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kop. 8.
.
Doplata za odlloszenie k. 15
kwartalnie.
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każdą Niedzielę,

Wychodzi w

wraz z oddzielnym dodatkiem

OGŁOSZENIA
Za ogłoszenie l-razowe k. 10
od jednoszpaltowego wiersza
petitu.
Za ogłoszenia kilkakrotne
po kop. 6 od wiersza.
Za reklamy i nekrologi, oraz
ogloszenia zagraniczne po
kop. 12 od wiersza.
Za ogloszenia, reklamy i nekrologi na l stronie po k. 20 .
Za dołącz en i e l kartki anneksu rb . lO.
Za tłumacz. ogł. z J ęzy ków
obcych po k. 2 od wiersza.
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-vvyj eehal do Tomaszowa-Lubelskiego z oddziałem
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Z Instytutu Szczepienia Ospy D-rit Stępniewskie
go w Warszawie posiada stale na s l,ładzie Apteka
J. C1nvedkowskiego i A. Cieślewskiego. 503 (2-1)

Rdakcja "tygoania"
Z dniem 1 lipca przeniesioną zostanie na BykolOskie-Przedmieście .AfP
45 (dom W-ejWyg'rzylOalskieJJ~ 'róg
alei Omentarnej) u wylotu ulicy To-

rU'llskieJ~'

Drukarnia i paminisłracja "tygohia"
jJo:?:ostanie nadal '1.0 dotychczasowym
lokalu przy ulicy Kalz"skz~/ JW 9
(dom W-go 8oczolowskiego).

Kwest ja agrarna
w Kole Polskiem i ' w Izbie.
W Izbie tuczą się' rozprawy nad sprawą
Przedstawiony przez K-detów projekt
reformy żąda m. in. wywłaszczenia przymuso',"ego prywatnej własności ziemskiej i stworzenia specjalnego zapasowego funduszu pal1stwowego ziemskiego, z którego należy oddawać
określone działki gruntu w długoterminową
dzierżawę (we władanie) potrzebującym ziemi
rolnikom. W sprawie tej Koło Polskie postanowiło oświadczyć się w zasadzie Jla przymusowem wywłaszczeniem częściowem, ale jednocześnie zaprotestować przeciwko upal1stwowieniu ziemi oraz przeciwl<o t\rorzeniu w tej dziedzinie ogólno-pal1st.wowych niezgodnych z kulturą, oraz ustrojem i interesami gospodarczemi poszczególllych krajów, wchodzących w skład
Państwa, norm prawnych. W tym duchu przemawiał też w imieniu Koła poseł Stecki w dłu
giej programowej mowie. i:ltecki żądał powierzenia sprawy rolnej Królestwa warszawskiemu sejmowi ustawodawczemu. Prócz posła
luuelskiego Steckiego podobno przemawiać mają
jeszcze w kwestji agrarnej: Nakonieczny, Tyszkiewicz, Parczewski, Kiniorski. Do projektowanej komisji rolnej mają wejść z Koła
Polskiego posłowie: Stecki, Manterys, Nakonieczny, Grabski, Parczewski, Rząd, Florkowski.
. W sprawie tej korespondent Gazety Polskiej
p. A. S. pisze m. in.
•
, Kadeci zamierzają urządzać u nas stosunki
agrarne, nie licząc się zupełnie z warunkami
miejscowemi, idąc pod tym względem drogą
Milutynów i Czerkaskich. Przyjmują oni za
zasadę t. zw. prodowolstwiennoje naczalo, t. j.
chcieliby, aby każda rodzina włościailska otrzymała tyle ziemi, ile wystarczy na jej zupełne
rolną.

utrzymanie. W Królestwie wypadłoby więc I wadzenia samodzielnej polityki. Projekt kadejako normę 15 morgów na rodzinę, tów jest z natury swej centralistyczny; w opoto znaczy, że około 700,000 rodzin, t. j. około zyeji przeciw niemu stanąć więc winny prze3 miljonów ludności nie mogłoby ziemi otrzy- dew~zystki em żywioły autonomiczne. Ale \\'iamać wcale, gdyby zaś całą ziemię w Kró- domo, że niektórzy przywódcy tego bloku nalestwie podzielono na działki sześciomorgowe, leżą zarazem do partji kadetów, a nawet odktóre do dostatecznego utrzymania nie są grywają w niej dość wybitną rolę. Tu więc
wystarczające, to wówczas na zarobki do ~ykaże się, czy są oni więcej «kadetami», czy
Prus i Ameryki emigrowałoby nie 100,000 «autonomistami».
jak obecnie, ale przynajmniej 800,000 ludzi
Korespondencja powyższa ukazała się w «Garocznie. Posiadacze tych 6-morgowych dzia- zecie Polskiej», przed rozpoczęciem toczących
łek nie chcieliby ldepać biedy na miejscu, się obecnie w Izbie obrad nad sprawą rolną.
ustępowaliby je sąsiadom choćby obchodząc W czasie dyskusji autonomiści z małemi wyprawo, a tak owa równowaga agrarna, która jaJkami (poseł Janczewski) dowiedli że są autowydaje się dziś ideałem prawodawcom rosyj- nomistami; lmdeci zaś zdają się ustępować z zajskim, Jlostałaby w bardzo ]{rótkim czasie na- mowanego uprzednio stanowiska, zdają się rozuruszoną.
mieć,jak dalece ni emożli wą jest r7-eczą wynalezieProjekt kadetów zawiera IV sobie myśl, że nie ogólnej w kwestji agrarnej formułki dla całe
jeśli ,y pewnej części państwa n ie wystarczy go Pal1stwa. Charakterystyczna. w tym wzglę
ziemi, aby obdzielić wszystkich włościan w do- dzie jest rozmowa Rodiczewa z korespondenstatecznej normie, to będą oni otrzymywali tem «Gazety Polskiej». Rodiczew przewiduje
ziemię z fuuduszu państwowego IV innej części wysunięcie właśnie z racji sprawy agrarnej na
państwa!.. Ale nasuwa się teraz pytanie, czy widownię parlamentarną kw estji autonomji Krójeśli dla ludności w Królestwie ziemi będzie lestwa Polskiego, jako konieczności państwowej.
zbyt mało, to czy ustąpią nam ziemię w g u - -..~~~;Fs"i;:f.~ ...··,
bernjach grodziel1shej, wołyl1sl<i ej i t. d., czy
.... ...
gubernje te przesuną się dalej na wschód'? czy Nasze najbliższe za.dania
też każą naszej ludności emigrować do ludnok'
ł
ści permsl<iej, orenburskiej lub jeszcze dalej'?
e onoIDlczno-spo eczne.
Zdaje się, że projektodawcy rosyjscy mają tę
(Cii!g dalszJ').
właśnie drugą myśl, przypuszczając, że chłopu
Jeżeli rzucimy okiem na obecne centra przepolskiemu równic łatwo przenieść się za Woł- lllysłowe w Królestwie, to wszędzie znajdziemy,
gę jak za' Bug.
że początek im dały usiłowania Staszica, LuSzczególnem niebezpicczel1stwem politycznem beckiego, Steinkellera, Łubieńskiego. Łódź czy
grozi w projekcie agrarnym pomysł założenia Zagłębie, Żyrardów czy Ostrowiec, przemysł
owego zapasu państwowego ziemi. Chłop, któ- tkacki czy metalurgiczny, zawdzięczają swoje
ry dostanie ziemię tego zapasu, nie moie się powstanie usiłowaniom rządu polskiego, który
stać nigdy właścicielem gruntu; fakt zaś, że kraj, zagrożony zdawało się nieunilmionem
zapas ten będzie się znajdował w ręku biuro- bankructwem finansowem, materjalnie podnieść
kracji, niezmiernie silnie zwiększy znaczenie i na drogę przemysłowo-handlową pchnąć paczyn ników centralizacyjnych i biurokratycznych trafił.
wogóle. Kadeei nie zdają sobie chyba z tego
Staranie o sprowadzenie wykształconych
sprawy, że projektem takim podcinają zarówno rzemieślników cudzoziemców, okazywanie im
swe wolnościowe, ja.k i autonomiczne zasady. opieki, i pomocy przy osiedlaniu się w miejKoło Polskie nie jest zasadniczo przeciwne scowościach, gdzie obecnie kwitnie przemysł
zasadzie wywłaszczania ziemi na rzecz mało- krajowy, olbrzymie wkłady w urządzenie górrolnych i bezrolnych włościan; rozumie jednak, nictwa krajowego stanowią piękną kartę zasIuże musi ono iść w parze z całym szeregiem gi naszych mężów stanu i ekonomistów. I ehoć
środków, mających na celu podniesienie inten- pal1stwo samowładne nie mogło scierpieć istniesywności gospodarki włościal1skiej. Kwestja nia obok siebie państwa konstytucyjnego, któagrarna, zwłaszcza u nas, nie da się rozstrzy- re swój żywot niezaleiny w tragiczny sposób
gnąć tak prymitywllemi środkami, jak te, któ- zakończyć musiało, długo jeszcze stworzony
re proponują kadeci. Włościanie, członkowie wówczas Bank Polski mógł się chlubić miaKoła, rozumieją dobrze wszystkie błędy, jakie nem ojca i opiekuna przemysłu polskiego, dozawierają zarówno p'omysły (ikadetów»,jak i tak póki nie odjęto mu powoli możności wywierazwanej «partji pracl1jących». Włościanie Po- nia poważniejszego wpływu na dobrobyt kraju.
lacy są przeciwnikami bezpłatnego wywłaszczaSłuszną jest rzeczą nadmienić , że wówczas
ni a, gdyż to doprowadziłoby do zdeprecjonowa- jnż zarząd górnictwa krajowego okazywał dbania ziemi; pragną oni ułatwienia możności na- łość o byt swoich robotników. Wpisani do
bywania ziemi jako warsztatu pracy, w któ- towarzystwa górniczego górnicy mieli zapewniorym, w naszych zwłaszcza warunkach, znaczy ną pomoc lekarską i szpitalną, zapomogi podnietylko jego obszar, ale ka)Jitał i umiejętność, czas choroby, odszkodowanie za kalectwa, emektóre weń włożyć trzeba.
ryturę na starość, dla żony i dzieci.
PóźBardzo cie}{awem i znamiennem będzie za- niejsze czasy, inne rządy, nie przejęły się
chowanie się w sprawie agrarnej t. zw. «bloku tradycją Sta~icowską ...
autonomistów». Będzie to ogniowa próba, któZ czasów Królestwa Kongresowego pozostara wykaże, czy par0a ta jest zdolna do pro- ły dotychczas dwie poważne instytucje fillanprzyjąć
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sowe, które posiadają duże zasługi: Towarzystwo Kredytowe Ziemskie i Towarzystwo ogniowe (obecny Zarząd Wzaj emnych ubezpieczeń
nieru chomości od ognia). I jedne i drugie uyły
w swoim czasie przedsięwzięciami śmialemijedn emi z pierwszych w Europie-a postawionem i lla mocnych podstawach, uo przetrwały
okresy burzliwe, kiedy zdawało się, że wszysUw runąć będzie musiało . Późniejszy zarząd
kraju nie dbał o ich rozwój, stawiał im raczej
wiele przeszkód i ograniczeń, i nie mógł ani
zapewnić takiego długoterminowego kredytu
dla własności włościańskiej, jaki daje Towarzystwo Kredytowe własności większej, ani
wprowadzić no\~ych, niezuędnych dla warstw
ludowych ubezplecze.ń.
.
Przy. pomocy teg?z Ban ku Polsinego powstawały l11etylko ogl11ska przemysłowe, lecz równi e.ż ko~ieczne dla ich rozwoju arterje komumkacyjne. Zapoczątkowana przez Bank Polski ~a. czasów .konstytllcyjnych, ~rowadzona
z mnI ejszą e nergJą za ~'ządó ~v Paslnewlcza bucl?wa szo~ we wszys.lloch herunkach lm gralllCO~ kraJU, oudowa Jedynego .dotychczas w Kr?lestwle Kana~u-ALlg~sto\~Slu~go~. rozpoczęCl~
przeprowad~eDl~ koleI .W~edenskIej, pIerwszej
kol.el w pallstWle rosYjsl\l~m -s,ą wymowne m
ŚWIadectwem ?wo.cnych ~slłowan.
. .
Okres Pasluewlczowsln w nasz~ch dZI.ejach
wewnętrznych, obok dyldatury WOJskowej, zachował jednak pewne tradycje pracy społecznej--nie można było odrazu zniweczyć ducha
publicznego ani zdemoralizować urzędników,
pamiętających czasy dawniejsze. W tym czasie rozwinęły się nasze instytucje dobroczynne,
szpi taJe, przytułki, ochrony-później niewiele
ich przybyło. Pod koniec tego okresu zrozumiano nawet, że nie sposób zarządzać krajem
bez dopuszczenia, przynajmniej z głosem doradczym, obywateli IV sprawach lokalnych. Utworzono ostatecznie z dosyć obszernym zakresem
działania rady miejskie, powiatowe, gubernjalne; niektóre z nich okazały, podczas swego efemerycznego istnienia, że zdolne były do działalności dla dobra kraju.
N astąpił jednak trzeci okres, który słusznie
nazwać można okresem niszczenia i burzenia.
Jedna była zasada naczelna --«objeclinienje»,
w ten sposób pojęte, że niszczono, nie zważa
jąc na różnorodność warunków, wszelkie ślady
odrębności prawodawczej, administracyjnej i
finansowej Królestwa, jednocześnie nie rozcią
gając na nie żadnych instytucyj, w których
pracować powinny siły społeczne (ziemstwa,
rady miejskie, sądy przysięgłych, wybieralni
sędziowie pokoju). By~o to więc zarazem łą
czenie i wyłączanie! Ze dobro kraju nie grało żadnej roli w zarządzeniach biurokracji dowodzić nie trzeba. Przecież postępowano wbrew
wszelkim zasadom administracji.
Wszak z tego powodu, żeby Warszawę pozbawić r.harakterll stołecznego, żeby istniały
tylko gubernje «nadw iślańskie», zniesiono Głó
wną Radę Opiekuńczą zakładów dobroczynnyilh
Królestwa Polskiego, chociaż istnieją zakłady
przez cały kraj utrzymywane. Dla tego samego powodu przez lat trzydzieści (1870-1900)
nie było centralnego zarządu wzajemnych ubezpieczeń od ognia, tylko zarządy gubernjalne,
które z powodu małego zakresu działania nie
mogły normalnie funkcjonować.
Liczba uczniów szkół elementarnych mogła
się zmniejszać, ale szkoły musiały być ogniskami rusyfikacji, ofiarność społeczeństwa na
szpitale mogła upadać, ale szpital zmieniał dawnego patrona swego na prawosławnego, ale
zjawiły się w nim mniszki -Elżbietanki.
Jak w podbitym kraju- decydowały wzglę
dy strategiczne, a nie ekonomiczne. Rząd budował koleje tylko strategiczne, bez znaczenia
ekonomicznego, nie pozwalając jednocześnie na
przeprowadzania kolei żelaznych, łączących się
z .kolejami zagranicznemi. To samo było z drogami bitemi; te, które ocalały z czasów dawniejszych, pozostały; llowobudowane mają
przedewszystkiem cele wojskowe na oku. Dla
ilustracji przytoczyć można długość dróg bitych
I-ej klasy: . w najmniej przemysłowych gub er-
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njach-w Suwalskiej 520 wiorst, w Łomżyń
skiej 468 w., gdy tymczasem w Piotrkowskiej
95 w., w Płockiej-O.
Ażeby nie dopuścić ludności do minimalnego współudziału w zarządzie, zniesiono nawet
komitety drogo we-pozostawiając tylko wła
dzoill prawo powoływania do spraw drogowych
osób według ich uznania. Do rad dobroczynności publicznej mianowano jako członków
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4) Walka z kolektywizmem państwowym i gminnym, który zamienia robotnika w niewolnika, jęczą
cego pod jarzmem bezimiennego, nieodpowiedzialnego, najniosumienniejszego ze wszystkich pracodawców
-państwa.
5) Zakładanie i rozwój instytucji, zapewniających
robotnikowi spokojną starość, choremu pomoc, sie-

