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OGŁOSZENIA

\V MIEJSCU:

Za ogłoszenie l-razowe k. 10
od jednoszpaltowego wiersza
petitu.
Za ogło szen ia kilkakrotn e
po kop. 6 od wiersza.
Za r ck lalll y i nekrologi, oraz
ogłoszenia zagraniczne po
1<0[>. ] 2 od wiersza.
Za ogłoszenia . reklamy i nekrologi na l stronie po k. 20.
Za dołf!czenie l kartki anneksu rb.10.
Za tłumacz. ogł. z ,lęzyków
obcych ]ID k. 2 od wiersza.

. rb. 3 kop. 60
. rh. l kop. 80
l<wartalni e . rb. -- kop. 90
Cena pojedyńczego num eru
kop. 8.
Doplata za odnoszellie k. 15
kwartalnie,
rocznie

.

półrocznie

Z
rocznie

1iołrkowski

PRZESY.EKĄ:

. . rb. 4 kop. 80
. rb. 2 kop. 40
kwartalnie: . rb. 1 kop. 20
półrocznie
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WARSZAWSKA FABRYKA TYTUNI I PAPIEROSOW
pod firmą "N O B L E S S E"
podaje do wiadomości JWW. i WWPanów odbiorców detalicznych, jako też Panów handlujących wyrobami
tabaczllemi. że od pewI1ego już czasu pOlllniejsze fabrl'ki tabaczne z Charkowa, Humania oraz inne, zachę
cone powodzeniem, jallie zdobyły sobie wyroby nasze, naśladują nazwy, etykiet.y, znak fabryczny, formaty i
.~ papierosów naszych, a w szczegó ln ości powszl~chnie znanych ze swej wartości papierosów

'i(elloma W cenie rbl. 1.00 -za
l i r .7Izis 1
'

setkę

delku,

przy nabywaniu wyrobów naszych prosimy zwracać baczną uwagę,
oraz na munsztuku każdego papierosa znajdowała się firma nasza
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Warszawie.

Wszelkie inne wyroby, chociaż podohnej nazwy i podobnego wyglądu są, falsyfikatami bez wartości
fabryk, jakie jedynie drogą podstępu szukają zbytu swej nizkiej i lIiezllaeznej produkcji.

trzeeiorz~dnych

Zarząd

Z Instytutu Szczepieuia Ospr D-ra Stęl))licwskie
go w Warszawie posiada stale na skladzie Apteka
J. tJhwedłlOwskiego i A. (;ieślewskiego. 474 (2-2)
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powyższego,
wewnątrz pudelka.

()spę świeżą

STUDENT UNIWERSYTETU

1:4 (!abif/ef w cenie kop. 50-za setkę
'Wobec

powieściowym.

dodatkiem

f''abJ'yld tahaezlloJ

ZAJĘCIA.

administracji <Tygodnia Piotrkow(3-2)
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)Wieszkanie:
4- pokoje, przedpol,6j, kuchnia, schowanko, pl\VIlICe,
2 wJ'jścia (lo 'Wylla.i~cia 0(1 l-go lipca
razem alho oddzi~lnie (po 2 pokoje). Wiadomość na ulicy
.. Odc~kicj" (Rokszyckie·P]'zedl1licści~) :'Ił> 2 (vis-a-vis
ogrodu BernardYlIskiego w l1Iieszkalliu Xl! 2 od godz.
1-3 codzień z wyją,tkiem świąt.
(0-5)

"NOBLESSE" W Warszawie.
...................................................................
464 (6-4) (W. n. O. 1287)

POSŁOWIE.
Na czwartkowych zebraniach wyborczych w Piotrkowie i

Łodzi

na stanowiska posłów powołano: z gub. Piotrkowskiej kandytatów stronnictwa demokratyczno-narodowego
Marjana Fulmana - 99 gł. (na 111 głosujących), Bronisława Grabiańskiego -106 gł.,
Hieronima l(ondratowicza-107 gł., Zbigniewa Paderewskiego-103 gł. i Tadeusza WaIickiego-99 gł.; z Łodz· ~.i1arodowego demokratę D-ra Antoniego Rząda-51 gł. (na 55
głosujacych).

s, Marjan leon Fulman,

. >.' .

'

.
Ul'. dnia 27 marca 186~' r. w Starem
Mieście (pow. Koniński, gub. Kalisku) z
Jana Benjamina i Teodozji z KroplEHVskich
Fulmanów. Po ukor\czeniu nauk ,gimnazjalnych w Kaliszu wstąpił w r. ] 8~2 do
seminarjllm rz.-kat. we Włocławku, zkąd
go, jako jednego z najzdolnicjszych, władza '
dyecezjalna wysłała ni kosżt skarbu' w r.
J 886 do akademji rz..ikat. ' duchownej w
Petersburgn. Ta.m, w 1'. ] 889, uzyskał
stopień kandy<lata teologii, a w r. ] 890
habilitował się na magistra teologji; stopień ten senat ~kademicl{i przyznał mn ja1<0 odznaczenie naukowe IJierwszego rzędu
('um eximict laudc, po obronie rozprawy
«O prawodawczej władzy Kościoła świętego».

Wyświęcony na kapłana w roku 1889

p6ij~z metropolitę

mohylowskiego Gintowta
w'ł>etersburgu, zaraz po ukończeniu akademji, ks. Fulman, jako szczególnie zaleeony przez b-pa Fr. Symona, rektora akademji, ks. biskupowi Al. Bereśniewicwwi,
~ostał powołany (w r. 1890) na stanowisko profesora dogmatyki i liturgji w seminarjum włocławskiem i zarazem nauczyciela religji w szkole realnej włocławskiej.
Jednocześnie ks, Fulman pełnił obowiązki
mistrza ceremonji w katedrze i obrOl1cj'
nierozerwalności związku małżeńskiego w
sądzie biskupim wc Włocławku.
Na tern
stanowisIm profesora rozbudził wśród młodzieży wielhą miłość i zapał do naul{i oraz
pracy apostolskiej. Napisał książkę do nabożellstwa «Skarbiec odpustowy», i «Maj

Październik poświęcony N. Maryi P.», oraz
studjum prawno-historyczne p. t. « Rytuał
rzymski a piotrkowski». Pisywał też wiele
do «Przeglą.d u katolickiego».
W r. 1895, z rozllorządzenia administra<{ji, został skazany na pięć lat wygnania do Rosji środkowoj z pozbawieniem
prawa nauczania w zakladach naukowych.
Lata wygnania spędził w Niższym Nowogrodzie.
Kiedy po 2 latach wygnania, wrócił z
powodu manifestu koronacyjnego do krajll,
władze
ad ministracyj ne, pomimo kilkakrotnych starali księży biskupów Bereśnie
wicza i Zdzitowieckiego, nie pozwoliły mu
zająć powtórnie stanowiska profef'ora seminarjum. Wobec tego ks. Fulman musiał
kolejno zajmować stanowiska: naprzód re-
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ktora przy kościele po-bernardyńskim w
Piotrkowie (1897 -1899), następnie proboszcza w Lubieniu (1899 - 1902), i
IV Kowalll.
W l'. 190J, za gorliwość w
organizowaniu pracy społecznej, władze rzą
dowe usuuęły go z zajmowanego probostwa i biskup Zdzitowiecki przeniósł go
do Rozprzy pod Piotrkowem, gdzie dotąd
pozostaje.
Na posterunkach parafjalnych szczególniejszą uwagę zwracał na krzewienie czytelnictwa wśród ludu i tworzenie zrzeSZCll
takich, jak towarzystwa pożyczkowo-oszczę
dnościowe, ochronki, towarzystwa dobroczynności, straże ochotnicze i t. p. organizacje.
W plyw swój ks. Flllman rozszerzył przez
objęcie redakcji
wychodzącego w Piotrkowie od l'. 1905, miesięcznika teologicznopraktycznpgo pod tytułem «Wiadomości
Pasterskie». Główuą dewizą toj pracy było
rozbudzonie wśród duchowieństwa ruchu
~połecznego na zasadach chrześcijailskich
i szczerze demokratycznych. To też liczny
zastęp młodych sił zgrnpował się około tego
miesięcznika i stanowi dzisiaj najruchliwszy
żywioł w pracy społeczno-chrześcjaJlskiej.
Dziś niema akcji kościelnej i społecznej w
którąjby ks. Fulman nie brał udzialu. On
wspólnie z ks. A. Grochowskim zorganizował pierwszy zjazd księży prefektów \v
Częstochowie d. 18 i 19 kwietnia, jemu
też ks. bp. Zdzitowiecki zlecił pracę przygotowawczą do pierwszego zjazdu dyecezjalnego we Włocławku, na którym z wyboru kleru przewodniczył w dniu 26 i 27
kwietnia 1'. b.
Władza kościelna IV dowód uznania mianowała go kanonikiem honorowym kolegjaty kaliskiej.
W stosunku do narodu polskiego ks. Fulman, dawał wielokrotnie dowody wielkiej
miłości kraju. Siłę i św ietno ść Polski upatruje IV urządzeniach jak najwięcej demokratycznych IV uspołecznieniu ludu i podlliesieniu jego mateljalnem i dnchowem.
Ks. Fulman wszedł uo koła wyborców
jako pełnomocnik zjazdu śrellniej własnośr.i
w pow. Piotrkowskim.
--o-{il~-:~e-o-

