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OGŁOSZENIA
Za ogłoszenie l-razowe k. 10
od jednoszpa,ltowego wiersza
petitu.
Za ogłoszenia kilkakrotne
po kop. 6 od wiersza.
Za reklamy i nekrologi, oraz
ogłoszenia zagraniczne po
kop. 12 od wiersza.
Za ogloszenia, reklamy i nekrologi lIa l stronie po k. 20.
Za dołączenie l kartki anneksu rb.10.
Za tłumacz. ogł. z Języ],ów
obcych 110 k. 2 od wiersza.

PUENlJUERA1' A
W MIEJSCU:
rocznie . . rb. 3 kop. 60
pó łrocznie . rb. l kop. 80
kwartalnie. rh.--kop. 90
Cena pojeclYllczego numeru
kop. 8.
Dopłata za odnoszenie k. 15
kwartalnie.

z PRZESYŁK4:
rocznie

ł

J>iołrkowski

.

. rb. 4 l,op. 80
. rb. 2 kop. 40
kwartalnie . rb. l kop. 20
półrocznie
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Przypominamy, że czas odnowić prenumeratę na kwartał III r. b.,
oraz prosimy o uregulowanie dawnych należności.
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Obowiązki

demokracji.

Wynik wyborów do Izby

Państwowej

eebal do Tomaszowa-Lubelskiego z oddziałem dził dobitnie zwycięztwo dwóch
ocznym. Povvraea 23 lipca.
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kratyzacji

stwierzasad-koniezasady demo-

społeczm'lstwa.

Zrozumienie togo-mówi pismo ludowe «Naród»- - że ouecnie w Polsce rząd moralny przeOSpę świeżą
chodzi do szeroldch mas ludowych, nakłada
wiellde obowiązki na wszystkich tych, którzy
Z Instytutu Szczepienia Ospy D-ra Stępniewskie
go w Warszawie posiada stale Ila sl(ładzie Apteka dbają o dobro całego narodu. Chcemy przeJ. Chwedkowskiogo i A. Cieślewskiego . 603 (2-1) cież wszyscy, żehy kraj nasz był bogaty i potężny, żeby wszystl<im jego mieszka11com jaknajlepiej się działo, żeby przyszłość nasza była jaknajlepsza.
Przyszłość ta zależy zaś od tego, czy dobrze
się potrafimy rządzić, czy będziemy wiedzieli,
jak sprawami naszemi kierować! Ponieważ zaś,
jak już wspominaliśmy, kierownictwo to ma
przejść w ręce ludu, więc od tego, jak ten
lud potrafi się do tego zabrać, będzie zależała
przyszłość nasza.
Nie możemy zaś ukrywać przed sobą, bo
zbyt to jest jasne, że w narodzie naszym dużo
jeszcze jest ludzi ciemnych, dużo nie rozumiejących tego, co się naokoło dzieje, nieumieją
cych żyć w gromadzie. Kto więc chce, by
przyszłość narodowi zapewnić, ten musi u ważać za pierwszy swój obowiązek wytężenie
wszystkich sił dla materjalnego i umysłowego
D R U Ii: I:
poduiesienia warstw ludowych.
"Mieszkania do wynajęcia" Przewidywało to już oddawna stronnictwo
demokratyczno-narodowe, pracowało więc usiloraz:
nie w ciężkich warunkach nad oświatą ludu
i nad poprawieniem jego dobrobytu i jeśli dziś
"Kontrakty najmu"
włościanie polscy stanowią istotną część naropoleca
du,
to w1ele w tem zasługi tego stronnictwa.
504
DRUKARNIA M. DOBRZANSKIEGO. (3-1)
Jeśli Ind polski stanął do wyborów, i przeprowadził je z godnością, to oprócz przyrodzonych
tego ludu zdolności, taważyła tu i praca pośród
Rebkeja "ty go ania"
niego demokracji narodowej.
Wybory powinny były upowszechnić tę dla
Z dniem 1 lipca )Jrt'zeniesionq zostanas oczywistą prawdę, że interesy warslw lunie na Bykowskie-Przedmieśet'e M
dowych są teraz naj ważniejsze, wśród całego
45 (dom W-ejWyg'rzywalskieJJ~ TÓg
społeczeństwa i powinny pobudzić jaknajliczniejalei (}menta1'neJ~ 'U wylotu uiicy To- sze jednostki do usilnej a wytrwałej pracy.
Bo cóż to znaczy-że lud obejmuje kierowni'ruńskieJ~'
ctwo narodową polityką? To znaczy, że już
Drukarnia i paminisłracja "tygoDnia" przy obecnym sposobie wybierania posłów, a
pozostanie nadal w dotychczasowym tern bardziej przy powszechnem i bezpośredniem
lokaht przy ulicy Kaliski~j J\p 9 głosowaniu, od chłopów i robotników zależeć
przeważnie będzie, kto będzie posłem, że IV ra(dom W-go 8oczol'owskiego).
zie wprowadzenia samorządu w powiatach i
w miastach, również lud o biegu spraw decy-

dować będzie. Trzeba więc, ażeby jaknaj wię
cej ludzi było przygotowanych do samodzielnego prowadzenia i załatwiania różnych spraw.
Dążenie do tego jest istotną pracą demokratyczną, bo demokracja nie polega na pięknych
ouietnicach, na schlebianiu ludziom ciemnym,
byle ich dla swoich celów pozyskać, ale polega na wskazywaniu dróg, któremi warstwy ludowe dążyć powinny do poprawienia swego
bytu, a zwłaszcza na przygotowaniu tych warstw
do samodzielnej, politycznej i społecznej działalności.

Że

samo oddanie władzy w ręce ludzi niejej sprawować nic na wiele im się
przyda, na to mamy najlepszy dowód w naszym samorządzie gminnym. Gmina mogła
wiele robić i wiele postanawiać, wszyscy gminiacy mieli w niej równy głos. A jednak ta
gmina, wielce co do swoich urządzeń demokratyczna, długo uyła prowadzona według woli
jednego pisarza, bo składała się 7. ludzi ciemnych i nieumiejących sobie radzić. Dopiero
trzeua było długoletniej pracy i oświaty wśród
gminiaków, aby nauczyli się korzystać z praw
samorządu glIJinnego. Tak samo jest ze wszelkiemi innemi prawami: niedość je posiąść
trzeba jeszcze umieć z nich korzystać!
W jakiż to sposób ma się lud wiejski przygotować do spełnienia tych zadań, które niezadługo nań spadną? do samodzielnego życia
politycznego i społecznego?
Przedewszystkiem, wydaje się nam, że doskonałą szkołą jest udział w życiu gminy; tam
może każdy się zaprawić do myślenia o interesach ogólnych i do załatwiania spraw całe
go ogółu hez nicz.yjej pomocy, na własną
odpow i edzialność .
Musimy zatem teraz znów
nawrócić do pracy w gminach, nieco w ostatnich czasach zaniedbanej; musimy szykować
się do udziału w przyszłym samorządzie ziemskim powiatowym, a może i w pracy ustawodawczej dla całego kraju.
W drugim zaś rzędzie musimy sig zabrać
do zalv7:adania ?'óżnych stowa?'zyszdt, które i
korzyść wiolką przynoszą i są znakomitą szkołą życia społecznego.
Nowe prawo o stowarzyszeniach bardzo nam to ułaLwia.
Na pierwszym miejscu stawialibyśmy Kółka
t'olnicze, które obecnie można zakładać na pożytek warsLwy włościańskiej, dalej idą stowaumiejących

rzyszeniet hedytowe, straże ogniowe, koła Macierzy szkolnej, gniazda Sokołów (te dwa sto-

warzyszenia

już zostały

zaregestrowane).
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«Pod wpływem wieści z nad Jewyo stosunku kadetów do autonomji Polski, postępowa
demokra~ja łzy roni, niedwnznacznie dając do
zrozumienia, że gdyby ona reprezentowała naród w pałacu Taurydzkim, sprawa autonomji
innyby obrót wzięła. Czy być może? Jakto,
więc ci kadeci, których tak sławiono, odrzucają autonomję dla tf:'go, że p. Nowodworski
złą mowę wygłosił? Więc dla tak błahego powodu kadeci liberalni, demokratyczni kadeci,
z którymi tyle narad od,byli niemniej liberalni,
niemniej demokratyczni Swiętochowscy, Kempnerowie i inni, ukarali cały naród, pozbawili
__
go autonomji? Więc ci wielcy szermierze wolności jeszcze nie uświadomili sobie, że ujarzmienie i gnębienie narodu jest hańbą dla naŁ
rodu ujarzmiającego? Vi7ięc ci idealiśd, na których nam wskazywano, że oni, oni jedni, nie
rewolucja, tylko oni dziś zbawią Polskę, tra- Formuła agrarna rosyjska w zastoso- ktują autonomję jako przedmiot targu! O wielwaniu specjalnie do Królestwa jest poprostu cy menerzy postępowej demokracji, umilknijcie
nonsensem. Wykazał to świeżo na podslawie i nic mÓII'c;ie ani o kadetach, ani o autonomji,
cyfr jeden z posłów uaszych na szpaltach «N[t- bo was to najbardziej kompromituje».
rodu », codziennego pisma dla ludu wiejskiego.
~~Oblicza on, że, w razie wywłaszczenia całej
własności większej, oraz sl(arbowej, z wyjąt
Idem, n~turalnie, lasów, mogłoby w Królestwie
w"Russk. Wied." p. Lednicki tłumaczy
pójść do podziału między włościan 5,327,168
powstanie i cel partji autouomistów. Wstąpili
morgów. Tymczasem beuolnych włościan ma- do niej . Polacy, Litwini, Białorusini i Rosjanie
my w kraju 1,106,024 rodzin. Gdyby zatem z Litwy i Białej Rusi, wobec czego posłowie
nadać gruntu bezrolnym, na każdą rodzinę polscy z tych krajów nie przyłączyli się do
wypadłoby po 5 morgów. Nie byłby to jednak
Koła polskiego z Królestwa. Autonomiści uwawcale podział spra wiedli wy, bo pokrzywdzeni żają za swoje ~mdanie obronę interesów miejbyliby si gospodarze, co dziś mają po jednej scowych i krajowych, przeciwstawiają szeroki
mordze. W razie uwzględnienia i małorolnych samorząd miejscowy zasadom centralizmu pal'lwypadłoby na rodzinę po 4 morgi gruntu. Wystwowego. Wszelkie otJawy, że ta partja osła
żyć jednak na 4-ch morgach bez zarobków,
bi czynniki postępowe i skieruje je «na prawo»,
które przecież liez d worów odpadną, jest wprost nie mają podstaw. Do partji należą osoby o
niepodobieństwem. Dla utrzymania rodziny wło
tak wyrobionych przekonaniach politycznych,
ściańskiej potrzeba u nas średnio 12 morgów .
że niema obawy, aby partja podążyła «na praGdyby zaś z wywłaszczonych gruntów folwar- wo»; przeciwnie, czynniki bezpartyjne, przyłą
cznych dopełnić tylko już istniejące nadziały czywszy się do tej frakcj i, będą zmuszone zawłościańskie do normy 12-morgowej, to okaże wrócić na lewo . Program frakcji pozostanie
się, że dla bezrolnych pozostanie 164,097 morzawsze . w ścisłej zgodzie z zasadami partji
gów, które starczą (po 12 morgów) dla 13:675 konst.-dem . Co się zaś tyczy Icwestji narodorodzin. Ostatecznie zatem dla miJjona rodzin wościowej, to «żaden z członków partji autowłościallskich w każdym razie brak będzie w
nomistów niema zamiaru wysuwać je na poPolsce gruntu.
rządek dzienny, zanim nie zostaną rozwiązane
Proste to oblic;zenie wykazuje najlepiej całą wszystkie kwestje ogólno-państwowe, stanowią
monstrualność pomysłu tych «postępowych»
ce pierwszy \yarunek prawidłowego rozwoju
partji rosyjskich, które gwałtem chcą l,raj życia politycznego.»
nasz uszczęśliwiać swoimi pomysłami.
Czyżliy zupełnie tak? Czyż najpierw pp. Ała
djinowie i Anikinowie «zaprowadzą porządek»,
- Numer 20-ty "Prawa ludu" z d. 18 nawet w Królestwie Polskiem, a dopiero pob. m. Pismo to, wydawane przez partję so~jal tem uzyska ono autonomię?
no-demokratyczną w Krakowie, przeznaczone
Wyjaśnienia p. Lednickiego nie zadowoliły
jest dla ludu polskiego. Zobaczymy, jak go tam przecie p. l\iaksimowa, który w tych samych
uczą. W artykule p. t. «Zkąd się wzięła szla«RussIe. Wied.» robi mu taki zarzut: «Jeżeli
chta» pisze p. Andrzej Skiba co następuje:
program autonomistów pozostanie ?:awsze w zu«... Polską się podzielili Rosjanie, Prusacy i pełnej zgodzie z zasadami partji konst.-demoAustrjacy, jak bochenkiem chleba. Tak to zgi- kratyczllej, po cóż tedy tworzyć nową parlję? ..
nęła Polska w 1795 1'. Po upadku Polski poNie będzie przecie autor dowodzić potrzeby
łożenie włościan nic się nie zmieniło, bo szlachistnienia dwóch partji, mających ten sam procic po dawnemu robił z włościaninem, co gram».
chciał. W tej zaś części Polsld, co pod Rosję
poszła, włościaninowi było jeszcze gorzej, bo
- "Narodnyj Wiestnik" zaś pisze:
«Ogromna ilość mówców w Dumie w spratu rząd pozwolił sprzedawać oddzielnie każde
go włościanina, nie przymierzając jak bydło; wie agrarnej, ilość która rosnąć nie przestaje,
sprzedawała też szlachta dzieci od rodziców, mimowoli wzbudza uczucie całkiem uzasadniobrata od brata. Losy jednak zaczęły się mścić nej trwogi. I logicznie i psychologicznie jest
i na szlachcie. Rosjanie, Prusacy i Austrjacy zrozumiałem, że o tej kwestji będą mówić,
wzięli się do szlachty i zaczęli im odbierać bardzo dużo mówić.
Wypowie się w Dumie
różne prawa, nakładać ciężkie podatki i brać Państwowej 100, może 150 mówców. I im daich do wojska. Szlachcie to poszło nie w smak, lej posuwa się opracowanie zasad reformy ziembo pamiętała dawne czasy, dawajże się bunto- skiej, tern wyraźniej zaznacza się różniczko wawać. Bunty te jednak się nie udawały, bo szla- nie się partji wewnątrz izby poselskiej. Do niechta była za słaba, aby dać radę, a włościan dawna jeszcze tak jednomyślna opozycja wobec
polskich te bunty i po\,"stania mało obchodzi- wspólnego wroga, zaczyna się parcelować».
I u rządu świta już myśl-demagogicznego
łp ...
Czytamy dalej w tym samym ustępie, że kroku. Dlaczegoby nie powiedzieć, wskazując
powstanie Kościuszki, to powstanie «przeciw na Dumę: «miłe dziatki, widzicie, że tam tylwielkim panom i Moskwie», a Bartosz Gło ko palliają, że to jest paplanina jedynie; ajak
wacki, którego «narodowi demokraci lubią wy- doszło do istoty rzeczy, to oni tylko się kłócą
chwalać» po powstaniu był gnany «na pań- i nie są w stanie dojść do jakiegobądź rezultatu. Co prawda, obiecują oni gołębia-na daszczyznę batogiem».
.
W ten sposób uczą socjaliści lud polski.
chu, ale czy nie lepiej wam otrzymać od nas
natychmiast wróbla-i mieć go już w garści...»
- "Uobotni1i", organ P. P. S., zabrał znoGazeta domaga się przeniesienia sprawy
agrarnej do samorządów lokalnych, w !,tórych
wu głos o-postępowej demokracji:
Do tej wielkiej pracy dla przyszłości narodu mają stanąć wszyscy bez różnicy partji,
stronnictw i stanów.
Przy niej nastąpi zbliżenie między ludźmi i
grupami obcemi sobie dotychczas i w ten sposób nawiążą się nowe wę?:ły, łączące nas w jeden spójny naród.
Hasłem naszem będzie zatem: walka o prawa potrzebne dla ludu, demokratyzacja obyczajów i urządzeń, wreszcie praca w gminie i
w stowarzyszeniach przeróżnych.
Niechaj pod temi hasłami zgromadzi się
jaknajwięcej pracowników I
~3OJ3:!)15'
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elementy i siły mIejscowe rozstrzygną jq stosownie do warunków i potrzeb miejsco\rych.
l\1yśl słuszna zupełnie.
- -~4SP~