rotom
6)

opiekę.

Wspieranie wszelki ch

zakładów

dobroczyn-

nych.

7) Uświadamianie robotnika o jego prawach obywatelskich i obowiązkach.
8) Czuwanie nad swobodą wyznań, związków
*
*
Po takich rozpaczliwych
rezultatach
gosposzkolnych, nad prawem własno śc i, bo tylko szadarl,i biurokracji rosyjskiej w Królestw ie Pol- nując to prt.wo robotnik do . nier.ależności' doj ść
skiem jest rzeczą zrozumiałą, że całe społe może.
czeństwo widzi jedyny środek wybawienia kra«Nie chcemy, pisze «Arbeiter Zeitung» , żadnego
ju od zupełnego zastoju na polu społeczno-kul- «paf1stwa przyszłości>, w którem I(ażdy obywatel fituralnem, jedyny sposób odzyskania odpowie- gurować ma tylko, jako numer, jako bezimienny niedniego do przeszłości stanowiska śród krajów \I'olnik czerwonych ciemięzców!.. Każdy z nas silcywilizowanych-w jaknajrozleglejszej autono- nie przekonany jest, iż przez pracę dojdzie do wła
mji prawodawczej, administracyjnej i skaruo- sności, do niezależności. ClIcemy pracować, ale
pod warunkiem, iż przy zarobku niezb ę dnym na uII ej oraz w dopuszczeniu sił społecznych do
trzymanie, mieć będziemy widoki na odłożenie czezarządu sprawami lokalnemi. Tylko wówczas, goś na bok, do kasy oszczędności. Nie chcemy
przy zupełnie zmienionym co do systemu i przewrotów, bo te tylko wytwarzają n ędz ę .
składu osobistego zarządzie Król estwa Polskie«Nie chcemy walk klasowych, gdyż w interesie
go, przy posiadaniu środków finansowych na pracowników i pracodawców należy starać się o
przeprowadzenie niezbędnych reform gospodar- pomy ślny rozwój przed s i ę biorstwa, które daje im
czych i społecznych, będziemy mogli, za pomo- chleb; walki klasowe są zarówno zbrodnicze i niecą odpowiadających nowożytnemu duchowi po- dorzecznie, Jak wojny między cywilizowanemi narostępu ustaw, wyleczyć kraj z ruiny i upadku dami ».
«Nie chcemy strajków, bo te przeważnie roboti skierować na drogę normalnego rozwoju.
nilwm
szkodę zrządzają.
(dok. nast.).
«Nie chcemy zawieszania broni między praco- -- K-ll<!SP~
dawcami i pracownikami, lecz pragniemy, ażeby
ZWIĄZEK "ŻÓŁTYCH".
trwały łączył ich sojusz.
Pracodawca tylko przedNiszczycielska robota socjalizmu poczyna budzić siębiorstwo swe roz\"\'inąć może jeżeli pewien jest,
iż nastala era spokoju, bo wówczas przyjmować
już niezadowolenie, nawet śród warstw robotniczych,
może zamówienia i dobrze robotników sw Jch pła
szczególniej w krajach bardziej oświeconych.
Jednym z takich przejawów niewiary w socjali- cić,
«Pracodawcy, którzy grube mają zyski a źle
styczne utopje i zniecbęcenia do owych nieust.ają
cych strajków, powodujących tylko nędzę i wnoszą płacą robotnikowi, nie rozumieją po prostu własne
cych rozkład moralny w życie robotnika, jest po- go interesu, i takich na szczęście jest co raz
wstanie związku t. zw. robotników «żółtyGh» nie mniej.
«Robotnik powinien mieć udział w zyskach, w
socjal-demokratów, I,tóry to związek coraz szerszą rojakiejkolwiekbądź :formie być w spółce z pracodazwija działalno ść od roku 1900 we Francji, a obewcą ·
cnie rozpoczął silną agitację IV Szwajcalji.
«Oto jest jedyne wyjście z przesilenia robotniOrganami .żółtych» są gazeta «laune» wychoczego.
dząca- we Francji, i «Gelbe Arbeiter·Zeitung», wyPartja «żółtyc lI» stanowczo jest strajkom przecidawana od marca r. b. w Zurychu. Oba pisma te
wna.
Bezrobocie, pisze «Arbeiter Zeitung», nigdy
rzucają jasne światło na program młodego związku,
który też postaramy się streścić, opierając się na stałych korzyści nie przynosi robotnikowi. Czyż
obszernym artykule w tej sprawie w jednym z nu- który z nich, otrzymawszy mizerną podwyżkę, kosztem kilkotygodniowej nędzy, zaniósł ją do kasy
merów «Gazety Polskiej».
oszczęd ności?
*
*
Powt.arzając się, strajki czynią pracodawców o*
Członkowie Związku «robotników nie socjal-de- strożnymi: większych terminowych zamówień nie
mokratów~ pozyskali nazwę «żółtych» z powodów przyjmują, część robotników wydalają z zakładów
na stępujących :
swycb. Pracodawcy, poznawszy taktykę strajków,
W roku 1900 w Montceau les Mines, we Fran- rozporządzając większemi zasobami materjalnemi,
cji, wybuchło bezrobocie, wywołane przez socjali- występują do walki z bezrobociem coraz śmielej i
stów. Trzeźwy odłam górników, widząc nędzę lu- zwykle odnoszą zwycięztwo.
dności robotniczej tamtejszej (strajk trwał trzy mieStrajki, nietylko materjalny ale i moralny, zgusiące), po stanow ił wyzwolić się z pod tyranji agi- bny wpływ wywierają na robotnika.
Strajkujący
tatorów i zorganizować się w odrębny związek. marnuj:} czas, słuchając przemówień szynkarnianych
«Czerwoni" na lokal nowego stowarzyszenia w}ko- Dem ostenesów. Spytajcie się żon robotników, czy
nali napad, ale po zażartej walce odparci zostali. to nie prawda?!.
Dom po starciu wyglądał jak rzeszoto: wszystkie
*
*
jego okna wybite zostały kamieniami. Chcąc jako
*
~Gelbe Arbeiter Zeitung» podaje dla «żółtych»,
lako zabezpieczyć się od zimna-rzecz działa się w
zimie-członkowie nowej partji z sąsiedniego skła zamieszkujących w francuskich kantonach rzpczypodu przynosili całe paki przypadkowo znalezionego spolitej szwajcarskiej, ustępy w j ęzyku francuskim
tam żółtego papieru i zastąpili nim wybite szyby. mowy, wygłoszonej .przez Piotra Bielry na tegorocznym kongresie paryskim.
Ztąd powstała nazwa «żółtych" .
«Ruch żółtp-mówił Bietry--świat zawojować
W marcu odbył się w Paryżu kongres «robotników żółtych». Na kongresie prezydował Piotr musi!.. Gdy pojawił się socjalizm, inteligencja
Bietry, inicjator dółtego» ruchu; do związku przy- wszystkich krajów przyjęła go z życzliwą ciekawostąpił słynny publicysta Leroy-Beaulieu. W posie- ścią, widząc w nim dążność do zorganizowania spodzeniach brali udział delegaci 456 kółek. Obecnie łeczeństw na lepszych, sprawiedliwszych podstawach.
związek posiada przeszłe 500,000 członków.
«Nawet umysły uprzedzone, potępiające bezwzglę
Program « Żółtego stronnictwa» jest następujący:
«Celem naszym-pisze «Arbeiter Zejtung»-jest dnie wszelkie eksperymenty, apostołowane przez
zapewnienie społeczeństwu dobrobytu, opartego na socjalizm, nie odma wiały pewnego uznania ideom
wspólnej pracy, i usunięcie sztucznie wytworzonego filozoficznym nowej teOlji.
antagonizmu klasowego. Pragniemy wykazać pra"W kołach robotniczych socjalizm był przez lat
codawcom i pracownikom, iż powinni być sprzy- kilka religją, mającą 8wych apostołów i kapłanów.
mierzeilcami w walce ze spekulacyjnym kapitałem,
"Dziś jednak gmach, zbudowany z fałszu przez
iż, bojkotując handel, przemysł fabryczny i gospo- Karola l\1.arxa i jego uczniów, wali się w gruzy
darstwo rolne, zagradzają tylko robotnikowi drogę pod ciosami "żóltycl!".
dojścia do własności. «Żółci» powinni mieć na o"Ruch zółty" ze swemi nowemi poglądami huku tylko cele ekonomiczne praktyczne; polityka w manitarnemi, choć wypływającemi z aspiracji starych j ak świat, może nigdy nie byłby się ujawnił
końcu zastosować się do nich musi.
wśród proletal~,.tn wszechświatowego, gdyby nie eksOto są zadania związku:
l) Rozwój umysłowy i fizyczny robotnika.
cesy propagandy socjalistycznej.
2) Ułatwianie robotnikowi dojścia do własności
"Otrzeźwienie nadeszło w porę.
"Ludy czują, jaki gotuje im los, na jakie naraża
(udział w zyskach, premja i t. p.)
3) Ustanawianie godzin pracy, oparte na porozu- niebezpieczeństwo ślepa uległość teorjom wywrotowym, apostołowanym przez utopistów, kreślących w
mieniu s ię pracodawców z pracownikami.
przeważnie urzędnik0w - Rosjan.
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ciszy gabinetu