Bronisław Grabiański.
Przedstawiciel unarodowionych warstw
robotniczych, urodził się w r. J 872 w Papierni pod Myszkowem. Po skOJlczeniu 4
klas gimnazjalnych w Częstochowie, w r.
J 889 wszedł do fabryki w Zawierci u, do
oddziału rytowniczego. Przez pierwsze 4 lata,
ciężko mu było-jak sam wyznaje-przyzwyczaić się do napełnionych hukiem i
zauuchem sal. Pomiatany przez starszych,
jako lICZCll używany clo wszystkich robót,
niedopuszczany przez naszych kulturtregerów do szybkiej nauki rytownictwa, szedł
sam, o własnej sile, uporczywie do celu,
karmiąc się po drodze piołunami życia.
Wówczas to, IV jednym z pisanych do redakcyi listów, wyznaje, że jedyną ulań
rozrywką było, gdy IV sobotę piechotą szedł
do rodziców zamieszkałych o ] O wiorst,
wraz z robotnikami i, rozmawiając z nimi,
poznawał ich życie. «Ol tak, -mówi G. ~
ten, co nie potrzebował pracować jak robotnik, nie wie, co to jest za dola; ten co

nie
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wtajemniczał się IV życie

robotnika, nie
może mieć wyobrażenia co to za los tego, który
po całodziennej pracy, zmęczony hukiem,
najedzon y kurzem i zaduchem fabrycznym,
przychodzi do domu, gdzie oczekują go
dzieci, wołające: «jeść tata» l a ten «tata»
na drugi dziCll po wyplucie, po uskutecznieniu wydatków naj niezbędniejszych i opłace
niu kOllwl'llego nie ma jnż ani grosza ... Kto
zna dobrze to wszy tko, ten nie ździ wi się,
że robotnik s ięga czasem w rozpaczy ręką
po cudze i do nOża się bierze, ten nie ździwi
się, że w zapomnienin robotnik
krzyczy
«dawaj bo masz wiQcej.» Dajcie mu dostatnie utrzymanie, zabezpieczcie byt jemu i jego
rodzinie, a nie będzie wołał «p recz z
burżujami» .
Tak, rok po roku, IV tym samym oddziale,
w tej samej fabryce i nieomal z tymi samymi
ludźmi, aż do dzisiejszego dnia ]1I'acował
pan G. I tera" oto obdarzony zaufaniem robotników zostaje wybrany lIa posła.
Poseł Grabiański wyszedł jako jeden z
3-cll pełnomocników akcyjnego tow. «Zawiercie» . Na prawyborach robotniczych
otrzymał głosów l L
100 na 1700 glosują
cych.

D-r. Zbigniew Stefan Paderewski ..
Znany ze swojej energicznej działalności
i pracy narodowej w Zagłębiu
Dąbrowskiem, urodził się w Lublinie 31
marca 1864 r. Ojciec d-ra P., Ździsła.w, był
dzierżawcą. folwarku pod Lublinem. W r.
1870, po śm ierci ojca, matka obecnego
społecznej

posła została nauczycielką domową; młodego

Zbigniewa wziął na wychowanie '\\ uj jego,
brat matki p. Zagorowski, lekarz w Rawie.
Tam w Rawie, przeb y wał przyszły poseł
do 1876 1'., ucząc się w szkółce począt
ko\\'ej; w I' 1876 wstąpił do IV-go gimnazjum IV Warszawie i w 1884 r. ukończył je,
przyczem od kI. IV-ej pracował sam na
swe utrzymanie. W r. ] 884 \ ' stąpił na
wycIział lekarski Uniwersytetu w Warszawie, który ukończył IV r. 1889. Przez
rok był asystelItem prof. Baranowskiego.
W r. 1890 ożenił się, a w listopadzie, roku
tegoż przelliósł się do Rawy. W r. ] 893
został tamże lekarzem szpitala; wreszcie
w r. 1899 przeniósł się do Czeladzi pod
Sosnowcem na stanowisko lekarza szpitala
fabrycznego przy kopalni węgla «Saturn»
i tu znalazł, jak nadmieniliśmy na początku,
rozległe pole do pracy dalszej nietj'lko w
swoim zawodzie, ale pracy nad ludem,
Hieronim Kondratowicz.
nad szero!ciemi warstwami robotniczemi.
Poseł Paderewski wszellł do koła wyvVybitny znawca naszych stosunl,ów przeborców,
jako pełnomocnik gminy Lubochni
mysłowych i l)otrzeb przemysłu górniczego,
pow.
rawskim.
w
urodzony w 18J6 l'. W Sandomierzu,
ukończył gimnazyum w Radomiu w ] 863;
w tymże roku wstąpił Llo Szkoły Głów
Tadeusz Walicki.
nej, którą uko~cz'ył ze sto.pniem magistra
Urodził się IV r. 1863 IV gub. Piotrnank przyrodniczych w r. 1867. W roku
1868 wstąpił do In stytutu inżynierów kowskiej w majątlw Krześlo\\ ie. Po skoń
górniczych, który ukończył w 1872 roku. czeniu szkół realnych w Warszawie wstą
Do roku 1887 pracował na kopalniach pil w r. 1882 do instytutu gospodarczego
węgla. w Zagł~biu Donieckiem na południu w Puławach, zkąd w r. 1883, za udział
Rosji, zkąLl w roku 1887 przyjechał do Dą w manifestacji wymierzonej przeciwko ówbrowy jako inżynier górniczy okręgowy, czesnemIl kuratorowi Apuchtinowi, został
do którego należała inspekcja wszystkich wydalony, wysłany do miejsca uroclzenia
oddany pod ścisły nadzór policyjny.
zakładów górniczo-hutniczych w Zagłębiu
Powtórnir. przyjęty (z wielkim trudem
Dąbrowskiem. Obowiązki te pełnił do kwietnia roku 1899. W roku 1899 porzuciwszy i, jak się później wyrażały władze, «przez
służbę rządową) • zajął miejsce dyrektora omyłkę») clo instytutu w roku 1884, skoń
Towarzystwa Akcyjnego zakładów górniczo- czył go w r. J 887. Odtąd gospodarował
przemysłowych «Saturn», które zajmuje po naprzód IV Ra\\'skiem a od lat 12 IV Krześlowie w pow. Łaskim, który też powołał
dzień dzisieJszy.
Przez caly przeciąg powyżej wskazanych go na stanowisko wyborcy z Inuji ziezajęć, poseł Kondratowicz brał jednocześnie miaJlskiej.
Poseł Walicki przez ostatnie lat 10, obczynny udział we wszystkich zjazdach górniczych, tak w Królestwie jak i Cesarstwie; darzony zanfaniem współziemian, sprawona stanowisku zaś dyrel{tora kopalń «Sa- wał obowiązki radcy Dyrekcyi Szczegóło
turn», świetllY administrator, zajął jedno- wej Tow. Kredyt. Z-go oraz członka Rady
Jednocześnie
cześnie względem rzesz robotniczych stano- Tow. Wzajemnego Kredytu.
wisko prawdziwie braterskie. Wyrozumiały czas jakiś zajmował stanowisko wice-prei dbały o los robotnika, pozyskał sobie zesa syndykatu rolniczego, a po zamianie
w tym kierunku powszechną miłość i sza- tegoż na Tow. Rolnicze Piotrkowskie, był
<10 dnia dzisiejszego członkiem Rady tegoż
cunek.
Prócz tego, prowadził działalność peda- Tow. oraz przewouniczącyrn w jednej z sekcji.
gogiczną: wykładał górnictwo w szkole gór- Był 011 też przez lat 12 gorliwym praconiczej w Dąb}'owie, oraz był członkiem rady wnikiem w gminie wśród włościan jako
pedagogicznej od otwarcia szkoły to jest od pełnomoc1lik gminny, obezflany doskonale ze
r. 1888 do roku 1900. Napisał też i wy- wszelkimi dolegliwościami bytu małorolnych.
dał w r.
] 903 w Warszawie 2 tomo- W roku 1905 poseł WalicJci założył SPÓłlię
włościańską Wygiełzowską, której jest prewe dzieło specjalne p. t. «Górnictwo».
zesem.
Poseł Kondratowicz wszedł do koła wyGorą.cy rzecznik możliwego uregulowania
borców, jako kandydat z kurji miejskiej
stosunków służbowych i robotniczych rolnych
w pow. Będzińskim.
na każdem z zajmowanych stanowisk, przy
~
każdej pracy, odznaczał się zawsze energją,
-+tT~_

.N~
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zapałem

i umiłowaniem sprawy ogólnej,
dobra ogólnego. Darzony też był powszet:hnem uznaniem i zaufaniem nietylko IV kole
współziemian, ale i wśród włościan, których
dobro i dla których praca ciągła były jednym z celów jego życia.

z pomocą, a ta otworzyła mu podwoje
szkolne i uniwersyteckie.
Po skOllczeniu uniwersytetu warszawskiego opuszcza on kraj na dwa lata; studiuje
medycynę za granicą, poczem osiada w Krasnymstawie, mieście powiatowem gubernji
Lubelskiej.
Cisza w tej mieścinie bez życia
--~
nie daje spokoju młodemu lekarzowi , szuka
on szerszych horyzontów: porzuca KrasnyD-r Antoni Rząd,
staw i przenosi się na bruk łódzki. Było
poseł miasta fo~zi.
to w roku 1892.
Światło dzienne ujrzał w chacie wieśnia
Osiedliwszy się w dwóch pokoikach w
czej dnia II lipca 1865 roku we wsi Ga- domu oM 136 przy ulicy Piotrkowskiej z
łęzów, w pow. Lubelskim.
całym zapałem człowieka,
rozumIejącego
Bujna i energiczna n atu r'a, a przytem potrzeby życia społecznego i otoczenia zaogromna chęć do nauki, zwróciła nań uwa- biera się do pracy. Otrzyma wszy posadę
gę ludzi dobrej woli, którzy przyszli mu lekarza w fabryce Rudolfa Stholza i w szpi-

3

tal u Geyerów, stara się wszelldemi środ
kami ulżyć doli 1'0botnil(a. Młody i nieznany nikomu lekarz w ciągn krótkiego czasu
zdobywa popularność wśród mas robotniczycl1. Mimo licznych zajęć lekarskich był
gorliwym pracownikiem na niwie społecz
nej. Działalność jego jest znana. Na razie
nadmieniamy jedynie, że był założycielem
II-ej Kasy pożyczkowo - ot'zczędnościo\\'ej,
pozatem należał do wielu stow arzyszeIl , zachęcał za wsze do wytrwałej pracy społecz
nej i narodowej. Umysł otwarty, trzeźwy
pogląd na życie, polączony z zapałem do
pracy społecznej i umiłowaniem ideałów,
wysunęły kandydaturę doktora Rząda na
posła do Izby i zjednały mu poparcie szerokich mas oraz zwycięztwo.
("Rozwój")