CENA AUTONOMII POLSKIEJ.
Pod tym tytułem znajdujemy w «Słowie»
bardzo ciekawe dane z Dumy z zakulisowych
tajemnic «związku autonomistów», którym, jak
wiadomo, kręcą dotąd sprytni kadeci, chcąc
go mieć w razie, jeśli się na dobre pokłócą
z «grupą pracujących», na co się jllŻ od pewnego czasu zanosi.
Korespondent «Słowa», opowiada, jak pewnego dnia, IV którym parlament nie obradował, było gwarno w jego ubikacjach i jak
w jednem miejscu natrafił tam na
\yażno narady Związku autonomistów pod przewodnictwom d-ra Haru ewicza, Związku, który niecierpli wie czekał wolnego od posiedzeń" parlamontu
dnia, aby módz cokolwiek po s unąć swoje organizacyjne praco.
Wtedy to właśnie p. Lednicki obracał swój talent, swój urok i swój rozum, aby przekonać aulonomistów, że kwestja agrarna powinna być rozwią
zana wpierw, aniżeli autonomiczna. Wtedy to wła
śnie p. Grabski i p. Harusowicz przekonywali p.
Lednickiego, że-jeżeli istotnie chodzi mu o interesy pol:::ki e-to się fatalnie myli» ...

Ponieważ drugie posiedzenie autonomistów
dnia tego nie przyszło do skutku, gdyż większość
ich rozjechała się, więc i korespondent miał
się już ku wyjściu, gdy oto w kuluarze spotyka - zme bonne f01·tune. Spotkanie to tale
opowiada:
Pędzi właśnie jeden znajgłówniejszych, najczynniejszych i najenergiczniejszych założycieli związku
autonomistów, ..
- Pan z góry?-pyta mnie.
-- Tak.
- Posiedzenia niema?
- Rozleźli się wszyscy.
Jest zmartwiony.
Korzystam z tego, aby wywiad na poczekaniu
zrobić.
- Cóż

ze związkiem?.. Myśli pan, że będzie
chleb z tej mąki?
- Niezawodnie-opowiada mi z przekonaniem.
Potem pyta mnie:
- Pan-posoł?
- Nie, dziennikarz.
Rozmówca mój nie lIadaje sobie już trudu zapytania mnie o narodowość, a jako obcy, nie poznaje
po akcencie, iż ja takżr. obcy tu jestem.
l poczyna mi czynić zwierzenia, które pozwalam
sobie zakwalifikować jako .. niesłychane!
- Myśmy teraz wysunęli agrarną kwestję umyśl
nie-aut-aut. Mamy między sobą takich, z którymi
sobie poradzić nie możemy ...
- Polacy pewno.
-- Właśnie. Otóż dajemy im wybór: albo przyjmiecie program agrarny, albo nic z autonomii. Raz
to musi być zdecydowane na czysto.
- No, a jeżeli nie przyjmą?
- To wykluczy się icb ze związku.
- Czy to można?
- Doskonale. Czy ma pan naszą ustawę?
- Nie mam.
Daje mi natychmiast «ustawę Związku autonomistów fcderalistów~ i pokazuje jej paragraf piąty.
- Ot, widzi pan. Członkami naszymi nie mogą
być ci, klórzy bronią interesów klasowych.
Podziękowałem mu szczerze za informację.
Dowiedziałem się, że na niebie parlamentu rosyjskiego wywija się z mgławic politycznych konstelacja, której nikt nigdy przewidziećby nie mógł:
Związek autonomistów bez Polal"ów.
Nie wiem, kto jest spi?'itus movens Związku (tak
kończy opowiadanie swe korespondent) i kto to
powziął pierwszy myśl taktyczną: zmuszenia przy
pomocy tego związku Polaków do przyjęcia kadeckiego programu agrarnego!.. Ale ta taktyka odsło
niła się już w całej nagości.
Autonomii naszej wyznaczono cenę, za jaką kupićbyśmy ją mogli. Tą ceną, jest-program agrarny
Kadetów!..
... CÓż? «W handlu gniewu niema ... ~
Tylko-są kupcy i-kupcy.
l, myślę, iż my, zanim przystąpimy do targu,
(jeżeli do niego przystąpimy wogóle) winniśmy pomyśleć o tem, ażali nie mamy tu do czynienia z
takimi majstrami, co to pieniądze z góry wezmą, a
towaru nie dostarczą ...

Uwaga słuszna; zwłaszcza, że już się dostatecznie wykazało, choćby z artykułów «Rieczi»,
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Poh:lci pp. ka- kcji do artykułu, który ukazał się w Rieczi
dnia następnego» i w którym daje się do zro~->~zumienia, że reprezentacja polska jest niedomokratycznal..
Jvtowa posła Słeckiego,
Prócz tego «Riec7.», na wzór «Nowej Gazety»,
wypowiedziana w Izbie w imieniu Koła Pol- łączy tendencyjnie nazwiska posłów Skirrnunta
sl<iegG, dnia 6 b. m., była według nas pierw- i t. d. z nazwiskami posłów z Królestwa.
szą w parlamencie rosyjskim w całem zna= J{oło Polslde na stanowisko kierownika
czeniu tego wyrazu mowąpa1-lamenta1·ną. Wska- biura statystyczno-informacyjnego, które będzie
zuje to cały jej układ nadzwyczaj konsekwen- funkcjonować przy delegacji polskiej, powołało
. tny, powiedzielibyśmy, klasyczny. Po umo- dora Stanisława Grabskiego b. docenta uniwertywowanym wstępie, dlaczego Koło zabiera głos sytetu Jagiellońskiego.
wcześniej niż zamierzało, po równie umotywo- - --= ,,:Uacierz" i "Sol.ół" . Komisja guberwanej krytyce centralistyczno-komunistycznego
projektu agrarnego kadetów, następuje świe njalna warszawska ulegalizowała ustawy dwóch
tne uzasadnienie stanowiska, jakie zajmuje w tej instytucji społeczno - kulturalnych «Macierzy
Polskiej» oraz «Sokola» . Ustawę Macierzy do
sprawie Królestwo Polskie.
«Mowa posła Steckiego IV sprawie agrarnej zatwierdzenia podpisali pp.: Henryk Sienkiezaznaczyła w sposób jasny i wyraźny stanowi- wicz) mec. A. Osuchowski, inż. P. Drzewiecld,
sko, zajęte przez Koło posłów Królestwa. Stwier- dor J_ Harusewicz poseł, red. St. Libicki, ks.
dził p. S. na początku, że w interesie kultury J. Gralewski poseł, K. Arkuszewski, red. W. Bryleży rozdrobnienie większej własności ziemskiej, giewicz, prof. M. Brzeziński i red. Ig. Chrzaże chodzi nam, zarówno jak rosjanom, o ró- nowski. Ustawy tak «Macierzy» jak i «Sokownouprawnienie wszystkich obywateli kraju, ła » są normalne dla całego Królestwa - jako zniesienie opieki administracji nad włościań kolwiek oddzielne prowinujonalne tych stowastwem. Ale odrzucamy wnioski agrarne, prze- rzyszeń koła rządzą się zupełnie nie7.ależnie,
dłożone Izbie, bo świadczą o ciasnych poglą autonomicznie.
«}\[acierz» ma prawo do: zakładania, utrzydach ich twórców, bo są przeciwne zasadzie
demokratycznej zadośćuczynienia woli ludu, mania i popierania ochronek, szkół ludowych,
oraz dobru powszechnemu. Mamy własny u- knrsów dla dorosłych analfabetów, szkół ochrostrój społeczny i ekonomiczny, własne potrze- niarek i seminarjów nauczycielskich, czy tel lli
ludowych i bibljotek, szkół średnich i wyższych
by i poglądy własne .
I narzucenie nam przewrotu według formu- wszelkich typów, domów ludowych eUa celów
ły ogólnikowej równałoby się bezwzględnemu, oświaty i zabawy towarzyskiej, urządzania odw stosunku do nas, postępowaniu rządów abso- czytów i wykładów, wydawania i rozpowszelutnych. Nasza ziemia jest naszą ojcowizną. chniania polskich podręczników i czasopism
Nie chcemy ani wspólnoty, ani dzierżawy od naukowych, pedagogicznych i ludowych, udziepaństwa.
I ni.e macie prawa- rosjanie-krę lania kształczącej się młodzieży stypendjów,
pować nas ustawami, pod których panowaniem zapomóg i pomocy naukowych, układania prooddychać nie będziemy mogli, jeżeli zaprawdę jektów budowy szkół i urządzeń szkolnych, jaszanujecie idee demokratyczne, j eżeli szczerem ko też nadzór nad ich wykonaniem i ogłasza
jest wasze hasło: wolność dla wszystkich lu- nia konkursów potrzebnych do osiągnięcia cedów państwa. Poseł Stecki u,derzył IV struny lów Macierzy.
naj właściwsze, i wszyscy, z wyjątkiem zacietrzewionych fanatyl{ów przewrotu agl'amego,
SPROSTOWANIE.
uznać muszą słuszność jego wy,~odów.
(N adesłane).
A zastęp fanatyków zdaje się zwolna szczuW .1\'2 23 «Tygodnia» pomieszczone zo s tało sprapleć».
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są przyjaciołmi
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Zapas rolny. «Nowoje Wremia» dono-

iż, w celu przyjścia z pomocą włościanom
małorolnym, rząd postanowił utworzyć specjalny państwowy zapas rolny w ilości 20 milj.
dzies. z gruntów skarbowych, apanażowyuh,
oraz nabytych przy pomocy Banku włościań
skiego. VY razie, gdyby te grunta okazały się
niewystarczające, rząd przyłączy do projektowanego zapasu państwowego grunta kirgislde.

si,

= Tajny okólnik. l\Iinisterjum spraw wewnętrznych

rozesłało,

jak zapewnia «Riecz»,
tajny okólnik, napod żadnym warunkiem telegramów, choćby nawet adresowanych
do członków Izby, o ile stylizowane są
w «duchu jawnie rewolucyjnym», albo też zawierają «ostre lub jawnie obrażające wyrazy»
w stosunku do władzy centralnej.
Z wiadomością tą łączy się inna: «Gazeta
Polska'> donosi, że telegram wysłany na imię
posła Gralewsldego w sprawie 200 nauczycieli
szkół ludowych-przeleżał tydzień na stacji telegraficznej w Petersburgu niedoręczony adresato
wi. Dopiero l,iedy ks.G.,dowiedziawszy się z pism
warszawskich o wysłaniu telegramu, osobiście
zgłosił się do biura telegraficznego-otrzymał
nareszcie pomienioną depeszę ...
Mało prawdopodobne, a jednak prawdzi.we!
= Poseł Gt'alewsld wniósł w Izbie PaI'lstwowej interpelację, dotyczącą usunięcia z zajmowanych stanowisk 200 nauczycieli ludowych,
za ich stanowisko w sprawie spolszczenia szkolnictwa elementarnego w Królestwie.
= Tal.tyka I{adetów . Riecz) organ kadetów, podając w streszczeniu mowę posła Steckiego, opuściła wszystkie 11stępy akcentujące
do

urzędów telegraficznych
lmzujący nie przyjmowanie

clemokmtyczne stanowisko Kola Polskiego! ..