formuły nowego społeczeństwa, bę
wszystkiego, co jest ludzkie.
. "W chwili, w której socjalizm zdawał się zwyciężać we Francji, gdy Millerand wszedł do minis~erjum, powstało przeciw niemu kilku prostaczków,
kilku robotnil(ów, nie posiadających specjalnego
w'ykształcenia. pracujących w warsztatach, w kopalmach, na roll.
"Ludzie ci, a w ich osobach proletaljat francuski, zaprotestowali głośno przeciw pętom, które nałożyć na nas usiłowali socjaliści, pewni, iż pod ich
ciosami spałeczeństwo obecne. oświata, zdobyta pracą tylu stuleci, a oparta na własności osobistej rozpadły już się w gruzy.
'
. "Ta~ jest, to robotnicy tylko byli pierwszymi pjon!eraml żółtego ruchu. Chcemy wolności, równoś
cl!-wołali-niewolnictwa nie chcemy!"
"A wy chcecie usunąć gniotącą nas kapitalisty~zną centralizację wytwarzania wartości, i zastąpić
dące negacją

Ją stokroć więcej Ulbójczą, stokroć straszliwszą
centralizacją bezimienną.
Chcecie oddać wszystko
państwu lub gminie, zamienić społeczeństwo w sta-

do baranów z pastuchami i psami owczarskiemi.
My chcemy, ażeby robotnik nie był niewolnil(iem,
lecz wspólnikiem przedsiębiorstwa."
Bietry tak mówi na zakończenie: , "Międzynaro
dowy socjalizm chce zaniku tradycji narodowych
chce zmrozić krew szlachetną,· ożywiającą każdego
człowieka;-my wołamy, iż ludy powinny żyć z sobą, jak bracia, ale każdy winien żyć wolny w swojej ojczyźnie"!
Obyż to hasło, będące punktem wyjścill. prawdziwej demokracji i rzeczywistego, opartego na istotnej swobodzie postępu, trafiło wreszcie do przeko·
n~nia i naszym roboLuikom, tumanio!lym tak straszn~e 'pr.zez r.adykalnych frazeologów, prowadzących
meuslVladomlOne masy tylko do walki i burz ...
~~~~~- -

Z Towarz. Wzajemnego Kre~ytu w Piotrkowie.
Ostatnie tegoroczne zebranie wyborcze Towarzystwa Wzajemnego Kredytu było dosyć
hurzliwe. Powodem tego-memorjał, złożony
specjalnie dla użytku Rady Zarządzającej przez
Komisję Rewizyjną poza zwykłym wydrukowanym w sprawozdaniu T-wa protokułem komisji. Nieodczytanie tego memorjałll na wzmiankowanem zellraniu, pomimo żądania wielu członków, dało powód do wielu llezpodstawnych przypuszcz.eń co do interesów samej instytucji jak
i osobzstych podmżnie1i i ambicji.
Tu trzeba szukać źródła tego faktu, że pewna grupa członków, opierając się na odnośnym
paragrafie ustawy, zażądała zwołania zehrania
n~dzwyczajne~o, motywując swe wystąpienie
medokładnośClą, a ,~ięc nieprawomocnością
wy~o:ó,~ ostatniego zellrania i żądając uniewazmema takowych w części lub w całości.
Niedokładności rzeczone zasadzały się właściwie na tern, że 1) gdy trzeci z wybranych dyrektorów T-wa zrzekł się mandatu, otrzymał
go mający następną większość głosów, (przeciwko czemu niewielka ilość pozostałych pod
koniec oll1iczenia głosów na sali nie zakładała
żadnej opozycji) i 2) że wpisano przez omyłkę
do protokułu wyborczego zamiast jednego dwóch
kandydatów na członków komisji rewizyjnej.
Oto.powód .zebrania nadzwy.czajnego, które odbyło SLę w ubiegłą środę IV sali teatru miejscowego.
Silna agitacja, jaką rozwinęli protestnjący wśród członków Towarzystwa, zamieszkałych zwłaszcza na prowinl:ji, zebrała na salę
teatru w d. 6 CZflrwca 260 stowarzyszonych,
reprezentlljących kapitał 30315 r.,wskutek czego
zebranie uznane zostało za pm womocne. Siła
ujawnionej opozycji wykazała się odrazu przy
wybo~ze prez~sa. Zebranie było nader burz1iwe, mesforne Ldo tego stopnia nieparlamentarne,
że nawet nie będziemy wdawać się w szczegółowy jego przeb!eg. ~omimo wielu głosów bardzo
ro~sądnych, mitygUjących zebranie całe i zwracających uwagę, że. ni~ .się takiego nie stało
co mogłoby ~sp~a,.vle~Il\Vla.ć ~vzburzenie umysłów- opozyCJOI1lŚCI 11Ie dal! SIę uspokoić. Nie
po~o.gło naw~t przeCZ!t.~llle w~miankowanego
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~l az z~ll1e~bama SIę jednego z byłych
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zwalenie wyborów i wprowadzenie na ich miejsce
swoich protegowanych. Jakoż sforsowała ona, bę
dąc w większości, swój porządek dzienny i doprowadziła do głosowania nad kwestją ważno
ści lull nieważności poprzednich wyborów. Była godzina 4 po północy, z zebranych rozeszła się już połuwa do domów, kiedy prezydujący ogłosił rezultat głosowania.
Rezultat
ten wykazał 79 kartek za nieważnością wyborów, 78 za ważnością a oprócz tego jedną
kartkę znaleziono na ·sali zgubioną, oświadcza
jącą się za ważnością wyborów . Ponieważ
kartki do głosowania przy zmniejszonej blizko
do połowy ilości obecnych, rozdawano bez
żadnej rachuby, i odbierano bez listy, a nadto
wiele kartek oddanych było bez podpisu prezydjum, przeto powstała w tym kierunku słuszna
opozycja i 7 członków zebrania wniosło do
protokółu protest przeciwko ważności tego gło
sowania.
Pożałowania godna atmosfera zebrania śro
?owego tak obraziła oczywiście członków Rady
l Zarządu, że cały Zarząd, jak i znaczna wię
kszość pozostałychjeszcze na sal i członków Rady,
przed samBm zamknięciem zebrania podali się
do dymisji. Wobec tego będą w zwykłym porządku prawnym rozpisano nowe wybory do
wszystkich włauz Towarzystwa.
Cyniczne wycieczki, i niesłuszne zarzuty niektórych mówców opozycji, wywarły w mieście
jaknajgorsze wrażenie.
M. D.
~?->-=---

«8ocjaI-demokrncjn Królestwa Polskiego i Litwy», według informacji Molwy i Robo~n~ka (?rga~u P. P. S.), wstępuje do rosyjsInej partjL socjal-demokratycznej według Czerw.
Sztand. (do «S.-D. Rosji»). Wśród warunk?w poddaństwa punkt 8-my jest szczególme haniebny, głosi on: «Socjal-demokracja Królest\Ya Polskiego i Litwy zachowuje prawo
własnego przedstawicielstwa na międ7.ynarodowych zjazdach socjalistycznych i w międzyriar~dowem biurze socjalistycznym dopóty, dopókz. Polska tworzy na zjazdach samodzielną sekCję»· . Czyli prze wid uje się dobrowolne wykreśleme nawet imienia Polski w aktach socjalistycznej międzynarodówki! A przecież miała ona kiedyś tam. ?yć najgorę.ts~ą .orędow~i~
?zką s~ra.wy polslne}- A przeclez me dawllleJ
Jak dZl~Sląt~go maja ,~y~ała o~a broszurkę,
w której ślme nazwać SIebIe partJą narodową!
=
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-- llfajątki sekularyzowane. W poprze dnim numerze «Tygodnia» wzmiankowaliśmy,
że władze rządowe zbierają dalie, o skonfiskowanych w połowie XIX stulecia majątkach kościelnych oraz, że niektórzy naczelnicy powiatowi informacji udzielają nadzwyczaj niedoldadnych...
Obecnie. jesteśmy w możności podać ogólny
wykaz majątków sekularyzowanych; dopełniony
przez dane cyfrowe co do obszarów ziem skon:fiskowanych przedstawiłby zapewne fortunę nielada. Wykaz ten przedstawia się jak następuje:
Powiat piot~'kowski: w Piotrkowie: zabudowania
ogród i grunta w polu po Bernardynach' ko~
legjum Jezuickie z 7.abudowaniami i obs~erne
grun~a. po Pijamch; zabudowania i ziemie po
?olUlUlkanach, budynki (zajęte obecnie pod koszary)
l ogrody po Franciszkanach, zabudowania po Domini.kankach, grunta parafjalne; w Wolborz~t: palac I grunta po biskupach kujawskich; w Be-lchatowie-ziemie i las kościelny; w Witowie-grunta.
Powiat radoms1cowski: w Radomsktt zabudowania
~la~ztorne i grunta; w Wielgomł:ynach zabudowania
l ziemie.
Powiat b1'zezińs1ci: w Brzezinach zabudowania kI asztorne i grunta, oraz folwark Św. Ducha.
Powiat mws7ci: w Rawie poklasztorne budynki i
grunta; w Nowem-Mieście klasztor Kapucynów.
Powiat czgstochowski: pod Przyrowem gfUnta należące
do Sw. Anny.
Powiat łaski: zabudowania poklasztorne i grunta
w Lagiewuikacb.
Prócz tego wszystkim probostwom w gubernji zabrano ziemie po nad obszar 3-6 mórg. oraz
wszystkim. klasztorom-wszystkie icb. kapiLały.
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Lista kandydatów na sędziów gminnych z wyborów IV 1906 r. W pow. brzer:i11,skim, w gminie Mroga-Dolna: Franciszek Blumb.erg, Ignacy Wilski, Zygmunt Grauiński- w
gminie Lipiny: Włodzimierz Plichta i Stanisław Jaroszkowski; w gminie Niesułów: Tomasz Dąurowski; w gminie Dmosin: Edmund
Dobrzański, Władysław Rosso, Napoleon Przezdziecki, J(arol Jansz. \V pow. łódzkim, w III