PRZEBIEG CZYNNOŚCI WYBORCZYCH DO IZBY PAŃSTWOWEJ W DNIU 3 MAJA.
Już dnia 1 maja zjechało się do Piotrkowa
kilkudziesięciu wyborców z kUlji robotniczej i
ziemiańskiej, którzy, po wspólnej naradzie, zde-

cydowali wybrać komitet, mający się zająć ułożeniem porządku dziennego zebrania przedwyborczego i postawieniem dlań prezydjull1.
Jakoż tego dnia jeszcze, rzeczona lwmisja,
złożona z pp. Grodka, K. Jal<óbowskiego, F.
Krawczyńsl<iego, S. Kozłowskiego, J. MorsztynIdewicza, F. Otockiego i VYł. hr. Potockiego
postanawia, aby zebranie przedwyborcze odbyw sali gmachu Dobroczynności o godzinie 2-ej po południu, pod prezydencją inżynie
ra Maksymiljaua Walicldego, ewentualnie zaś
jego zastępcy p. Bolesława Dzierzbickiego.
Jednocześnie ustanawia dla zeurania nastę
pujący porządek dzienny: 1) wyjaśnienie treściwe techniki wyborów, 2) wyłonienie kandydatur poselskich, 3) przemowy kandydatów,
4) dyskusja ogólna o kandydatach, 5) wnioski
wyborców, 6) podpisanie deklaracji przez wy·
branych l<andydató\\' na posłów, 7) zamknię
cie posiedzenia odpowiedniem przemówieniem
prezydującego i wezwaniem wyborców na uroczyste przed wyborami nabożeństwo do kościo
ła Farnego na godz. 9-tą rano.
Nazajutrz, według powyższego planu, odbyło
się istotnie zebranie przed wyborcze o godzinie
9-ej po południu w sali Tow. Dobroczynności,
ło się

Głos ro~um U i serca.
(List do <KUl'jera Warszawskiego».

Szanowna Redakcjo!
Nie mogę powstrzymać się od wyrażenia
wam z głębi serca płynącej wdzięczności, za
pełne poczucia obywatelsl\iego, gorące nawoły
wania wasze do współrodaków naszych chrześcjan, aby tłumnie spiebzyli po karty legitymacyjne wyborcze.
Groziło bo,riem istotnie to, że, wbrew zasadzie sprawiedliwości, której orędownildem być
winien przede\l'szystkiem post@p) pomimo więk
szości
mieszkańcó w
pol akó w i katolików,
więl<szość wyborców stanowiliby żydzi, którzy
stanowią mniejszość.
Sam jestem żydem-poJakiem i przyznaję, że
jakkolwiek niesprawiedli wość wniebogłośna dzieje się narodowi polskiemu,-niesprawiedliwość,

l{tórej ofiarą jest ludność żydowska w pailstwie
rosyjskiem, sięga chyba najwyższąj miary.
W Rosji, współwyznawcy moi pozbawieni są
nietyll\O praw ludzkich, ale nawet przynależnych
wszelkiemu stworzeniu Bożemu. Bo proszę tylko zastanowić się nad tern: część synów ziemi
odgradza olbrzymi jej płat i mówi do innych:
Na tej części planety, którą przyroda wszyfitkim
swoirp tworom do użytku oddała, wam mieszkać, wam żyć nie wolno!-a tam, zkąd ich
usunąć nie może, nakazuje s ilił brutalną, przemożną: DJa was zamknięte być mają źródła
wiedzy i poznania!

które jednak poprzedzone zostało zebraniem prywatnem członków stronnictwa demokratycznonarodowego, sanl\cjouującego ostatecznie, łącznie
z wyborcami tegoż stron nictwa, listę 5-ciu kandydatów na posłów, l{tórzy ież wyszli w dniu
3-im maja z urny wyborczej.
W szeregu kandydatów nastąpiła tylko jedna
zmiana: mianowicie, stronnictwo poparło na
życzenie większości robotników-wyborców jako
kandydata na posła p. Br. Grabiańskiego, zamiast
uprzednio postawionego przez Stronnictwo 1'0botnilm p. StcLn iszewskiego.
W dniu 3 maja, w stanowczy dziell wyborów, rezultat ich z góry był już przewidziany. \V dniu tym, jako w dniu święta narodowego, odbyły się z rana we wszystkich kościo
łach nabożeIlstwa, a wyuorcy zgromadzili się
u Fary, poczem udali się do sali Tow. Kred.
Z-go. Wokoło całego gmachu ustawiła się, jako warta honorowa, miejscowa straż ochotnicza
pod przewodnictwem p. $porzYlisl<iego. Patrole
wojskowe usunęły się na dwa krańce ulicy.
Po sprawdzeniu legitymacji przybyłych wyborców, okazało się, że . przybyło icb 111, czyli
brakło tylko jednego, który z powodu choroby
przybyć nie mógł. Nie liczymy wyborców z Radomska, gdzie wybory unieważniono.
Punkt o godzinio 12 w południe prezydjum
rozdało zebranym kartki, po zwróceniu których

zeorani wyłaniają z pośród siebie 10 kandydatów do balotowania gałkami,
koleją otf7;ymanych głosów na kartkach. Kandydatami tymi zostali mianowicie pp. Xiądz
Fulman gł. 108, Paderewski- 102, Eondratowicz--lOl, Grabiański-98, \V al icki --97, Ostrowski--12, Kraska--l0, Otocl<i- 4, 1\1rokowski-l, Makó!ski--l. Ile otrzymało głosów
pierwszych 5-ciu przy balotowaniu gałkami,
widzą czytelnicy z artykułu wstępnego p. t.
Posłowie; szósty z rzędu kandydat p. Ostrowski otrzymał białych gałek 18-cie; włościanin
Kraska i następni żrzeldi się głosowania.
Po wyborach, nastąpiło zdjęcie fotograficzne
całej grupy wyborców, którego dokonał znany
tutejszy foiograf p. Szukalski.
Wyborcy powracają do domów-a czeka ich
tam zd woj ona praca. Zd wojona , bo muszą
pracować za siebie i za te jednostki, które wysłali na posterunek posłów. Ci ostatni w poniedziałek już powinni się udać do Petersburga, by tam bronić interesów narodu i zdobywać
dlaJl prawa.
Ustała gorączka i walka wyborcza; należy
nam się teraz skupić i wytężyć wszystkie siły przy pracy prowadzonej wytrwale od szeregu Jat w kierunku uświadomienia i oświaty
szerokich mas ludowych. Od tej pracy nikomu usuwać się niewolno.

Miejmy nadzip,ję, że lepsze żywioły narodu
rosyjskiego zmyją tę ciążącą na nim hańbę·
Ale, aby hmibę tę wobec idei Judzkości,
wobec idei chrześcijaństwa, wobec idei cywilizacji z czoła rosjan zmyć, na to potrzp,ba zbudzenia się głosu ich własnego sumienia, ale
niepotrzeba wcale) aby w Warszawie większość
wyborców była wyznania żydowskiego, ani nawet nie jest dla tego praktycznego cel 11 nieodzowne, aby żyd figurował w rzędzie posłów
z Królestwa Polskiego!
Są w Rosji wybitni mężowie żydzi, którzy
równie dobrze znają psychologję żydów i ży
dowstwa, jak żydzi w Królestwie, ale, co ważniejsza, stokroć lepiej obeznani są z psychol ogją żywiołów rosyjsl<ich, z któremi sprzymierzać się, lub walczyć im przyjdzie.
Ale prawa pisane, najliberalniejsze, pozostaną literą maliwą, gdy nieufność wzajemna,
gdy usposobienia wrogie dzielić będą gromady
ludnościowe, jedną zal1lieszkujące ziemię! Zwalczać więc wzajemną nieufność, nie zaś podnie-

nia»-w pierwszej dmili, porwane poczuciem
li samoobrony, rzuciło się do urn wyborczych,
ale już tam wielu z nich-jak wykazują liczby
prawyborców i głosów oddanych-głosowało
na rodaków chrześcjan, a wielu po chwili,
ocknąwszy się, przyzna\rało: «Z'''ycięztwo nasze będzie klęską naszą; przegrana nasza bę
dzie naszą wygraną».
I nie obawa jakiegokolwiek brutalnego pogromu była motywem tych głosów, ale zdrowy zmysł polityczny i poczucie sprawiedliwości!
Naród pojski nie zwykł nil{czemnemi walczyć środkami, żywiołowa dążność do sprawiedliwości i wolności płynie niejako we krwi
jego.
Drumondyzm, schoenereryzm czyalwarthyzll1,
na Zachodzie czy u nas, to są objawy smutne,
z których żaden dotychczas lJiemal naród jeszcze się nie wyzwolił; te szatańskie pogwizdy korzystają zawsze z ol<azji, auy dać folgę
żywiołowej jadowitości swojej, ale niegoclne jest
i niesprawiedliwe obwiniać za nie tych, pod
których jakoby sztandar chwilowo, obłudnie

cać należy, tłumić płomienie nienawiści współ

mieszkallców jeduej ziemi, nie zaś rozdmuchiwać miechami potężnymi stronniczych uniesień!
Mnóstwo współwyznawców moich, których
agitacja jednostkowych ambicji, zagrawszy na
pełnem głębokiego rozgoryczenia poczuciu ich
doli nieszczęśli wej, sugestjonowała hasłem:
«Starajcie się wybierać samych żydów, a gdzie
to niemożliwem hędzie - chrześcjan, l{tórzy niewątpli wie staną po stronie waszego wyzwole-

