskie do
wyrobu fajansu, Radziwiłłowie zakładają fabrykę luster, Czartoryscy- porcelany, Ogh'lski- dywanów, Bieliitski- szkieł kolorowych,
Potocki-muślinów i chustek indyjskich, Tyzenhaus - powozów i t. d, Ponieważ jednak te
fabryki nie odpowiadały potrzebom istotnym,
ponieważ były przeznaczone tylko dla szczupłego koła spożywców, więc oczywiści e nie mogły się utrzymać długo, zwłaszcza, że były w
rękac.h niedoświadczonych. Dopiero w pier\\'szem dwudziestopięciolecin wieku ubiegłego,
zacz ął się rozwijać przemysł na zasadach racyjonalnipjszych. Jeszcze rząd Księstwa Warszawskiego zastosował dwa środki, celem rozwoju i podniesienia przcmysłn. Pierwszy polegał na usunięciu resztek systemu dawniejszego ceł wywozowych i na wprowadzeniu nowych taryf umiarkowanie opiekLlllczyclt, które
obciążały niewielką opłatą przedmioty niewytwarzane w kraju, większą zaś te, których
wyrób w kraju już się zaszczepił. Drugim
środkiem, zastosowanym przez rząd Księstwa
vVarsza1rskiego, lJyło ściąganie z zagranicy uzdolnionych, dobrze llrzygotowanych t'alJrykantów i rzcmieRlników. Na. mocy postanowiClI
z 20 marca 1809 r. i 17 stycznia 1812 roku,
rząd przyznaje znaczne ulgi cudzoziemcom, t. j.
uwalnia ich od powinności wojskowej, tudzież
od opłat czynszowych za grunt skarbowy na
szeŚĆ lat, wreszcie od opłat celnych na przy- wożone przez nich z zagranicy wszelkie fuchomo$ci i bydło robocze.
Srodki te, przedsięwzięte przez rząd polski,
celem zaszczepienia w kraju nowego przemysłu, były podołme do środków stosowanych
dawni~j, )eszcze. w wiekach śred~ich ~la za~zczepl.el1la rz.emlOs.ł w Polsce. «~nanllenllem
Jest t?- mÓWl pa11l LuxlImburg,- ze pr~emysł
pols.kl pow~ta\rał .w podoun~ sposób, Jak w
S~\' Oun. czaSIe .rze~lOsło polskie - dro~~. przycł~ga~la rzemleśln;ków o~cych, pl~z~wazme DlemIecIuch. IV X\ .HI wleku .kslązęta p~lscy
za po.mocą wszpll~Lch przywileJów, sta~'alJ SIę
przycl ą~ać 1'0 uotmkó \:' obe yeil. ~OŹI11eJ to samo roulł. rząd PolskI kongreso;reJ».
. .
Po. zl11la~te rządu ~cl r. 18b p~stanowIema
pon-yzsze me ty.lko me tracą swej mocy, lecz
są na\~e~ potwlCrdzone na n~w~ pl'ze~ ukaz
cesarskI I ogłoszone przez kSIęCIa namtestl1ll.m 2-go ~llarc~ 1816 r. «BLOl'ąC p~cl uwagę,
ze prr:eslCdleLllc d~ Królest~va l)Ozytecznych
clldzo~lemcó.w wy1~lera zbawl'e~Jl1Y . wpływ .na
rozwóJ. r~lmctwa, f~hryk, rzemLOsł l w~zelk.lch
pr~ed~IęblOrstw pozyteczny~b, '~ fonnie uła
tWl~llla ob~ok.raJowcom osmdama w kraJU .a
takze USu~lęcla, wszelkich przeszkó~l, JalCle
mogl!uy Slę. ~darzać przy przeJ?ź~lzte pl'~ez
gram~ę, tndzlez podc~as w~uorll mIejSCa zamleszkama», - ul~az daje ~al(lm przybyszOn,l m~6stwo u!~. Ka~~y ;-zem.le 'lmk o~cy,. oSIadaJą
cy. w hlÓl~stwlC I ols~~em, luh rolnik ?a Zlenu, wol~y ~e~t na szesc Jat od wszelkIch ~o
datków l clęzarów p~l1Jllczn~c~. Przyby.waJą
cy ~o kraJ lI. clldzo.zlCmcy. l Ich ~yllowlC, są
woln.l od. słuzby WOJskoweJ, oraz me płacą na
gra~lCy ~ad!l:vc!l ceł ocl swego.lJydh1 robocze?o l ~la.Jątkll IllCh?mego. Tal~lC same prawa
l ulgl są zapewlllone Cudzozlemcom, którzy
osiadają w Królestwie Polskiem z colem pro-

TYDZIEŃ

2
wadzenia rolnictwa. W kOllCU oznajmiono, że
wszyscy przybywający do kraju cudzoziemcy
z zamiarem osiedlenia się w nim, pozostają
pod osobną opiel\ą Komisyi rządowej spraw
·wewnętrznych i policy i, która obowiązana jest
ułatwiać im osiedlenie się w Królestwie Polsldem i zapewnić wszelkie należne przywileje.
Na sprowadzanie i osiedlanie obcych fabrykan1ów, tudzież udzielanie im zapomóg wyznaczono osobny funuusz w umie 4,;")00 rb. rocznie.
Prócz tego, na pożyczki dla I"abrykantów-cudzoziemców, corocznie w budżecie Królestwa
Polskiego wyznaczano osobne sumy pod nazwą
funduszu faurycznego, który w r. J 822 wynosił ·J6,000 rb., w 1823
90,000 a IV latach
następnych 127,000 aż do r. 1 ;{:J, w którym lldzielanie tych sum wf\trzyt1lal1o z dlWilą założenia Banku l'olsldego.
[nnym ual'llzo ważnym ze strony rządu
środkiem popiorania przemysłu, b.V"lo wyznaczenie osohnych miast i osad dla kolonizacyi
przemys1owej. Na mocy po tanowienia z d.
18 września 1 20 r. o różnych ulgach i przywilejach, nadawanych wytwórcom sukna i innym faurykantolll, tudzież rzemieślnikom - cudzoziemcom, osiadającym w Królestwie 1'01skiem, miasta skarhowe, llznane przez Komisyję rządową spraw wewnętrznych i policyi,
za zdatne i odpowiednie na siedliska ella fahrykantów wszelkiego rodzajn, szczególnie zaś
wytwórców sukna, powinny lJyć odpowiednio
urządzone i maJą korzystać z ulg wszelakich.
Xa komisyję powyższą włożono obowiązek 1'0bienia planów, podziału i zabudowania owych
miast w ten sposób, ażeby w miarę przybywania wytwórców sukna i innych fabrykantów tudzież rzemieślników uyły im wyznaczane
place za umiarkowauą opłatą czynszu uezterminowego. II' ciągu jednak pierwszych sześciu lat faurykanci l rzemieślnicy owi powinni być zupełnie wolni od tego czynszu. W
ra.zie potrzeby należy oddać tym miastom poblizkie grunty niezabudowane, będące własno
ścią skarbu. Sa wznoszenie budowli IV takich
miastach, należy fabrykantom i rzemieślnikom
,rydcmać bezpłatnie, w ciągu lat lO-ci u, ma1ery.iał undowlany z poblizkich lasów rządo
wych i gminnych. \Y okolicach owych miast
należy urządzać cegielnie. sprzedawać fabrykantom cegły po cenach możli wie m~j niższych.
Nie zapomniano także o kośeio1ach luteraJlskich i mieszkaniach dla pastorów. l\lłyny,
]lołożone ,y pobliżu miast, należące do dóbr
skarbowych, powinni być oddane w dzierżawę
hezterminową tym przedsiębiorcom, którzy urządzają folusze.
Miasta prywatne lub obywatelskie, których właściciele przebudowywaliby je na o 'ady przemysłowe, mogą być również dopuszczone do pewnej części ulg wyżej pomienionych. W końcu postanowienie zaleca Komisyi rządowej spraw węwnętrznych
i policyi udzielać w razie potrzeby zasiłki pieniężne, celem doprowadzenia do skutku rzeczonego postanowienia, oraz przedsiębrać wszelkie inne ,'rodki najskuteczniejsze.
Uzupełnieniem tego prawa uyło postanowienie księcia namiestnika z 21 listopada 1823
r., mocą którego nie tylko przyłączone do
miast grunty skarbowe i budowle mogą być
zajęte przez fabrykantów cudzoziemców, ale
nadto, n· razie potrzeby, na ten użytek mogą
być oddane polJli7.kie grunty prywatne i zabuc1o'''ania, które skarb nabywa luu zamienia.
W ten sam sposób na użytek fabrykantów
lub rzemieślników cudzoziemców, mogą być
oll!lane grunty należące do różnych instytucyj,
szpitalów, dobroczynności i duchowię!'lstwa.
Na mocy drugiego ukazu (z dn. g kwietnia.
1822 r.) fabrykanci w ciągu :~ do G-ciu lat
są woJni od kwaterunkn wojskowego w naturze, - jedynego ciężaru, któremu fahryki przedtem musiały podlegać. Postanuwienie z dnia.
12 maja 183;:\ r. odracza jeszcze na 10 lat
wydawanie bezpłatnie z lasów skarbowych
budulcu fabrykantom i rzemieślnikom-cudzo
ziemcom, osiedlającym się w Królestwie Polskiem. Wreszcie na zasadzie postanowienia
Saj\\'yższcgo z dn. 15 kwietnia 1W3~ r., w1a-

ścicielom fabryk wełnianych oznajmiono, że
zakaz UOWOZl1 z zagranicy obcych wyrobów
cudzoziem kich, nie poulega w ciągu :W-tl1 lat
źadnej zmianie, przy tern faurykantom owym
pozwolono sprowadzać z zagranicy farby i il1ne niezuędne materyjały za opłatą zmniejszoną.