okręgu, w gminie Radogoszcz: Juljusz Ekkert
Robert Sztiller, Wilhelm Cimmer; w gmini~
Nowosolna: Stanisław Wojciechowski, Adolf
J\Ierc, Henryk Klejn, Jan Es, Wilhelm Bauer
i Jerq Weingold. Termin wyborów 20 czerwca 1906 r. W pow. czgstochowskim, w gm.
Opatów: Jakób Szancer i Antoni Biernacki' w
gminie Panki: Józef Sobaczyński i Antoni Antonczak.
.- Oszuści-~arciarze, znani wielu tym,
który?h o~rywaJą, oraz władzy miejscowej, z
k~órej sobIe nic nie robią, zaczynają przylJlerać zbyt butną postawę.
Oto niedawno
~ wóch ~tałyc~ mieszkańców Piotrkowa, widząc,
ze karcIarze Idą razem z przyuyłymi z Dalekiego. Wschodu rezerwistami, ostrzegli tych
ostatmch raz i drugi, aby się mieli na baczności. ..Szulerzy źli, że im popsnto «interes»,
obrzucIlL gradem wymysłów, stających w obronie współbraci przechodniów; zaś jeden z nich
P?sunął swą czelność do tego stopnia, że dłn
gl czas szedł za ostrzegającymi i na cały głos
wymyślał, grożąc, że im to na sucho nie
ujdzie.
Oczy~viście, że ci, których obowiązkiem dbać
? «porząrlek pu?liczny» świecili nieobecnością,
~ak zwyk~e ŚWIecą meobecnością tam, gdzie
1ch wlaśczwe miejsce. Wreszcie byliśmy nieraz
ś.w.i.adkami jak w mieście, w przytomności polICjl'..I ub w. wagonach, w przytomności żandar
n:erJI, yodobn.e. sceny z karciarzami odgrywały
SLę naJzupełmej swobodnie.
Wollec absolutnej bezczynności w tym lcierunku władz odno~nych, trudno potępiać «samosądy» , IV rodzajU tego, który się odbył na
statku «~awe!», gdzie ośmiu znanych oszustów-ka~'Clarzy padło pod kulami wątpiących
w stłumLenie krzewiącej się zarazy przez władze.
Na g.runc~e piotrkows~dm, tak roz?aczli~ve
s~osunln, ?z1ęln co:az W1ę~c~zemu uśwIadamIa
mu mas, .Jeszcze me. zagosciły; al~ żeby i nadal. z~p.Obledz. smutne] osta. te.cznośc~, był~by nieZml~[ OLe poz~dane~ r?zwll1ąć Jalmajs~erszą
a~\cJę ostrzegającą meśwladomych pr~ed mebezpleczeństwem. W ty~ zaś celu wlnnyuy być
wyda~e odezwy krótlCLe a dosadne, zawierające
podob1z~y osz.u~tó.w: Odezwy te winny b~ć rozdawane. przyjezdzają~ym na targ włOŚCIanom,
ze.branym prze~ kOŚCIOłem? prze~ dwo.rcem ko181, o~az roz~eplane na. ulIcach I umIeszczane
~v kazdy~ ?leomal okme skl~powym. Wreszcie
: duchowlen~two z amhon Wll1UO użyć w tymze celu swojego wpływu.
- Władze szkół Iliespolonizowanych w
n~szem. mieście: . 3-klasowej szkoły miejskiej i
glmna~jUm męzlnego rządowego, s2t IV wielkim
kłopoCLe wobec zbliżających się egzaminów.
Prefekt bowiem szkoły miejskiej zrzekł się posady w bojkotowanej przez społeczeństwo szkole, ~refekt gimnazjum otrzymał dymisję; pozostall zaś księża są tak zajęci, że egzaminowania uczniów pomienionych szkół podjąć się nie
~ogą· Koniec. k011CÓW egzaminować swoich niellcznych ~u~Ilów z zasad religji katolickiej
będą mUSielI zapewne... dyrektorowie lub inlt
spe c orowie rzeczonych szkół!
-- IOJlm studentom, którzy w zimie zdawali w miejscowem gimnazjum eg7.awina na
świadectwa nauczycielskie - dotychczas świa
dectw tych nic wydano, ponieważ wła
dze administracyjne odmawiają im (bez wdawania się w motywy) udzielenia świadectw ...
«prawomyślności».

llIieszkallia letnie dla ucznio'w. 0.1 _
u
dział piotrkowski «Stowarzyszenia Nauczycielstwa Piotrkowskiego» wydał odezwę, w której
zwraca się do ziemian z prośllą o przyjęcie na
czas ~vakacyjny p~d gościnny dach swój gromad1n wyczerpancj :fizycznie młodzieży szkół
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polskich w Piotrkowie. Oddział prosi, aby za- Rółko roln:cze założone w Rozprzy z
ofiarowujący gościnę ząwiadomili, ilu gotowi są inicjatywy ks. M. Fulmana przy współudziale
przyji\ć uczniów (resp. uczenie), z jakich klas p. Feliksa Trepki zaczyna się rozwijać i, jak
i jaka jest z daną miejscowością komunikacjlt. należy przypuszczać, przyniesie pożądany sku- Na zebraniu właścicieli gorzelni, d. 1
b. m. w Piotrkowie wybrano p. Feliksa Trepkę z Jeżowa, jako delegata z naszej gubernji
na zjazd gorzelniczy do Petersburga.
- Z T. P. C. Dnia 29 z. m. odbyło się
zebranie ogólne członków Towarzystwa Piotrkowskiego Cyklistów. Na zebraniu tern postanowiono uzupełnić ustawę wzmianką o dochodzie, wpływającym za grę komersową w karty
w lokalu Towarzystwa. Prócz tego, wskutek
złożenia mandatów przez cały komitet, przystąpiono do wyborów. R.ezultat ich następująey:. P?wołano. pOllowllle na 'p~ezesa wszystlo~ml gło~aml p. Kleynę, w miejsce p. JacJcoW~]C1CgO, Ylce-pr~zesa, który stanow.czo odmó~v.lł dal.szego u.dzIału, obrano p.. Wiktora Łumewsklego z l\rzepczowa, wreszcie pozostałych
czło~ków powo~ano ~ych s~mych ~rze~ aklam~cję·. P. ŁUl1lewsln przyjął specJalme oboWląz1n gospo~arza lo]{.alu, _a ?O pomocy. mu,
według decY~JI ~ebrallla, honlltet zaprosIł 12
członków d,YzuruJących.
,.
..
- Prof. Jor~an ~{anslu zajmujący od
szeregu lat. slanoWlsl~o lnspekt?ra podatkowego
na pow. plO.trl{m~skl pod.ał Się do emerytury.
Prof. Kańs!u był Jedyl1!m lOspe]{tol~em podat].'~wym polaloem w granICach gub. PIOtrkowskIej.
-:- Wyjazd .. D-r Romuald. Górski, ?kulist.a,
wYJe~hał w ubiegłym tygodnm, Jalw klero:vmk
oddZiału ocznego, do Tomaszowa Lubelslnego,
gdzie zabawi do końca lipca.
. .
- .Przepraszamy! .. Na przedstaw18n~u amatorslnem w d. 30 ~. m. zapanowała WIdoczna
w~llm konkurency~?a o. ~I~rwszeńst:vo głosu
między sc~ną~ ~ bhzszeml J,eJ rzędami krzese~.
Parokrotme JllZ zaznaczyliśmy to zachowame
się naszej publiczności podczas widowisk publicznych, a zwłaszcza amatorskich. Nam, w prostocie ducha wydaje się, że najdroższe miejsca
nie dają bynajmniej prawa do najgłośniejszego
zachowywania się·..
- Ulgą dla młodzieży uczącej się było
nstęps~wo czynion~ na .kolejce S~lejowskiej, a
P?legaJą~e na pO~18ralllU za pr~eJazd pół.ce~~
biletoweJ . Obecllle, wobec bOjl{otu rOSYJskIeJ
szkoły, a wraz z nim ograniczenia umundurowania do specjalnej czapki, młodzież szkoły
polskiej, jadąc kolejką, zmuszona jest wykupywać cały bilet. Funkcjonaljusze kolejki tłumaczą ten fakt tern, że nieumundurowana młodzież nie może korzystać z ulgi. Nam się zdaje jednak, że tak być nie powinno, boć przecicż i w gi~nazjym ~ządowem. m~odzie~ nosi~
ła na. codzleń ~edyme czapkI gimnaZjalne I
zwyczaJnfl kurtkI.
Sk~ro jednak czapka. szk?ły uważana jest
obecllle za umundurowame llledostateczne, dobrz:eby było, aby, ella usunięcia nieporozumienia, zwierZC~lD?ŚĆ szko.lna wyda~a swym w.yehowańcom 11lll8nne bllety, stw18rdzające Jch
uczniowski charakter. Usunęłoby to dotychczasową, czysto formalnej natury przeszkodę·
'? «Kurjer Warszawski» pisze: «Z Piotrkowa wysłano do Nowoczerkaska koleją pakę,
zadeklarowaną jako łóżka. Na st. Łozowaja
przypadkowo znaleziono w niej karabiny, 20
ładunków i szablę. Posyłkę zatrzymano. Sledztwo w.dro~ono». Wia~omość tę podajemy na
odpoWledzmlność «Kurjera».
- Ofiara. Rektor kościoła po-Dernardyńskiego w Piotrkowie ks. J. Bromski komunikuje nam, że ks. J. Gogolewski przysłał na
ręce ks. J. Majewskiego 1050 rubJi dla biednych rodaków w kraju. Ks. M.. sumą powyższą rozdysponował w ten sposób, że 200 rub.
doręczył biednym mieszkańcom oBady Tuszyn,
200-mieszkańcom miasta Częstochowy, 200miasta Włocławka, oraz 450 rub. ks. Bromskiemu do rozdania według jego uznania. Ks.
Bromski z powierzonej sobie sumy przeznaczył
200 rubli na wpisy dla niezamożnych uczniów
piotrkowskiej szkoły p. Jacobsona, a pozostałe
250 rb. sam osobiście rozdaje biednym w mieście Piotrkowie.
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tek, a to dzięki energicznej działalności p. Feliksa Trepki, właściciela majątku Jeżów. Wię
ksza część członl(Ów rzeczywistych kółka, dotąd zapisanych, pochodzi przeważnie z okolic
Jeżowa.
R. K.
- Z Dąbrowy Rusieckiej w pcw. laskim
piszą do «Narodu» : «Jedną z najbardziej pilnych
potrzeb w naszej gminie jest wykończenie szkoły we wsi kościelnej Rllsiec. Kilka lat temu
zaczęto tę szkołę budować,

rozłożono składki

na gminiaków po 7 kop. z morga; pieniądze
te dawno już zebrauo, szkołę wymurowano,
lecz o wykończeniu mowy nawet niema. Wójt
. pieniądze zużytkował na inne potrzeby gminne,