okazało się, iż

się IJodszywają·
Uważam narodowość

za niewzruszone J;jawisko biologiczne, a tradycje przeszłości za konieczny, niezniszczalny i cenny 0zynnik ewolucji postępowej; nie jestem gorszym patrjotą
polakif'm od naj czerwieńszego narodowego demokraty, owszem od najczerwienszego mam się
za patljotę lepszego. Ubolewam nad wioJu
nicpolitycznymi krokami przywódców stronni-
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ctwa narodowej demokracji i często bardzo
nad ich taktyką: której nic podzielam. Ale
jak cechą marnego polityka jest nadmiar ufności, tak również cechą krót1wwidzącej polityki
jest nadmiar nieufności.
Nie uznając w znacznej części taktyki politycznej narodowej demokracji, wierzę naj mocniej IV dążności wysoce humanitarne, w poczucie wielkie sprawiedliwośei i dążenia szczerze wolnościowe wieI u mężów, których nazwiska wyszły z urny wyborczej tego stronnictwa,
z których kilku mam zaszczyt znać osobiście
i cenię niepospoJitą prawość ich charakteru .
Męiom tym ludność żydowska ufać może
absolutnie, że hędą sprawy ich orędownikami;
z drugiej strony zapewnić mogę naj uroczyściej,
że ze strony ludności żydowskiej nie istniał
bynajmniej z góry obmyślony plan podstępne
go wprowadzenia w błąd rodaków cltrześcjan.
Ludność ta, rozdarta w łonie właslJCIl1 net
stronnictwa nieprzejednane: asymilatorów, bundzistów, sjonistów i nacjonalistów, już w roku
zeszłym zaniechała szczerze zamiaru organizowania się; tylko zbudzenie się do obowiązku
obywatelskiego w ostatniej chwili stronnictw
postępowych dało jej pochop do szybkiej, namiętnej organizacji, nie w celach przeci wpolskich, ale w celach, mojem i wielu moich
współwyznawców zdaniem, źle zrozumianej samoobrony!
Oby zajaśniała nam nowa, świetlana era
wolnego duclla Polski, na której obszarach,
w bratniem zjednoczeniu i wytrwalej pracy dla
ideałó w sprawiedliwości i wszeGhpomyślności,
oby ramię przy ramieniu kroczyły naprzód jej
dzieci!
D-r- Hem"yk Nusbawn.
~~

Odprawa « Nowej Gazecie».
dana przez "Kur. Kaliski".

PIOTRKOWSKI

tny w umieszczonym w ~ 192 «Nowej Gazety», a podpisanym przez «Chrześcijanina» artykule p. t. «Nożowcowi 7. Kalisza».
Wzmiankowany artykuł zawiera stek bredni,
z któremi· szczegółowo polemizować niewarto.
Bredzi współpracownik « Nowej Gazety», starając się wmówić IV czytelników, że niefortunna odezwa była jakoby przedmiotem obrad na
zebraniu stronnictwa, które «uchwaliło wydrukować paszkwil», postanawiając «jakoś inacz~j to podpisać, bo stronnictwo nie może».
Są to nietylko brednie, ale świadome fał
szowanie prawdy. I jeżeli «ktoś kiedyś napisze historję partji politycznych w Polsce», to
zapewne będzie to ktoś rozumniejszy, niż sobie wyobraża współpracownik «Nowej Gazety»,
i nie posądzi stronnictwa o współudział w wypuszczaniu anonimowych paszkwilów; natomiast
będzie miał coś do powiedzenia o wartości moralnej elukubracji polemiGznych, jakie ukazują
się wciąż w ostatnich czasaGh na łama\jh
«Nowej Gazety».
Kalisz, d. 26 kwietnia 1906 r.
Jeden z cz7:onków
Stronnictwa demo krat yczno-nctroclowego.
-~'-->~~I:_--.._._

- Dzień 3 maja obchodził w roku bieżą
cym Piotrków przez pows~rzymanie się do południa (a w wielu warsztatach przez dzień cały)
od zajęć zarobkowych oraz tłumny udział piotrko\\'ian IV uroczystych mszach odprawionych
o godz. 91/ 2 w po-Bernardyńskim i po-Dominikańskim kościele. W kościele po-Bernardyóskim tłumy zebranych odśpiewały pieśni: «Boże Ojcze» i «Boże coś Polskę» w kościefe poDominikańskim: «Boże coś Polskę» i «Swięty
Boże».

Podczas odprawiania w pomienionych kościo
mszy poprzymykanych było nawet wiele sklepów żydowskich.

łach

M ]8

bionym, jak się okazało, bardzo separatystycznie
i nie nazbyt (jak sam «!(urjer Łódzki» przyznaje) postępowo.
- Pośród bezpartyjnycb-postępowo-de
mo1o'utycznych kandydatów na wyborców, wysuniętych w m. Sosnowcu, znajdował się niejal<i Ewgenij Słuczewskij. Kandydat ten wraz
z innymi swymi współtowarzyszami przepadl
przy wyborach. Czyż to nie dostateczny powód
do wzniesienia okrzyku «finis Poloniaey,?!
- Godne chwili. Z powodu zwycięstwa
idei narodowej przy wyborach na. posła z Ło
dzi do Izby państwowej fabrykan t łódzki znany pan Jan Arkuszewski złożył na Macierz
Szkolną rb. 5,000, specjalnie z przeznaczeniem
na szkoły dla analfabetów; dalsze składki, jak
zapewnia "Rozwój», popłynęły obficie.
- Wybory wyborców do ·Rady państwa
z guu. Piotrkowskiej odbędą się w Sali Dyrekcji S-wej Tow. Kred. Ziemskiego, w dniu 7
maja.. Jak wiadomo każda guberoja wybiera
sześciu wyborców i ci, w liczbie 50-ci u, na
zjeździe, IV Warszawie wybierają 6-ciu z pomiędzy siebie członków z Królestwa Polskiego
do Rady Państwa (izby wyższej).
- Bojlwt. l\lała grupka z pomiędzy tutejszych uezpartyjnych i partyj !lych «postępowców»,
nie mogącjuż, śladami p.-el., bojkotować Izby pań
stwowej, postanowiła, w braku czegoś wię
kszego, poddać bojkotowi przynajmniej «Tydzień Piotrkowski», zrzekając się prenumeraly
lub wstrzymując ogłoszenia.
«Tygodnio\\·i Piotrk.» pocieszny ten bojkot
niebardzo zaszkodzi, ale ubodzy (którym każdy
grosz jest ulgą) szczerze wdzięczni będą pp.
«postępowcom» za filantropijną ich akcję.(*)
A że przy tej okazj i nasza redakcja zyskaht
już IV odbieranych listach nader cenne przyczynki do charakterystyki ludzi i stosunków
na piotrkowskim partykularzu-tedy w swojem
i ubogich imienin prosimy ich o kontynuowanie rozpoczętej akcji.
Prosimy bardzo!