Oczywiście wszystkie te środki nie pozoslały bez wpływu na kulturę i polożenic o1conomiczne kra,jll. Cudzoziemcy skwapliwie skorzystali z przywil~jów i ulg im nadanych.
\V ciągu kilku lat przeniosło Rię z zagranicy
do Królestwa. Polskiego około 10,000 rodzin
niemieckich. Wiele, łabo tmludnionych. zapadłych miejscowości kraju w krótkim ])rzeciąCYu
czasu zmieniło się do niepoznania; z nędznych
wiosek powstały wielkie ogniska fabryczne.
\V tym właśnie okresie IIa widnokręgu przemysłu polskiego poja"·iaJą się :
Łódź, Pabijanice, Zgiorz, Tomaszów i in.
NajbardziQj zn<1,miennym przyk1adem takiej
szybkiej przemiany i nauzwyczajnego wzrustu
jest Łóc!7.. IY r. 17\);1 była to wioska, licząca zaledwie l DO mieszkal'lcó,r i -1-1 domy;
przedstawicielami zaś całego jej przemYf\łll było: 8 kołodziejów, 2 garbarzy, 1 ślusarz, 1
krawiec, 1 szewc i 1 stolarz. Ludność wyłącznie zajmowała się rolnictwem. ,:\[ieszkallcy tej wioski posiadali: 18 koni, !J7 ,rołów,
;")8 krów, 6;:\ sztuki inwental;za drobnego.
Dalej: l kościół, 1 młyn wodny i 2 szynki.
W l". 1806 Łódź przeszła od biskupów kujawskich w rQce rządu. W r. 1R20 liczyła
800 mieszkailców i 112 domów. Dzięki jednak prawu z r. l 20, ułatwiającemu cudzoziemcom kolonizacyję w naszym kraju, Łódź
zaczęła szybko wzrastać.
(d. c. n.)
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wrogami gospodarstwa rolo 'go: z piaskami,
błotami, jarami, epizootyjami i szkodnikami.
-I) Działalność przeciwogniowa, rozwój produkcyi i rozpowszechnienie materyjałów ogniotrwałych.
;j) Ochrona kultury rolnej, tudzież

pobudzenie gmin w10ścijańskich i właścicieli
prywatnych do ulepszania swych gospodarstw,
zalesianie pustych przestrzcni, naw;odniane i t. d.
6) Ochrona ",łasności rolnej. ,'rodki, jakie
należy przedsięwziąć dla ukrócenia. worywania
się w cudze grunty, krauzieży leśnej, kradzieży koni, kradzieży w ogrodach owocowych i
warzywnych, tudzież }lrodnktó,r rolnych z pól
i ogrodów, uszkodzenia i łamania drzew. 7) U1atwienia, co do zalllia.ny gruntów w celu usunięcia szachownic.
8) Crządzanie i utrzymywanie dróg miejscowych ogólnego użytku;
wzajemne stosunki co do tego przedmiotu pań
stwa, ziemstw, gmin włościjailskich, towarzystw akcyjnych i właścicieli prywatnych.
9) Rozpatrzenie prawodaw ·twa, dotyczącego
dzierżaw, w celu wytworzenia najlepszych w
tej mierze warunków dla rozwoj u gospodarstwa wiejskiego. (Terminy, Illelijoracyja, dzierżawa ziemi i jej wnętrza ula celów przemysłowych). 10) Organizacyj a drobnego kredytu
ludowego. 11) Rozszerzenie kredytu melijoracyjnflgo. 12) Vstanowienie zasad przy ,tworzeniu i działalności spółek rolnyclI. 13) Srodki w cdu rozpowszechnienict udoskonalonych
systemów gospodarstwa rolnego, ulepszonych
narzędzi rolniczych, maszyn, ulepszonych na,,·ozów. W;:trunki rozwoju produkcyi tych przedmiotów. Srodki dla przystosowania ich do gospodarstw włościjańskich. 14) Podniesienie
co do ilości i jakości hodowli inwentarza ży
wego.
Specyjalne środki, zastosowane w tsm.
~
celu do gospodarstw włościjallskich. 15) Ulepszenie i rozwój go podarstwa mlecznego.
Pomoc w zbywaniu tych produktó,v . 16) Rozpowszechnienie i ulepszenie specyjalnych ga-- Z posiedzenia Piotrkowskiej Rady łęzi gospodarstwa rolnego, jako to: ogrodnictRolniczej . L:ebrany na organizacyjne posie- wa, sadownictwa, pszczelnictw!'). i t. p. Hodzenie w d. 31 lipca. Komitet Rolniczy gub . dowla roślin przemysłowych. Srodlci, mające
Piotrkowsldej reprczentowali pp.: Wice-guber- na celu zastosowanie specyjalnych gałęzi gonator hr. Liiders-Wcimarn (prezydyjum), stały s]louarstwa rolnego do gospodarstw włości
członek komisyi włościjailski~j Ga ford. za- jailskich. 17) Rozwój produkcyi ściśle zwią
stępca prezesa Izby Skarbowej Sławiński, po- zanej z gospouarsbrem, rolnem i powiększającej
mocnik zarządzającego izbą dóbr pailstwa dochody gospodarstw. ,'rodki zastosowania przeChmiele\\', prezes piotrkowskiej Dyrekcyi Szcze- mysłu rolnego do gospoclar~tw włościj::tllSkich.
gółowcj Tow. Kred. Z-go Zygmunt P1oncz)'1'lski, 18) Uporządkowanie wewnętrznego i wywozoprezes Piotrk. Spółki Rolnej ~Iichał Szwej cer, wego handlu produktami rolnemi. 19) Budodyrektor spółki rolncj \VI. Bogusławski, oraz pp. wanie śpichlerzy. 20) Taryfy kolejowe na.
Józef hr. Ostrowski z Malllszyna, Józef Jeziorall- przewóz proclukcyi rolnej. 21) Ożywienie wyski z Byków, ł.ostowslci ze Zdżar, Walewski ze miany produktów rolnych między rozlicznemi
Zglenni,ka, Trepka z Wielkiej Wsi, Radoszew- miejscowościami Rosyi. Ożywienie wewnętrz
ski ze Snierzyna, )IaJcólski z Kamiennej. Adam llyClt rynków zuytu produktów rolnych. 22) OrMichalski z Borowna, Jordan Kański inspek- ganizacyja bezpośredniej dostawy produktów
tor podatkowy, Karol Bronikowski adwokat rolnych na potrzeby skarbu. 23) Ulepszenie
przysięgły i p. Jelnicki. Program obrad, jak do- warunków przewozu produktów rolnych i innosiliśmy już w poprzednim llumerze «l'ygo- wentarza żywego. 24) Zachęcanie włościjan
dnia», składa się z 35 punktów, z których 8 do zmiany gruntów w granicach ich osad, dla
dodała Rada miejscowa.
zniesienia szachownic. 25) Zobowiązanie gmin
. Po szczegółow,em, przedy~kuto_wa,~ia ws~ys.t- wiejskich do lwnoszenia wydatków na pozbyloch 'pu.n~\t~w pl og~ amu, członk?nIe zel)! an.la cie się przyrostu ich ludności i na wydatkorozdZlelllt je ponll ę1 zY T so.bą, )~k n as.tęp Uj e: wanie niezbędnych wsparć ludności wysiedlapunkty I, VII.I, XII., X~I l X~X, pOWIerzono jącej się z gmin. 26) Pomoc dla drobnego
pp. O~tro,;s;\lemu l ~I;cha!skle;n~; PUll~ty przemysłu rolnego co do zaopatrywania go w
VI!, ~I, XI III, XIX, .XX J xxn p. ~ezlo- materyjały surowe, zabezpieczenia zbytu proransl([em~; punkty II ~ I!IT p. Walewslnemll; dukcyi, zapoznanie ludności wiejskiej z naj barp~.nkty. X, XpI, ,~~I l X~pI ~. B~g?sław- dziej udoskonalonemi sposouami produkcyi.
skwn: u, PU?Uy XXXI, XXXIII l XXX~V p. Wzory wyrobów drobnego przemysłu. 27) LSzwejCer~w_I;. puykt IV p. Rad?szewsluemu; porządkowanie wiejskiego przemys1u wędrow~
pun~\ty XX l XXIX .p. Ło~kowsk~emu; punkty nego, drogą pośrednictwa i informacyj G za':1 l I~ /p . Tr~pce l Brol1lkowsl~lem~; punkty potrzebowaniu pracy, cenach itp. Ułatwianie
XV, XI I ; . ~':J! p . .Makól~lu~mll,. pu~kty wyjazdu do robót rolnych; organizacyja przeJSXv I, XXI I~ \.x;.XVIlI p. KansInemu, w.\e~z- wozu robotników rolnych kolejami żelaznemi
Cle punk~y V l XXXV p. n'epce. ?llnkt XXV i drogami wodnemi. Zorganizowanie w miejpozostaw1Ol1O hez referenta, ~ako nIe dotyczący scach najliczniejszego zbierania się robotnikó,r
lllter~só~ Królestw~. WzmIankowane punkta rolnych pomocy lekarskiej i sposobu dos tarbrzmIą Jak następuje:
czania im żvwno~ci.