a szkoła czeka i niewiadomo, czy prędko doczeka się wykollczenia. We wsi Wola- Więzo
wa ma być również wybudowana szkoła, tymczasem jednak matetjałów pod budowę niema
jeszcze. A wielka to szkoda: dzieci u nas w
gminie tych, co by to trzeba ich uczyć, jest dużo,
dwie nowe szkoły, jeśli zresztą będą stworzone, nie wystarcz:ą, a ludzie po większej części
ciemni, jak tabaka w rogu. Idą teraz nowe
czasy, trzeba przynajmniej dzieci własne U0ZyĆ,
aby z pracy ich był pożytek dla narodu i dla
nich samych».
_ Wianld i straż ogniowa w Sulejowie.
Wzmiankowaliśmy już, że grono mieszkańców
Suiejowa krząta się około urządzenia w wilję
św. Jana obchodu wianków na Pilicy. Dochód
z zabawy przeznacz:ony jest na korzyść Straży
Ogniowej Ochotniczej Sulejowskiej. Obecnie dorzucić możemy trochę szczegółów o Straży ognio\l'ej, ilustrujących jej potrzeby.
Zawiązana w roku ubiegłym Straż sulejowska miała przyobiecane fundusze z dwóch żró
deł: kilkusetrublowe zapomogi obiecały kasa
pożyczkowo-oszczędnościowa oraz kasa osady.
Tymczasem kasa osady zapomogi dotychczas
nie wypłaciła z powodu wiecznych w niej pustek- odnośna zaś uch wała kasy pożyczkowooszc~ędnościowej również nie mogła być zrealizowana. A straż, chcąc być czynną w razie
pożaru, sprowadziła na kredyt za rb. 1300 na-
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fabrycznych, rekrutujących się z przedstawicieli
stronnictw, zajęło określone stanowisko wzglę
dem rozpanoszonego w ostatnich czasach w fa- o
brykach wzajemnego ubliżania sobie słowem i
czynem. Osiemnastu przedstawicieli: Związku
Narodowego, S.-D., P. P. S. oraz P. P. S. P.
z fabryki R. Kindlera-wszelkie napaści p'otę
piło i uch waliło ściągać za nie kary pieniężne
z winnych. Kary te przeznaczane będą na korzyść pozbawionych pracj. Oby ten pierwszy
krok na drodze do zmiany stosunków pomię
dzy robotnikami był krokiem istotnie zwrotnym!
- W instytucie bakterjologicznym d-ra
Serkowskiego w Łodzi 15 czerwca rozpoczną
się dwutygodniowe kursy i zajęcia praktyczne
dla mleczarzy i ogrodników.
- W Myszkowie zarząd poczt i telegrafów
zaprowadził zwyczaj dostarczania korespondencj i zwyczajnej i poleconej do domów.
- Kradzieź. 28 maja, dwaj nieznajomi wyna,jęli od
p. Jarneckiego ]wl1ie z bryczką do Grzeszyna odległe
go od Piotrkowa o 36 wiorst, przyczem przy wynajmowaniu prosili aby im dano konie i chomąta jaknajlepsze, bo jadą w konkury. Przyjechawszy do Wadlewa
zatrzym~li się na popas, podcz~.s którego poczęstowali
pocztarka Andrzeja Warzą,sa kieliszkiem wódki i kufelkiem piwa. W., po wypiciu piwa i wódki, natychmiast zasnął na bryczce, a nieznajomi, przejechawszy
12 wiorst ku Laskowi, zrzucili W. z bryczki i pojechali
dalej. P. Jarnecki udał się za złodziejami w pościg i
konie odelH"ał 1 h. m. aż IV Zduńskiej Woli. Złodziei
Michała O. lat 38 pruskiego poddanego i Macieja P.
lat 30 kowala aresztowano i osadzono w piotrkowskim
areszcie.
a
-- Na rzecz Tow. Dobroczynuości zebrane z ofiar wymienion8-w. J\'QoM 12, 15, 19, 20 «Tygodnia
Piotrkowskiego» rb. 48 przelaliśmy do kary Towarzystwa za JW 307 kwitu.
- (Nadesłane). W rachunku z funduszów «Pielgrzymk i młodzieży piolrkowskiej na Jasną Górę»,
umieszczonym IV zeszłym oM «Tygodnia », wyrażenie
«ze szkoły inż. Jacobsona rb. 150 k. 30» wywoła
ło pewne wątpliwości, dotyczące źródła, z którego
zaczerpnięto powyższą sumę. Uważam przeto za rzecz
niezbędną wytłumaczyć, że pieniądze te złożył nie
zarząd szkoły z kapitałów zakładu, lecz zlczniowię,
biorący dobrowolny udział w wyjeździe.
Ks. 8tanislaw 8zabelski.
----~~~--~~----

Radykaliści

wobec Izby.

rzędzi; że zaś składki członkowsl\ie wyniosły
«Nasza ŻiZ11,» zwróciła niedawno uwagę,
ogółem rb. 200, z których część poszła na reże naczelnik
Petersburga pozwolił stronniparację narzędzi starych, tedy, w terminie spłat
ctwom
socjalistycznym
na urządzanie mityngów.
za narzędzia nabyte, trzeba było zaciągnąć poGazeta
bynajmniej
nie
upatruje w tej «łasce»
życzkę w kwocie 1200 rb. Pożyczki tej obecnie
dowodów liberalizmu, lub pewnej zmiany kurniema z czego spłacić!
Na pokrycie choć części tego właśnie długu su. «Prawdopodobnie jest to poprostu machiawelma pójść dochód spodziewany ze święto
skie wyrachowanie. Mobilizując dla walki z niejańskiego obchodu. Obchód ten, na który zIopokorną Izbą Państwową «Związek prawdziwych
żą się, prócz właściwego puszcz:ania ,,,ianków,
Rosyan» i czarne seciny, rząd jednocześnie sta-

przedstawienie sztuki ludowej na pomoście uad hoc, tańce ludowe, fajerwerki i
korowód łodzi, rzecz prosta o tyle przyniesie
dochód, o ile poprą go piotrkowianie. Organizatorzy też zabawy sulejowskiej liczą na nich
jak na Zawiszów; liczą na nich nietylko jako
na widzów, ale również na ich pomoc czynną:
proszą mianowicie młodych wioślarzy-amatorów
z Piotrkowa, ab} wzięli udział w widowisku;
zaofiarowujący swe siły zechcą się zwrócić do
p. Łapińskiego, członka zarządu straży w Sulejowie.
- Frakcja rosyjskiej socjał-demokracji,
znana pod nazwą «Socjal-Demokracji Królestwa Polskiego i Litwy», rzuciła niedawno l1aslo wyrzucania z fabryk robotników narodowców (tak, narodowców nie zaś denuncjantów, jak
tego chce jakiś domorosły publicysta-socjolog
z «Kmjera Łódzkiego»-publicysta, który najwidoczniej nie zna nawet literatury partyjnej
S.-D.). Hasło to, wcielone w czyn, wywołało szereg krwawych starć w fabrykach okręgu łódzkiego, oraz wydalenie z jednej fabryki łódzkiej
robotników należących do socjal-elemokracji.
Przyjęcie powtórne s-deków zawarunkowano
przyjęciem wydalonych narodowców. Niestety,
dopiero po tak energicznem postawieniu kw estji zdołano urzeczywistnić w jednej z fabryk
pabjanickich projekt Związku Narodowego Robotniczego, zgodnie z którym zebranie delegatów
rządzonym

ra się stworzyć rozłam w sam oj Izbie i prawdopodobnie liczy pod tym wzgl ę dem na czynną pomoc socyalnej demokracyi, spekulując na jej wrogie usposobienie dla liberalnej burżuazji, stronnictwa K.-Demokratycznego i całej Izby Pa!'l·
stwowej».

I pierwsze mityngi socjalistycz:ne zupełnie
usprawiedliwiały oczekiwania sprytnego biurokraty, Cała ta akcja socjalistyczna robiła na
gazecie takie wrażenie, jak gdyby
«cała praca wśród robotników została odsunięta
na drugi plan, a pierwsze miejsce zajmuje szermierka językowa z libelarną burżuazją na burżu
azyjnych wiecach..,.

Tę samą taktykę stosowały do hby PaIlstwowej pisma socjalistyczne.
Stara się wyperswadować ten proceder radykalnym sferom i organ stronnictwa reform
demokratycznych «Strana»:

«Z punktu widzenia doktrynerstwa partyjnego,
pisze «Strana" ciągłe napaści organów skrajnych
na Izbę Państwową są zupełnie konsekwentne i
zrozumiałe z punktu widzenia interesu partyjnego. Jeśli obecnej większości Izby uda się urzeczywistnić swój program, życie wejdzie na tory
spokojnej ewolucji i pewnych doktryn już nie
można będzie urzeczywistnić tym sposobem, którego dzielnym a nieodłącznym pomocnikiem był
ustrój policyjny.
Doktrynerstwo partyjne i egoizm partyjny, mogą być wybaczone. jeśli nie stoją w sprzeczności
z perspektywą historyczną, jeśli stosują się do
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warunk6w miejsca i przestrzeni. Są one na
miejscu w czasie pokoju, kiedy chodzi o zacIJowanie czystości doktryny partl'jnej i nietykalnoś
ci dy~cypliny. Lecz sf!! w historji chwile, i takie
chwile obecnie przeżywa spoleczellstwo, kiedy uczucia pa1·tyjne i przynależnoś6 do pa1·tyi powinuy ustcbpi6 przed świadomościf!! odpowiedzialności wobec lc1·aju.
W takiej chwili każdy, l<to żyje wyodrębnionem
życiem sekciarskiem, staje w opozycji do całcgo
życia, całego narodu» ....

Nieomal jak u nas, w Królestwie Polskim.
= Centralny komitet socjalno-rewolucyjny
oświadcza w piśmie
zjeździe stronnictwa

że na ostatnim
postanowiono, w związku
z otwarciem Izby, do czasu wyjaśnienia sytuacji politycznej i taktyki rządu, powstrzymać

XX wiek,

działalność terorystyczną.

= Do Izby Państwowej wniesiony został
projekt zmiany §§ 55, 56 i 57 ustawy o !zuie,