W czasie ostatnich wyborów ukazał się
w naszem mieście świstek, zawierający odezwę
podpisaną przez «Polski komitet ochrony przed
_ J. E. ks. Stanisław Zdzitowiecld bizalewem żydowskim»(?!). Odezwa ta: zarówno
nieudolna pod względem formy, jak licha co skup kujawslco-kaliski przesłał, IV dniu 3-cim (*) Kwoty uiszczone z góry za prenumeratę lub odo treści, wywołała ogólne oburzenie wśród maja, na ręce l(siędza Fulmana., posłom piotr- głoszenia, natychmiast przez nas zwracane boj kotująkowskim swo,ie z o-łębl· serca pł,'nące z·yczenl·a cym, ci ostatni składa;o w redakcii na cele dobrocz\'l1ne.
wszystkich współobywateli, bez wzgledu na
.
J' b
.
.•.
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wyznanie, narodowość, lub należenie· do tej owocne). pracy dla. koścIOła 1 ~Jc.zyzn!, oraz
- Charakterystyczne. W d. 3 maja nie
czy owej partji. Takie też stanowisko wzglę- p~ste~sICle blogosławwństwo na clęzką l odpo- świętowały IV naszem mieście jedynie 2 huty
dem uiefortunnej odezwy zajęli członkowie 8tron- wledZHlln,ą ,drogę.,
szklane, zrażone tern, że za przyczyną socjalinictwa demokratyczno-narodowego. Komitet . - Wsrod lU wybol'cow, któ~ym ogół ~o.- stów. one jedne w całem mi~ście powstrzymatego stronnictwa, nie wdając się w krytykę wIerzył wy~ór posłów z gub .. plOt~'kow~I~leJ, ły Się o.d pracy w d. 1 maja. Ta nieufność,
świstka, stwierdził zasadniczo stanowisko swoje znajdowało SIę przeszło 50 robotmków I Włosclan./ kt?rą, TIl.e .uez pewnego lcunsz~u, jak się 9kawzględem wszelkich odezw i proklamacji w
-- Niezwykłl1 agitacja. W pamiętnym dla wje, Ul~leJą ro~budzać k~ sobie, a za slVojem
odezwie następującej:
piotrkowian dniu 24 b. m. bylem świadkiem pośredmctwem l ku ludzlOill odmiennego. zgoła
<!. W celu odparcia zarzutów, zwracanych przeci wdość charakterystycznej sceny: oto gromadka autoramentu-pp. socjaliści piotrkowscy-dosako Slronnictwu demokratyczno-narodowemu z po- starozakonnych na placu l\Iatjańskim prolra- dn~ świadczy o poziomie ich pracy kulturalwodu rzekomego \vypuszczania odezw, nie ma- uziła policjanta J\~ 3 do rnłodzipńca J. W., roz- neJ.
Inny znów szczegół charakterystyjących nic wspólnego z działalno'cią i tendencja- lepiającego pla.katy o wyborach z narodowymi czny wykazaje poziom pracy oświatowej «1'0mi lronniclwa, niniejszem zaznaczamy, że wszel- l(andydatami i nadzwyczaj usilnie domagała ~orm~torów» społecznych w naszem mieście: na
kie odezwy przez nas wydawane, są zaopatrzone się aresztowania go.
St. W.
Jednej z hut znalazł się podobno socjalista,
podpisem: «Stronnictwo demokratyczno-narodowe>.
_ Właściciel cegie1ni tutedsze,i Blallste)'n ktMy by.ł naj mocniej prze.konany, że 3 m..aj t'l
Kalisz, d. 22 kwietnia H)06 r.
J
d t
KomilelStrol1nictwa-demokratyczno-narodowego». robotnikowi swemu Michałowi Piórlcowskiol1lu a a zWiązana z ogłoszemem ... konstytuCjI roZdawałoby się, że zarówno odezwa powyż- bezpośrednio po powrocie tego ostatniego z wy- syjskiej r. 1)~05 i że z tej nie. innej ~rzyc~yborów, ,rymówił miejsce.
nY.ludność I lOtrkowa postanOWIła Wdnm 3-1llJ
sza, jak dająca się z łatwością wyczuć opinja
..
.
śWIętować!
ogółu członków Stronnictwa demokratyczno-n a- 'raJemlllca stanu. Na uprzedDle prośby
.
rodowego, powinny być wystal'czająGe do usu- nasze, ze wszystkich miast powiatowych otrzy-:- Wyb?ry Tow. Iired. Z-~o IV tu~e~nięcia ,rszelkich wątpliwości, i przekonać stron- mywaliśmy nader szybkie wiadomości o rezul- szeJ gubernJi. ~aznaczon~ zostały, Jak donosII.lnictwo to z odezwą prowoka\jyjną nie miało i tacie wyborów, tak telegraficzne jak i listow- śmy, na dZle.n 1.0 maja ... Z komplet~ 7-~ll
nie mogło mieć nic wspólnego. Nie było to je- ne. Jeuynie tylko komisja powiatowa wyborcza członków tu.teJszeJ DyrekCji ,sz~zegółoweJ, kOlldnak wystarczającej dla «Nowej Gazety». W za- w m. Łodzi, zrobiła z wyborów tajemnicę sta- czą k~dencJę p~. ~ło.nc~ynsk~ prezes, oraz
cietrzewieniu partyjnem, wzmożonem ,ridocznie nu, tak, że nawet pisma miejscowe łód7.kie radCOWie:. ~ndrzeJ Bles~ek.ler~l(J, Walenty Raniepowodzeniem llsiłowaństonnictwademokraty- nie mogły jej przeniknąć, na GO się też głośno doszewsl,o i Tad.eusz "ah ~kl,. obecny poseł do
czno-postępowego, którego organ ten jest r7.e- skarżyły. Jakoż 7.amieściły one (a my za nimi) Izby p.anstwowej.-PozostaJą J eszcz~ IV urzę
cznlkiem, «Nowa Gazeta» skwapliwie otwor7.y- wiadomości o rezultacie wyborów łódzkich wtc- dow.amu na dal~zc 2 lata: pp. Szwejcer, Trepła łamy swoje dla insynuacji i świadomego dy dopiero, gdy już otrzymaliśmy je i wydru- ka l l\Iakomaslu.
fałszu.
kowaliśmy ze wszystkich innych powiatów.
.- Kozacy na cmentarzu. Dnia 30 kwieNie mielibyśmy nic przeciwko temu, gdyby
- N.-D. Łódzka jakoby ujawniła--według t~Ja po now.ym cmentarzu katolickim J.eździlo
W piśmie rzeczonem odezwał się w naj ostrzej- «Kurjera Łódzkiego»--krańcowy konsenl'atyzln, l~Oło połudI1la 3 konnych Ico~ak~w. Ciekawa
szej nawet formie głos nagany dla autora 0 - ponieważ ... z.awiązała blok z niemcami, nie zaś lzec~, ,pod k~óry pun.kt ObOWIąZUjących ~o~ta
dezwy, pr7.emawiającego w imieniu jakiegoś z żydami. Ze jednak N.-D. w Łodzi dążyła n~lVlen ealezy podCiągnąć profanaCję mleJsca.
komitetu, wcale nieistniejącego; ale fałszowa- do kompromisu z żydami i że kompromis ten WIecznego spoczynku.
nie prawdy, zwalanie na stronnictwo odpo- pogrzebali żydzi nie kto inny, tedy «postęp»
- Dwóch lwzaków, dnia 30 kwietnia.
wiedzialności z powodu ukazania się jakiejś zalecany przez pewne łódzkie sfery polegać koło godz. 2-ej po poł., niemił0siernie ćwiczy~
odezwy, uie mającej nic wspólnego z tenden- miał zapewne na tern, aby pr7.ez odr7.ucenie lo jakiegoś młodego żyda. Improwizowana ta
cjami tego stronnictwa, jest objawem zdepra- drugiej alternatywy (kompromisu z niemcami) egzekucja odbywała się na Bykowskiem-Przedwowania i 7.łej woli, co znalazło wyraz dobi- zapewnić w Łodzi zwycięztwo żydom, nsposo- mieściu koło Cmentarnej alei.
J
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- W sąsiedztwie policji. l\lieszkańcy jednego z domów sąsiadujących z kamienicą, w
której się mieści biuro policji, słyszeli dn. 30
z. m. między 8 a 9 rano odgłos zadawanych
komuś razów i nieludzkie krzyki bitego, wychodzące z obrębu pomienionej kamienicy. Czyby policja, znajdująca s i ę tak blizko miejsca
kaźni, nie mogła nas objaśnić, kto i nad l<im
:.męcał się d. 30 kwietnia?
Po dłu goletnich staraniach Rada Tow.
dobro dla chrześcjan otrzymała d. 14 kwietnia
r. b. pozwolenie gubernatora na otworzenie
bezpłatnej bibljote7ci i czytelni pod osobistą odpowiedzialnością p. Konarzewskiego, członka i
sekretarza Rady Towarzystwa.
- J eden z l'elwtlwal es~etltów, który niedawno wyszedł ze szpitala S-tej Trójcy, usl,arża się w swojem i innych chorych imieniu
na to, że piekarz dostarczający szpitalow i pieczywo nie dopieka go. "iViadomość tę notujemy
ku uwadze zarządu szpitalnego, który zapewne
nieomieszka usuuąć poważnego tego braku wodżywianiu chorycII.
-- Niepol'ządki uliczne. Na rogu ogrodu
gimnazjalnego i I<rakowskiego - Przedmieścia
otwór do kanału ulicznego od dość dawnego
czasu nie jest zabezpieczony należytą kratką
żelazną . ViTslmtek tego nie trudno tam o wypadek.
a
- Samozwańczy kwestarz. W ubiegłym
tygodniu grasował po Piotrkowie jakiś wysoki,
przyzwoicie ubrany jegomość, który, przedstawiając kwitaljusz, zbierał pieniądze na cele
jakoby narodowc. Oszust tell zdołał podobno
wyłudzić od kilku osób muiejsze lub większe
Wk,i .

-

Kozackie patt·ole. 'Wskntek pojawienia
od pewnego czasu po wsiach agitiltorów,
!,tórzy chcą wywołać strajk służby dworskiej,
z rozporządzenia czasowego jenerał-gubernatora
piotrkowskiego wyznaczone zostały postoje konno patroli kozacl<ich w \\"olbol'zu, Rozprzy,
Wadlewie, Kamillsku, Sulejowie i Bełchatowie,
]lO 6-ciu w każdej z wymienionych miejscowości. Patrole te obowiązane są, wraz ze strażni
kami, objeżdżać miejscowości, nawiedzane przez
agitatorów, aresztować ich i dostawiać do naczelnika powiatu.
?t"
- Badania rządowe. Piotrkowski gubernator wydelegował do będzińskiego powiatu
urzędnika do spraw szczególnych, radcę stanu
1\Ioraszkina, w cel u dokładnego zbadania nauki sekty marjawitów, i polecił naczelnikom
straży ziemskiej, prezydento\ri m. Sosnowca,
burmistrzowi Będzina i wójtom gmin, być mu
w razie potrzeby pomoGnym.
- Ucieczim. Gubernator piotrkowski zakoID unikował naczelnikowi powiatu łódzkiego, że
z więz i enia w Zawierci u uciekło sześciu wię
źniów za pomocą przebida otworu w snficie i opuszczenia się na dół. Byli oni oskarżeni z art.
1630, 1632 i 1642 ustawy karnej.
- Zabójstwo. Juljan Kruk, robotnik narodowiec w Zduńskiej 'Woli zastrzelony został
przez socjalistę.
- Na kolei Warsz.-Wiedeńsldej od d. 1
maja r. b. obowiązuje rozkład pociągów letni.
W l'ozkł~dzie tym na stacji Piotrków zaszła
zmiana w ruchu pociągu, który wyruszał ku
Warszawie o godz. i; m. 19 rano. Pociąg ten
odchodzi obecnie o godz. 7 m. 43.
- Rada Tow. Dobr. dla Chrześcjan, wobec wzrastającej" niemal z dniem każdym liczby ubogich w mieście, oraz wyczerpania fllndLlS7.ll przeznaczonego na wsparcia, prosi za
naszem pośrednictwem wszystkich zalegających
w opłacie sl\ładek ezłonków Towarzystwa o
jak najspieszniejsze uregulowanie należności.
Rada wyraża nadzieję, że prośba jej nie pozostanie bez skutku.
- P. Adam Słomiński, do dnia 1 lutego
r. Z. słuchacz uf.iwersytetu warszawskiego, zło
żył egzamina ostateczne w rosyjskiem liceum
prawnem w Jarosławiu i otrzymał dyplom.
- Dodatek. D. 3 maja wydaliśmy dodatek
zawierający wiadomości o rezultacie wybosię
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rów na posłów z gub. Piotrkowskiej oraz ży policji warszawskiej, a na jego miejsce komisarz
ciorysy wybranych. Dodatek ten (którego treść, 4-go rewiru fabrycznego policji łódzkiej, radca
z pewnemi uzupełnieniami, znajdą czytelnicy honorowy, NikołajelV.
-~~
na naczelnem miejscu dz isiejszego numeru)
rozesłaliśmy tego samego dnia wszystkim naUdział młodzieży
szym prenumeratorom miejscowym.
(patrz <Nowe Tory> Nr. 1.)
- Uop. 70, złożone przez d-ra Jakimowicza
na biednych, przesłaliśmy do rozporządzenia
Artykuł S. Sempołowskiej «o udziale mło
~rom Miłosierdzia przy szpitalu św. Trójcy.
dzież w radach szkolnych» wywołał w pra- Strejk sł użby dworskiej: do majątku Bukowie
sie polskiej szereg protestów: jedne z nich
tsminy Belchatówek powiatu Piotrkowskiego własności
p. Zygmunta Jelnickiego zjawiło się 4·ch ag itatorów i są krótkie i dobitne, inne dłuższe i motywoW każdym mzie uznać należy, iż p.
wpłynęły na dworską służbę, aby zaprzestała robót dyk· wane.
tując im wygórowane żądania. Strajk wkrótce przer· Scmpołowska nie zdobyła licznyeh zwolenniwany zostal.
_
ków projektu, tak gorąco i wymownie przez
- Śmierć od })ioruua: 2 b. m. o godzinie l·ej po
siebie
bronionego. Trudno się dziwić, że opołudniu między idącyah do roboty Dlieszkańców wsi
Meszcze gm. Uuszczyu, Rocha i Józefa Filipów oraz gół nasz nie może pogodzić się z myślą tak
Nichała Hatalewskiego we wsi Meszcze nderzył pioruJl niez"'ykłą, jak dopuszczanie młodzieży do uJózefa Filipa. przyprowadzono do przytomności Hata- działu w radach pedagogicznych wobec tego,
leewski zaś padł martwy na miejscu. Czapka Ratalew- że szkoła ma dużo innych prostych, szczerych
kiego została rozszarpana na drobne kawałkt.
a
i skutecznych sposobów porozumienia się ze
- Pożllr: 27 Kwietnia r. b. o 11 godzinie w nocy
z niewiadomej przyczyny wynikł we wsi N"apoleonowi- swymi wychowańcami, wysłuchauia ich pragnień

w radach szkolnych.