1) Rozpowszechnienie zawouowej wiedzy 1 ' 0 1 - '
.
niczej, utworzenie posad inspektorów, opis i
Punkty dodane przez Radę Pwtrkowską:
przedstawionie do nagrody gospodarstw wzo28) Wychodźtwo robotników rolnych. 29) "Crowych, przedewszystkiem pożytecznych dla porządkowanie ciężarów gminnych \\' gotowizrozwoju drobnego rolnictwa. 2) Ulepszenie i nie i naturze. 30) Sprawy serwitutowe. 31) Hyrozwój gospodarstw doświadczalnycll oraz ob- poteka włośt:ijańska. 32) Organizacyja cllugomyślenie środków w celu obzna.jmienia roll1i- terminowego kredytu dla mniejszej własno~ci
ków z rezultatami doświadczeil. 3) Walka z rolnej. 33) r porządkowanie czasowych ograT
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niczeń, dotychczas krępujących wło' cijan przy
kupnie i sprzedaży osad. 34) Rozpatrzenie
prawodawstwa, dotyczącego praw spadkowych
włościjan i 35) Rozciągnięcie kredytu meljoracyjnego na nowe zalesienia.
Na temże posiedzeniu postanowiono zaprosić
jeszcze do Rady pp. Srzednickicgo, wice-prezesa sądu okręgowego, p. Pvrazillskiego i p.
Dudziilskiego.
- Ze Stowarzyszenia Rolniczego. Jak
już wzmiankowali śmy, d. 30 b. nI. odbędzie
się II Dyrekcyi Szczegółowej Towarz. Kred.
Ogólne zebranie Członków Piotrkowskiej Spół
ki rolnej. Początek zebrania naznaczono na
godz. 11.
-- W sprawie teatru. Na skutek złożonej
tutejszemu magistratowi przez jednego z przedsiębiorcówoferty na budowę nowego teatru na
placu «Aleksand ryjsl<im » (dawniej Bel'llardyl'l.skim), ma być zlvołana ella omówienia rzeczonej spra\vy specyjalna sesyja. Wyż wzm iankowany przedsiębiorea, obo l"\"iązuje się wybudować teatr na własne ryzy1w, z tym jednak
warunkiem, że przejdzie on na własność miasta dopiero po 35-letniem el\sploatowaniu go
na własną korzyść przez tegoż przedsiębiorcę.
- Jarmark na konie. Dnia 15 września
odbędz i e się w naszem mieście jedenaRty z kolei jarmark na konie.

- Ulicznik jakiś, przechodząc wieczorem,
d. 10 b. m. koło zakładu zegarmistrzowskiego p. Grosoerga uderzeniem pięści stłukł
obwieszoną zegarkami szybę wystawową·
.- Prawa do części wygranej na loteryi l<lasYCZl1l'j winny być stwierdzone przez piśmienną umowę spółki, jak to widzimy z decy:tyi
"\Y'arszawskiej Izby ądowej. Oddaliła ona
oowiem powództwo niejakiego G. wytoczone
przeciwko R. o 2,300 1'0. wygrane na zakupiony przez nich wspólnie bilet. Izl!a, która
swoją decyzyją zatwierdziła wyrok sądu okręgowego piotrkowskiego, zaopinijowała, że dowód ze świadków w tym wypadku jest niewystarczający.
_.- Dziś o godz. 8 rano odbędzie się próba
I i V oddziału miejscowej straży ochotniczej.
~ Nowy budowniczy m. Piotrkowa, mianowany na miejsce przeniesionego do Łodzi
inżyniera Zambrzyckiego, p. MOllkowsl<i, dotychczasowy inżynier powiatu sandomierskie~o,
objął swe obowiązki.
- Bruk na ulicy Kazańskiej (dawniej Garncarskiej, Farnej) pozosiawia wiele do życzenia.
_ Prezydent m. Piotrkowa p. Sobieszczański wyjechał na dwutygodniowy urlop. Obowiązki prezydenta pełni radca wydziału administracyjnego p. Krzemieniewski.
_ W Sulejowie, \\' uhiegłym tygodniu w
zabudowaniach Herszka Wintera II'szczął się
pożar, który jednak łatwo stłumiono. Podczas
akcyi ratullkowej znaleziono na strychu pęk
gałganów oblanych naftą. Podejrzenip padło
na Mendla Rubina i S. Litmanowicza. 81edztwo
wdrożone .

~ M.ncha heska zrzadziła w okolicy jJiotrkowa znaczne szkody: 'w Rozprzy ·prawie
połowa zboża, w :JIagdalence cZlrarta część
zniszczona.
-- 'V Zaciszl} pod Częstochową zma rł Ed\rard
Bogusławsh S. p. Edward jest znany w his toryi literatury polskiej, jako autor ulotnych poezyi oraz « P owieści i wspomnielI historycznych».
Zgon ś. p: Bdwarcla dotknął lJoleśnie dyrektora piotrkowskiego stowarzyszenia rolniczego,
p. \Vładysła wa Bogusławskiego, którego zmarły był ojcem.
--- W Częstochowie IV ubiegłym tygodn iu
płacono: żyto i jęczmień po rb. 5; pszenicę po
7 rb.; owie ]Jo 3,75 do " rb.; groch od H
do !) rb.; kaszę jaglaną 7,50 - 8,50 rb.; jęczmienną i gryczaną od 6,50-· 7 1'h.; kartofle
szły po 1,50 2 rb. za korzec; siano 1,05 1,20
rb. reninar.
Etaty magistratu sosnowiecId ego.
Władze krajowe porozumiewają s i ę z minisie-
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ryjum spraw wewnętrznych o zatwierdzenie
projektowanych etatów nowego magistratu m.
Sosnowca i o pozwolenie zaciągnięcia 30,000
rb. pożyczki bezprocentowej z funduszów miejskich gub. piotrkowskiej z warunkiem umorzenia tej pożyczki w ciągu lat trzech.
- J{antory pocztowo-telegraficzne w Bę
clzinie i Dąbrowie Górniczej zostały zaliczone
do kantorów IV klasy, podczas gdy dotychczas
były one kantorami klasy piątej.
- Jatki w Sosnowcu. Korespondent z Sosnowca do «Kuryjera Codziennego» skarży się
na nieporządld w sosnowieckich jatl\ach.
- Kopalnia Saturn z d. 1 września rozpoczyna prawidłową eksploatacyję .
-- Plany budowy kościoła ftlijalnego w
Ząbkowicach, zostały zatwierdzone. Kościół
ma stanąć kosztem parafijan i obliczony jest
na 3,000 ludzi. Fundusze w części już są
zebrane; roboty mają być rozpoczęte w r. p.
- Za patenty roczne i półroczne, wylmpione na rok bieżący wpłynęło do kasy magistratu łódzkiego 395,024 rb. 80 kop.
- Powiatowa kasa łódzka os i ągnęła ze
wszystkich operacyj ogółem 5,089,190 rb.
_.- W Łodzi w dniu 25 O. m. odbędzie się
zjazd ' starszych cechów i delegacyj młynar
sk ich z Królestwa Polskiego. Na program
zjazdu złożyły s i ę następujące kwestyje: 1)
sprawa uczniów przy wyzwolinach na czeladników; 2) założenie fachowej szkoły; 3)
kwestyja ubezpieczenia młynów; 4) zawiązanie stosnnków z młynami w Petersburgu, w
celu zdobycia nowych rynków na mąl<ę, i
5) pogawędka w zakresie technicznym, tyczącym się urządzania młynów .
Pokrycie Łódki. «Gon. Łódzki» donosi,
że komisyja miejska budowlano-sanitarna dopełniła oględzin robót około pokrycia koryta
rzeki Łódki na przestrzeni od ulicy FranciszkaI'l.skiej do ulicy Nowomiejskiej. Na całej
tej przestrzeni wbito już pale, obecnie zaś rozpoczęte zostały roboty około podwójnego 00szycia balami brzegów, zarówno od strony zewnętrznej, jako też wewnętrznej koryta. Po
ukończeniu tych robót dokonane zostanie pogłębienie koryta na cztery stopy, następnie
zabrukowanie dna, poczem uskutecznione bę
dzie pokrycie koryta sześciocalowymi balami.
- W Łodzi powstała spółka udziałowa
«Zgoda». Na l eżeć do niej mają wyłącznie pracujący w łódzkich tkalniach tkacze: majstrzy
i robotnicy. Spółka ma się zajmować, w założonych przez siebie sklepach sprzedażą towarów łokciowych wełnianych, bawełnianych,
towarów norymbergskich i galanteryjuych.
.- W Łodzi z inicyjatyll'y grona tamtejszych lekarzy ma być na jesieni otworzona
kuchnia hygielliczna.
- Szkoła palaczów fabrycznych ma niebawem powstać w Łodzi, dzięki inicyjatywłe
Towarzystwa udziałowego falirykanMw łódzkiego okręgu dla zakupu węgla.
- - Nadzór Tlad herbaciarnią w Czarnoci·
nie pod Lodzią po p. Andrejewie objął ks. Janusze\\'ski.
-- Łódzki Komitet kurator.'i'jum trzcźwości na ostaLniem pOSIedzeniu uchwalił, między
innemi, zmni(\jszenie w pow. łódzkim liczbę
karczem z 99 na 5-1; wiele karczem we wsiach
będzie zamkniętych; w Zgierzu zamiast 36 1"estauracyi, ma być od Nowego Hoku zaIedwie 19.