określających porządek przedstawiania i ro'Zpatrywania projektów ustawodawczych o inicjatywie Izby. Między innemi projektowane jest
wyznaczenie dnia dla rozpatrywania projektów
nie później, jak w tydzień od czasu wniesienia
ich.
= Izba państwowa, która, stawiając żąda
nie powszechnej amnestji, gotowa hyła ze swej
strony zaniechać dochodzell z powodu nadLlżyć
administracyjnych za czas od d. 30 paździer
nika do 10 maja,-obecnie, po ogłoszeniu znanej deklaracji rządu - postanowiła wysadzić
Bpecjalną komisję, w celu zbadania pomienionych nadużyć.
= Interpelacje. Poseł łomżyński Chrystowski, w imieniu Koła Polskiego w d. 6 czerwca uzasadnił w płomiennej porywającej mowie
nagły wniosek Kola o zainterpelowanie rządu
w sprawie nieletnich Czesława Dolińskiego i
Wacława Malarskiego, oddanych przez generał-gubernatora Skałłona pod sąd wojenny za
to, że ouili na ulicy kijem pomocnika inspektora szkół m. Warszawy Jankowskiego. Oskarżonym, z których D. w więzieniu zacborował
na rozstrój umysłowy, grozi kara śmierci. Izba
wszystkiemi głosami przeciwko jeduemu uznała nagłość wniosku i postanowiła uezpośrednio
zainterpelować w tej sprawie: ministra spraw
wewnętrznych, mipistra sprawiedli wości i ministra wojny.
Prócz tego «Kolo» wniosło jeszcze kilka interpelacji: z powodu aresztowań, pobicia i gło 
dówek więziennych.

=

Rozeszła

się

pogłosl{a,

że

posłowie

piotrkowscy ks. Fulman i inż. Kondratowicz
wyjechali z Petersburga i bawili za interesami w naszej gubernji. Po sprawdzeniu wiadomości tej u źródła, możemy zapewnić, że jest
ona niczem nieU7.asadlliona. IV szyscy nasi
posłowie znajdują się obecnie w Petersburgu
1 przyjmują czynny udział w pracach Koła
Polskiego.
= J{s. poseł Fulman ma oująć stanowisko
zmarłego w zeszłym roku kapelana ochronki
dla dziewcząt w Petersburgu przy 14 linji
W. O.-ks. prałata W. Majewskiego.
Zmiany w

duchot/ieństwie

oraz zmiany

służbowe.

- Przeniesieni administratorzy parafji: Lgota w
pow. radomskowskim, ks. Marcin Kochański i Mieleszyn w pow. wieluńskim, ks. Wawrzyniec Kowalski-jeden na miejsce drugiego. Administratorzy parafji: Gomulin w pow. piotrkowskim, ks. Bronislaw
Świeżewski i parafji Mieleszyn, ks. Marcin Kochań
ski-jeden na miejsce drugiego. Wikarjusz parafji
Malan6w w pow. tureckim, ks. Władysław Wieczorkiewicz-do Krzepic IV pow. częstochowskim. Wikarjusz parafji Malyń w pow. sieradzkilli, ks. Franciszek Rzykiecki, do Wolborza. Wikarjusz parafji
Przyr6w w pow. częstochowskim, I(s. Władysław
Jankowski do Piotrkowa w pow. nieszawskim. Mianowany ks. Walenty Pomorski administratorem parafji Bogus7.yce w pow. rawskim. Zarząd parafją
Gałk6w w pow. brzezińskim czasowo poruczony został proboszczowi parafji Brzeziny, ks. dziekanowi
Antoniemu ZagaIlczykowi. Przeniesieni: wikaljusz
parafji N. M. Panny w Warszawie, ks. Franciszek
Gąsiorowski, na stanowisko administratora parafji
Dobra w pow. brzeziJ'lskim. Wikaljusz parafji Milej6w w pow. piotrkowskim, ks. Wincellty Wojcie-
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cbowski i Łask, ks. Jan Mikołajczyk, jeden na miejsce drugiego. Wikmjusze parafji: Tuszyn w pow.
ł6dzkim, ks. Aleksander Brzeziński i Rozprza w po'w.
piotrkowskim, ks. Bolesław Brzozowski, jeden na
miejsce drugiego. Wikaljusz parafji IClobucko w pow.
częstochowskim, ks. Stefan Ludwikiewicz, na sIanowisko administratora parafji Żytni6w w pow. wioluńskim. Wikaljusz parafji Św . Tr6jcy w Warszawie, ks. Stefan Lewandowski, na stanow isko administratora parafji Stryk6w IV pow. brzezillskim. Administratorzy parafji: Paięczno w pow. radomskowskim ks. Ignacy Mazurkiewicz i Przyr6w w pow.
częstocbowskim, ks. Walerjan Pogorzelski, jeden na
miejsce drugiego. Ks. Stanisław Rycblewski (nowowyświęcony) mianowany wikarjuszem parafji Mst6w
w pow. częstochowskim.
- Pomocnik administracyjny naczelnika powiatu
ł6dzkiego, registrator kolegjalny, August Sokolik, został mianowany prezydentem m. Zgierza. Mianowani: d- r Grzegorz - Apolonjusz Gliński -ctatowym lekarzem szpitala IV m. Łasku. D-r JudeI Sołowiej
czyk -lekarzcm szpitala Św. Stanisława w m. Tomaszowie w pow. brzezińskim. Nadetatowy pisarz
przy wydziale prawnym Edmund Ccbertowicz-referentem tegoz wydziału. Lekarz weterynarji powiatu
piotrkowskiego, Majewski, po powrocie z Dalekiego
Wschodu objął swoje obowiązki. Uwolniony został, z powodu choroby, z prawem noszenia munduru, sekwestrator p-tu częstochowskiego, Ignacy
Baryiski, a na jego miejsce mianowany b. felczer
Borys Fedorow.
~.

Z DALSZYCH STRON.

5
W Sandomierzu

urządzili głodówkę.

więźniowie

polityczni

Żądaniem ich-wszczęcie

w sprawie aresztowania śledztwa, którego domagają się napróżno od 5 miesięcy! W sprawie tej rqdziny więzionych wysłały telegram
do posła Swieżyńskiego.
- Kółka Rolnicze zaczynają powstawać jedno po drugiem: «Gazeta Kielecka» donosi o
zawiązujących się kółkach we Włoszczowie i
w Kroczyc.ach pod Olkuszem, oraz IV gminie
\V odzisła w.
- W Kielcach nastąpiło podobno tak ścis
łe porozumienie pomiędzy Bundem i P. P. S.,
że obydwie te organizacje wydają i podpisują
wspólne odezwy. Podczas akcji strajkowych
delegują też obydwie wspólnych przedstawicieli.
-- Gwałty socjalistów. Do fabryki motorów gazowych i naftowych Maczyńskiego w Warszawie przyjęto robotnika. Jednocześnie robotnicy socjaliści oświadczyli że nie zgadzają się
na przyjęcie tegoż. N a zapytanie dyrektura
fabryki, co mają do zarzucenia nowemu robotnikowi, odpowiedzieli, że, po zasiągnięciu informacji źródłowych, nic nie mają mu do zarzucenia oprócz tego, że jest on narodowcem,
wobec czego nie zgadzają się stanowczo na
przyjęcie go, a w razie odmowy grożą strejkiem.
- Drętwica karku ukazała się ~v Warszawie. Zmarł ua nią generał Walery Zyrkiewicz.
- Lejnie czcionek: S. Orgelbranda Synów
IV Warsza~ie, O. J. Lemana, Fr. Marka i C-o
oraz H. Bertolda w Petersuurgu i Moskwie
wydały wspólny okólnik dotyczący podniesienia cen odlewów. Podniesienie cen spowodowane zostało podrożeniem materjałów surowyh
używanych w odlewniach czcionek.
- Zabytek antypolski. W Wileńskiej Kasie gubernjalnej, w biurze emerytalnem, można oglądać dotychczas wiszący na ścianie plakat 7. napisem: «po polski goworit' wospreszczajetsia». Jak mI, dzisiejsze czasy, cenne to ogłoszenie, wygląda nieco archaicznie - pisze
«Kur. Litewski»,--ale zaraz dodaje, iż dobrze
rozumie, że urzędnikom z tak drogiemi wspomnieniami i pamiątkami rozstać się trudno ...
Oczywiście-dla biurokracji rosyjskiej im wię
cej «zapreszczenij» tern większa rOl\lcosz i gratka. Gdyby się tak dało «zapretit» narodowi
wszystkiego, nawet powietrza, dopieroż to był
by dla niej raj!
- Polacy nabywają w dalszym ciągu dobra ziemskie w Prusach Wschodnicb. Mają
tek Bobry, będący dotychczas w rękach .niemieckich, przeszedł w ręce polskie. Zapowiedziane jest jeszcze nabycie innych majątków
przez polaków.

Departament policji za M 1523 zawiaażeby robotnikom pozoa nie mającym środków
na przejazd do innych miejscowości na robotę
lub do stałego miejsca zamieszkania, były wydawn,ne świadectwa na bezpłatny przejazd kolejami.
- W pierwszym d.epartamencie senatu
rządzącego w dniu 24-ym maja, roztrząsana
była-jak donosi «Riecz»,- skarga 200 adwokatów przysięgłych i pomocników adwokatów
przysięgłych z Królestwa Polskiego na czasowego generał-guuernatora lubelskiego z powodu dokonanych z jego rozkazu rozstrzelań bez
sądu 17 osób.
W skardze zaznaczono, że
ani prawo o ochronie wzmocnionej, ani nawet
stan wojenny nie upoważniają do karania.
śmiercią bez sądu.
Jako obrońcy prawa, powołani do bronienia go, adwokaci nie mogą
milczeć wobec takiego krzyczącego pogwałce
nia elementarnych zasad prawa, i uważają za
swój obowiązek zawiadomić o tern senat, jako
organ powołany do strzeżenia prawa.
Wśród senatorów powstały gorące spory co
do tego, czy spra wa ta może być rOl.trząsaną
w senacie, przyczem kilku senatorów lIyło zdania, że inkryminowane rozporządzenia dotyczą
działalności zarządu wojskowego i kontrola nad
- Sędziowie pokoju w Petersburgu pp.
niemi należy tylko do monarchy.