ce gm. Parzniewice pozar, który strawił doszczętnie
dom luieszkalny zaasekurowany na imię Andrzeja Gryla na fS. 300. Nadto spłonęło nieasekurowanych rucho·
mości za rs. 50.
a
- Pożary. 22 kwietnia r. b. o 10 godzinie wieczorem, w osadzie Bełchatowie, z niell' iadomcj przyczyny
wynikł pożar, który strawił doszczętnie drewnianą stodołę zaasekurowaną na imię Wilhelma Pudla na rb. 60.
25 kwietnia o 12-ej godzinie w nocy we wsi Rozdzin
gminy Kluki wynikł po:i:ar, który strawił dom mieszl«tlny z oborą zaasekurowane na imię Tomasza Jadwiszczaka na rb. 200. N"adto spłonęło nieasekurowanych
ruchomości za rb. 23.
a
-~3QJ:ell'

Święcone dla biednych.
Od Rady Tow. Dobroczynności otrzymaliśmy powyższą relację dotyczącą rozdawn ictwa w f. b. świę
conego w zakładach To\\'. Dobroczynności. Umieszją dr.iś dopiero,
d0tyczącego wyborów.

czamy

z po\\'odu

na\\'ału materjału

~Smno\\'ne nasze
Ilwiały o święconem

panie i w tym roku nie zapodla biednych . Uzbierały na ten
cel rb. 13 k. 28. Znaczniejsze sumy nade łały: p.
Walióska rb. 30, p. Czyńska rb. 8 1(, 50, p. Erazmowa Wolska rb. 7 k. 58. p. BrauliJlska rb. 6, p.
Lissowsl(a rh. 6 i p. SzerszY{lska rb. 5 k. 65. Prócz
togo nadesłali: p. Jaroszewska 1 f. herbaty i 20 f.
cukru, oraz p. Szymaó 'ki 20 babele Paniom, które
zajęły się zbieraniem i wszystkim łaskawym ofiaro{\'awcom, Rada Towarz. Dobr .• IV imieniu biednych,
składa głębokie podziękowanie.

Swięcone przygotowano dla 420 biednych. Świę

dopełnił czcigodny ks.kan.SałaciIlski,klóry w każdej ochronie przemówił kilka serdecznych a pouczających słów do zgromadzonych licznie dzieci.
Rozdawnictwem święconego w gmachu Tow. Dobr.
zajęły s i ę pp.: Stawiska, Bogusławska, Szabelska i

cenia

Nestorowicz, przy pomocy panów.
Rozdano również święcone dzieciom \\'e IVszystldch trzech ochronach, w obecności opiekunek, niektórych członków Rady i łaskawych gości, a w
ochronce «Adela» przygotowano święcone dla pozostających stale w takowej ośmiu dziewczynek.
Dzieci we wszystkich ochronkach ZIl,tlazly się w
bardzo licznych gromadkach . Odziane czysto i cało.
Na zapytan ia jednego z członków Rady odpowiadały śmiało i trafnir.
Wogóle w id ać było czujne i
lroskli we oko nad całą tą dziatwą»·
~~, •.. '.;-.>i<)o~:::---

Zmiany w duchowieńsłNie oraz zmiany

służbowe.

Przeniesieni: Wikarjusz parafji Prandocin w
w pOW. miechowsk im, ks. Bol esław DomagaIski,
do paralii Koziegło\\'y IV pow. będzióskim. Wikarjusz
parafii Książ- Wielki w pow. Miechowskim, ks. Klemens Szeronos, do parafji Dąbrowa-Górnicza. Wikarjusz para~ji w m. Tomaszowie, ks. Jan Bączek,
do parafji Św. Krzyża w Warsza\Yie. Wikaljuaz
parafii Jeżów w pow. brzezińsk im , ks. August UlatOll'ski, do parafji Tomaszowskiej. Admin istrator
parafii Gałków IV pow. brzeziłlskim, ks. Stefan
Gostkowski, do parafji Tur w pow. ł.. ęczyckim.
- Mianowani : radca wydziału pra wnego piotrkowskiego rządu gubernjalnego, radca dworu, Ostaszkin ,
naczelnikiem p- tu radoJl1skowskiego. Pomocnik arcb iIV isty rząd u gllbernj alnego, registrator kolegij aln y,
Aleksander J abłollski, czasowo p. O. redaktora «Piotrkowsk ich Wiadomości gubernjalnych~. Józef Deniskiewioz urzędnikiem do pisma kancelarji piotrkowskiego gubernatora. Sekretarz erywańskiej izby
skarbowej, sekretarz gubernjalny Jan Jefimow, starszym buchalterem piotrkowsk iej izby skarbowej.
Naczelnik wydziahl śledczego policji łÓdzkiej, radca
dworu-Józef Kowalik, naczelnikiem tegoż wydziału
-

i

sądów.

Wszak przełożeni i wychowawcy w szkonaszych są przyjaciółmi młodzieży, a nie
ich zwierzchnikami tylko, mogą liczyć na
szczeroŚĆ i zaufanie w stosunkach wzajemnych
i be~ tej formy zewnętrznej, w którą p. Sempołowska chce
te stosunki przyoblec-t. j.
bez wspólnych posiedzeń w radzie szkolnej; a
wreszcie, czy p. Sempo łowska może zaręczyć,
że w radzie szkolnej młodzież nie będzie się
krępowała i zawsze szczerze swe myśli wypowie?
Jeżeli przełożeni i wychowawcy nie są takimi, jakimi być powinni i nic mają zaufania
młodzieży, to udział uczniów w radzie szkolnej nic nie pomoże.
Jeżeli idzie o zwrócenie uwagi na jakieś
zjawiska, niepożądanie w szkole, to przecie
jest jeszcze jedna strona, o której p. Sempołowska zdaje się zapomina: rodzice dziatwy
szkolnej.
Rodzice mogą i powinni zwracać uwagę
s7.koły na wszystko, co może ulepszyć nankę
i wychowanie, powinni zawiadamiać ją o wszelkich trudnościach, jakie dzieci mają z nanl<ą,
podręcznikami lub w stosunkach ze swymi
wychowawcami i nauczycielami.
Tl3raz zwłaszcza, gdy szkoły mają swoje rady opiekuńcze, lub zebrania rodzicielskie-sprawa ta na dobrej stoi drodze.
Możnaby jeszcze dużo powiedzieć o wolności, którą p. Sempołowska pojmuje po swojemu, ut.ożsamiając wolność duszy dojrzałej z
wolnością duszy dopiero budzącej się do ży
cia i IV dodatku uważając, że dnsza wolna
ulegać może tyl ko tym ograniczeniom, które
sama dla sieuie postanowi... Zapewne, wolność jest tylko jedna, a jako taka ograniczell
nie zna i t. d., ale też wolność duszy to taki
temat, który mógłby skłonić do napisauia
słów gorętszych nawet tego, kto zwykle nie
przemawia słowy n am iętn emi i haseł nie gło
si.. ... praktyka zaś wskazuje, że można pójść
zadaleko w naj szLachetniejszych nawet zamiarach, można gorąco popierać ideę wzniosłą
i... dojść do przesady.
«Wo lność jednego człowieka kończy się tam,
gdzie zaczyna s i ę wolność drugiego», a więc
i dusza dojrzała liczyć się musi z wolnością
innych-to ją ogranicza, to uniemożliwia jej
łach

samowolę·
Jeżeli można się zgodzić na to, że człowiek
doj rzały zroz umie, gdzie zaezyna się wolność
drugiego-to przyznać trzeba, że młodzież tego nie zrozumie, i wobec tego musi być n,luczona przez przykład i słowo żywe.
Nie może więc młodzież «zasiadać» ra2em
ze swymi wychowawcami i radzić nad sposobami wychowania własnego, jak pragnie p.
Sempołowska, bo tego zrobić nic umie.
Nawoływanie młQdzieży do takiej pracy byłoby czynem nieoględnym, byłoby wyzyskiwaniem jej słabych sił duchowych «nad miarę»,
co też zauważył widocznie jeden z oponentów
p. Sempołowskiej, kończąc swój artykuł sło
wami: «nie nad miaręl> .,
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Net lo oopowiedziała mu p. Sempołowska,
ie przeciwnie-«pragnie pelną pi ersią wołać:
jaknaiwyżej» i t. d.
To bardzo ładnie powiedziane, ale trzeba
dodać, że na wyżyny wzbija się tylko orzeł
dorosły, a małe orlę za młod u prz}'gotowuje
się stopniowo, uy módz potem swobodnie uujać
w przestworzach.
P. Selllpołowska utożsamia miarę z miernością- posądzając swego oponenta, że do mierności nawołuje-·i chce «wyżej» '00. niego sięgać.
Przypomnę więc tutaj, że różne miary bywają, o czem pięknie powiedział poeta:
«mierność to rzecz powszednia, lecz miararzel:Z wiellm,
«i tylko wielką miarą stoi wielkość wszr.l\(a».
Otóż stosujmy «wielką miarę» w wych owaniu i uszlachetnianiu dnszy, a ouejclziemy si ę
uez «udz i ału młodzieży IV rad ach szkolnych»
(.Szkola polska.)
Kazimierz Kujawski.
c------