--- Skład monopolowy \\' Łodzi ' miał w
roku ubiegłym przeszło 4 milijony rubli obrotu.
_ Z łódzkiej drukarni p. Szczecillskiego
wyszło ogłoszenie do rozdawania na ulicy
treści następującej: «Nowo-elegant» 10 szt.
3 kop. po raz pierw. zy bywa w Rossyi, aby
takie lanie papierosy jak 10 szi. za 3 kop.
mialy taką przewagę nad innemi papierosami
jest to JlOwy gatllnek papierosów «Nowo-elegant» z fabryki ... te papierosy mają nasLę
pujące zalety: «Ostrola zreducowana do mini-
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mUlD, odpowiednio wymaganiom tutejszej publiczności», «gilzy używane do tych papierosów przygotowione i t. d. »
- Samobójstwo. ViTe wsi Rzeezków-Duchowny powiesiła się na chustce 82-letn ia
staruszka, Teresa Kołodziejczyk. Poniew (~ż
pożycie jej z synem, II którego mieszkała, nic pozostawiało nic do 7,yczenia, krok rozpaczliwy był
spowodowany widocznie rozstrojem umysłowym
na jaki stamszka cierpiała od 2 lat przeszlo.
Xa dwa tygodnie przed śmiercią próbowała
ona utopić się w tu dni, w czem jej jednak
przeszkodzono.
- - Utonięcie. Przed kilku dniami we wsi
Łęki Szlacheckie, pod Gorzkowicami utonął
w studni przez nieostrożność 2-letni Józef Dobroslawski. Wypadek mial miejsce podczas
nieobecności rodz iców na podwórzu.
Ojciec
był w polu; matka gotowała w chałupi e obiad.
Małego topielca zauważył dopiero w 1/2 godziny po wypadku wysłany do studni po wo·
dę. 12-1etni brat nieboszczyka Feliks.
Na
wszczęty przez niego alarm przybiegli rodzice i wydobyli zwłoki z 1I'0dy, wszelkie jednak usilowania przywrócenia Józka do życia
okazały się bezowocnemi.
Przejechanie. We wsi Straszów, pod
Rozprzą, 4-letni Tomasz Smuga, dostawszy
się przez niell wagę pod koła ładow n ego wozu,
został przejet;hany na śmierć.
- Pożar. We wsi Nowe-Dobreniczki, w
zaasekurowanej na 500 rb. nieruchomości Adama Kowalczyka, wszczął się pożar. Z pło
mieni uratowano tylko 11 '2 sążnia drzewa opałowego. Posądzeni są o podpalenie, IV celu otrzymania sumy asekuracyjnej: żOI\a Kowalczyka- Maryja i syn ich--J ózef. Sledztwo w
toku.
- (Nadesłane). Od p. ~Iieszkowskiego
otrzymaliśmy następujące sprostowanie: «Pomieszczona wiadomość, o pożarze we wsi
Kleszcze, w ~~ 32 «Tygodnia» wymaga sprostowania, co niniejszem uskutecznić pragnę.
Nazwa wsi w której miał miejsce pożar, jest
Kleszczew, a nie Kleszcze. --Do pożaru, wprawdzie dostarczyłem dwóch sikawek z mająt
ku Grzymalina Wola, ale nie jestem właści
cielem tego majątku, a tylko zarządzającym;
właścicielem Gn~ymalinej Woli jest br. Leopold Kronenberg.
- Na biednych złożył w naszej Redakcyi
Stanisław Kowalski z Bugaju rb. 1 kop. 50.
--=-~ .:::.....

Najwyższe

naRTOdY, oilZnaczenia, rangi 1 zIIli.any.

- Wikaryjusz parafii ;\lilcjów, IV pow. piotrko\\'skim. ks. Kazimierz Głowacki, zatwierd7,Ouy IV godnośc.i administratora parafii Raczyn IY pow. WiclUI1 kim.
~ Nadetatowy weterynarz p·Lu janowskiego gllbcrnii lubelskiej, Waleryjan Kamoc.ki, został przeniesi Jny, zgodnie z prośbą, do m. Zgierza II' pow.
łóclzkim. Komisarz do spraw włośc i ań s kich I rewiru
pow. pemowskiego w gub. liflandzkiej, sel\retarz
kolegijalny Marcin Skolllorowski. mianowany naczelnikiem wtu łódzkiego.
~~~

Dobra dermanowskie, należące do ks.
Lubomirskiego, IV powiecie dubieńskim, IV gu bernii wołyńskiej, mające około 10,000 dziesięci n obszaru, sprzedano lllurawjewowi za
850,000 rubli.
- Administratorem dyjecezyi wileńskiej,
na czas nieobecności biskupa dyjecezyjalnego
został mianowaliy ks. Wiktor Frąckiewicz .
Kościół Świętokrzyzki na Łysej Górze chyli się do upadku. Tymczasem. jak donosi «Gaz. Radomska », kwestarze zebrali dotychczaR 1,300 rb. podczas gdy na odnowieni'
potrzeba rb. li,270 kop. fH).
- Gub. Kaliska pod wzglQdt'm wyLwórc7,OKci fabrycznej zajmu.ie .j. miejsce w KróleshriC',
tlStr.PlljąC piewszeiL two gub. piotrkowskiPj,
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warszawskiej i radomskiej. Znajduje się w
niej 25l fauryk i zakładów l)rzemyslowych,
zatrudniających 11,128 robotników.
- Kaliskie Stowarzyszenie rolnicze postanowiło założyć stll.cyję doświadczalną w guu .
kalisl\iej. Na ten cel złożono 1,000 ru. Potrzeba jednak jeszcze kapitału na prowadzenie
stacyi i w tym celu komisyja złożyła w biurze Towarzystwa rolniczego w Kaliszu lJlankiety do zapisywania wkładów. Dotychczas
zapisało się 15 ezlonl\ów.

cioła św . , że wieilce n ieodpowieunie są na trumnach. Prawdopodopnie zwycz~~ ten wywołało
wolnomularstwo. Kościół św . usiłował zawsze
przeciwdziałać tej modzie. ArcylJiskup koloJ'lski 25 kwietnia 1891 r. zakazał trumny ozdobiolle wieńcami wnosić do kościoła, To Z110'nI dekret kongregacyi rzymskiej ourzędów nr.
3909 z dnia 22 maja 1 9G rok n brzmi: «Dedecet in parietibus Ecclesiae yel publici Oratorii suspender'e coronas mortuarias, ut ini bi
permaneant. - Nie wypada na ścianach kościoła, lub kaplicy publiczn~j zawieszać koron ża- W Lubelskiem, jak donosi miejscowa ł b I l t
ł
~l
«Ga,z..- eta», sprz.l't
Sl'alla od1.u
zosta'Hl/ y..». ~ ożed ten .,
wyy ł SI,'e 1)1'z-,y PO!!O- o dnyc
-'<
l l, a)y amże
. ']
dzie dżdżystej, wskutek czego zebrane sicUlo ~~we ~ai;~l;)~~h~l \:;'~z~l~a~~~I~~~~~all~l~n~g;V~~~~
w ])ołowie jest w złym gatunku . D>idżysta po- czenia zmarłego, np. zlo;i;eniem pewnpj kwoty
goda przeszlmdza sprzętowi żyta i dojrzewaniu na cel dolJroczynny.
pszenic,v . Zboża jare wszQdzie dour!.'. ,y powiecie krasnostawskim, lubarto\\'skim i lubel- Przy szkole Rontalera zaczną funkcyjonować z początkiem roku szkolncgo, kursa agroski m ul\azala się mucha heska,
W . H b'
k'
, ,
l nomiczne, mianowicie otwarty zosLan ie pr7.y
glm. ru leszows lem mIeJsca wo - klasie G-tej szkoły kurs pierws7.y nowego wyne sa, we wsz.lstkich klasach!
dzia.łu, na który nowo\\'stępujący kandydaci,
- - Łomża. Jak donoszą «Echa. Płockie i :.-:e świadectwem 5-iu klas szkół realnych rząŁomżyl'lskie » , rozpoczną się wkrótce roboty 011:0- dowych lnb G-i u prywatnych pr7.yjmowani iJęło przeprowadzenia nowych dróg szosowych dą bez pgzaminu. Uczniowie gimnazyjów :filo\\' gul>. łomżyl'lskiej.
logicznych ze świadectwami z llkollczoncj 1<lasy
Na skutek polecenia władz wyższych, radca 5-ej podlegać będą egzaminowi dodatkowemu
łomżyilskie€,w rządu gub., członek korespondent z fi7.yki i historyi naturalnej, ·Wykłady na kurkrakowskiej akad. umiej., p, Grzegorz 'iYorob- sie l-ym prowadzić będą pp,: prof. Ej 'mbndje,,", zebrał bogaty materyjal tyczący się za- systematykę, anatom ij ę i fizyjologiję zwierząt,
bytków historycznych w gubcrn ii. Pracę swą prof. Wejberg -- mineralogiję, prof. Janiszewp. W. ilustro\ra,ł 80 fotogra:fijami i wlasno- ski-petrogra.fiję i geologiję, prof. Bartoszewicz
ręcznemi rysunkami.
-chem ij ę nieorganiczną i organiczną, oraz
__ Siedleckie Towarzystwo rolnicze zwró- uakteryjologiję: prof. Pokrzywnicki- trygonociło się do mlnisteryjum rolnictwa i dóbr pal'l- me,tryję. Egzami.na wstępne mają się odbyć
stwa z prośuą o uwolnienie gorzelni rolniczych dnla 5-go Wl'ześma.