Po długich naradach senat uznał się za kom- Korsz i Czernow przybyli do gmachu więzie
petentnego IV tej sprawie i postanowił zarzą nia śledczego i na zasadzie art. 10 i 11 zażą
dali przedstawienia wszystkich dokumentów,
dać niezbędnych wyjaśnień.
Senatorowie Szamszin i StremoucholV do- dotyczących więźniów, osadzonych w tern wię
magali się przekazania sprawy ministrowi zieniu, aby sprawdzić, czy prawnie ich uwię
sprawiedliwości, w celu pociągnięcia do odpo- ziono. (Prawo sądowe Aleksandra II przyznawiedzialności podpisanych na skardze adwoka- wało takie prawo sędziom pokoju w ich rewitów przysięgłych i ich pomocników, ponieważ rach). Administracja więzienia odpowiedziała
nie są oni ani poszkodowanymi, ani intereso- sędziom, że bez pozwolenia prokuratora nie
wanymi, ani nawet świadkami naocznymi w tej może zgodzić się na takie sprawdzenie. Wówsprawie. Wniosek ten nie znalazł wszakże czas sędziowie odeszli, zapowiadając, że przyjdą ponownie po odpowiedź.
O tym bezprzyuznania i zostal odrzucony przez senat.
- Wbrew rozporządzeniom. Jeden z u- kładnym fakcie dyrektor więzienia śledczego
wolnionych za unarodowienitr szkoły nauczy- zawiadomił niezwłocznie ministra sprawiedlicieli ludowych z dyrekcji nauko IVej kaliskiej wości.
udał się-jak donosi «Dzwon Polski»-do naczelnika odnośnej d~rekcji z zapytaniem, jak
stoi sprawa powrotu nauczycieli na dawne sta"Słowa"
nowiska, gdyż, o ile mu wiadomo, ministerjum
oświaty wydało w tym względzie odpowiednie
«Ludziom zachodnim, przypuszczam, wyda się
rozporządzenie. Pan dyrektor, uśmiechnąwszy adres Izby dziełem marzycieli politycznych.
się, odpowiedział, że postąpi z uwolnionymi jak Ja, który się tu zblizka przypatruję, autorom
będzie uważał za właściwe. Na poparcie słów tego dzieła, z najwyższą trudnością dostrzegł
swoich przytoczył, jako przykład, swoje rozpo- bym w nich marzycieli.
rządzenie, zupełnie przeciwne rozporządzeniu
Są to radykaliści. Ale są to radykaliści
ministerjum oświaty, wydanemu w jesieui ro- na chłodno! W Rosji wszystko jest radykalnem:
ku ubiegłego odnośnie do języka wykładowego i w publicznem i w prywatnem życiu, i kon~v szkole gminnej IV Kramsim w powiecie ko- serwa.tyzm i liberalizm,
publicystyka i literatura.
nińskim.
domił gubernatorów,
stającym bez pracy,

Feljetonista

o Kadetach.

TYDZIEŃ

6

Od I IVana Groźnego, który wszystkie tradycje połamał i uczynił z życia publicznego
jedną «tabula rasa», wszystko w tern kraju
zaczynało się jakby nanowo.
Nic tu niema
pod sobą tradycji, nic niema za sobą przeszłości,
nic nie zdołało okrzepnąć w formie
czy to cnoty narodowej, czy instynktu rasowego IV społecznym organ izmie.
Przerażający radykal izmem swoim adres do
trOllU- CO on właściwie na przestrzeni rosyjskiego życia łamie?
WłasnoŚĆ prywatną ziemską? Tej miliony
rosyjskie nie znają.-Prawodawczą rolę izby
wyższej? Ta izba nigdy
prawodawczą nie
lIyła . -Prawa zasadnicze państwa? Te nigdy
nic były praktykowane.-Równouprawnienie uciśnionych narodów? Sam naród panujący ża
dnych praw nie miał.
Działacze rosyjscy przyszli niejako rozłożyć
s i ę na stepie, gdzie wszystko jednakowo jest
polem i wszystko jednakowo jest drogą.

*

kadecka wydawała się zagrożoną i słabą, kiedl prawica partji groziła secesją" co też zaraz nastąpiło, był to moment kiedy nikt z kadetów w marzeniach nawet nie przewidywał
tak świetnych tryumfów wyborczych. Zabezpieczenie sobie jakichś sześćdzies ięciu polskich
głosów sojuszniczych IV Izbie było \vtedy aktem
całkowicie realnej polityki.
Teraz oto przypuszczalna opozycja zapanowała nn. całej linji. Sześćdziesiąt głosów polskich niewiele dla niej znaczy. I odrazu autonomjn. polska ukryła się gdzieś w głębiach
kadeckich ...
Zginęła?
Nie. Mówią, że jest. Tylko jej
wcale nie widać.
To mają być marzyciele? .. Idealiści? .. »

............ ...... .. . . . .

M 23

ra posłów: Mateusza Manterysa, Józefa Ostrowskiego Józefa Błyskosza i Piotra Wasilewskiego; prócz
tego "Naród" zamieścił kilka korespondencji z Izby
podznaczonych kryptonimem Wieśniak.
- < Wiadomości Częstochowskie . poświęciły JW 80
Elizie Orzeszkowej, która w roku bieżącym obchodzi
40-lecie swej pracy literackiej.
< Przegląd Górniczo-Hutniczy ., pismo fachowe.
wychodzące w Zagłębiu Dąbrowskrem, z d. 1 lipca
zostaje, po pewnej przemie, wznowione.
- < Przegląd Rolniezy '-pod powyższym tytułem
wychodzi od niedawna w Warszawie starannie redagowany tygodnik "poświęcony rolnictwu na ziemiach
polskich". Podpisuje nowe pismo p. Jan LutosIa I\ski.
- Projekty ustaw samorządu miejskiego w Królostwie Polskiem, zebrane i słowom wstępnem opatrzono p. Adolfa SuligolVskiego, rozesłało swoim prenumeratorom "Słowo" warszawsk ie .

Nie - to są radykalni-realiści i dlatego to
tak łatwo wzięli na lep pięknych obietnic naszych radykalistów-ideologów.

właśnie

Wszystkim łaskawym, którzy oddali ostatnią
posługę siostrze mojej ś . p. Zofji Jeziorańskiej ,
a w szczególności wiel ebnemu księdzu kanonikowi SałaciliskielJlu , szanownym wikaljuszom parafji piotrkowskiej, wielebnym księżom Jjabędzie
i Lipińskiemu, przyjaciołom i życzliwym, jak ró-

~

Narodowości

*

*

Radykaliści-uie marzyciele.
ich może o nadmiar trzeźwości.
Z siłą się tylko liczą.

PIOTRKOW SKI

w Izbie.

Posądziłbym

0(0 w 0( 0 luwnież zacnym gospodarzom i rolnikom wsi i koliczba Izbic dności
lonji Byki, którzy nietylko obecnością swą, nie·
Rosjanie.
75.7 78.8
330
boszczkę uczcili, ale przyjacielską, pomocą i ży
Ostatecznie adres jest tylko szeregiem de- J?olacy
6.6
12.0
58
wym udziałem, serdecznego współczucia dowiedli,
zyderatów. Można tam było równie dobrze Zydzi .
3.2
3.5
14
najgłęb.-;z e niniejszem składa podziękowanie
przyjąć dążenia do ośmiogodzinnego dnia ro- Tatarzy
2.5
2.0
501 (1-1)
Brat pozostały z Rodziną. .
11
boczego, jak przyjęto inne rzeczy, np. zniesie- Litwini
1.5
1.9
7
nie prywatnej własności ziemskiej. Ale robo- Niemcy
0.9
4
1.4
tników jest w Izbie tylko cztornastu, a po za Łotysze
1.3 Licyta.cje W obrębie gubernji piotrkowskiej.
1.4
6
Izbą stanowią oni led wie w kilku miastach Estowie
1.2
1.0
5
W dniu 18 czerwca w magistracie m. Piotrkowa na
siłę.
Odrzucono więc poprawkę robotników. Wołochy (Besarabja) .
0.5
1.3 trzechlet.nią konserwację studzien miejskich, od sumy
2
243 rb.
W sprawie agrarnej można lIyło· bez żadne Baszkirzy (Baszkurtowie)
1.7 rocznej
0.5
2
- 11 czerwca w Zarządzie dróg okręgu warszawgo uszczerbku dla polityki kadeckiej przyjąć Czuwasze
0.2
0.5 skiego na restaurację dróg szosowych w okręgu łódz
1
jedną z licznych poprawel\, proponowanych Bułgarowie .
0.2
0.1 kim, od sumy 14565 rb. 27 kop.
1
przez agrarjuszów; byłoby to bez szkody dla Ormianie.
-- 12 czerwca IV m. Piotrkowie w skł adzie drzewa
0.2
0.1
1
era Fisza i Emanuela Fiszmana i IV mieszkaniu
rządzącej partji.
Tak, ale i bez korzyści. Reszta
0.0
0.3 Maj
O
Majera Fisza na sprzedaż mebli i drzewa budulcowego,
Odrzucono poprawki-w Izbie jest masa chło
442 100.0 100.0 od sumy 313 rb.
pów.
- 11 czerwca w urz\)dzie p-tu brzezińskiego, na
Co jednak naj lepiej charakteryzuje pozytysprzedaż do rozebrania starych j atek do sp rzedaży mię
sa, od sumy 351 rb. 52 lwp. in plus.
BIBLJOGRAFJA I PRASA.
wne usposobienie kadetów, to ich stosun ek do
- ] 5 czerwca w Przygłowie we młynie na sprzedaż;
autonomji polskiej. Tę autonomję przyjęto na
. Naród . zam ieścił szereg ciekawych li stów pi- 1) cylindrów i żubrowych maszyn, od sumy 150 rub.;
jesiennym zjeidzie kadetów w Moskwie, jak sanych przez posłów-włościan członków Koła Pol- 2) konia, turbiny, perlaka i l>amieni francuzkich, od
pamiętacie.
Otóż był to moment, kiedy partja skiego w Petersburgu. Listy te wyszły z pod pió- sumy 600 rb.
~

ć)

•C1~CZNĄ'
~~iZLe;i;:
CZEKOIt\OE

p()święcone sprawom przemysłu
szczególn ości IV Królestwie Polskiem,

Zatwierdzone przez JW. Ministra
Spraw Wewnęt.rznych i kaucyjonowane
pod flrmą

IE~PODZIANKA!!!

IV

ka.żdego miesiąoa.

1

Willa "Piotrkowianka"
24.

górniczego i hutniczego wogóle, a

Ucząc się języka francuzkiego
z II-go kursIl "Samouczka Polsko - FnlJlcuzkiego", napisanego