l DALSZYCH STRON.
._- Na posterunku. W

ubiegły poniedziałek

w szpitaln starozakonnych na Czystem - jak
donosi «Dzwon Polski» - zmarł ś. p. Włady
sław Brzezillski, zecer, raniony w plecy przez.
żołnierza podozas zajścia w d. 21 t). m. w fabryce GerlacJla i Pulsta na WoIL-S. p. Wła
dysław Brzeziflsld, li czący lat Hl, w groni e
towarzyszy cieszył s ię opi nj ą dobrego i uczynnego kolegi. Padł, stojąc w obronie idei narodGwych, przeciw gwałtom socjalistów.
- Zwycięztwo wyborcze narodowców zostało zrozumiane i przez rosjan.
W \Yarszawie jeden z czł onl<ów stronnictw& demokratyczno-narodowego otrzymał od p. S\r atkowsl,iego, znanego l<ierownika działu spraw polskich
w «Rusi» (ouecnie w «Dwadcatym Wieku »)
następujący telegram: « Winszujg, niech żyje
narócl polski».
Tam więc nad Newą, ludzi e nam obcy, zrozumieli istotę zwycięztwa mtd Wisłą. Jedynie

tylko demol<racja postępowa, zespojona podczas
wyborów, jak bracia sjamscy, z reakcyjnymi
kahałami żydowskiemi, uie orjentuje s ię w sytuacji, nie rozumie duszy nowej Polski demokratycznej! Sł u sznie też «Ziemia lubelska>' postępowców naszych nazywa «postępowymi wsteczn ikami».
-- Charakterystyczne. «l{Uljer Lubelski»
(pismo pedel<ów) czerpie, jak zauważyli śmy
wiele informacj i swych o stosunkach polsl<ich
z pisma żydowskiego p. t. «Telegraf». Tak było
w sprawie strajków rolnych, tak jest obecnie kiedy chodzi o Jcampanję wyuorczą. NajniedorzeczniejszJm zarzutom daje się ucho, jeśli czyn ione są one pod adresem N.-D.
-- Dumny mieszczanin. «KUJjer lubelsl<l»
s pło n ął świętym ogni em oburzenia, dowiedziawszy się, że demol,raci narodowi postanowili
powołać na posłów z gub. luuelskiej jedynie
mi eszkańców wsi (nb. kandydat na posła z Lublina, adw . Ciświcl<i, został przebalotowany przez
p.-d.). «Kurjer» zapow iada, że po zmianie ordynacji wyborczej, miasta zapłacą «jaśn i e wielmożnym demol<I"atom» (ma to znaczyć n.-d.)
za ten dyshonor.
J akże musi żałować mieszczański (z fr-ancuzka uurżuazyjny) " K urjer», że nie zastosowano u nas systemu stanowego. Byłoby to
naj zupełniej w guście jego «postępu» .
- Jeden z posłów w gub. grodl,ieóskiej
ks. Antoni Songajłło, w li ście do «Km:iera Litewsldego» ośw i adcza, że jest polakiem i, wejdzie do Izby Państwowej j ako poseł-polak.

- Przekupstwo prasy. «XX wiek» powtarza za «Tribu nc», że rząd francuzki stracił 7
miljonów franl,ów na przelmpienie prasy, która propagowała ideę nowej pożyczki rosyjskiej.
--m-EPll">\--

nie

był

w domu W·go Jagodzińskiego, przy rynku

dzące.

(. Szczutek> ).

PAN MAllIONTOW.
Przyjechał

do nas pan l\1amonLow,
By polskiej szkoly zbadać sprawę,
Wi ęc różni mówcy w~' kjadali
nlu o tej szkole prawdy lzawe:
Ten mówił lo, a tamten owo,
I trzeci lez chc i ał coś od Szaszy.
A pan MamontolV lucha!, słuchał,
'\'le uszami ... od kamaszy!
(:Szćzutek> )

-~

Rozkład

LETNI pocią[ów na stacyi PIotrków
Odcltorlz,!> z Pi ot'l 'lwwa:

Do Granicy i Sosnowca
2 Ill. 4,1 w nocy kuryjer.
4 m. 19 w nocy osobowy
g m. 29 rano pocztowy
12 111. 27 po pot. osobowy
3 m. 17 po pot. osobowy
5 111 . 30 po poło pospiesz.
6 m; 20 po pot. osobowy
9 111. 42 wlecz. osobowy
do Częstoc h owy
P1'zycltodz!~

e
«otęlj

"Tydz i eń"
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Na zasadzie § 45 Warszawskiego Towarzystwa wzajemnego
ubezpieczenia rUl:homości rolnych "Snop"

~z~· ć
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Zarząd

krawiccczyznę

oraz haft »oszlłh:lIj e s-tałego
JnieJscu lub roboty "YV <loulftch.
Wiadomość za
l\Iosińskiej.

u p.

(;zarllą sotuię djabJi wzięli •••
Sympatyczn i dziś «kadeci »
Dokonali, czego chcioli,
Przeszli wszędzie na wyborach,
«Czarną sotnię» djabli wz i ęli!
Więc roakcja jest w rozpaczy
I IV męczarn i ach aż s i ę dusi;
Lecz lak bylo i la]< będzie,
Że I<to gubi, ginąć musi!

przyjemny IV slllalm. w działaniu przcwyższa olej płynny. Dostać można we wszystkic h aptelmch i sl<ładach aptccznych. Wyłączna reprezentacja na Cesarstwo i
gub. l{rólestwa S. Erlich j St. LlIXClIblll"g, Warszawa, Sielllllt 9. 467 (8·3)

OSOBA
umiejąca

3

Rieinus Sieeol

MLECZAR{N) tA~
poleca ml eko sło dkie i kwa ś ue, śmie
tanę, sery, barszcz, masło i wszelkie ))l'o(łllkty IV zakres llabiatu wcho-

s

słuszność.

tUllelem, dom Balickiego,
(2-1)

I

do Piot1'lwwa:
11

Z Warszawy
27 w nocy 'osobow y

lIl.

"

..

~--a
Uda
~ ~~CZNA CZEKDłt\OE

tł DOSTAĆ . MoiNA WSZr,OZiE:.
4GO (12-3)
D~5C5C[]5C~~

200 korcy kartofli, siano na centnary i krowy
do sprzedallla. Wiadomość w KaJllocinlm poczta I'iotrków. Tamże
ogród do wydzierżawienia
zaraz.
4i2 (3-2)

zaprasza członków Tow. "Snop" do przyjęcia uuziaJu w zebraniu guuernjalnem, maJąCeIll na celu wyuÓt' przedstawicieli na trzechlecie
1906-1900 roku.
ODBĘDZIE SIĘ

Do Warszawy
4 JIl. 30 w nocy kuryjer •
4 !li. 45 IV nocy osobowy
6 111. 35 rano osobowy
7 111. 43 rano osobowy
12 Ill. 8 po pol. osobowy
l 111. 28 po pol. pospiesz.
6 lIl. 2 wiecz. pocztowy
8 1Il. 58 wiecz. osobow y

•.

Towarzystwa "SNOP"

ZEBRANIE GUBERNJALNE

8

ROZIUAITOŚCI.

Z Granicy i Sosnowca
i nie jest organem stronnictwa, j akIwIwi ek 1"e- 12 Ill. 30 w nocy osobowy

Panu I. K. Ma SZ. Pan

J

daldor jego wyznaje zasady demol<ratyczno-narodowe .
Gdyby autorowie odezwy uważniej czytywali "Tydzieit"
sami przyszliby niewątpliwie do tego wniosku. Dowodem
tego nietylko "~7, o którym pan wzmiankuje. Szczegół
to jednak tylko uboczny i dlatego nie poruszaliśmy go.

ODPOWIEDZI OD REDAKCJI I ADMINISTRACJI.
-

ćJ
NOWOZAŁOŹONA

'*

PIOTRKOWSKI

W PIOTRKOWIE

J. FISZERA, Kowy Świat 9
Warszawie-zaleca dzieła pedagogiczne Reussnera do bardzo prędkiej i najPrawo głosu w zebraniu gubernj alnem mają wszyscy członko łatwiejsze.! nauki Języków Obcych, bez
z objaśllIeniem wymowy i z
kośoiele
wie Towarzystwa "Snop", posiadający na uuezpieczenie mienia, poło nauczyciela l<luczeJlJ
pod tyt.:
posiada na składzie:
żonego we właściwej gubernji, polisy ważne w dniu wyuorów. Listy
Polsko - Niemiecki kurs wstępny
(Elementarz) po k.5, 12, 24 i 40;obrazki Świętych Pańskich, medaliki, czł onków ze wszystkich gubernji mogą być przeglądane przez interekurs l-y le 80,- kurs II-gi rb. l.GO.
l"óżaJico, korouki i t. p. Książki treści sowanych w biurze Zarządu T-wa "Snop" Erywańska 16, a poszczereligijne i do nabożeństwa S. GórRusko-NiemIecki po kop. 5, 12,
gólnych gubernji we właściwych ajenturach. Reklamacje członków,
24. 40 i 2.20.
sli:i.
479 (3-1)
pom iniętych na listach, mogą być wnoszone do Zarządu T-wa "Snop"
Polsko-Francuski kurs I-y k. 1.20
--kurs U-gi le 3.20.
lub wprost na zebraniu gubernjalnem do Pre7.esa zebrania. Za dowód
Gramatyka Polsko - Francuska
uprawniający do wpisania na li s tę służy poli sa ważna.
(2-2)
1(01). 1.20.
WypIsy Franouskie k. 80_
angielskie i f!l-lltazyjne pol eca pracownia Amelji Osuchowskiej-ul. By- 477 (3-2)
POSZUKUJĘ
Polsko-Angielski
kurs I-y k. 75,kurs
II-gi kop . 1.20.
](Qwska, dom W·go Dudzińsl(iego. 480 (4·1)
"OM!'!I!.IIT~/lJI!· !I!I~~~OTOWAN'
Amerykański
Przewodnik
k. 50,
1\ irtir ti 'II
r ir~ ł II
Zatwierdzone przez JW. Ministra
mały k. 5.
• qe.flqeqeqel/ll/ll/llJll/lqeqel/lqeqeqel/l~lJIqe"
Spraw Wewnętrznych i kaucyjonowane
llJ
~ chł opców i panienek do gimn azjum na
pod firmą
Polsko-Ruski Elementarz po k. 5,
12. 24, 40; - Jwrs I-y ]L 1.40;~
pensję Petersburska (Kaliska) 8-7.
kurs n ·gi k. 1.80.
42 1 (24-8)
wybol'owy, codzieuuie świeży, ~ -------Cł{)-------I
Ogłoszeń" I/;I/J/
Nal\ład autora Złota 6_ Warszawa.
na butelki i na szk lanki, poleca
~ianino
Otwarte w \Varszawie przy ulicy Wierz ·
~ sklep "Józeftua" ul. .MosJ(iew- ~
bowej .\1! 8, wprost Niecałej. - Telefonu 1)0 dzisiejszego numeru dołącza się arku~z
2!) powieści p. t.
$J ska. (Bykowsl(a).
476 (3-2) ~ do sprzedania; wiadomość w redaJ<cji eTy· N2 416. -- KantQr ot~var~y od g-ej rano

10 maja o godzinie 5 po południu w gmachu Towarzystwa
Kredyt. Ziemskiego.