- W Warszawie po,,'stać ma nowa lec7.niz nieznac/mą ilością robotników <id nadzoru
inspekcyi fabrycznej. W sprawie tej nastąpi- ?a Past~llrowska. ~[a ona stanąć na tery toryło postano',ienie w duchu przychylnym dla Jum szpItala praslClego.
Towarzystw'a.
- - W Węgrzech czynią · przygotowa.nia do
_ Gubernija kielecka posiada pięć szpita- oucho,du setnej rocznicy urodzin Ludwika Ko]i stałych (z nich jeden prywatny \, Kllrozwę- szutha, przypadającej lla 19 września.
Uczekach zarzadzany przez siostry miłosierdzia na stnicy powstania z 1'. 1848 i stronnictwo nieutrzymanie którego czerpany jest dochód z zaw'"isłości. które całą akcyją kieruje, chcą
majątku Kobylany, w pow. sandomierskim), przy tej sposobności wywołać demonstracyję
dwa. czasowe, sezonowe, siedem domów- przy- przeciw dualizmowi, a za oddzieleniem zupełnem
tułkowych dla kalek i starców i jedną ochrollę Węgier od AlIstr)'"i i utworzeniem samoistnej
dla dzieci.
armii węgierskiej.
..
- - Oszczędnosc. Bardzo dobrą nowość
--q;,-~
wprowadza od dnia 20-go b. m. pierwsze Towarzystn-o pożyczkowe-oszczędnościowe przy
nI. Miodowej. Nowością tą będzie praktyczne
zachęcanie do drobnych oszczędnoścL PraktyUdział młodzieży szkolnej w uroczystościach
czne, uo w zarządzie Towarzystwa każdy, kto sadzenia drzew ma być !Ht przyszło~ć nie obozechce, uędzic mógł otrzymać, za. zwrotem ko- wiązkowy.
sztów, ]Jus7.kę metalową do składania oszczęd- W bufetach kolejowych ki. Ul i IV mają się
11 ości.
Puszka uędzic zamknięta, a klucz po- w przyszłości znajdować potrawy gorące w cc7.ostanie w biurze zarządu. Po dniu 1-ym nie 7 - 10 kop. porcyj a; oraz woda gorąca
każdego miesiąca, do właściciela puszld przy- w cenie 1 -- 3 kop. za czajnik. Do 7.aprowabywać będzie urzędnik Towarzystwa, który dzenia tych udogodnie!l, z polecenia głównego
})llszkę otworzy, złożone w niej oszczędności zarządu dróg żelaznych, mają miejscowe zaobliczy i sumę zapisze do lcsią7.eczki wkładów, rządy kolei zobowiązat dzierżawców bufetów.
pi eniądze zaś odbierze, na co otrzyma poświad- W sprawie majoratów. D. 31 marca najwyczenie. Od tegoż dnia zarząd Towarzystwa żej 'polecono utworzyć specyjalną radę, w skład
od sumy, wyjętej z puszki, olJliczać będzie po której weszli: minister rolnictwa i dóbr pa113% n' stosunku rocznym. Z kOllcem każde- stwa (prezydyjum), minister spraw wewnętrz
go rolw zarząd, urz żądania oszczędzającego, nych, minister spraw iedliwości, jenerał-gllber
doliczy 3 0 jo do kapitału, obliczając od pozosta- nator 'iVarszawski i zarządzający kancelaryją
łej IV ten sposób sumy stopę 3° lO. Przed do przyjmowania próśb na Naj wyższe Imię.
sporządzeniem bilansu rocznego zarząd oclbie- Rada ta miała zuadać olJecny stan majoratów
rze książeczki wkładów, celem ich sprawdze- w Królestwie PoJskiem, oraz wskaza.ć na nienia i 7.amiast nich wyda odpowiednie kwity. zbędne w obecnej ch'lilli zmiany w istnieją
KtolJy chciał odebrać swoje oszc7.ędl1ości przed cych dotychczas przepisaclL o majoratach.
upływem roku, może to uczynić każdej chwili , Ftworzona ad llOC rada przedstawiła rezulale w tym razie zarząd będzie obliczał tylko lat swych nafad do Najwyższego ;mtwierdze2°, o.
nia. Na:Uaśniejszy Pan rozkazał: dotychczas
-- Wieńce na trumnach. Z Poznania piszą obowiązujące pr7,el)isy pozostawić bez żadnych
do «Sł owa»: Przed lalku dniami dzienniki po- zmian, uznał jednak za pożyLeczne zezwolić
dały wiadomość, że Maciejowi hr. l\[ieli,vil- właścicielom majoratów korzystać z kredytu
skiemn zaka7.ano w R7.ymie złożyć ,yieniec na melijoracyjnego, na zasadach, które winny być
grouie Ś. p. kardynała Ledóchowskiego. Otóż wypracowane prze:.-: ministra rolnictwa i dóbr
sprawa ta \r yjaśnia się w ten s'posóu, że w Rzy- Państwa.
ruie składanie wiellcÓW na grobach kal'dylla-- Na kolei moskiewsko-brzeskiej ml 400 tełów jest n'ogóle zabronione. W ln"estyi tej legrafistów jest zdrowych zaledwie 90!' D-r
pisze jeden z kapłanów do «Kllryjera Poznall- Wydrln, który ich badał, domaga się alJy praskiego: «Wątpliwości «Kuryjera» GO do nie- ca telegrafistów nie wynosiła na dobę więcej
przyjęcia ,riellca dadzą uię usunąć zasadą Koś- nad 8 godzin. auy skrócono dyżllry nocne i,
u
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la omOSCl ogo ne.

wreszcie, alJy tano\\'czo podwyższono pel1syje
telegrafistów kolejowych i dawano im lepsze
mieszkania'.
-- Uczniowie kOllCZąCy kurs w Warszawskiej
niższej skole ogrodniczej, istniejącej przy ogrodzie pomologicznym, jako też uczniowie, którzy zdali egzamin wstępny do tej szkoły z kursu dwuklasowej szkoły wiejskiej, korzystają
z ulgi drugiego stopnia pod względem l)owinności wojskowej.
'
'- Spmdaż trunków w miastach prowincyjonalnych . pomimo przepisów ograniczaJących czas
, , t rwania do godz. 10 wieczorem, odby" '(\,
JeJ
się do późnej nocy. Ohecnie zarząd główny
dochodów ni estałych i skarbowej sprzeda;i;y
trunków polecił inst,ytucyjolU podwładnym, ahy
osobom, hanulującym trunkami w czasie nipdozwolonym, odb i erały św)adectwa na prawo
handlu trunkami i pod żadnym względem nie
wycIawały ich powtórnie.
z'el'Ollll'S }'J'a( spe- - " No"oJ'
" e Wrenll'a" clonoSI', '
cyjalna opracowała projekt kasy emerytall1l~i
dla urzędników i oficyjalistów dróg żelaznych
skarbowych.
- Przewóz rowerów. Ministeryjum komunikacyi w okólniku, rozesłanym, do wszystkich zarządów kolei, poleciło, aby ro\\"-ery wysyłane
jako baga;i; podróżnych przyjmowano tylko w
opakowaniu, ~ez opakowania zaś, ekspedyjować
je należy jako proste towary. Nadto podróżui nie mają prawa domagać s i ę · auy rowery
przewożone 1)yły w pociągach k,uryjerskich
oraz pospiesznych.
-- Marki stemplowe. Na podstawie porozumienia, zawartego pomiędzy ministeryjllffi skaruu
i komunikacyi, marki stemplowe mają być
odtąd sprzedawane we wszystkich kasach koleJowy?h.
- Swiadectwa tymczasowe. N a przedstawienie 1'0warzystwa ln:edyt~wego. do prezesa główne~o
zarządu u,bezplecz.en wZ~JeDlnY,ch.\V WarszaWlP,
w kwe_styl przyspleszal1la przYJęcIa ubezpieczeIl,
nast.ąpił.a odpowiedź pomyślna, IV 1l1.yśl tej odpO~V1e.dzl wydawane będą przez mlej~cowego
lllzyl1lera~taksatora tak zwane «śwIadectwa
tymcza80\Te~, które kwestfję zwłoki co do
otrzymywama pużyczek z 1l1stytucyi kredy towejpomyśl nie rozwiązują.
..
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KOPIJ~ planow budowy" prze~yłan~ do zat'Ylerdzema władzy pOWIatoweJ, wmlly być
zaopa~rzone ~arką GO ko~. Należy więc
o~ecn~e l~a']de~ać: 2 ~ar~Cl po GO kop. n.~
plośble, Jedną na planIe l Jedną -- n~ kop.u
planu,lub uomu; ~'azcm pr~eto 4 marIn a me
trzy, Jak dotąd lDIało to mIeJsce.
------q;----~

Z BIBLIJOGRAFIl i PRASY.
- " Przegląd Polski" miesięcznik ekonomiczno-społeczny zawiadamia w lipcowym zeszycie swoich czytelników, że próbny kwartał przebył pomyślnie. Jest
on, jak pi ze Redakcyja, organem niezależnym i
opiera we istnienie wyłącznie na prenumeracie,
«Dla lego też-czylamy dalej-dal zy rozwój wydawnictwa i zasobno~~ treści zależeć będzie od
wzrostu przedpłaty. Dolychczasowy jej sl.an wróży
nam dobrą przyszłość, pozwala przypuszczać, że
będziemy mogli pismo ~topniowo rozszerzać i urozmaicać».