Korespond ent <d(mjera Warsz.» - zwraca
to «widocznie potrzebne reda-

uwagę, że było

wozdanie z ostatniego nadzwyczajnego ogólnego posied.zenia piotrkowskiego T-wa Wzajemnego Kredytu,
które się odbyło dnia 6 czerwca.
W imię prawdy i ścisłości, pozwalamy sobie podać kilka poniższych uwag \\' celu sprostowania
faktycznego stanu rzeczy-nie pOlemizując wcale
z autorem artykułu i jego osobistemi poglądami.
Referent utrzymuje, że celem nadzw. ostatniego
ogólnego zebrania była kwestja memOljału tudzież
«osobistych podrażnień i ambicji»; wobec tego czujemy się w obowiązku zaznaczyć że wnioski podane
przez tak nazwaną w artykule opozycję tyczyły się
nic osób, a zasadniczycb kwestji podstaw instytucji,
czego dowodem jest porządek dzienny, którego autor
nie uważał za potrzebne in exten50 przytoczyć,
a w którym były przedłożone ogólnemu zebraniu
do rozstrzygnięcia na stęp ujące wnioski:
«Ponowne zbadanie sprawozdania i bilansu za
rok 1905 w związku z artykułem 39 ustawy. Zatwierdzenie takowycb.
Pogwałcenie przepisów porządku dziennego oslatniego ogólnego zebrania § 5.
Prawomocno ść wyborów ostatniego ogólnego zebrania. Niedokładn ośc i wyborcze: unieważnienie takowycb w części lub w calości § 5;). Ustanowienie
prawideł wyborczych § 40.
Żądanie i zasady zwołania ogólnego zebrania w
związku z 33, 34 i 41 artykułem ustawy, wskazówki dla Zarządu i Rady.
Pożądane zmiany co do ulg w wydawaniu pożyczek rolnikom zgodnie z p. [) art. 39 . Wynagrodzenie Członków Rad y.
Ewentualne wybory 2 Dyrektorów i 4 Członków
Rady oraz komisji rewizyjnej.
Bezstronny czytelnik, zestawiwszy treść wyżej wymienionych wniosków, dojdzie do przekonania, że
nie ambicje osobiste grały tu rolę, a li tylko chęć
reformy działalności T-wa.
Uważamy dalej za konieczne zwrócić uwagę autorowi, że przytoczona przez niego pod punktem 2 niedokładno ść że wpisano do protokułu wyborczego
przez omyłkę zamiast jednego dwóch kandydatów
na członków komisji rewizyjnej» wcale nie i stn iała
i poruszaną na ogólnem zebraniu nie była.
Że przebieg obrad był burzli wy, niesforny, w wysokim stopniu nieparlamentarny najzupelniej się
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zgadzamy, czyja w tern jednak wina, obecni na zebraniu raczą sami osądzić.
Wysoce nieprzyjemna i drażli \Va kwestja złożenia
kartki w kwestJi ważności lub nieważności wyborów,
znalezionej przez jednego z członków, upada sama
przez się, ze względn, że oddana została prezydj um
już po obliczeniu rezultatu głosowania.
Zrzeczenie się dwóch C~łonków Zarządu i niektórych członków Rady nastąpiło już po unieważnie
niu icb wyborów .
Końcowa uwaga autora referatu o wrażeniu odniesionym z przebiegu zebrania, sądzimy, inoże być
poglądem jego osobistym lub blizkiego mu otoczenia.
B. T.
----~~~~--~~----

- Decentralizacja życia umysłowego.
W M 10 « Myśli Polskiej » znajdujemy następu
jące, godne uwagi słowa:
«Charakterysty~zną cechą naszegożycia umysłowe

go w ciągu ostatnich kilku miesięcy jest pewna
jego decentralizacja; która już zdołała przełamać
monopol, posiadany przez Warszawę na cały zabór
rosyj ski. Zarówno w takim Lublinie, Radomiu, Suwałkach, jak Wilnie i Kijowie wytwarzać się już
zaczynają skromne ośrodki polskiego życia umy sło 
wego, które wydobyły z ukrycia poważny zasób sił
publicystycznych, wnoszących nieraz nowy ton do
naszych dyskusji dziennikarskich ».
Jakaż niepomierna szkoda, jakiż niewysła
wiony wstyd, że pośród wyliczonych przez «Myśl
Polską» miejscowości nie znajdujemy-i słu
sznie--ziemi piotrkowskiej. A było kiedyś inaczej, był czas kiedy «monopol posiadany dłu
go przez Warszawę na całJ zabór rosyjski»
przełamywał w pierwszej linji Piotrków wła
śnie, ten zapomniany dzisiaj Piotrków.

-- Członkowie Stowarzyszenia kupieckiego w d. 13 u. m. wysłali następujący telegram
do ministra oświaty: «We wrześniu i grudniu
f. z., stosownie do okólnika ministerjum z d.
29 lipca 15105 za M 14552 przez mieszkań
ców miasta Piotrkowa były podane żądania:
1) do generał-gubernatora warszawskiego i kuratora okręgu, -- 2) do Waszej Ekscelencji, o
zreformowanie szkoły miejscowej miejskiej 3
klasowej aleksandrY'jskiej, utrzymywanej wyłącznie przez nas, mieszkańców,- -na prywatną
z wykładem w niej przedmiotów w języku polsldm. Z powodu zbliżania się początku nowego
roku szkolnego i ostatecznej konieczności niezwłocznego przekształcenia szkoły, do której
dzieci nasze już od 11 /2 roku wcale nie nczęsz
czają,-usilnie prosimy W. E. o zaspokojenie powyższego żądania.
Telegram podpisali w imieniu stowarzyszenia pp. Borowski i Lissowski.
- Pozwolenie na szkołę żeńską niedzielno-handlową w Piotrkowie z programem odpowiadającym programo',i już istniejącej szkoły
rzemieślniczo-handlowej męzkiej otrzymano w d.
12 czerwca za M 7313 zawiadomienia naczelnika Dyr. Naukowej Łódzkiej.
- Otwarcie czytelni i książnicy bezpła
tnej przy tutejszym Tow. Dobroczynności dla
Chrześcjan nastąpi, dziś w niedzielę, o godzinie
4-ej po południu. Bilety wejścia do czytelni
wydaje Rada Towarzystwa Dobroczynności.
-- Sokół Piotrlwwsld. Pr7.y tutejszem Towarzystwie Cyklistów utworzony został oddział
gimnastyczny, którego członkowie zwyczajni
oprócz 1 rb. wpisowego płacić mają składkę
roczną po rb. 3, w ratach miesięcznych po lc.
:35; dla c7.łonków zaś wspierających wpisowe
wynosić będzie rb. 2 i składka roczna rb. 6
w ratach półrocznych z góry. Dla szybszego
ugruntowania założonego koła gimnastycznego,
ma się odbyć na jego rzecz w dniu 29 czerwca bardzo urozmaicona zabawa publiczna towarzystwa Cyklistów na miejscowym cyklodromie.
- Doroczne zebranie og'ólne członków
Tow'- Dobroczynności dla chrześcjan Rada postanowiła zwołać na d. 8 lipca.
Byłoby rzeczą pożądaną, aby zebranie to było jak najliczniejsze. Czy taJi:iem będzie? wouec zbliża
jącego się okresu rozjazdów letnich-pytanie
trudniejsze niż kiedykolwiek uo rozstrzygnięciu.
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Zebranie nadzwyczajne członków Tow.
Wzaj. Kredytu zwołane zostało na d. 3 lipca.
W razie niedojścia do skutku IV pierwszym
terminie, zebranie odbęd7.ie śię w d. 17 t. m.
- Zebl'anie organistów: W dniu 7 czerwca odbył się IV naszem mieście wiec organistów dekanatu piotrkowskiego. Radzono na nim
o sprawach organistowskich, oraz wybrano
dwóch delegatów na ogólny wiec organistowski, który się odbędzie w Warszawie 26 b. m.
Na delegatów powołani zostali pp. J. Gretl{Qwski z Bełchatowa i S. Mąkosz z W olborza.
. . .
.
•, .
Wlęźmow polItycznych w WlęzlenlU
piotrkowskiem znajduje się około 70. Był czas w
f'
· b . h d . ł
oSlęga a cy ty
roku bieżącym, że l lCZ a JC
300 z górą,
Z więzienia miejscowego d. 9 b. m.
uciekło 2 więźniów kryminalnych, z których
jednemu groziły ciężkie roboty. Więźniowie uciekli, przepiłowawszy kratę w oknie celi frontowej nowego gmachu.
.
T utejsi cz ł on l{Q- Wycieczka cyklistow.
wie Tow. Cyklistów urządzili w zeszłą niedzie.
lę wycieczkę na Podklasztorze S ulejows lCle,
t
gdzie mieli się zjechać z kolegami z mias a
Łodzi. Ostatni jednak z powodu fatalnej pogody nie przyjechali.
--- Wiauld na Pilicy. Odsyłając szanownych naszych czytelników do artykułu w zeszłym numerze «Tygodnia», \\' którym donosiliśmy o mającej się odbyć zabawie pllszczania
wianków dnia 23 b. m. w Sulejowie na Pilicy i o zamierzonym odegraniu na wodzie teatru amatorskiego, dodajemy, że w zabawie i
wycieczce piotl'kowian do Sulejowa, przyjmie
w owym dniu udział i tutejsze Towarzystwo
Cyklistów . Wszyscy amatCJrzy wioślarze z Piotrkowa proszeni są o pomoc i o przyjęcie w 01'ganizowaniu tej zabawy czynnego udziału.
Z więzienia Łódzldego wysłano do
więzienia piotrkowskiego: Stanisława Stasiaka,
Stanisława Janiaka, i Antoniego Drąckiego 0skarżonych o zabójstwo żandarmskiego podoficera Bernhardta, i o zp.mach na życie żandarma Nazarenko, którego zraniono lekko w nogę; prócz tego wysłano Antoniego Lewandowskiego, oskarżonego o zabójstwo rodzonego
braŁa Franciszka oraz Michała Wędziaka, który
W miesiącu czerwcu roku zeszłego miał zabić
na ulicy Piotrkowskiej strażnika Ławrynienko.
Trzej pierwsi, jak informuje «Kurjer Łódzki»,
będą z Piotrkowa wysłani do twierdzy warszawskiej, gdzie staną wkrótce przed sądem
wojennym; Lewandowskiego i Wędzika sądzić
będzie sąd okręgowy piotrkowski.
- W Łodzi miały miejsce w ubiegłym tygodni u napady na sklepy rzeźnicze i gwałty
nad ich właścicielami, zmierzające do obniżenia w ten sposób cen mięsa. Wskutek zaJ'ść
sklepy z mięsem były pozamykane.
- Stowarzyszenie majstt'ów fabrycznych
W Łodzi postanowiło przedsięwziąć szereg środków lm podniesieniu umysłowego i moralnego
poziomu klasy robotniczej.
• P
I
l 'J
- Defl'au d aCJa. omocni ( nacze Dl <a warszawskiego oddziału poczt i telegrafu dokonał
rewizji w oddziale pocztowym IV Pabjanicach.
Rewizja wykazała defrauda\~ję na 9,300 rb.,
J'akiei~ dopuścił się naczelnik tego oddziału, Pigulewski. 'Vładze oddały P. pod sąd .
- ~lieszl{aJ'ICY Zgierza przerażeni zostali
W tych dniach hukiem, który trwał zaledwie
kilka sekund. Zdawało się, że huk ten pochodzi od wybuchu bomby, którą jakby porzucono na rynku. Tymczasem, po sprawdzeniu
na l11iejscu, nie znaleziono żadnych śladów .
.
d .
.. l .
Dopiero rano zauwazono
w ogro ZlC IDle)S om
obalone duże dwa drzewa oraz wyrwę olbrzymią w ziemi, czyniącą wrażenie podkopu. Obok
podkopu części leżały przyrządu, w którym zawarty by. ł matel]' ał wybuchowy.
Wybuch ten, wypadków żadnych nie pociągnął za sobą.
-- W }{rzepicacb, w d. 6 b. m., odbyło
się zebranie gromadzkie, na którem żądano,
aby skasować w Krzepicach sklep mOllopolo-
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wy, co uwolni obywateli osady od obowiązko
wego przy nim wartowania.
- Niewiadomi złoczyńcy, wyłamawszy zamek
we drzwiach do kaplicy na nowym cmentarzu
parafji sw. Zygmunta w Częstochowie, splądro
wali komodę z aparatami kościelnemi i otworzyli cyborjum na ołarzu. Dalej wysadzili
drzwi od katakumb, poczem oderwali J(łódkę i
antabę do grobu Gryzeldy Bakłaszowej, której
trumnę przedziurawili w nogach. Złoczyńcy
poszukiwali widocznie kosztowności, lecz, nie
natrafi wszy na nie, opuścili cmentarz, nic nie
zabra wszy.
_ Kompanja gl'odzietlska, Dwuchsetną
'.
J ' Gó
z rzędu kompanJą złoz(lną na asneJ
rze
była kompanja grodzieńska złożona z 1,000
osób, mająca na czele swego proboszcza ks.
Michała Rutkowskiego. Pielgrzymka zorganizowana została przez ks. R. i wyruszyła z kościoła po-FranciszkaJ1skiego na dworzec, zkąd
przyjechała do Częstochowy pociągiem specjalnym.
- J{s. arcybislmp warszaws)d ChościakPopiel w przeieździe z Rzymu do Warszawy
bawił w d. 10~ b. m. na Jasnej Górze w Częstochowie.
- Uczenice pensii P" Garbalskiei w Czę~
~
stochowie, IHL Zielone Swiątki, wyjechały w
liczbie 24 pod przewodnictwem przełożonej do
Krakowa i Wieliczki.
- Z Zawiercia przybyła w ubiegłym tygodniu na Jasną Górę pielgrzymka szkolna, w której wzięło udział 1700 młodzieży obojga płci.
Pielgrzymkę zorganizował ks. Zien tara.
_ Do magistratu Sosnowieckiego przybył w sobotę tydzień temu sędzia śledczy z
Będzina w asystencji lekarza miejskiego, celem
dokonania sekcji zwłok zabitego wachmistrza
Andljakowa. Aliści zjawiła się nagle policja,
oświadczyła, że A. jest już doŚĆ podęty i pokaleczony, i że IlC1 dalsze operacje nie pozwoli, poczem policjanci zebrali przemocą zwłoki A. włożyli je na wóz przy odgłosach orkiestry ;vojskowej powieźli do cerkwi, a stamtąd
na cmentarz. Odpowiedni protokuł--jak donosi « Jowa Gazeta»-został spisany w magistracie i podpisany przez sędziego śledczego,
lekarza i p. ob. policmajstra, Tarasenko.
_ lUinisterjum marynarki, po zbadaniu
węgla pojskiego, postanowiło nabyć około
55,000 ton węgla Dąbrowskiego z kopalni
«Saturn».
_ Rb, 7 )wp, 70 złożyli do uznania naszej redakcji członkowie 3-go oLIdziału Straży
Ogniowej Ochotniczej dJa uczczenia dnia imienin
naczelnika oddziału p. l\lańkowskiego.
- Nowe sądownictwo ... kozackie. Włościanin
gminy Gorzkowice T. zaskarżył włościanina M:atuszewskiego ze wsi Kisiele. gminy Krzyżanów powiatu piotrlwwskiego, do sf1du gminnego. o należne mu rzekomo
rb. 10; sąd powództwo odrzu c ił jako bezpodstawne. N.
wniósł ap e lację do posterunku kozackiego w Rozprzypienif1dze były wyegzekwowane natychmiast.
Marcin Zajf1czkowski nie mógł odebrać należnych
mu (?) od Walentego Jakubika rb. 3; zwrócił się do
tychże kozaków i otrzymał rb. 2. Nareszcie kominiarz
który oczyszcza kominy w gminie Rozprza, w asystencji kozaków zaczf1ł obchodzić właścicieli domów ścią,gają,c należuą mu jakoby należność wraz z kosztami
egzekucyjnemi po gr. 4 z domu. Jednym słowem no.
wi pp. sędziowie nahajkami zdobyli dość rozgłośną
sławę i dosyć jest wspomnieć o nich, a już otrzymuje
się zadosyćuczynienie żądaniom. Wlościanka z okolicy Rozprzy kupiła w słdepie kilkanaście łokci perkaliku, lecz, rozpatrzywszy go w domu wraz z kumoszkami,
uznała że kolor perkaliku jest nieodJlowiednij - odnosi towar do sklepu, ale kupiec oczywiście niechce
odebrać odciętego od sztuki kawałka. Następuje groźba sądu kozackiego-i kupiec natychmiast odbiera
sprzedany towar i pieniij,dze oddaje.
a
- Pożary: 19 maja r. b. o 10 godzinie wieczorem
wynikł z niewiadomej prżyczyny pożar, który doszczętnie strawił stodołę i szopę, niezaasekurowane, we wsi
Syski gminy Grabica, powiatu piotrkowskiego, należij,ce
do Wincentego Kamillskiego, wartości rs. 200. Nadto
spłonęło ruchomości za rb. 25.-·D. 20 maja o 6 godzinie
po południu we wsi Krzepczów, gminy Grabica spłonij,ł
doszczętnie dom mieszkalny zaasekurowany na imię Józefa Jasitczaka na rb. 150. Nadto spłonęło niezaasekurowanych ruchomości za rb. 10.-D. 25 maja o 8 godz.
rano we wsi Bugaj, gminy Uszczyn wynikł pożar, któI"y strawił dom mieszkalny Jana TreJenberga, zaasekurowany na rs. 220. Nadto spłonęło niezaasekurowanych
ruchomości na rb. 60.-D. 25 maja o 1 godzinie po połu·
dniu w tejże wsi, od pożaru wynikłego z niewiadomej
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przyczyny, spłonęły dwa domy mieszkalne z gospodarczemi zabudowaniami zaasekurowane na imię Ludwika
Tomy na rs. 3480. Nl\dto spłonęło zaasekurowanych
ruchomości Franciszka Flakiewicza za rb. 2400 i nieasekurowanych należących do lokatorów za rb. 700.
- Śmierć od l,iorułla. 22 maja r. b. we wsi
Wola·Grzymalina gminy Ręczno powiatu piotrkowskiego, o 4 godzinie po południu piorun uderzył w drzewo
i zabił siedzącą przy nim Maljallnę Frukacz 7 lat. a
- Wypadek. 20 maja we wsi Stobnica gminy Rę
czno Ignacy Cichosz lat 27, bawią,c się przy llOWO budujf1cym się młynie <Piła>, wlazł na koło młyńskie, które przy obrocie zruciło Cichosza głową, O belkę, wskutek czego w kilka godzin C. zmarł.
ł
a

Zmiany w duchowieństHie oraz zmiany służbowe.
- Podporucznik pułku tobolskiego, Aleksiejew,
został mil\nowany naczelnikiem straży ziemskiej p-tu
Brzeziliskiego.