BUDKA
przy
rarnym w Piotrkowie

1\apelus~e uamsłiie

}{ sięgarnia

IV

:l'
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=

~.fIł1D.fI~6!6!6!§6!~~M~6!6!§~Mfl.fl~iM~6!:

....[)liitlinera

godnia Piotrkowsl(iego.

W drul,arJli M. Dobl za.iskiego w l'iotrkowie.
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"Warszawskie Biuro

do 10 wleczor
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Zobaczymy,-rzekła

z lekkim uśmiechem,
po wziętej rekuzie,
Stała przez moment nieruchoma, a potem, wznow górę d woje kształtnych ramion i przeciąga

się też wygląda

jąc się, szepnęła:

- A więc mosty już spalone, Alea jacta est!
N azajutrz, bardzo chłodno pożegnawszy braci, bez
żalu Lipin opuściła,
Nic zatrzymy~ał jej nikt, bo wiedziano z góry,
iż to byłoby daremne,
Zresztą. pan Hell1'yk czuł się obrażony i tylko
bratowa jednako sel'llcczna zapytała:
I kiedyż ujrzymy cię znowu?
- Albo ja wiem! Może nigdy,-odparła panna
Anna.
Wychodząc zaś dodała:

Powiedz, proszę Wini, że byłam u niej, ale
wkrótce z Warszaw'y.

Napiszę

'A\UIS~UU1S uud
UVA\ 8!delSM ULI U,DIAZ.lcl
Ula.[}!Az.ld pOd ~
'UAIO}\AJUaH TUud
U'3UZpOQ'3M UłU1Ads-ć,aulUllls ulI'Rd urp 00 -'8ulnrns 8WUl U[P 02p.lUq 0.1 ' UlU ł AZ '3![qO SUZ'3
f9Ul 0[9 O}I! Al ''3lU B!S opns alU '81A\P~llłk\
ć,OłUl S e!s ~90
'OOUJ o.qn[ (}\U.1

łU1Zpa!A\odpo-'U'J!A\OU a!lIUl
! ['Ullll Ul8ł!\ZS8!cIs ur81u8ZU.IA\
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odbiło,

-

'njuv OP!Uf "~jAZS['8Z.qllf
'AZS[OZ.lln[' U!LUJ81 8[y
Ć,ol1aAlou 0'3 Ol ?oq[V
'l\lIl1y l\uuud pzu['PO
ć,UU!A\OU UJluf

8(,(, -

ostatecznie.
- Ozemu o~ panie, czyniąc ją tak piękną, O
sercu zapomniałeś?- powtarzał z goryczą, chłodząc
rozpalone czoło na wietrze jesiennym,
A wiatr, w odpowiedź, świsnął mu nad uchem
wyraźnie prawie:
- Ocalony!
Panna Anna tymczasem, gdy narzeczony zniknął,
podeszła zwolna do zwierciadła, które całą jej postać

spala,

~RłU!lll

-

Ale nie!

sząc

;:>!A\Uquz

6GG-

Żegnało go obojętne milczenie, by rozczarować

jD k

ć,arU8ZS.IOBZ UIO}!OP ;)UZ,[
-azs 'Uł!ZPOlP uap\ns zaq AqU 'uRd ~ał'~pqo .
'ruud reUlUS !Ul'lDI AlA.[}IO ! !lllU!U }\llS au
-O[Ułacluu AJUZS AZ.q lllol A\ AlAq u 'OURla!quz Ulj ,\Z'3
-~Z.I apllsAzsAI lBI1{P uz 'Ol1aplS[og n !rnlA'3!l e[!AHp
uu wałgRq '~n1I9 h\ Z'()Z.Ic! '3UrU?p~a['az.ld - ' A\UłS!UU1S
uud ł.lUdpo-'az~o.lp Al 'Po 'UWOl! A\ a!N ć,llrnop A\ uud ~8IU!LU ))~O.[}l l\z.ld uz Ol ?9'3 Y.
';:>!so.ldod u[' a~upuł O}I!Al O[Aq 'O!U'lnSOZ :ol1eIAqAz.ld op nA\OUZ aIS Uł!'39.IA\Z
. ! U!UUpuq ułuQ'3a!lIUZ a!Ula.D\SlCp UpllU A<\ !lIUd
'łUA\zapo aw e!s PEn [8.T9P1
oc! '?P81A\odpo u>[lQ.DI UłU!U!ZJq - 'eBOUl ajN

A tymczasem pa.n Henryk miał ciężkie zadanie.
W rezultacie wyjazd siostry, na owe malarskie
*,tlldja bardzo go mało obchodził, byle na tę 2athciankę nieżądała

pieniędzy.

Ale opa właśnie chciała ich gwałtownie, głucha
na wszelkie perwazje,
- Jestem już pełlloletnią i mam zupełne prawo żądać z mego posagu: nie takiej drobnostki, a
poważniejszej nawet sumy. Dziwi mnie i obraża twoja
odmowa: tak błahą rzeczą umotywowana, jak braIdem w kasie pieniędzy,,-- mówiła niemal porywczo,
Głos jej prz5tem miał w ::iobie tyle stanowczości) że pan Henryk, rad nie rad musiał skapitulować,
choć go to dużo kosztowało,
Do ostatniego tylko uciękł się wybiegu do zwło
ki dwumiesięcznej,
- Skoro wymagasz bezwal'llnkowo-rzekł mocno rozgniewany, - więc będziesz miała pieniądze, ale
nie prędzej jak za dwa miesiące,
- Kiedy ja dziś ich potrzebuję.
- Ha, nic na to nie poradzę, - wzruszył ramionami,
Panna Anna. milcząco spojrzała na brata i silnie
usta przygryzła,
- Muszę zatem sarna radzić, - rzuciła lodowato,-Ozy możesz mi dać jutro konie:
- Już jutro?
- Tak, Rano chciałabym wyjechać,
Pan Henryk uczuł się, nietyle dotkniętym, ile
zaniepokojonym,
Orlęta .
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Bez powodu się gniewasz, - począł łago
mogę przecie mieć podobnej sumy na

dząco.-Nie

każde zawołanie.

- Wiem, wiem, należało wcześniej cię uprzedzić. Moja willa, jakkolwiek dość dawno pisałam, ale
dajmy już temu pokój". Zdaje się, że ktoś przYJechał.
Stanisław naturalnie, -odparł pan Henryk.
Po licu pięknej panny ciemny przemknął rumieniec.
Wstała i wyszła do salonu przywitać narzeczonego.
Pan Stanisław zmieniony był do niepoznania,
Wychudł, twarz mu się ściągnęła, włosy na
skroniach zrzedniały, a piwne, tak łagodnie patrzące
clawlIiej oczy, spoglądały poważnie, surowo niemal.
Rzecby można, iż zmężniał po dOZ!lanym bólu,
choć zdawał się bsć nim złamany.
Powaga, spokój, stanowczość osiadły mu na
czole, zmieniając młodzieńczą postać w człowieka dojrzałego.

Stali dobrej ogień nie trawi, ale hartuje ją.
Czy Ania tę zmianę ocenić umiała- nie wiadomo.
To pewna, że w obecnej chwili, jej stosunek z
narzeczonym dziwnie był naprężony.
Rzecz szła o ów wyjazd do Paryża,
Pan Stanisław nie godził się na niego stanowczo.
Ania nie chciała od zamiaru odstąpić, twierdząc, że
nigdy bez ważnych powodów, projektów zmieniać nie
zwykła.

'fa[up

O... nie tak prędko.
W święta?
Wątpię bardzo.
Jakto. Spędzisz je u ci01ki?
Nie ... spędzę je w Paryżu.
1\110dy człowiek drgnął nagle; twarz mn sposę
pniała, a w oczach zatliły się iskry.
- Czy". mówisz to nlł seljo?-zagaclnął gło
sem przyciszonym.
- Rozumie się. Przecież paszport mam już gotowy. A wyjechawszy teraz, powracać na święta, to
i drogi by było szkoda,
- Mnie już nie idzie o termin pc, wrotu . Ja
raz ostatni błagam cię, Aniu, porzuć szaloną myśl tych
studjó" .
- Za nic nie "'yrzeknę się ich,-odparła prawie
twardo.
Wstał z krzesła bardzo blady, ale spokojny,
na pozór przynajmniej.
- Sądziłąm,-rzekł powoli,-że mojem uczuciem, dla którego zdeptałem inne, może świętsze,
zdobędę wreszcie miłość twoją. Dziś widzę, iż daremnie ł\ldziłbym się dłużej; nie pokochasz mnie nigdy,
nie dałbym ci szczęścia, więc ...
Zawahał się, przetarł ręką czoło. Ciężko mu
było dokończyć, ale dokoJ1czył.
- Po co się dręczyć, zwracam pani słowo,
jesteś wolną, możesz czynić co ci się podoba.
Ukłonił się i \"yszedł, nie odwracając głowy, z
cieniem nadziei 'oN sercu, że będzie oc! wołany,