Wreszcie Redakcyja z~viadam i!l, że postaznacznie rozszerzyć i IV tym celu
poczyniła już odpow iednie staran ia. Zeszyt lipcowy,
tego, ze wszech miar zaSługującego na poplU'cie i
fozpolrszechnienie pisma, zalriera: « Kapitały obce
IV pn:emyśle polskim », przez p,; «Z dziejów uwła
szczenia wlo~cijan IV ,"ielkicm Ks, Poznańskiem »
przez d-ra J, B, MarchlclVskiego; «Antropologija l
jej znaczen ie w rozwoju społecznym ~ , przez Zenona
Pielki.ewicza: «LiLeralura », przez d-ra Slanisła\"a
Grabskiego; «Co mówi Scltiiffie»; «Opieka lekar~ka
nad rzemicślnikami » , przez Ryszarda Sandeckiego:
«Z rynku międzynarodowego», p. J, B, M; «I\:ronika zagraniczna », p. K. T.; «Nafl,a jako środek opałowp, przez \VI. Um.; Kronika mie ' i ęczna ' Kronika ogólna. ,A.rtykuł w. l.ępny (<< Kapitały obc~ w przemyśle pobkim »), jako pracQ, mającą prócz znaczenia
ogóln iejszego,-- specyjalny zw i ązek z guberniją piotrkowską, pozwalamy sobi.e przedrukować,
- Młodzież zepsuta. Niezm iernie to ważna l,,\, estyja dla przy~zlości naszego spolećzcIlswa. Przed
nowiła koncesyję
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pam miesiącami zanolowaliśmr podobny glos z
• "Przcv,l. Tygodniowego », - obecnie wyław i amy
go z «Kur. Codz. ~, IV którym tak pisze p. Zenon
Pietkiewicz o demoralizacyi dzisiejszej mlodżieży:
« ;.'I1ł q dości, ty nad poz iomy wylatuj! » To znaczy:
Rozwijaj i piel~gn uj w sobie IV~zelkie porywy idealne, broll czysto~ci du cha i charal\teru, wzmacniaj
skrzydła do uniesie!l 8zlachelnycb, rozwijaj w sobie
i w swych rów i eśn i kach cz~'s tość duszy i charakteru, nie powstrzymuj szlachetnych drgnieil serca, nie
w:;tydź się lei i nic lamuj ich, jeżeli one płyną ci
z oczu na niedolę, na lll;dzę ludzką, szukaj czło
"'ieka nawet po za mizerno~c i ą ducha, szanuj godno~ć człow i eczą i unikaj plugastwa.
Tak haslo wielkiego poety rozwijała ongi młvdz i eż.
I była istoln ie czystą i I\'zniosłą. Żadne plugastwo
nie plamiło jej do głębi . żadne blolo nic zalewało
duczy. Każda jednostka, wyrobiw zy IV sobie od
lat młodzieńczych hart i czystość, szla ~miało, nawet przez trzęsawiska życi9we, nawet po pochyłych
i Mizl,ich zboczach. " 'j'chodzila zwycięzko podnosząc nietylko siebie, lecr. i społeczllństwo, nadając
mu większą moc ducholl"'ą, umysłową, moralną i
fizyczną·

I

EŃ

5

z jednostkami szlachetniejszem i
CENY ZBÓŻ
Czego w i ęc nie dało wychowanie doza korzec wagi 'Warszawskiej
mowe. pow inny dać owe jednostki tym swoim rópodług sprawozdań " Okólnika Rolniczo-Handlowego" .
wieśnilwm i kolegom-ollarom zgnilizny moralnej.
Dla czego wi~c te jednostki, zdrowsze moralnie,
Łódź
Piotrków
ZBOŻA
nie szerzą swego wpływu? Dla czego nie uważa
•
Ruble i kopi~jki .
ią za obowiązek święty przec i wdziałać zepsuciu'?
Łącze nie się lepszych, pielęgnowani e i rozwijan ie
))
)6
,,- ('"w sobie Cl\~'stości duc.ha i charakteru, oddziaływan ie Pszenica wyborowa
)
.".) - - ).')!}
średnia
na towarzyszów zepsutych, choćby za pomocą clotl<li wego pi~luowania moralnego, m oże przynajmniej Żyto wj'borowe
Loo - i-2-)-))
- . 1)i).
) : . ) t,.I\
-,l
•j
średuie
w częgci stłumi tę zarazę, szerzącą się coraz .bardziej śród naszej młodz i eży inteligentnej.
J \)czmiell browamy
-L73
)
pracy,

w

szkołach

i czystellli.

I

)

"
na kasz\)
Owies wyborowy
średn i .
.
- Panu A. Bergman w Częstochow i e . Tym razem Groch warzelny
numer żądaną wysłaliśmy powtórnie; na przyszłość jepastewny
dnak prosimy si\) zwracać z rektamacyjami do . tac~'i Proso .
pocztowej w Cz\)stocbowie, iloŚĆ bowiem wysyłanego
<Tygodnia. jest każdorazowo kontrolowana. z czego Gryka. . . .
mamy pokwitowanie tutejszej poczty.
-- Panu J. taszczyńskiemu w Wiewcu. Ofert\) Sz.
Pana Ilrzcsłaliśmy p. W. P.
o
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Letni pocią[ów na stacyi Piotrków

A dzisiaj? Czy młodość wylata nad poziomy'?
od dnia 18 Kwietnia (l Maja) 1902 r.
Tego ptactwa o skrzydłach orl ich i sokolich trudno Licytacyje W obrębie gubernii piotrkowskiej.
Odchodzą z Piotrkowa:
dojrr.ec; szukajmy go w dziuplach, sz ukajmy na niW dniu Hi (2fJ) sierpnia na Bugaju w gminie UszDo Granicy i Sosnowca
Do Wars zawy
zinach śród niezdro lrych oparów i trzęsawisk Zajna sprzedaż cegły położonej . od sumy 400 rh.
rzyjmy, gdzie przez calą noc brzmi rozpasana sko- cz~'n
m.
5 w nocy kuryjer.
3
2
m.
41
IV nocy kuryjer.
- 28 września (11 października) w sądzie zjazdo5 m. 7 w nocy oso bow y
czna muzyk'l, gdzie s ię rozlega ochrypły śmiech pi- wym w CZlo'stochowie na sprzedaż nieruc!Jomości poło 4 m. 24 IV nocy osobowy
6 m. 20 rano osobowy
janych i wyuzdanych kobiet, gdzie się unoszą g~sle żonej w temże mieści e pod;\;; polic. 1070 od sumy 9 m. 29 rano pocztowy
8 m. 19 rano osobowy
12 m. 35 po poło osobowy
kłęby dymu i dusząca woń pi wa.
TalU je t pelno 5000 rb. i niżej.
11 m. 8 rano osobowy
- 7 (20) sierpnia w urz\)dzie gubernijatnym piotr- 3 m. 15 po poł. osobowy
naszej mlodzieży dorosłej. A niedorosła? "\Vogrol m. 32 po poł. pospiesz.
,1 po pot. pospiesz.
dach i ogródkach o zmierzchu, gdzie poluje na ła kowskim na budowę nowej oficyny przy wi~zieniu 56 m.
6 m. 2 wiecz. pocztowy
m. 25 po ]lor. osobowy
dne oczy i ponętne kształty, gdzie znieważa slI'ojem piotrkowski III , od sumy 23829 rb . 7:3 kop.
7 m. 56 wiecz. osobowy
- 19 sierpnia (l wrz eśnia) w magistracie m. Pio- 9 m. 47 wiecz. osobowy
zachowaniem uczciwe Iwbiety.
do Cz\)stochowy
trkowa na 3-ch letnią dzierża,,'\) brukowego targoAle j u ż z całą. ohydą ten cynizm, to wyuzdanie wego i jarmarcznego, od sumy rocznej 2778 rb . 75 kop.
Przychodzą do Piotrkowa:
ujalvnia s i ę i potQguje obecnie śród siedzib lelnich
- 20 sierpnia (2 września) tamże na sprzedaż staZ Warszawy
Z
Granicy
i Sosnowca
\\" dalszych i IJliższych okolicach -Warszawy, z\\'ła- rego baraku. w którym luieści si\) piekarnia 28 Poloc12 m. 25 w nocy osobowy
11 m. 27 w nocy osobowy
zcza nad brzegam i rzeczek, jak np. Świder. Ko- k iego pułku w Piotlliowie od sumy 40 rb. in lllus.
birty kąpiące się są tam wprost atakowane nietyJko przez młodzież dojrzałą, ale przez wyrostki,
przez uczniów z różnych szkół. Donżuaneryja ~ród
łL
~ E~
nich rozwinęła się i zakwilła w całej okazało~ci.
l\Iłodzie!lcy ci WI)adają gromadnie znienacka do I
wody tam, gdzie si ę kąpią kobiety, obrzucają je
gradem żarló\\' i słów "'yuzdanych, urządzają gonilIry, łapią konie chłopskie i w s iadłszy 1H~ oklep,
rozpędzają kobicty spacerujące.
CZlYarto a nawet trzecioklasi:ci prowadr.ą między
sobą rozmowy, jakie można byłoby posły szeć chyba
IV przytułkach noclegowych, \\' szynkol\'niach lub
ogólnych celach wi~z i f'nia karnego.