"Objedinienje" czy "slijanje"?
Pomiędzy P. P. S. a S.-D. R. P. i L. zaspór o to, czy socjal-demokracja Królestwa Polskiego i Litwy zlała się z socjal-demokracją Rosji czy też zjednoczy7:a siC z nią·
«Czerwony Sztandar», wzmiankując o tem i
przytaczając w X~ 75 głos «Newskiej Gazety»,
nazywającej stosunek ~.-D. K. P. i L. do S.-D.
R .. I. rI'"
( . d
')
OSJl ouje ImeoJem zje noczenwm zapewnia,
że jak on tak i «towarzysze rosyjscy» nie widzą żadnej różnicy pomiędzy temi dwoma słowami: «slij anje» a «objedinienje».
I w samej rzeczy! O ileż konseloveutniejszy, o ileż szcr,CJ'szy jest «Czerwony Sztandar» (organ S.-D,) ocl «Robotnika» (organu r.
P. S.), kiedy zaznacza, że w tych słowach dla
niego nie tkwi żadmL różnica; jakże śmiesznym
jest «Robotnik», bojlljący, wedle «Czerwonego
Sztandaru», za ideę objedinienja przeciwko slijanfn!.. Zapomniał snać zacny organ P. P. S.,
że i Apuchtin i Rurko i cały sztab przybocznych . im rusyfikatorów zd.ąż~ł. do. Królest\~a
PolsInego pod hasłem obJedmtenJa właśme;
zapomniał, że terminu tego gorliwie bronią
«prawdziwi rosjanie», wywieszający na sztandarze swoim postulat «jedności państwowej»;
nie zorjentował tiię, że \\'olno milczeć, wolno
przejść obojętnie około jednego z najsmutniejszych faktów naszego życia zbiorowego, ale
nie woluo narodowi rzucać obelgi w postaci
s~oru .o to, .cz~ ~rvioł rob?tnic~y polski \~ri
m~n s~ę <~obJedzmt» czy. tez «sflJat» Z sąsle
dlllm zywlOłem obcoplemlennym.
wrzał

~~~""DO~--

List Plechanowa do rODotników

I

Petersburski ({Kurjeu drukuje list znanego i najznakomitszego dziś socjalisty rosyjskiego, Plechanowa, do robotnik6w. List ten powtarzamy IV streszczeniu za ({Dziennikiem Kijowskilm:
({ Zwracam się do was z tym listem w chwili, od
kt6rej ważniej s zej kmj nasz nie przeżywał. W ostatnich czasach rząd, z Goremykinem na czele, dal
odmowną odpowiedź na wszystkie żądania Izby.
On nic cIJce dać amnosjji ludziom, oskarżonym o
zbrodnię za to, że walczyli za swobodę i nie chce
dać ziemi włościanom, kt6rych doprowadzili do nę
dzy. Co czynić?
Oto pytanie, które w interesie naszym własnym,
w interesie wolności i w interesie całego kraju z
zachowaniem krwi zimnej obmyśleć powinniście.
Chociaż w sercu naszem płonie ogień słusznego
oburzenia, pO\V inniście jednak uniknąć omyłek, kt6re mogłyby przynie 'ć niepowetowane krzywdy naszemu ruchowi.
Nie poddawajcie się prowokacji: siła rządu z każdym dniem niknie, bo nar6d coraz bardziej się upewnia, że niczego więcej, opr6cz nOlyego ucisku
od rządu się nie doczeka. Rząd to zeznaje i chce
wyzyskać sytuację, dop6ki jego siły są jeszcze, bądź
co bądź, większe od waszych.
Nie poddawajcie się prowokacji, nie słnchajcie
szczerych, lecz nierozumnych ludzi, kt6rzy powołu
ją was do oręża, bo to sprowadziłoby nielitości wą
klęskę. To jeszcze nie wszystko.
Rząd, kt6ry dusi najdrobniejszy przejaw swobodnej myśli, nie przeszkadza najbardziej krańcowej
krytyce Izby Państwowej. Dlaczego on tak czyni?
Bo chce was zrobić narzędziem reakcji.
«Rewolucjoniści napadają na Izbę-m6wi sobie
Goremykin- i to jest dobrze w chwili, kiedy nasza
odmowa prowadzi do konfliktu z nią, albowiem, czem
niżej upadnie autorytet Izby w oczach narodu, tem
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słabiej będzie on ją podtrzymywał i tern łatwiej rząd raz parlament porzuca w gnoju? Panowie, dajusta jej stuli, a w razie czego i rozpędzi, co zaś cie mi tę kolej». Na tę bezczelną mowę puł
dotyczy rewolucjoni tów, to da sobie z nimi radę kownika wstał wolnomyślny poseł d-r l\Iiillerprzy pomocy kulcmiotów».
Sagan i napiętnował formę zuchwałego wyPowinni śmy ]?lan Goremykina obalić, nie powinstąpienia.
Tam, gdzie oficer śmie tak mówić
niśmy obawiać s ię, że w Izbie panuje burżuazja.
Goremykin nienawidzi Izby nic wskutek burżuazyj do posłów, tam niema. parlamentu, tam jest
nego jej charakteru, lecz dlatego, że mająca tam soldateska. Poseł Ledebur odparł również ostro
przewagę burżuazja żąda dla wszystkich wolnooci, a słowa pułkownika i dodał, że przypomina Boudla włościan ziemi.
langera, tylko w złym guście_
Odmowa Goremykina skierowana jes t nic przecil\lacie najlepszy dowód, do czego prowadzi
wko burżuazji, lecz przeciwlw całemu narodowi i system samowładztwa, stosowany przez Wilcały nar6d powinien zmusić Goremykina do pożało helma II.
,mnia swojej odmowy.
Ale gorzko pożałuje rząd występku pułko
Cały naród jednomy'lnie powinien podtrzymywać

wnika.

Izbę·

Parlament, oburzony tym bezczelnym napa·Wszelkie wahanie się byłoby niegodnem naszego narodu, albowiem wykazałoby niezrozumienie dem oficera, odrzucił nie tylko przedłożenie o
naj ważniejszego politycznego zagadnienia cl1\\ili. kolejach południowo - zachodnio - afrykańskich,
Dla powodzenia naszej walki konieczna jest polity- lecz głosami centrum, Polaków i wolnomyśl
czna wolność, dla zdobycia tej wolności niezbędnem nych, oraz socjalistów uch walił znieść cały
jest zniszczyć intrygi reakc~~nej partji.
urząd kolonjalny, którego szefem był ks. HoBiada nam i całemu krajowi, jeżeli nie potraficie heniohe.
skupić na tern wszystkich waszych nsiłowań i całej
Jest to klęska niesłychana osobistej politywaszej uwagi. Reakcja skorzysta z waszych blę
ki
cesarza Wilhelma.
dó\v i stra zną porażką zdławi sprawę wolności.
Nie dziwcie się, że zwracamy s i ę ku wam z ni*
*
niej sz ą odezwą .
Od począdku lat osiemdziesiątych
W Londynie *w ostatnich tygodniach
mnoży
przepowiadaliśmy wasz występ. na aren ę polityczną
ły się olJjawy zwrotu w dotychczasowej antyi czekaliśmy go, jak wierzący Zydzi czekają Mesjasza. Nie przesta wlI.li śmy twierdzić, że ruch wolno- niemieckiej polityce. Podróż niemiecka burmiściowy zwycięży u nas, jako ruch robotniczy, lub strzów i ich przychylne przyjęcie przez ministra wojny i przez króla Edwarda, otwarcie
nie zwycięży wcale.
Dzi.ś, l<iedy fakty sprawdziły nasze oczekiwania, niemieckiej wystawy malarskiej w Lonclyniedziś, kiedy, dzi ęki beroizmowi robotników, nasz ruch wszystko to wskazywałoby na zmianę kurwolno śc iowy już niedaleki jest zwycięstwa, nie ma- su. Tymczasem trwa dalej nieosłauiony antamy prawa milczeć, nie mamy prawa nie wskazać gonizm angielsko-niemiecki. Obydwa państwa
Wfim tych sideł, w któr0 reakcja pojmać was pra- zbroją się i przygotowują. Nie zmieniła nic w
gnie».
tern pokojowa mowa nowego zastępcy kancleTu trzeba dodać, że tolegramy donio sły a zaniechanie bojkotu «kozackiej» Izb · przez rosyjskie ży rza, p. Tszirszky, w parlamencie niemieckim
wioły socjalistyczne oraz o uznaniu jej za przedsta- wypowiedziana_ «Times» tak pisze o niej: Anwicielkę ludno śc i.

*

*

*

Niestety nasze par~e socjalistyczne Plecbanowych
nie posiadają. Ruch socjal islycznJ w Królestwie
Polskiem z każdym dniem przybiera charakter coraz większej bezmyślności, staje się coraz bardziej
szkodliwym nie dla klasy, z którą jakoby walczy,
lecz dla całego społeczeństwa, a głównie dla samych robotników_których byt podkopnje, rujnując
w barbarzyński spo ób przemysł kraju.
~~

Z DALSZYCH STRON.
W Warszawie d. 10 b. m. o jednej nie-

~·><o~--

Z polityki zagranicznej.
Pułkownik v. Deimling ośmielił się w parlamencie uiemieckim powiedzieć, że dopokąd
on sprawuje komendę w Afryce, wojna będzie
nadal prowadzona, czy parlament chce, czy
nie chce, chybaby cesarz Wilhelm l<azał ją
ukończyć. Na to jest potrzebna. kolej dla przewiezienia wojsk. « Jeżeli panowie swoim wyborcom powiecie, że przez odmówienie kredytu na budowę kolei afrykańskich oszczędziliście
'parę miljonów, to powiedzcie im zl,raz, ile
miljoDów Niemcy stracili z powodu opłaty przewozu przez terytorjum angielshe, z powodu
?;łego pożywienia wojska, choroby i śmierci.
Czy mam wam--wołał pułkownik IV parlamencie-czy mam wam trupy zmarłych, wygłodzo
nych żołnierzy położyć na stole izby? Jestem
takim samym patljotą, jak wy, idę oddać me
usługi ojczyźnie, i wrócę z wysłanymi pułka
mi wojska napowrót do kraju, lecz dajcie mi
kolej. Czy mam moim żołnierzom powiedzieć,
że tę kolej, którą wam parlament na święta
Bożego Narodzenia na gwiazdkę zbudował, te-

dzielczych z l'. 1897, cena k. 10; «Pmiekt 1lstawy Kola pt'zyjaciól zdrowia fizycznego i moralnego>, cena kop. 10; «80nety i inne wżm'sze, z czasów odeskich Adama Mickiewicza, objaśnił H. Galle, cena kop. 20; «Uwagi i t'ady lekarza )) przydatne IV życiu codziennem (cz. I)-p. d-ra K. Niedzielskiego; «Dla naszych synów gdy dojdą do dojrzałości» - p. d- ra A. Fournier'a, cena kop. 10;
«8zkoly mieszane» (koedukacja)-p. T. Męczkow
ską, cena kop. 15; «Z pocl nieba Indji» nowelle
Rudjarda Kiplinga: cena kop. 15; «Ze świata minemlnego» A. SprockhoJI'a IV przekładzie K.Sporzyń kiego, cena kop . 35; «Wskazówki do hodowli
motyli oraz urządzania zbiorów" - p. B. Dyakowski ego (z 17 rys.), cena kop. 15; «Zatmcie alkoholem i zwyrodnienie»-cl-ra G. Bunge'a, c. 10 k.

- Rao)ulłlek z lotelji fantowej, odbytej w dniu 3
czerwca r. b. na korzyść Towarzystwa dobroczynności
dla chrześejan w Piotrkowie.
DO CHÓD :
Na urządzenie lotelji otrzymano w r. 1904 r. 319 k. 23
"
.,
"
"
" 1905 l'. 202 k. 60
Za bilety wejścia na zabawę
. l'. 193 k. 65
Naddatki . . . .
. . . . 1'.
2 k. 40
Ciągnienie fantów . . . . . . . . r. 750 k. k. 72
Naddatki . . . . . . . . . . . 1'. Od p. Szymańskiego całkowity fundusz.
otrzymany z cukierni IV ogrodzie podczas zabawy . .
. r.
6 k. 80
2 Je. 36
Z wagi. . . . . . . . . .
. r.
· -1'.-=1;-;4-;;7:::-7"7k-.-;:;7";:6
Razem
WYDATKI:
Na lmpno fantów w roku 1905
· r. 151 k. 0-1
26 k. 1906
.1'.
iiuzyk~. . '.' . . . . .
22 k. .1'.
Urządzenie ogni.
. . . _ .
· r. 27 k. 50
Obsługa. . . . . . . . .
18 k. 80
.1'.
Wynaję cie ogrodu.
. . . .
5 k. · r.
Podatek od biletów wejścia. .
19 k . .J-1
· r.
269 k. 78
Raz elU
.1'.
PORÓWNAr lE:
Dochód. . . . . . . 1'. 1477 k. 76
glja niema zamiaru pobudzać niemiłych wspoWydatki. . . . . . . r. 269 k. 78
mniCl1, zachęcać do nieprzyjaźni, lub odosalJOtrzymano na czysto. r. 1207 k. 98
niać Niemców. Jeżeli staramy się wejść w poZ których rb. 837 k. 19 wniesiono do kasy Towarozumienie z Rosją, to wcale nie dlatego, alJy rzystwa dobro za kwitem j\'2 311; zaś rb. 370 k. 79,
Niemcy osłabić przez to, lecz dlatego, żeby pozostałe z ofiar otrzymanych w r. 1904 i 1905, po
zakupieniu fantów w r. 1905 za r. 151 k. 4, wpłynę
utrzymać status quo angielskich interesów.
ły do kasy Tow. w r. 1904 i 1905.
I dopokąd Niemcy pozostaną wierni temu,
Szanownym ofiarodawcom oraz pani OlU i panolU, co
co bar. Tszirszky zapowiedział i będą wierne łaskawie udzielili swej pomocy IV urządz e niu zabawy i
pokojowej polityce, nie mają żadnego powodu do jej powodzenia się przyczynili, Rada To 11'. dobro
s kłada uprzejme podziękowanie.
obawiać się przymierza angielsko-rosyjskiego.
Prezes Rady Chawłowski.
Zarazem jednak musimy dodać, że ostatnie wyCzłonek Rady Sekretarz }{o1!CIIl'zewski.
zmuszają nas do tego, aby przyjacielskie
słowa niemieckiego sekretarza stanu brać z
wielką rezerwą, aż się przekonamy, że je potwierdziła praktyka niemieckiej dyplomacji.
Okazuje się ?; tego, że Niemcom nikt i ni-

padki

omal godzinie rozgromiono 29 sklepów monopolowych. Podczas pogromu straciło życie 5 osób, gdzie nie wierzy.
a 7 zostało rannych_ Pogromu dokonała P_ P. S.