PRZEDPŁATA:
przez Plato v, Reu ssn era, znaw Dą.browle :
z przesyłką. pocztową:
lazłem IV t.ejże książce niespodziewanie kUpOlI, za który otrzymałem
rocznie. . . 10 rb. - k.
rocznie...
. 12 rb.
od autora 6 tomów dzieła pod tyto
półrocznie.
. 5 rb. - k.
półrocznie.... 6 rb.
"Wen' Jlętrzne dzieje Polski za
kwartalnie . 2 rb. 50 k.
kwartalnie,... 3 rb.
Stll ui sława Augusta przez Ko500 (3 -- 1)
Cena jednego numeru 60 kop.
rzoua, wartoś c i rb. 16, jako preAdres redakcyi: Dąbrowo. (gub. Piotrkowska), w gmllchu resursy.
mJum bezpłatne, w nagrodę za pilność i
wytrwałość IV nauce.

wychodzi l-go i l5-go

Zuliopane.
]łowotarska

.J

"PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY",

460 (12-8)

ul.

e

s 3

czasopismo,

~ DOSTAĆ MOŻNA WSZE,DZi~

Pokoje z cal'odziennem utrzymaniem.
Kuchnia zdrowa. Wspaniały widok na
Tatry.
491 (5·-3)

)y

SOLEt

WodY

mlnCr~;t81;~Z;~;~~~~

Sezon od 20-go maja
do 20-go września.

F1·anci!~zelc (l-ry!Jzka, Szcz"kociny,
gub. Kielecka, d. 7 maja 1906 roku.
497 (3-2)

W

zakładzie

naukowym VI klasowym żeńskim

Nowowzniesiony, wszelkim wymaganiom

hygieny i komfortu odpowiadający zakład kąpielowy. Ceny nizkie.
Kąpiele mineralne siarczano - słone, mułowe ogólne i częściowe, ługowe, gaOgłoszeń" zowe. Mecbano-elektroterapja i gimnastyka lecznicza.
Hotel z restauracją, salą balową i teatralną, mieszkania w willach dobrze
Otwarte w Warszawie przy ulicy Wierz·
bowej X~ 8, wprost Niecałej. - Telefonu urządzonych. Sklep spożywcżo - galanteryjny .
Przedstawienia teatralne, koncerty, reunjony, stała orkiestra, czytelnia, wy~ 416. -- Kantor otwarty od 9-ej rano
pożyczalnia książek, gimnastyka ogrodowa, tenis, krokiet, wycieczki.
egzam ina dla nowowstępujących odbywać
do 10 wieczór
Dojazd przez KIELCE (Iw. Dąbr.), zkąd szosą do samego się będą od 5 do 15 czerwca; zapisy cozakładu.
dziennie do godz. 2-ej pp.
496 (3-2)

JóZBfy Ga~atniGkiBi

"Warszawskie Biuro

Senatorska 32 w Warszawie

Doświadczony

korepetytor

Wynajmować

mieszkania jedynie przez kantor hotelowy.

Adres: st. poczt. STOPNICA, gub. kielecka.
studeut medycyny
Kierownik zakładu Dr, Wlo<lzirn.ierz Danie~ski.
poszukuje kondycji na wsi, na całe lato. 495 (3-2)
Asystent zakładu Dl'. Wacla~ linoW.

)(upię fortepian
p-\ O-~-~-.iJ-rr-V1-c-y/-I1l-0-W-~-1J-YJ- ~agł~b~r~d~~I~i.e'Of~~tyP;·~I;jt!~j:j K~en~i:~

-c-c-o-I--

~V:'d~I~I~!~~k~!j. Kaliska, dom ~~~Ój(~t~1) -R"":"'I-·-C....:...I'-n-u--s---S~-I·
Mniejsze i większe part je

~A· d
j ,,11 O U

\\

JJ

lJ

II~

Administracji .Tygodnia . dia .Bemola •.
502 (2-1)

\\

W prr(O)s~~Ug

przyjemny w smaku, w działaniu przewyższa olej płynny. Dostać można we wszykupuj~ ch\)tnie Cukiernio K. Szymo.il- stk ich aptel,ach i składach aptecznych. Wyłączna reprezentacja na Cesarstwo i
ski ego lV PiotrliolVie.
494 (22-2) gub. Król estwa S. Erlicll i St. Lllxeubllrg, WarSZlmn, SieIIno. V. 467 (8·8)
W drukami M.

D obr zański rgo

w Piotrkowie.

Właściciel

Do dzisiejszego numeru
32

powieści

dołącza się

arkusz

p. t.

«O R L Ę T A».

i Redaktor

1Iirosław Dobrzański.
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To, co tam uj~zat, musiało być dziwne, niespodziane,
bo najpierw drgnął, potem znieruchomiał i
patrzył, patrzył, nie słysząc nawet, że turkot w alei
coraz sią przybliża, by nagle odrazu ucit:hnąć:
Za to, po niejakiej ch wili rozległy się szybkie
kroki trzech nadchodzących ludzi i głos jednego z
nich:
Czy wziąłeś klucze z sobą?
Wziąłem jaśnie panie.
Otwieraj więc. Latarnie są w środku. Zanim Jakób z wozami i ludźmi przybędzie, możecie
sikawki na dwór powytaczać. A to co znowu? .. Wszak
tn otworzone!
I drzwi do szopy skrzypnęły.
Wszystko to zaszło tak raptownie, że nim 01'wid mógł przeczuć nadchodzącą burzę-piorun padł!
Katastrofa była nie do powstrzymania.
Bóg jeden chyba mial moc jej zapobiedz, gdyby nie z Jego nastąpiła woli.

zajmujące;

W tym samym czasie do pokoju Wini wbiegła
Justyna z miną zagadkową.
Grzywkę miała rozwianą, ' oddychała szybko, jak
ktoś zmordowany biegiem.
- Panienka nie chce wierzyć, że duch się pokazuje, a on jest znowu, świeci w starym szybie. Na
własne \\'idziałam oczy.
Chodziłaś tam?
-- Jego widać z naszego ogrodu.

-
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Jest zdaje się. Czy koniecznie chcesz
z nim widzieć?

się

Chciałbym.

Interes?
Mój osobisty, --mruknął ponuro Starowolski. -Zniedołężniałem, sił już brak, trzeba się podać
do dymisji. Niech sobie wezmą kogo innego. Mnie
czas odpocząć, o, wielki czas! - zakOl1czył głosem
stłumionym.

- Czy nie zanadto bierzesz pan do serca zmartwienie swoje, - rzekł serdecznie Orwid. - Uciekinier
lJOwróci na łono rodziny, młoda żona mu przebaczy
jeśli kocha prawdziwie, a wnuczek na .•.
Staro wolski przerwał mu w pół słowa.
Machnął ręką, gorzki uśmiech wykrzywił mu
usta.
- Skoro zdrowe ziarno marnie zaplonuje, to
czegóż po zbutwiałem można się spodziewać? .. Jam
się pysznił, widząc w nim kolumnę z granitu, a to
był tylko zwykły (,dzisiejszy człowiek».
- Ale nie! dodał z mocą. - Onby mnie nie
zawiódł. Jeszcze żaden Staro wolskI nie zeszedł z prawej drogi. To robota... drugiej strony. Bodaj ją!..
Urwał nagle i dłoń wyciągnął na pożegnanie.
- Bądź pan zdrów! Trzeba iść raz z nimi
zakończyć.

Drogi panie,-zaczął Orwid: ściskając rękę
- w takim stanie ducha nie ' chodź pan tam
lepiej, bo wszak i oni rozżaleni. Zamiana słów gorzkich nic nie naprawi, a zawsze szkodę moralną przy-

podaną
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nosi. Zostawić to czasowi, a wreszcie napisać, skoro
pan chcesz już koniecznie.
- Hm: dobra rada, -mruknął Staro wojski. Po co się będę rozkrwawiać-napiszę ... Dziękuję, panie Witoldzie - dodał i oczy mu złagodniały. - Spodziewam się, że i nadal nie zapomnisz pan o nas.
- Nadto dużo doś wiadczyłem pańskiej życzli
wości, abym mógł o niej kiedy zapomnieć,-rzekł ze
szczerością młody człowiek.

Rozstali się.
Jeden ruszył z powrotem do domu, drugi zaszedł do kantoru po jakiś rachunek.
A co! -zagadnął go chudy kasjer złośliwie
stracimy plenipotenta.
Kto wie, czy stracimy.
- Miałby rozum, bo naprawdę o co mu r.hodzi, Mirscy dalelw większą powinni mieć pretensję
do niego, jak on do niell. Zabawny dalibóg człowiek,
Niema wcale wyglądu człowieka zabawnego.'
- Et, pozuje! Albo też cała ta historja wygląda dramatyczniej, niż ją przedstawiają. Nad awanturlq romansową nikt przecie nie rozpacza.
- Tak pan sądzisz?
- Ja naj mocniej jestem przekonany, że wycieczce do Paryża towarzyszy deficyt, cichaczem w
kasie załatany przez papę dobrodzieja. I ztąd ta jego rzadka mina i tlcsperackie projekta.
- Mój panie,-rzekł zimno Onvid, nie mogąc
dłużej \vytrzymać, - niema nędzniejszej roli, nad rolę

=V9G-

ście i trzeba tylko iść ostrożnie, by mód z się dostać
pod okienko, Lecz czemuż go nie 7,:asłonili?. To dziwne! A nuż stoi jaka warta. Nie rad bym się z nią
spotkać.

Zacisnął

silniej trzcinę w ręku, zwalniając krocel wyprawy był już niemal przed nim.
Szopa czerniała pośród mroków nocnych, przybierając kontury coraz wyraźniejsze.
Podłużna jasna smuga złotawego światła, jaskrawo od czarności taj odbijała.
- Do licha! -szepnął Orwid, -Ależ to nie z
okienka. Ono najpewniej zastawione i tylko w ~cia
nie musi być szpara przy białem dniu niedostrzegalna i przez nią płomień się dobywa, zdradzając swą
obecność,
Duch ani się spodziewa, że może być
widziany, chociaż, jeżeli uszy ma, powinien już był
dzisiaj słyszeć, iż o nim wszyscy prawią, Szczególne
to zaiste; nic a nic nie rozumiem, ważniejsza jednak
kwestja, czy będę mógł co widzieć.
Podsunął się, nie czyniąc najlżejszego szelestu i
po minucie sprawdził z ukontentowaniem słuszność
swojego domysłu.
Gi'ube deski, z których szopa była zbudowaną,
łączyły się Z3 pomocą biegnących wzdłuż listew i
takiej właśnie szerokiej listwy) w samym środku poku,

gdyż

łudniowej ściany brakowało.

Szpara

była

tak

duża, iż

przez

nią

z

łatwością,

całe wnętrze dawało się widzieć.

Orwid

stanął

i ciekawie wzrok w głąb

ZR11uścił.