Skąd to niesłychane zepsucie i wyuzdanie? Na
jakiej glebie wybujały te latorośle? Czyżby w domu'? Czy to możliwc, ażeby rodzice nie mogli dać
takich pod taw wyc\Jowan ia domowego, I,[óre zabezpieczyłyby przynajmniej czysto~ć duszy,
któreby
przynajmn iej rodziły odrazę i wstręt do kałuży?
Przypuśćmy, że bywają różne warunki wychowania domolyego, że do szkół dostają się dzieci rodziców ciemnych, brutalnych, którzy bez ceremonii
wYIYlekają na jaw wszelki.e najwstręLniejsze tajniki
swego życia, nic poskramiają rozk i ełznan i a i uniesielI zwierzęcl'ch. Przyp u ~ćll1y, że tak jest, że IV
wielu domach nietylko na naj n iższj"ch, itle nawet
na średnich szczeblach społecznych panuje atmosfera, zatruta z.gn i l i zną moralną.
Ale nawet IV takic\J razach młodzież wychowana
tam i oddana do szkół stanow i łaby stOsunkowo
NARZĘDZIA
niew ielki procent. Skądże jednak bi orą si ę całe
,
bandy tej zepsutej mło d z i eży? Trzeba przyj ść do
smutnego wn iosku, że jesl lo wogóle wyni k zaniedUPRZĄZ
banego wychowan ia domowego.
Miejmy jednak to na względzie, że taka młodzież
się
Września
Poniedziałek. (3-1)
zepsuta styka s i ę przec i eż w różnych warsztatach

I

oG

O S Z E, N

II-ty

JESIENNY

Wmieście

gubernijalnem piotrkowie

NA KONIE, INWENTARZ,
WOZY, BRYCZKI,
rozpocznie wdniu 15 (2)

ROLNICZE, poi t. p.
1902 r., t. j. w
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Warszawskie laboratoryjum chemiczne poleca jako najlepsze

mydło

toaletowe,

HYDLO TATRZAŃSKIE
kawałek

115 k. ,

wyższe

gatunki 2 5 i

4 ,5)

k.

Sprzedaż wszędzie.
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WSzkole lianalowej J. J4ejera

Wskl~dzie materyj~lów piśmiennych

w

PRZY DRUKARNI

BOROXYL

gladki i linij{l\vany.
IV

pudrłl<ach,

Papier okładkowy,
Papier pakowy i obwolut.,
zwykly i czerpany,
wszelkiego rodzaju i

,rielkości, biurowe, handlowe
i zwyl,łe, listowe i bileto we,

szecllniej

O'S O B A

najjJow-

używane,

Atrament

wyborowy, IV flaszeczkach i butelkach, krajowy i zagraniczny, zwykły i kopiowy,

Pudełka

tuszowe, wiecznebcz potrzeby dolewania tuszu,

zwyJ;łe , h eballolVe-i metalowe gięte, z bibulastemi
ochraniaczami,
_

Haliny JaroszBwskiBj

Linije

I

Bilety wizytowe,

fason z\\'yI,ły i amerykański - brystol
wyborowy,

Bilety wizytowe

lekcyje

VVszelkiego rodzaju roboty .v zakres

7° W ~ E R T N ~ CO T W A .~

wcbodzące,

jako to: ,tudnie artezyjskie, brllklinowskie, })ochłauiające
i inne; poszukiwauia górnicze; ba(lania gruntu i ]louglebia wykonywują,

fantaz)jne

gładkie i linijowane

zupelnie nowy, prawie nie

Karty do lwrespondencyi,
Passe partout -papier listowy

łl!cznie

z

Sanatoryjum i

kopertą,

Zakład

wodoleczniczy

Szlązk

nej wi elkości i fasonu,

Pluskiewki i Spinki do papieru,
Ołówki czarne b. tanie,
Ołówki kolorowe,

Wytworne

(15-13)

Austryjacki.

.

Kałamarze marmurowo i szklane

Nici do szycia ksią,g.
Jedwab trójkolorowy.
Kopijały z ws;'elkiemi przyborami,

Segregatory do listów i faktur.
Scyzoryki, Nożyce do papieru.
Kalendarze 1)0 zniżonej cenie
ździerania,

Gotowe Wszelkie Księgi
Dllrhowie".stwa, Obywateli
I· Druk'l'• dla
ZiemRkich, dla
w Gmin·
Sędzio

nych, 'Wójtów Gmin, Jeometrów, etc.

Kwitaryjusze,
Zaproszenia i Zawiadom.
Blankiety, Karty firmowe,
rachunki, ogłoszenia, listy otwarte
na zwykłym i biletowym brystolu, etc.

ł

arkusz

hINOItEUlVI folowe
ItINOItEUlVI chodniki
ItINOItEUlVI dywany
poleca

JULIJ AN MEISEL
Warszawa: Senatorska 22, telefonu 964
Ł

ód

ź

Nalewki 16,
,,965
Piotrkowska 49,,,
60.

Wyłączny

Przedstawiciel

'Cowarzysfwa "J'rowodnik((.
(5 -3)

(W. B. 0.4698).

«O l\lILIJONY».

Redaktor
ll03BOJlellO n:euaypolO.

POVVSZEGHNIE ZNANY

~vl)ARAGO~~ ~
w

Składach

«VENUS»

muta (z Czech).

się

Red akcyj a «Tygo(0--0)

Aptecznych.

puder

poleca sil) jako Jlil'~zkouliwy. subtclll)' i ni edo,;trzegalny. SIIrzodaź wszędzie po 1.:>.
30, .30 kop. i rb. 1.
(26-6)

Gumy wyborowc bez drzewa. Hart-

Do dzisiejszego numeru dołącza
50 powieści p. t.

wskaże

dnia».

Sprzedaż

Ołówki mpchaniczne i do karnet.
Ochraniacze do ołówków,
Gumy w drzcw ie. zwykłe,

tabliczkowe i do

Adres

na wyniszczenie ODCISKOW.

2 lekarze.

urządzenie!

używany

do sprzedania.

BYSTRA obok BIELSKA

Notesy,
Suszki marmurowe i drewniane,
Bloki gładkie i kratkowanc, róż-

Obsadki po rozmaitych cenach.
Lak Lcszczyński.cgo i Kadishona,
Guma arabska w flakonach:

ROWER

Adres: Piotrków, dOili Wonej po})owskiej.

w d użym do borze,

rozpoczną si~ ~ Wrześni~,

ul. «Moskiewska» (dawniej Bykowska)
dum 'YW. St.ronczyńskich.
(3-])

S. KARCZEWSKI i W. POPOWSKI.
(0-2)

oraz kwadratowe,

Sekretniki

}>Iyn do utrzymania ~kóry (twarzy) \I' cią
glrj odll0J'J10ści przeciw \I'~zelkiJJl atmosfl'rycznym i illllylll zcwnętrZllj'lll wplywlJnl.

niniejszem podaje do wiadomości, iż na dworCll Cierhocine]{
kolei żelaznej vVarszawsko- Wiedeńskiej ot\Yarte zostalo specyjal- Chłodzi, odświeża twarz, nadaj:lc
cerze delikatnil. matową białość.
ne pomieszczenie dla czasowego przechowywania ręcznych pasao): Cena flakonu 60 kop. :( o
żerskich paknnków.
Mając na względzie w danym wypadku wylącznie tylko
Głó.vna sprzedaż .v aptece
"'ygodę pasażeró'i\', kolej żelazna odstępuje na ten cel li tylko
F. ZA~IENHOFA,
pomieszczenie, lecz za uszkoclzenie, lub też zaginięcie zrożonych Warszawa, Plac Żelaznej Bramy 8.
rzeczy- żadnej odpowieclzialno~ci ponosić nie będzie. OdpowieZ;.~(luć "",'szQ<lzieo (10-3)
(l7;ialnym \V tym razie będzie Warszawski Z,,-iązek Gieldowy,
któremL1 powierzono zawiadywanie pomieszczeniem, o jakiem
po~iadającajęzyki polski. rosyj,ki i niemiecmowa, oraz pieczę nad przecltowywanemi rzeczami.
poszukuje Jnie,jscu do stu·J'.'Jzych
Przyjmowanie i przechowywanie rzeczy oJbywać 5ię będzie ki
dzieci. Oferty przyjmuje Redakcyja «Ty(3-1)
według przepisów, zamieszczonych w okólniku Ministeryjum godnia. jllJd lit erami , .d. G. >
Komnnikacyi z dnia 2.J- / 23 Sierpnia 1898 roku za M 14971 ,
W szkole prywatnej
opublikowanym \\' ~\~ 9 3 Zbioru Taryf dróg żelaznych rosyj(3-2)
skich.

tunkach,

Pióra samopiszące.
Stalówki na pudelka,

2)

Oyrekcyja Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej

w 25 ga-

Papier listowy w różny ch wieJ-

Koperty

(-L

o G L O S Z E N I E.

gatunkach.

fantazyjny

Dla Panów!

Września.

W- Przy szkole jest pensyj on at. -.J

DO cenach PTZYstęDllYGh
Papier kancelaryjny w 50

l\Ościac h,

Pań!