- Biurokracja przy pracy. «Słowo» petersburskie uszczknęło nowy kwiatek na niwie biurokratycznej: oto dnia 31 maja t". b.
odbyła się licytacja na dostawę 11 miljonów
arszynów gazy jodoformowej «na potrzeby wojny»_ Konieczność dostawy tej uchwalono jeszcze w kwietniu 1905 roku.
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Rozkład

LETNI llocią[ów na stacyi Piotrków
Oclchoclz{t z Piot1'1cowa:

Do Granicy i Sosnowca
Do Warszawy
2 111. 41 w nocy kuryjer.
4 m. 30 w nocy kuryj er.
4 m. 19 IV nocy osobowy
4 m. 45 w nocy osobowy
9 111. 29 rano pocztowy
6 m. 35 rano osobowy
BIBLJOGRAFJA I PRASA,
l2 m. 27 po pol. osobowy
7 m. 43 rano osobowy
3 m. 17 po poło osobowy
l2 m. 8 po poł. osohowy
c Ksiażki dla wszystkich ) _ Nakładem M. At-cta
5 m. 30 po pol. pospiesz.
1 m. 28 po poł. pospiesz.
\\ Warsza\vie wyszły w dalszym ciągu następujące 6 m. 20 po pol. osobowy
6 m. 2 wiecz. pocztowy
książki «dla wszY5tJ<ich»: « O ideale doskonalości » 
9 lU. 42 wlecz. osobowy
8 m. 58 wiecz. osobow y
odczyt B. Prusa, cena kop_ 10; tt.Esperanto" język
do Częstochowy
międzynarodowy, cz. II (słownik) p. d-ra L. ZaPj'zychoclz{t clo Piot1'lcowct:
menbofa, cena kop. 15; «Tkactwo», przewodnik dla
Z Granicy .i Sosnowca
Z Warszawy
tkaczy-p. Jana Lewińskiego, cz. I: Przędza, cena
kop. 20; «Dzieje 1cypt"aw krzyżowych» podług Mi- l2 m. 30 IV nocy osobowy
11 m. 27 w nocy osobowy
cbaud i innych źr6deł - opracował Z. Kwieciński,
cena kop. 35; «Podr@clmy slowniczek 94[)O wym- Lioyta.oje W obrębie gubernji piotrkowskiej.
zów obcyc7~», używan~ch w języku polskim, cena
- W dniu 2 lipca, w magistracie m. Tomaszowa, na
kop. 60; «Djeta i wskazówki dla chorych na kiszki»-p. d-ra J. Boas'a, spolszczyl d-r L. Wolberg, sprzedaż trzech działków ziemi, należących do Kasy
miejskiej, od sum: 1) !JO rb., 2) 62 rb., 37 kop. i 3)
cena kop. 25; «Mikolaj Rej jako pisarz»-p. Br. 976 rb. 96 kop.
ClJlebolVskiego, cena kop. 30; «Maurycy Moc7ma- 24 czerwca, we wsi Rzeki Wielkie, IV pow. Raclei jako J(rytyk literaturp - p. Edwarda Przew6z- domskowskim, na sprzedaż pierwszego pokosu trawy
kiego, cena kop. 15; «O życitt i budowie roślin», na łąkach, na przestrzeni 25 morgów, przy rzece Warcie,
szkic popularny-p. d-ra A. Bernstejna, cena k. 20; od sumy 280 rb. (in plus.)
- 19 czerwca, w m. Piotrkowie, przy alei Aleksan«Wybór ramot i ramote7cl> Augusta Wijkońskiego,
cena kop. 30; « Co to jest cholem i jak ją zwal- dryjskiej, IV domu Karola Ruclowskicgo, na sprzedaż
czab-p. d-ra K. Lazarowicza, cena k. 10; «Pt'ze- mebli pjanina, od sumy 300 rb.
- J O lipca IV m. Piotrlcowic, IV składzie drzewa
wodnik dla sl1tżby zclrowia podczas epiclemji clto- Majera Fisza i Emanuela Fiszmana, na sprzedaż oclery»-p. d-ra J. Tch6rznickiego, cena k. 15; «Fry- Iek oraz sosnowych i jodłowych, desek, od sumy 330 rb.
tjoft> opowieść z podań skandynawskich, streszczo- 3 października, IV Piotrkowskim sądzie okręgo"
na przez Kazimierza Króla, (;ena kop. 30; «Zarys wym, na sprzedaż: I) am e rykańskiego młyna paroweewolucji ekonomiczno-spolecznej» - p. Wojciecha go IV m. Będzinie, pod M pol. 342, hipot. 82, od suSzukiewicza, cena kop. 20; «lJIleczarstwo1i, cz. I: my 90,000 rb. II) działka ziemi w m. Tomaszowie
Mleko, jego skład, własność, braki i sposób doby- przy ul. Pilicznej, należącego do nieruchomości, poło
wania-p. Zygmunta Dąbrowę-Szremowicza, cena k. żon ej tamże pod li'!! polic. 137, hipot. 140. od sumy
1,500 1'0. III) ni e ruchomości położonej w m. Łodzi
20; «Psyche-godzina życia artystp-p. Wł. Re- przy ul. Wierzbowej pod ;'\'l! 1,358-a, od sumy 2,000 rb.
narda, cena kop. 15; (CA teraz co?», obrazek dra17 października IV) nieruchomości, położonej w m.
matyczny-p. J. A. Hertza, cena kop. 10; «Usta- Zgierzu pod j\'2 185/286 od sumy 3,000 rb.
wa normalna Tow. Wzajemhej Pomocy» z r. 1904,
- 21 czerwca, w m. Łodzi przy ul. Piotrkowskiej
cena kop. 10; «Ustawa llOymalna Tow. Wsp6l- pod :\'2 132, na sprzedaż mebli, od sumy 504 1'0.
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- Hl czerwca: l) IV m. Piotrkowie przy ul. Peters- przy ulicy Przejazd pod X2 1224-c, polic. 41, od sumy
burskiej IV domu Jachimowskiego na sprzedaż mebli i 500 rb.
urządzenia sklepowego, od sumy 150 rub. 70 kop.; 2)
17 lipca 2) w m. ]jodzi pod ,\"2 1424, od sumy 300
w cegielni , na Bugaju IV gm . Uszczyn, na sprzedaż cerb.; 3) w m. ]jodzi przy ul. Dobrej pod X2 125&-e, od
gieł, od sumy 370 rb.
sumy 400 rb.
- 16 lipca w sądzie zjazdowym w m. !Jodzi na sprze- 4 lipca w sądzie zjazdowym w m. Piotrkowie na
daż nieruchomości, położonych w Bałutach IV powiecie
sprzedaż nieruchomości, położonych w m. Radomsku:
łódzkim przy ul. Zielonej pod
polic. 26, hip. 425/16, 1) przy ul, Krakowskiej pod X2 pol. 134, od rub. 200;
509, od sumy 400 rb.
2) w miejscowości <Brzeźnickie gliniark i> przy ulicy
- 10 lipca w sądzie zjazdowym w m. ]jodzi na Brzeźnicldej pod Xl! hip. 194, pol. 433 (dawniej 301),
sprzedaż nieruchomości, położonych: l) w m. ]jodzi od sumy 500 rb.
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~ ~t;CZNĄ CZEKOIt\OE

tl DOSTAĆ

szczególności

w

Zultopune.

z

s ię języh

francuzkiego

z nogo kursu ,Samouczka Pol·
sIw - Frllncuzkiego", napisanego
przez Plato v. Ueussn\lra, zna-

przesyłką pocztową:

lazłem IV tejże książce

niespodziewanie kupon, za który otrzymałem
od autora 6 tomów dzieła pod tyto
"Wewnętrzne dzieje Polski za
Stanisława Augllsta przez Ko·
rzoua, wartości rb. 16, jako prebezpłatne, w nagrodę za pilność i
wytrwałość w nauce.

1

rb. - k.
rocznie...
12 rb.
półrocznie.
rb. - k.
półrocznie.... 6 rb.
kwartalnie
rb. 50 k.
kwartalnie,... 3 rb.
jednego numeru 60 li:op.
500 (3--2)
Adres redakcyi: Dąbrowa (gub. PiotrkOWSka), w gmllchu resursy.
ll1Jum

Willa "Piotrkowianka"
Zatwierdzone przez JW. Ministra
Spraw Wewnętrznych i kaucyjonowane
pod firmą,

Ucząc

każdego miesiąca.

Dąbrowie :

rocznie..

ul. llowotarska Zlt.

IEsponZIANKA!!!

sprawom przemysłu górniczego i hutniczego wogóle, a w
w Ihólestwie Polskiem,
PRZEDPŁATA:

460 (12-9)

Pokoje z całodziennem utrzymaniem.
Kuchnia zdrowa. Wspaniały widok na
Tatry.
491 (5- 5)

4 lipca w piotrkowskim sądzie zjazdowym na
do rozebrania budynków we wsi Czerwonce,
w pow. rawskim, należących do Andrzeja Cyniak, od
sumy 135 rb.
- 3 października w piotrkowskim sądzie okręgowym
na sprzedaż nieruchomości, położonej w m. Częstocho
wie na Zawodzi u pod ]\Q polic. 886 i hipot. 875, od
sumy 11000 rb.
-

pnświęcone

wychodzi l-go i l5-go

24

sprzedaż

"PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY",

czasopismo,

MOŻNA VlSZ E, DZiE.•

J~

10
. 5
. 2
Cena

SOLEt

WodY

mlner;~t8i;~Z~~~~;;ł~~~

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

F1'anciszek G'ryszka, Szcz<kociny,
gub. Kielecka, d. 7 maja 1906 roku.
497 (3-3)

W

zakładzie

naukowym VI klaso·
wym żeńskim

Nowowzniesiony, wszelkim wymaganiom

hygieny i komfortu odpowiadający zakład kąpielowy. Ceny nizkie.
I<ąpiele mineralne siarczano-słone, mułowe ogólne i cZ\lściowe, ł'ugowe, gaOgłoszeń" zowe. Mecbano·elektroterapja i gimnastyka lecznicza.
Hotel z restauracją" salą balową, i teatralną, mieszkania w willach dobrze
Otwarte w Warszawie przy ulicy Wierz- urządzonych. Sklep spożywczo - galanter yjny .
bowej X2 8, wprost Niecałej. - Telefonu
Przedstawienia t eatralne, koncerty, reunjony, stała orkiestra, czytelnia, wy3Z
M 416. -- Kantor otwarty od 9-ej rano pożyczalnia książek, gimnastyka ogrodowa, tenis, krokiet, wycieczki.
do 10 wieczór
egzamina
dla
nowowstępujących odbywać
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 (3-3)
Wynajmować mieszkania jedynie przez kantor hotelowy.
Adres: st. poczt. STOPNICA, gub. kielecka.
student medycyny
Kierownik zakładu Dr, Wlo<1ziInierz Dunie"""sl..:i.
y s_t_el_lt_z_a_k_ła_d_u_D_J_,_._W
poszukuje kondycji na wsi, na całe lato. _4_!l5_(_3-_3_)_ _ _ _ _ _A_S_
__
U_C_I_u_"",,
__K_ł._l_O_fi_-_._ _
Wiadomość: ul. Kaliska, dom Rogójskiego
IV dobrym stanie, po przystępnej cenie.
498 (8-2)
u p. Souańskiej.
Zapłacę odrazu . Oferty przyjllluje Kantor'
Administracji <Tygodnia . dla <Bemola>.
Mniejsze i większe partje
502 (2-2)

Józofy Ga~atnickioi

"Warszawskie Biuro

Senatorska

Doświadczony

w Warszawie

korepetytor

J(upię fortepian

Zymczasowy

)WiOdU

PiotrkowsklB[O Tow. WzajBmllB[O KrBdytu !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

kupują chętnie

Cukiernie K. Szynllul'
ski ego w Piotrkowie.
494 (22-3)

Wszelkie aruki
materjały piśmienne
poleca

DRUKARNIA
,

:M. DOBRZANSKIEGO
""" PIOTRKOWIE

przy Redakcji "Tygoduia",
Księgarnia

Zarząa

J. FISZERA, Nowy Świat 9

ma zaszczyt zawiadomić, że w dniu 3 lipca 1906 r. odbędzie się
nadzwyczajne ogólne zebranie Członków Towarzystwa o godzinie
6-ej po południu w sali miejscowego teatru:-w razie zaś niedojścia
do skutku ogólnego zebrania w tym terminie-w myśl § 35 ustawy,
odbędzie się drugie nadzwyczajne ogólne zebranie IV dniu 17 lipca
1906 o tej samej godzinie i w tern samem miejscu-a to w celu:
1) Uzupełnienia protokółu nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania z dnia
6 czerwca b. r.--opuszczoną tv tymże p1'otokóle przez sek1-eta1"Za Zebrania wZllu'anleą, że Sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat
za r. 1905,-tudzież projekt Rady budżetu na 1906 rok-zostały już
zatwierdzone przez nadzwyczajne Ogólne Zebranie z dnia 6 czerwca
1906. 2) Dokonanie wyborów 3 Członków Zarządu na miejsce ustę
pujących, wskutek zrzeczenia się,-a to: a) na miejsce pp. Henryl\a
Rudnickiego (na 2 lata),-b) Józefa Zarskiego (na 3 lata),--i c)
Stanisława Krechowieckiego, który wszedł do Zarządu wskutek ustą
pienia p. Stan. Chrzanowskiego, (na 1 rok).-3) Dokonanie wyborów
11 Członków Rady na miejsce ustępujących wskutek zrzeczenia s ię :
a mianowicie: a) wyborów na 3 lata-na miejsce pp.: Dobrosława
Kleyny, Tadeusza Jacobsona, Leopolda Kaminera,-i Stanisława Chrzanowskiego-b) wyborów na 2 lata--na miejsce pp.: Stanisława Niepokoyczyckiego, Juljusza Konopackiego,-i Andrzeja Bogusławskiego-
c) wyborów na 1 role-na miejsce pp.: Tomasza Dębskiego, Jana
Majewsl<iego, Józefa Kohna,-i Stanisława Rudzkiego.-4) Ustanowienio wynagrodzenia Członków Rady.-5) Uzupełnienia protokółu nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania z dnia 6 czerwca 1906 opuszczoną

w Warszawie-zaleca dzi e ła pedagogiczno Reussnera do bardzo prędkiej i najłatwiejszej nauki Języków Obcych, bez
nauczyciela z objaśnieniem wymowy i z
kluczellI pod tyt.:
Polsko - Niemiecki kurs wstępny
(Elementarz) po k. 5, 12, 24 i 40;kurs I-y k. 80,-kurs II-gi 1'U. 1.60.
Rusko-Niemiecki po kop. 5, 12,
24: 40 i 2.20.
Polsko-Francuski kurs I-y k. 1.20
--kurs nogi k. 3.20.
Gramatyka Polsko - Francuska
kop. 1.20.
w tymże 2J1'oto7cóle przez Se7cretm'za Zebrania wzmianleą O powziętej
Wypisy Francuskie k. 80.
Polsko-Angielski kurs I-y k. 75,- uchwale pozostawienie dotychczasowej, komisyi rewizyjnej z dodaniem
kurs II-gi kop. 1.20.
do pomocy 2 członków z zastępców.
Amerykański Przewodnik k. 50,
mały k. 5.
Zarząa
ri!(
Polsko-Ruski Elementarz po k. 5,
511 (1-1)
Xreayłu.
If'~
12, 24, 40; - kurs I- y Je 1.40;\lIlJJ kurs n·gi Je 1.80.
421 (24-10)
WAHSZAWSKA SZKO]jA LEKARSKO-DENTYSTYCZNA
Nakład autora Złota 6, Warszawa.
r;

tymczasowy
piotrkowskiego
towarzystwa Wzajemnego

Z~

SZYMANSKJEGO

J

Młyn WOdny Jakubów

~ będzie sprzedany przez licytację w 12
'ta drodze działów dnia 18 lipca w są- ~
'ta dzie okręgowym piotrkowskim. Po- '12
łożenie wspaniałe między !Jodzią a

I

"" Tomaszowem; młyn o czterech gan~ kach, na rzece. wszelkie stawy ry'ta bn e, łąl,i, torf, grunta pierwszej
'ta ldasy. Okolica zaludniona i zamo~ żna. Do stacji D. Ż W.-W. Wolo
'ta bÓl'ka niecala wiorsta. 8 pociągów
~ dziennie przystaje. Wiadomość na
~ mi~j sc u lub w Piotrkowi e, adwokat
'ta A. l'aj ewski ulica I{aliska.
'ta (W. B. O. 2372)
507 (4-1)
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12
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12

~
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Uczeń
Szkoły

polskiej

VI klasy
inż.

t. Jacobsona

poszukuje kondycji na czas wakacji.
Wiadomość w Administracji <Tygodnia •.
· 510 (3-1)

W SULEJOWIE POD PIOTUKOWEM

dom murowany
(lo sprr.edallia. Miejsce najceJniejsze,
obok Kolejki i Pilicy. Sprzedać za bezcen zmuszają, okoliczności. "\Viadomość na
miejscu, po Dą,bkowskim.
506 (1-1)

S. uczeń kursów ~eaagogicznychJ
WYTRAWNY
KOREPETYTOR

Do dzisiejsze go numeru dołącza się arkusz 508
(6--1)
v
33 powieści p. t.
Warszawa, Nowo-Miodowa ](2 1, róg Kraknwskiego-Przedmieścia. Zapis nowowstę- poszulmje odpowiedniego zajęcia. Wiado«O R L Ę T A».
pujących słuchaczów i słuchaczek już rozpoczęty. Program wysyła się bezpłatnie. moŚĆ IV Administracji <Tygodn ia >. (2-1)
W drukarui 111. Dobrzulbkipgo

IV

Piotrkowie.

\naściciel

i Redaktor

JUJ"osław Dobrzański.

Dodatek do

24

"TYGODNIA PIOTRKOWSKIEGO".
Zamteszczając poniżej

a1'tykMl O Kólkach jak: Staszyc, Slll'owiecki, Klimontowicz, BiernawZyll:a1 1l,lj 71iniej- cki i inni, którzy występowali z różnymi projektami, zmierzającymi do zupełnego u właszcze
sżem, w imię dobra publiczlle.r;o, wszy tkich 1z6nia włościan i wytworzenia z nich obywateli
dzi dobrej woli zwl:aszcza mieszkwlców wsi i
kraju. I tu zno\yu, wskutek ciężkich wojen, poosad naszych, do jak najenergiczniejszego zaj@- wodujących zupełne wyniszczenie, wprowadzenie
cia się spmwą, zaktadanilt takich kółek w na- w wykonanie tak szlachetnie powziętycll zamiaszej gZ6bemji: O.4wiata ludu i s]J1'aWCt wszel- rów na długi szereg lat zostało wstrzymane.
kich Stowa1·zy.'lzeit Współdzielczych, warunkujqr
Po klęskach, jakie naród nasz przechodził,
cych jego dob1'obyt, stanc!:ć powinny dzisiaj na przy nadzwyczajnem ograniczeniu swobody wypowiadania nawet swej myśli, nic dziwnego, że
pierwszym planie naszej społecznej pracy.
i kwestja włościańska, na pewien czas zaniknąć
REDA KOJA.
musiała.
TVl:ościaMkich

Kilka

i

słów

Ustawę tychże

w sprawie
Kółek włościańskich.

Referat d-ra Helll'yka Chrzanowskiego, odczytany w d. 24 marca r. 1906 na og61nem zebraniu Tow.
Rolniczego w Kaliszu.
Usiłowania do podniesienia stanu włościań
skiego i uregulowania stosunku włościan do dworu, jaki pokazały nam wieki dawniejsze, nie
obce były naszemu ziemiańst\vu.
Jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku,
przed konstytucją 3 maja, zaczęła się reakcja IV
społeczeJlstwie naszem przeciw pańszczyźnie i
poddaństwu, IV jakiem się lud nasz znajdował.
Jakkol wiek pierwsze pod tym względem przeprowadzone reformy były dziełem pojeclyńczych
osób, które już wówczas zdawały sobie sprawę
z ich doniosłości ella kraju, to jednakże przypuszczać należy, że gdyby nie były nastąpiły
wypadki unicestwiające w zupełności wprowadzenie w wykonanie uchwał konstytucji, sprawa uregulowania stosunków włościańskich inną
zupełnie potoczyłaby się b,yla drogą. I za czasów Księstwa Warszawskiego znaleźli się ludzie,

~V roku dopiero 1842 zawiązana spółka
wydawnictwa «Roczników gospodarstwa krajowego» podjęła myśl, tak dla nas niesprzyjające
rui okolicznościami wstrzymaną.
Prace Grabińskiego, Malczewskiego, Ludwika Górskiego, Adama Goltza, Andrzeja Zamoyskiego i innych wypowiadały jasno, jak inteligentniejszym kołom ziemiańskim leżała na sercn
myśl poprawienia bytu naszych włościan. A kiedy w kilkanaście lat później zdołano wreszcie
uzyskać pozwolenie władzy na zorganizowanie
Towarzystwa Rolniczego, wiemy z jakim entuzjazmem ziemianie z wszystkich zakątków kraju
do niego przystępowali; odczuwali oni bowiem,
że tylko Towarzystwo może wskazać drogę do
pomyślnego załatwienia splawy, która wszystkim
już, rzec można, wtenczas ciążyła na sercu. Niestety, krótka działalność Towarzystwa, chociaż
obfita w prace i uchwały, zmierzające do pomyślnego rozwiązania sprawy, tak gorąco obchodzą
cej ogół ziemiaństwa, stanęła znowu na przeszkodzio wprowadzeniu w czyn podniesioJlych projektów, a wypadki w kraju, które nastąpiły
wkrótce i ich nieszczęsne skutki sprawiły, że
sprawa tylokrotnie podejmowana, załatwiona została \\' sposób nadzwyczaj niekorzystn y bo rZll-
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cający

niezgody pomiędzy
a stan włościański.
Na okres ten czasu, prawie czterdziestoletni, aż do obecnej chwili, jako każdemu z nas
dobrze znany, rzucamy zasłonę, a przejdźmy do
Księstwa Poznaliskiego, wyłączonego traktatem
wiederlskim z ó wczesnego Księstwa Warszawskiego.
Tam dla uregulowania stosunków włościań
skich i wytworzenia z włościan obywateli kraju położenie wytworzyło się o wiele korzystniejsze. Z przejściem Poznańskiego pod panowanie
płuskie rzątl pruski zajął się sam uregulowaniem
sprawy włościmll:'kiej, stosując zupełnie te same
urządzenia, jakie zaczął u siebie wprowadzać po
wojnach napoleońskich, zmierzając do wytworzenia silnego stanu włoś<:.iariskiego. Dzięki temu,
w Księstwie już w r. ] 864 kwestja stosunków
włościan do dworu w zupełności prawi a uregulowaną została. Jakkolwiek bezpośrednio ziemimistwo W. Ks. Pozu. na sposób ułożenia kwestji włościańskiej nie wpływało, to jednakże pozostały nam wydawnictwa z owego czasu, które stwierdzają, że i tam myśl podniesieniu bytu włościan kołom ziemiańskim obcą nie była.
A mianowicie pomiędzy rozprawami, drukowanemi w «Przewodniku rolniczo-przemysło
wym», który był od r. 1839-43 organem wydziału przemysłowego Kasyna w Gostyniu, a
nieco później i Towarzystwa Rolniczego W. Ks.
Pozn. w Gnieźnie zawiązanego, spotkać można
i takie, które dotJ czą podniesienia ludu wiejskiego; zaprowadzenia regulacji stosunków wło
ścimlskich w Kl'ólest~rie, unormowania kwestji
komorników, zaprowaclzenia sądów polubownych,
uważania na fizyczny rozwój dzieci wsród ludu
i t. p. Nadmienić wypada, że wydział urzą
dzał w Gostyniu, obok wystaw, wyścigów, także i zabawy ludowe.
Niemniej pięknym, pisze kronikarz ówczesny o Kasynie, był i koniec tej instytncji, która tyle usług oddala nietylko okolicy, sięgając
wpływem daleko poza granice naszej dzielnicy.
00 się stało z gmachem, w którym się zgromat1zało niegdyś liczne ziemimlstwo, tak dla skromnej i przyzwoitej zabawy, jak i dla pouczania
się i pobudzania wzajemnego do najszlachetniejszych celów? Otóż został on z po~zątku przyna

długie

lata

kość

właścicieli większej własności

M 24

tułkiem

dla wzorowej ochronki, w której się
ochroniarki wyrabiały. Myśl zakładania ochronek po miastach i wsiach wyszła od szerolw
znanego ze swej obywatelskiej działalności Augusta Oieszkowskiego, znalazła zaś wykonawcę
w osobie Edmunua Bojanowskiego z Grabonoga, który na cele powyższe cały swój majątek
poświęcił.
Dom ten, jako świadek świetnej
i pożytecznęj przeszłości Kasyna gostyllskiego,
jest dzisiaj domem Miłosierdzia z 20 łóżkami
chorych, utrzymywanych z funduszów zebranych
swego czasu wśród okolicznych ziemian.
Odbiegłem

od rzeczy, ale chciałem Panom
ochronek po wsiach
w Księstwie już przed 60 laty miało miejsce,
a zatem już i w tym odległym czasie ziemiań
stwo llasze spełniało swój obowiązek względem
braci młodszej, o ile na to środki i okolicznoś
ci pozwalały.

przedstawić, że zakładanie

idźmy dalej.
Rok 1848 krwawo zaw histOlji Księstwa; rok 49, 5ti, 55,
56 i 57, to Jata ogólnego nadzwyczajnego nieurodzaju, to lata cholery i głodu. Te ciężkie
Jata spowodowały ogromny upadek rolnictwa w
Księstwie, pociągający za sobą przejście bardzo
znacznej ilośt.i majątków w ręce obce. Równocześnie ciężkie warunki kredytowe i nie
przebierająca w środkach lichwa odbić się musiały nietylko na stanie majątkowym większej,
ale także i mniejszej n' łasności. To też przez
szereg lat następnych przestrzeń gruntów, będąca
w posiadanin włościan, stale się zmniejsza i następuje gromadna prawie emigracja do Ameryki włościan, pozbywających się za bezcen swych
gruntów.
Rzecz prosta, że i wypadki 1863 roku,
ciężkie i tak położenie Księstwa, więcej jeszcze
pogorszyć musiały, bo przecież i Księstwo nie
żałowało krwi, ani mienia, a najlepsze umysły,
przez zajęcie się gorąco sprawą ogólną naszego
narodu, odciągnięte w . ten sposób zostały od
spraw domowych. Tak ciężkie chwile, które
Księstwo przez okres czasu prawie d wudziestoletni przeżyło, tak straszne zmiany w większej
i mniejszej własności, przyprawiające wiele rodzin wawie o kij żebraczy, wreszcie zmiany zaszle w Królestwie, pogrążyć musiały cale ów-

Lecz

pisał się
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czesne ziemiaI1stwo w pewną apatję; nic dzi- z inicjatywy samych włościan powstały, a zllaj wnego zatem, że i myśl tak piękllie poczęta dujemy pomiędzy nimi wielu tak dzielnych i
pracowania nad podniesieniem młodszej braci, tak oświeconych, a tak gorąco kochających swą
doznała znowu zastoju.
ziemię i tak rozumiejących nasze trudne poło
I tu zanotować należy fakt niesłychanej żenie, że możnaby ich w naszem społeczeństwie
doniosłości.
Z owej apatji, z owego chwilowe- za wzór obY\\'ateli kraju postawić. Dumni IJlOgo poniekąd letargu budzi ziemiaństwo Księstwa żerny być z takich synów naszej ziemi».
czyn wło~cianina. Gospodarz D.Jonizy Stasiak
Dalej zaznacza patron wielki postęp u człon
z Ksiąginiek zakłada \V miasteczku Dolsku, po- ków Kółek IV sposobie dyskutowania i zabierawiatn śremskiego, z własnej inicjatywy pier- nia glosu na miesięczlI.ych i powiatowych zewsze Kółko. Wkrótce po\Vstają inne) niestety, braniach. Gospodarze już bez obawy głos zaWS7 ystkie one po krótkiej działalności upadają
bierają i zdania swoje w udatnej formie wypoz brakn potrzebnej opieki. Wówczas to w Cen- wiadają, a nawet na powiatowych zebraniach
tralnem Towarzystwie Rolniczem w Poznaniu, miewają. referaty, nietylko ogólnikowej treści, ale
jeden z najczynniejszych jego członków, Maksy- często fachowe.
Niema już ani jednego z członków, którymiljan Jackowski, z\rrócił uwagę na ten ważny
objaw samopomocy ludowej i poruszył potrzebę by nie używał na pola, nawet i łą.ki, mniejzaopiekowania się nim. Po różnych próbach szej lub większej ilości sztucznych nawozów,
i usiło\uniach bezowocnych, na walnem zebraniu sprowadzan ych przez zarząd Kółek tam, gdzie
Centralnego Towarzystwo Rolniczego, jakie się niema jeszcze po miastach powiatowych założo
odbyło IV dniu 28 lutego roku 1873, Jadcownych spółek rolniczych, tak zwanych «Rolniski oświadczył gotowo~ć podjęcia się bezintere- kó\\ » .
Przy obieździe Kółek patron zauważył usownie organizacji Kółek i kierowania niemi.