Częstochowie

9-g )

znaleŹĆ mo~na,

Papier listowy

Dla

zapis uczniów na. rok l>. 1003,;3 odtJywa się codziennie z wyjątkiem
dni świątecznydl. Egzaminy wstępne rozpoczną się l-go, lekcy je zaś

"Tygodnia"

Papier rejestrowy

M 33

Wydawca

Zatwierdzone przez JW. }Iillistra
Spraw WewllętrZl1ych i kaucyjollowane
plJd firmą,

"Warszawskie Biuro

O[łoszeń"

Otwarte w Warszawie przy ulicy Wierzbowej :'I; 8. wprost Niecałej . - Telefonu
;\1! 416. - Kantor otwarty od 9-ej rano
do 10 wieczór.

We \I',zystkich księgal'lliach ~przedajq,
dziela pedagogiczno Rcnssl.lel.'a
do bardzo prędkiej i najlaiwiejszej nauki J~zyh:ó'W' ohcych.
bez nauczyciela. z objaśnieniem wymowy i z ldu('ZCIlI, )lou tyt:
POLSKO-NIE.MIECKI, kurs wstę
pny (Elementarz) po Je 5, 12,
2-1 i 40; kurs I-y kop. 60.klll'~ II-gi kop. 1.60.
RUSKO-NIEMIECKI, po kop. 5. 12,
24, -i0 i 2.20.
POLSKO - FRANCUZKI, kurs I-y
kop 1.20. kurs TI-gi k. 3.20,
GRAMATYKA POLSKO-FRANCUZKA kop. 1.20.
POLSKO-ANGIELSKI, kurs I-J· k.
. 5. kurs ll-gi kop. 1.20.
POLSKO-RUSKI, kurs I-szy kop.
1.40, l\llrs II-gi kop. 1.80.
Skład li autora, \rar~zawa, ul.
Złota 112 6.
(1-·2--1)

się

lUirosław Dobrzański.

w

drukarni M. Dobrzańskiego

IV

Piotrkowie.
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ziI, do niego należy. Do tego miał użyć ślicznej
Anielki. Istotnie dziewczyna była tak ladną, że mogła z tryumfem spełnić to zadanie.
Na szczęście ja
tu byłem. Dzięki zrQczllości Alfonsa, za co mu byłem bardzo wdzięczny,
wiedziałem
wszystkiem,
byłem ostrzeżony i mogłem przeciw temn stawić
opór, przeszkodzić wykonaniu tego planu.
Takem sobie mówił, sieO.ząc u siebie \r numerze i rozbierając ,y myśli szczegół'olVo sło\ra Wal. burga. Ale jak stawić opór? jak przeszkodzić jego
planom? Najprostszą rzeczą byłoby zapakować się i
natychmiruit uciec z Paryża, siąść na pociąg i pojechać do IIawrl1.
ZyskałLym wtedy co najmniej
kilkan~ie godzin na Walburgu.
Ale cóż znaczyło, mó\\-Uem sobie, kilkanaście
godzin? co one mi pomódz mogły? Wszak \\'yjeż
dżaiąc z Warszawy także uprzedziłem Walburga, a
dla tego mnie llogonił. Przytem wie on dobrze, że
ja się IV Ha\\' rze zatrzymać muszę, i w ciągu 2 -l
godzin bGdę mial go znó \\' Ila karku. A zresztą,
czy godną jest mnie rzeczą zostawić na pastwę tego
łotra Anielkę, tę nieszczQś[iwą, 1Jiedną dziewczynQ?
czy obowiązek sumienia nie nakazuje mi wy rato \\'a(:
ją ze szponów Walburga? Zresztą, bo serce moje
pociągane jakąś nieprzepartą sympatyją Iw Anielce
,,,chodzić poczęło \\' pakta z rozumem, uciekając,
czy nie dam do\\'oclu WallJurgo\\'i, że jego plany znam,
że je odkryłem. Wtedy jego umysł bystry i zdolny, wynajdzie nowy jaki plan, bardziej tajemniczy i lepiej ukryty i zada mi cios nieprzewidziany i niespodziewany_

°

°

-

(;Ol~

-

-

3DD-

jakiś mQżczyzna,

będzie

sil ny brunet; zdaje mi się, że to
Walburg. Obudziłem pana, bo trzeba żeby

go pan zobaczył.
- Bodajże cię djabli wziQli! skoczyłem na równe nogi, czemu mi tego od razu nie mówisz?
Spojrzał na mnie z miną głupowatą i zdziwioną i rzekł:
- Nieslusznie się pan unosi i gniewa. . Ten
jegomość dopiero przyszedł i ja pana zaraz obudziłem.
Ale chodźmy .
Nie czekałem na nowe wezwanie. Zarzuciłem
coś na siebie i ehcialem już kłaść buty, gdy Alfons
mię wstrzymał, mówiąc:

- Niech pan butów nie kładzie, \\' samych
'karpetkach najlepiej. Tam podłoga szkaradnie skrzypi. I ja chodzę tylko w skarpetkach.
Wistocie mój famulus był bez butów. Uznałem
słuszność jego żądania i cicho, na palcach się skradając, wyrllszyliśmy do sąsiedniego pokoju.
Był on
zupełnie pnsty.
Nic a nic siQ. IV nim nie znajdowało, prócz ol'clynamej litografii na ścianie, przedstawiając6j jakąś obnażoną kobietę, siedzącą na kolanacb
mężczyzny.
Tafle posadzki, popaczonej \V wielll miejscach, poznaczone były gęsto kredą przez Alfonsa.
Omijając też miejsca te staraunie i cicho, tlnmiąc
dech w sobie, dostaliśmy się ' do przeciwległych drzwi,
stanowiących komunikacyję miQdzy tym pokojem, a
mieszkaniem dam . Ściana zresztą, rozdzielająca to
d",a pokoje, musiała być prostem i 'cienkiem przepie-

o l\Iilijolly
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- JOOgdyż led wieśmy weszli, usłyszałem zaraz i
gruby głos Walburga. Zatrzymalem więt::
ręką Alfon~a i szepnąłem mu do ucha.
- To Walburg, poznałem go po glosie. Zapamiętaj ten głos i przypatrz się dobrze oczom zbrodniarza, gdyż to są. dwie rzeczy, których on zmienić nie jest w stanie.
Twarz bowiem zmieni dowo[i.
Alfons kiwnął mi głową na znak, że mię zrozumiał i podsunęliśmy się pod drzwi.
W drzwiach
tsch pelno było dziur i szpar, powstałych wskutek _
popękania drzewa, tak, że mogliśmy jak najlepiej widzieć co się dzieje w pokoju.
Szpa.ry te i dziury
pozaklejane były papierem, ale papier w wielu miejscach popękal i podziurawił się ; przytem Alfons widać oderwał go świeżo znaczną. ilość, gdyż brudne
paski leżały koło progu.
Pokój zajmowany przez obie damy był niewielki. Tuż przy drzwiach, przez lrtóreśmy patrzyli, stało biurko, na niem biały fajansowy kalamarz, lichtarz ze świecą. i pióro, które zapewne pisaćbY
nie chciało. Wprost tego biUl'ka, przy ścianie przeciw ległej stała kanapa duża, ciężka, mebel staroświec
ki, zielonym, spłowiałym rypsem kryty_ przed nią.
stolik duży, nakryty serwetą.. Oto wszystko, cośmy
widzieli.
Na kanapie, twarzą do nas zwrócona, siedziała
owa staruszka siwowłosa, chuda, brudna, pomarszczona straszliwie, o oczach czarnych i dziś jeszcze, pomimo wieku, niepozbawionych ognia i sily. Rysy
jej l)\'zypominały typ żydowski, tak pospolity w War-

rzeniem,

poznałem
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jest młody i przystojny. Niech go piorun trzaśnie! Ty zrób tylko swoje, a co my potem
zrobimy, to do mis należy.
Wykrzywił twarz do strasznego uśmiechn, popatrzal na dziewczynę stojącą. nieruchomo i śmiertel
nie bladą, wstał, wzią.ł kapelusz i coś cicho począł
mówić do ucha starej wiedźmie.
- No, do widzenia! rzekł \V kOJ1Cll , obracając
się do Anielki, s'poclzim"am się, że jutro ten .. . łajdak,
niech go lliorun trzaśnie! nie wyjedzie z Paryża.
Ruchem grubijańskim i lekceważącym nadział
kapelusz na głowę i, nie ukłoniwszy się wcale, wyszedł.
Anielka pacHa na fotel i spazmatycznie pła
kać poczęła, przyczem stara kilku banalnC1~ słowy
uspakajać ją. poczęła.

- No, no, mówiła z żydowska, co to strasznego? na co tu płakać? od czego rozum?
Boże mój? cóżbym dał za to, bym mógł te łzy,
jak perły toczą.ce się po ślicznej twarzyczce Anielir
ukoić i osuszyć.
Odszedłem ocl drzwi i skiel:owałem się z Alfonsem do swego pokoju. Co to wszystko znaczy?
pytałem samego siebie, jaki plan piekielny usnuł
znowu Walbul'g? jaka nowa zbrodnia nkrywa się w
tym dziwnym stosunku do biednego dziewczęcia, które
on nazwał swoją. niewolnieą.? Plan ten zresztą. łatwo
było odgadną.ć. Byt" on haniebny, niecny, ale z łaj
dacką. zręczno~cią. i znajomością. natury ludzkiej osnllty. Szlo mu oczywiście przedewszysikieni o to, by
mię omotać \V sieci miłosne, a reszta, jak SIę \\'yra-