prawę roli wszędzie dobrą i staranną, rolę czyOpiekę tę prz5jęto jednomyślnie z wielkie uznaniem. Pojm0wano już ważność tej usługi, ale sto utrzymaną i dobrem ziarnem obsianą, a unikt wówczas przewidzieć uie mógł, jakie obfi- rodzaje u tych gospodarzy, którzy do Kółek należą, wszędzie na pierwszy rzut oka się wyróżnia:ją.
te owoce wyrosną na tej niwie.
Wydrenowanych zostałojuż przeszło 200,000
W pierwszych zaraz latach słabe dotąd
morgów magd. A i chów bydła · bardzo się
związki Kółek włościaI'l.skich wzmogły się i utrwaliły, a równocześllie nowe wzrastały.
W poprawia. Mleczarstwo postępl~e naprzód. Je!:it
już obecnie 2,]00 separatorów w Kółkach, a
końcu roku 1873 było Kółek 32, w następnym43, w r. 1875-61, w ]876-104, w 1901 przes?ło 1,000 członków Kółek odstawia mleko
206, a obecnie jest ich już około 300 i wię do spółkowych mleczarni. Chów koni jest bardzo staranny i prowadzony głównie IV kieruncej niż 13,000 członków.
Przypatrzmy się teraz bliżej działalności ku dostawiania koni do remontu. iemniej stoi
bardzo wysoko wychów trzody, o którą człon
Kółek w Księstwie.
Mamy pod ręką ostatnie sprawozdanie za kowie Kółek bardzo dbają i prowadzą racjorok ubiegły. Okazuje się z niego Pl zedewszy- nalnie. Pszczelnictwo znajduje coraz więcej zastkiem, że na czele Kółek, obok właścicieli wię miłowania; obecnie już 1,700 pasiek u człon 
kszej własności i duchowieństwa, stoją w po- kó,\ naliczono, co, w poró\ynaniu z clawniejszemi czasami przed laty 40-tu, gdzie o pszczellliważnej liczbie sami włościanie, mianowicie w
tych okolicach, gdzie większa własność przeszła dwie pojęcią nie było, jest już wielkim postępem.
Używanie siewników rzędowych bardzo się
już prawie wszystka w ręce niemieckie.
A że
godnie spełniają oni swe obo\~iązki, świadczą rozpowszechniło, co trzeci członek ma swój sienajlepiej wypowiedziane w sprawozdaniu przez wnik. A inne llarzęd?ia rolnicze i maszyny,
patrona Chlapowskiego słowa; «U włościan na- jak młocarnie, sieczkarnio, śrutowniki, parowniki, dwu i trzyskibowe plngi w ogólnem są uSZ) ch taka okazl~e się potrzeba oświaty, że prawie wszystkie nowe Kółlia w ostatnich czasach życiu.
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Aby członków Kółek zaznajamiać z ulepszonemi maszynami i narzędziami rolniczemi, urzą
dzone zostały w r. z. podczas kilku walnych zebrań powiatowych specjalne wystawy maszyn i
narzędzi rolniczych, w których udział brały tylko
fab rylrj z firmami swojskiemi. Oprócz tychże
odbyły się IV kilkunastu Kółkach, w szczególności na Kujawach, wystawy połąezone z premjowaniem bydła i koni. Po długoletnich staraniach i nawoływaniach patrona i prezesów udało się przeprowadzić, że prawie wszyscy człon
kowie Kółek są ubezpieczeni od ognia, a przynajmniej połowa już od gradu.
Aby umożliwić załatwianie sporów, zachodzących pomiędzy członkami Kółek, bez odwoływania się do sądów państwowych, zorganizowane zostały w roku ubiegłym sądy polubowne
w Kółkach, za pośrednictwem których na początek 60 spraw ułożonych zostało . Sprawa ta
nowa ella Kółek, wprowadzona przez obecnego
patrona Chłapowskiego, chlubnie świadczy o
właści Ivem zrozumieniu swego zadania.
Nac1mienić mi jes2.cze wypada, że patronat
Kółek jest w posiadaniu obecnie już 13000 marek kapitału, złożonego na rzecz. Kółek przez
ś. p. generała Augustynowicza i jednego z obywateli Królestwa, niewymienionego z nazwiska.
Oprócz odsetek od PO\\"yższego kapitału otrzymuje patronat od każdego Kółka 5 marek rocznie i zwykłą. roczną zapomogę od centralnego
Towilrzystwa .Rolniczego w sumie 750 mlc . i od
Spółki Bazarowej 1500 mk. Fundusze te przeznaczone są lla subwencjonowanie wystaw i utrzymanie objazdowego prelegenta.
Organem Kółek jest «Poradnik Gospodarski», znakomicie redagowany i poza granicami
Księztwa we wszystkich dzielnicach dobrze znany, a dzielny jego redaktor, biorący osobiście
czynny i bardzo gorliwy udział w działalności
Kółek, jest ró wllocześnie sekretarzem patronatu,
pod którego opieką i kierownictwem pozostają
wszystkie Kółka.
Przedstawiłem krótki obraz
działalności
i rozwoju Kółek włościańskich IV Księztwie.
Widać z niego, jak zbawienną jest ich praca
i jak obfit~ plon \vydała. To też słusznie napisano w nekrologu ś. p. Maksymiljana Jackowskiego: «Kólka polepszyły kulturę rolniczą u wło -
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ścian

i wprowadziły ją na drogę takiego postę
pu, że wytwórczość roli powiększyła się o J 00
procent. A w miarę umiejętności uprawiania
ziemi rosło przywiązanie do ojczystego zagona
i utrwalało się przekonanie o wielkiem zadaniu
obrony ojcowizny. Działalność ś . p. patrona
utworzyła jednem słowem waro\ynię dobrobytu
\vłościańskiego, świadomości i oświaty pośród
gospodarzy włościan, kultnry narodowej i tej
wielkiej odporności społecznej, która tak zwycięzko walczy z naporem wrogich nam żywio
łów. Lud wielkopolski odrodził się na tym urodzajn ym gruncie Kółek, l:itanowiących wielkie
dzieło i. wielką chlubę patrona ich ś. p. M. Jackowskiego. On to bowiBm-on, którego bez
żadnej przesady nazwano odrodzicielem włościań
stwa wielkopolsl\:iego, swą pracą niestrucJzoną,
swoim talentem organizatorskim, poświęceniem
tylu lat życia nadał Kółkom rolniczym ten ży
wotny, taki płodny w skutku kierunek~ Umierając, z dumą i zadowoleniem spoglądać mógł
na tak bogaty plon siej by swojej. Była to postać z Ilaj większych n& zi'3mi wielkopolskiej.
Stać ona będzie w jednym rzędzie i wznosić się
równie wysoko, jak postać Karola .Marcinko\\'sl,iego. Obaj oni dźwignęli niewZJ'llszone straż
~1ice obrony społecznej -1\Iarcinkowski na polu
gospodarst\Ya narodowego i uobywatelenia w10scian».
Te słowa \\' s kazują, jak wysoko potrafiono \" Księzt\\'ie ocenić działalność Kółek włoś
ciańskich .

Po tern przedstawieniu rzeczy sądzę, że
zrozumie ważność zakładania Kólek włoś
ciańskich i w naszej
dzielnicy, a to tern
więcej, że stan kultury gospodarstw naszych
włościan jest jeszcze bardzo nizki.
Jak widać z przed~tawionego wam sprawozdania z działalności Kółek w Księstwie, zadaniem i u nas
na zebraniach Kółek powinno być przedewszystkiem pouczanie włościan we wszystkich
działach gospodarstwa wiejskiego, która to nauka, ażeby nieprzywykłe do niej umysły zająć
i uwagę ieh przez dłuższy czas do przedmiotu
przywiązać mogła, powinna być w sposób jasny,
zrozumiały udzielana i podnosić się stopniowo.
Początkowo wystarczy, jeżeli na posiedzeniach przypomni się członkom prace gospodarcze
każdy
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IV porze zebrania przypadające i jeżeli im się
poda odpowiednie wskazówki do ich łatwiejsze
go i doskonalszego wykonania . W ten sposób
pobudzi się członków Kółka równocześnie do
zabierania głosu, wypowiadania swego zdania
i stawiania pytań, jednem słowem ośmieli i przyuczy się ich do prowadzenia dyskusji na zebraniach. Następnie można wypowiadać krótkie
referaty o uprawie roli, o różnych rodzajach
nawozów i właściwem użyciu, o uprawie wszelkich zbóż, traw pastewnych, okOlJowych, oraz
ich zastosowaniu do właściwego składu ziemi,
o urządzeniu podwórza i utrzymaniu w Iliem
porządku, obejściu się z mierzwą stajęnną, o
sposobie hodowania inwentarzy, żywienia ich
latem i zimą, wyrabianiu nabiału, o wychowie
trzody i drobiu, O pszczelnictwie, o sadownictwie, ogrodnictwie i t. d.

Tutaj pomocą powinny być pisma rolnicze,
specjalnie przeznaczone ella włościan, zapisywane
dla każdego Kółka w kilku lub kilkunastu egzeml)larzach, stosownie do jego zasobów, jak np.
«Gospodarz», «Pszczelarz», oraz wychodzący
w Poznaniu «Poradnik Gospodarski », udzielający nietylko bardzo zdrowych rad dla gospodarzy, ale informujący równocześnie o działal
ności Kółek w Księstwie, co, sądzę, nie byłoby
bez wpływu na rozwój naszych Kółek, czytający
bowiem włościanie nasi poznaliby prędko doniosłość Kółek i u nas.

5

urządzane

wystawy in wentarzy, ziemiopłodów,
rolniczych i t. d.
Nadto Kółka rolnicze powinny członków
wspierać radą w urządzaniu gospodarstwa, w zaprowadzaniu płodozmian u, w ubezpieczaniu ou
ognia i gradu, w pozyskaniu dogodnego kredytu, w regulowaniu stosnn ków majątkowych,
a nadto pośredniczyć w zakupie wszelkich nasion,
narzędzi gospodarczych,
nawozów sztucznych,
węgli, soli, żelaza, oraz wszelkich zgoła przedmiotów dla gospodarza przydatnych.
Niemniej zadaniem Kólek włościańskich powinno bye u nas dawanie inicjatywy do zakładania, a następnie opiekowania się zalożone
mi po wsiach Spółkami rolniczemi i sklepami
spożywczemi, w którychby zapotrzebowanie swoje
domowe zaspakajać mogli nietylko członkowie
Kółek, ale i inni, nie należący do nich włoś
cianie.
Dalszem ważnern zadaniem, nie już pojedyńczych Kółek, ale wszystkich Kółek danego
powiatu, powinno być tworzenie w większych
osadach, a \V każdym razie w powiatowych
miastach, spółek pożyczkowo-oszczędnościowych,
któreby dostarczały potrzebnego gospodarzom
kredytu i przyjmowały do przechowania oszczęd
ności włościan . Zadanie zaś dostarcza1lia Kółkom
włościańskim wyborowych nasion,
sztucznych
nawozów z zagwarantowaną zawartością, maszyn,
narzęuz i rolniczych, żelaza i wogóle wszystkicl!
potrzebnych w gospodarstwie roJnem artykułów
wziąć winien na siebie Oddział Handlowy Towarzystwa Rolniczego.
Niech tylko kółka pokryją całą gubernję,
wtenczas przyjdzie czas dla instytucji przez nas
utworzonej do zakładania :filji swych po miastach
powiatowych i większych osadach, i wtenczas
spełniony zostanie właściwy jej cel, IV jakim ona
narzędzi

Dalej zadaniem Kółek powinno być zaznajamianie członków z ulepszonemi a wypróbowanemi już dobrze narzędziami rolniczemi i dawanie
praktycznych wskazówek pod względem zastosowania tch w praktyce. Należałoby również zachęcać gospodarzy do pracy i oszczędności, zaznajamiać ich ze stosunkami handlowerni, a mia. nowicie ze slJrzeda:i:ą zboża podług wagi, z kwestjarni prawno-hypotecznemi o tyle, o ile znać założona została.
je należy w interesie gospodarza, zwracać takOto jak obszerne do spełnienia zadanie
że uwagę na drobne źródła dochodu i t. d.
mają przyszłe Kółka włościaIlskie. Żeby one
W celu wymiarkowania, o ile członkowie jednakże należycie odpowiadały naszym oczekiwaniom, potrzebnem nietylko, ale i koniecznem
korzystają z udzielanych nauk na zebraniach
jest
zaopiekowanie się niemi obywateli.
i starają się je zastosować w swych gospodarstwach, powinna od czasu do czasu zwiedzać
Na każdym z Was spoczywa obywatelski
wybrana z grona Kółka komisja gospodarstwa obowiązek wzięcia inicjatywy do załozenia Kółka
członków, a nadto w tym celu winny być
we wsi lub gminie, w której mieszka; na Was
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spocz..ywa obowiązek prowadzenia Kółek i opieka
nad niemi po założeniu.
Ułatwione macie zadanie.
Leży przed Warni ustawa dla Kółek, wzorowana na ustawie Kółek Księstwa Poznańskiego,
a uzupełniona dodatkami, wymaganemi przez
władze, potrzeba tylko napisać podanie, opatrzyć
je d wierna markami po 75 k. i prL~eslać je guhernatorowi z prośbą o zatwierdzenie ustawy.
:l\Iamy nadzieję, że lwzez pamięć na tych
z naszych poprzedników, którym zawsze sprawa
poprawienia bytu i uspołeczniellia naszej młodszej
braci leżała na sercu, jak to starałem się wykazać na wstępie mego referatu, wreszcie przez
pamięć na naszych następców, aby zostawić im
w spuściźnie po sobie lJOzytywną jakc!Jś działal
ność, w pracy około podniesienia ludu naszego,
skorzystacie z udzielonego Wam pozwolenia i zechcecie wziąć do serca sprawę Kółek włoś
ciańskich. Czasu nie należy tracić, bo przecież
ziemia coraz więcej z pod stóp się nam usuwa,
naliczyćby już można wiele gmin w naszej gnbernji, gdzie niema prawie większej własności,
a nie wyjdzie może lat kilkanaście, jak ta włas
ność większa z powodu coraz gorzej kształtu
jących się dla niej warunków gospouarczych,
jeszcze więcej się uszczupli, spieszmy się więc
z tern, abyśmy zanim koniecznością losu zniewoleni będziemy do opuszczenia naszych stanowisk, zdążyli wychować sobie z pomiędzy ludu
dzielnych następców: którzyby nasze miejsce
w społeczeństwie tak zająć potrafili, jak tego
już w części mamy przykład w sąsiedniej nam
dzielnicy.

USTAWA KÓŁEK WŁOŚCIAŃSKICH
zatwierdzona przez gubernatora lmlisldego.
Opracowana przez p. Chrzanowskiego.(*)

§ 1.
Cel

Kółka.

Celem Kółka jest podniesienie rolnictwa Ive "rszystkich gałęziacb gospodarstwa.
Dla osiągniQcia tego celu Kółko na zebra(*) Czujemy się w obow iązku nadmienić, że ustawa
Kali ska posiada pewne braki, których usunięciem i wJ'goto·
wanielO ustawy wzorowej zajęli się już przedstawiciele istnie-
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niach swoich po lcza członków we wszystkich
działach gospodarstwa wiejskiego, zaznajamia ich z u]epszonemi i wypróbo\vanemi
narzQdziami rolniczemi, daje rady w kwestji urządzania gospodarstw, zaprowadzenia
płódozmianu, zabezpieczania od ognia i gradu, pozyskania hedytu, regulowania stosunków majątkowych i t. d. Oprócz tego,
w celu wywnioskowania, o ile członkowie
korzystają z udzielonych na zebraniach nauk i rad i starają się takowe w swych gospodarstwach zastosO\yać, Kółko za pośre
dnictwem oddzielnych Delegatów lustruj8
gospodarstwa na gruncie, urządza wystawy
inwentarzy, ziemiopłodów, narzędzi ro]niczych, jako też próby.

§ 2.
Skład

1.
2.

i

władze Kółka.

Kółko składa się:
a) z członków rzeczywistych;
b) z członków honorowych;
-Władzami Kółka są:
a) Zgromadzenie członków rzeczy-

wistych;
b)

Zarzą(l.

§ 3.
Członkowie.

1. Chcący przystąpić do Kółka winien być przedstawiony Zarządowi przez
jednego z członków.
2. Zarząd stanowi o przyjęciu lub
odrzuceniu kandydata bez obowiązku wymienienia powodu swojej uchwały,
3. Członkami honorowymi Kółka są
ci wszyscy, ktorzy, nie będąc członkami rzeczywistymi, przez datki swe ciągłe lub jednorazowe odpowiedniej wysokości podają
pomoc Kółku bez pretenąji do majątku
Kółka.
ją,cych

Kólek rolniczych. Skoro modyfikacje pożą,dane wprowadzone zostall:j,-nieomieszkamy o nich poinformować czy·
telników. Niezależnie od t ego obecnie już usunęliśmy z ustawy
Kaliskiej kilka ustępów,llaszern zdaniem zupełnie zbytecznych
a krępują,cych działalność Kół. Zwracamy też uwagę na brak
w ustawie kali~kicj jakiejkolwiek wzmianki o bilJljotekach,
czytelniach i t. p.

TYDZ1EX PIOTRKOWSKI

.i\'2 24

§ 4.
Obowiązki

1.

2.

i prawa

członków.

Każdy członek rzeczywisty ma obowiązek:
a) uczęszczać regularnie na zebrania Kółka;
b) opłacać regularnie składkę roczną z góry, w ilo~ci 30 kop.;
c) poddawać się wszelkim przepisom ustawy, tudzież postanowieniom władz Kółka;
d) przyjąć wybór na urząd w Kółku.
Każdy członek ma prawo:
a) piastować wszelkie urzędy Kół

ka i
b)

stawiać

wnioski do zarządu i na
zgromadzeniach Kółka.
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4. Zgromadzenia odbywać się będą
mIeSIąc, w niedzielę po pierwszym każdego miesiąca.
Czynności Zgromadzenia są:
co

a) 'bierze ono udział 'w rozprawach
naukowych, oraz w sprawach administracyj nych;
b) wysłuchuje sprawozdania z \yniosków Zarządu i o takowych ostatecznie orzeka;
c) ma prawo do rewizji kasy i rachunków Kółka;
d) wybiera członków Zarządu.

§ 8.
Zarząd.

Zgromadzenie wybiera z pośród siebie
na lat 3:
§ 5.
1. Prezesa.
2
. .Wice-prezesa.
Wystąpienie z Kółka
3. Sekretarza, który będzie zarazem
dozwolone jest każdem~, każdej chwil~, jeskarbnikiem.
dnakże z utratą wszellnch praw do majątku
4. Czterech członków Zarządu.
Kółka.
Na posiedzeniach Zarządu w razie równości
głosów głos przewodniczącego roz§
strzyga.
Wykluczenie z Kółka
§ 9.
może nastąpić na wniosek Zarządu przez
Czynności Zarządu .
Zgromadzenie, a powody do wykluczenia są:
1. Zarząd zawiaduje wszystkiemispra1. Nieuiszczenie się ze składki w cią wamI Kółka, a mianowicie:
gu roku i
a) zatwierdza przyjęcie członków
2. Niemoralne prowadzenie się, .t. j.
na rzeczywistych i honorowych;
w tym stopniu niemoralne, w jakim zgrob) zuiera składki i przyjmuje damadzenie uzna za słuszne.
ry na rzecz Kółka;
'Wykluczony czlonek utraca wszelkie
c) zawiaduje funduszami Kółka;
prawa do majątku Kółka.
d) zdaje Zgromadzeniu spraviTozd~
nia z różnych swych czynnoŚCI.
§ 7.
2. Zarząd reprezentuje Kółko na zewnątrz wobec władz.
Zgromadzenia.
. 3. \Vszystkie urzędy w Zarządzie są
1. Zgromadzenie jest najwyższą wła bezpłatne.
dzą Kółka.
§ 10.
2. Zgromadzenie stanowi swe uchwaSkładki członków
ły zwyczajną WIększością głosów obecnych
na zgromadzeniu członków.
mogą być użyte przez Zarząd:
3. K a Zgromadzeniu przewodniczy
a) na potrzeby kancelaryjne Kółka;
prezes, a w zastQpstwie wice-prezes.
b) na prenumeratQ pism rolniczych;

o.
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c) na zakupno narzędzi rolniczych,w każclym roku rozlosowanych pomiędzy
członków;
urządzenie

cl) na

wystaw rolniczych.

§ lI.
Zmiana ustaw

zwołanych
większości

po sobie zgromadzeniacb, przy

3/4 głosów obecnych.

§ 13.
Powyższa ustawa obowiązuje bezwzglę
dnie wszystkich członków Kółka.

Kółka

§ 14.
madzenia przy większości 2 , 3
Lubo z natury rzecz)' wynika, że na
nych.
zgromadzeniach Kółka tj'lko gospodarstwo
rolne i zbliżone do niego sprawy rozbiera§ 12.
ne by6 mogą, to jednakże ula tem wybitniejszego
uwydatnienia celu orzeka się wyRozwiązanie Kółka
raźnie, że sprawy kościelne i polityczne
może nastąpi6 tylko 110 dwukrotnio zapa- stoją po za obrębem Kółka i takowych na
dłych uchwałach na d"\Yóch w tym celu zebrania wprowadzać nie jest dozwolonem.
może nastąpi6

W drukarni

tylko przez

~l. Dobrzań~kiego

uchwalę

Zgroglosów obec-

w Piotrkowie.

Właściciel

i Redaktor

Mirosław Dobrzański.
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Przy pierwszem drogi skrzyżowaniu, zamiast na
lewo, skręcił w prawo i dobrze jeszcze, że jakoś zdołał w omyłce swej zorjentować i nie pojechał dalej.
- Co ty robisz gamoniu!-irytował się pan
Henryk.-Godzina czasu na darmo stracona. Zawracaj!
Jakób już sam zawracał, nie czekając rozkazu,
a gniadosze z nową siłą poczęły galopować; ale, że
".... powozie coś zatrzeszczało, musiano galop zmienić
w kłns z obawy nowej katastrofy.
Wypadak ten, acz niewielki-wielkie miał następstwa, jak to się zwykło dziać w życiu.
Godzina wcześniej, a wiele rzeczy poszłoby może' innym trybem.
Już prawie pod Lipinem, napędził ich konno
jeden z buszowieckich ludzi, wysłany z prośbą o pomoc.
Pożar przybierał coraz większe rozmiary i zagrażał zniszczeniem fabryki.
Miejscowa straż nie wystarczała.
Aby czasu nie tracić, zlecił Mirski stangretowi
bezzwłocznie zajęcie się sprowadzeniem Judzi; sam
zaś, wysiadłszy z powozu, zabrał fabrykanta, zawołał
.Jana i poszedł z nimi do owej fatalnej szopy.
To, co w niej ujrzał, drzwi otworzywszy, tak
go na razie oniemiło, że stanął osłupiały oczom nie
wierząc własnym.

Na stosie lin, narzuconych szhrłatnym sztandarem, siedziała czuła para w miłosnym uścisku, Pra wdzi wy rycerz i kasztelan ka pod osłoną błyszczących
hełmów i tOl10rów ukryci, by gruchać mile wtem
romantycznem schronieniu.

-
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Doprawdy! .. Z którego
llia

miejsca?-pytała

Wi-

zdjęta ciekawością.

- 0, trzeba iść aż na koniec do zepsutych
sztachet.
- Ach, jakbym chciała to światło zobaczyć!
- Kied y w ogrodzie taka ('iemnica, że strach
dziesięć kroków zrobić.
.- A przecie mówisz, że byłaś tam sama.
-- Ano byłam.
I Justyna roześmiała się, podziwiając w duchu
wielką nai W110ŚĆ Jad wini.
- Skoro panienka chce tak koniecznie,-dodała, pragnąc, jej dogodzić, - to zawołam Piotra z kuchni, niech z nami idzie.
- A niech idzie, byle prędko. Wezmę szal.
Co państwo robią?
- Pani jest u siebie, a pan wyjechał na, karty
do MościsIc
A pan Maljan?
- Chyba śpi, bo w jego pokoju ciemno.
- No, ('hodźmy! Po drodze zawołasz Piotra.
Prawdziwie mnie rozerwie ta nocna wyprawa, -mówiła Winia, myśląc jednocześnie:
- Raz jeszcze spojrzę na kopalnię.
W ogrodzie, w samej rzeczy strasznie było ciemno, lecz oczy z tą ciemnością wprędce się oswajały, a szeroka i prosta ulica szarzała niby olbrzymi
tunel.
Przez konary drzew w górze migotały gwiazdy
jak świętojańskie robaki, przelatując niekiedy z szybkoOrl~ta.
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ścią błyskawiczną,

po stalolVem tle nieba jedna po
drugiej.
Winia szła naprzód z pokojową.
Piotreli , chłopiec kredensowy postępował z tyłu, a na wszelki wypadek dźwigał Ila ramieniu gruby, okuty drąg ou wody.
Justyna cały zasób wymowy zużyła, zanim zdołala go z kuchni wyciągnąć, to też teraz, bojąc się,
nie bez zasady, by nie drapnął przy pierwszym podej I'zanym krzaku, przyłączyła się UO niego.
- Daleko pójdziemy?-zapytał zcicha.
- Tylko tlo k011ca ogrodu. Panienka przejść
się chciała.

- Tylko do końca, - mruknął, niezbyt zadowolniony.-CiekawYlII, gdzie też można iść dalej jak
do k011ca,
- Nie mrucz głupi. Gospodyni da ci jutro
chleba z miodem.
- Pies go obliże, jak ona da.
W tej chwili Winia zwolniła kroku zapytując:
Co to słychać?
- Tentent, -odparła Justyna.-Ktoś jedr.ie,
- Chyba jasny pan wraca. Ale rżnie galantolzaopiujował, nadsłuchując, Piotrek.
Pokojowa wątpiąco potrząsnęła głową.
- Ej I skądżeby j asn y pan tak rychło dziś
wracał. Do Mościsk półtorej mili.
A ja ci mówię, że to nasz powóz, Ohol
stanął.

A

widzisz!-tryumfowała

Justyna.

gnąc,

'(;9(; -

Sama go na dzisiejszą wizytę Jramawiała, praaby się rozerwał, lecz co ją to kosztowało!
Czuł jeszcze uścisk gorący, jakim go żegnała,

prosząc:

_ . A nie siedź tam znowu, mój złoty zbyt
i nie zapomnij rewol wera.
Nie zapomnial, gdyż od owej okropnej sceny
l górnikami,
woził go zawsze ze sobą, choć strzał
źle działał mu na nerwy; wozil, bo wiedział, że tem
uspakaja swoją najmilszą Wancleczkę.
- Jedź prędzej! Nie żałuj koni.
Stangret zamachnął biczelil, po nad grzbietami
gniadych.
Wyciągnęły się uo galopu i gnały tak ze dwie
wiorsty.
Naraz, wstrzymane silnie stanęły w miejscu,
- Co tO?-lapytał pan Henryl"
Jakób zamiast odpowiedzi, zaczął kląć siarczyście i podniósł się na koźle, rozglądając do koła.
Pełnił on już dziesięć lat swą służbę w Lipinie,
sprawował się bez zarzutu, był sumienny i trzeźwy.
Miał przecież jedną wadę: w razie czegoś niezwykłego, tracił zarar. całą przytomność llmysłu, zagapiał się, jednelII słowem i to właśnie wówczas, gdy
rozwaga najwięcej była potrzebną.
Dzisiaj, nie tyle zapadnjąca wczpśnie, a ciemna
gdyż bezksiężycowa noc, ile pośpiech zalecony i myśl
o pożarze, wpłynęły nań 1lj elll nie,
długo

