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kwartalnie . rh. - kop. 90 ł
Cena pojedyńczego numeru
kop. 8.
Dopl ata za odnoszenie k. 15
kwartalnie.
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Z PRZESYLK4:
. rb. 4 liop. 80
• . rb. 2 kop. 40
kwartalnie . rb. l kop. 20
rocznie

.

półrocznie

OGŁOSZENIA
Za ogl'oszcnic l-razowe k. 10
od jednoszpaltowego wiersza
petitu.
Za ogłoszenia kilkakrotne
po kop. 6 od wiersza. ~
Za reklamy i nekrologi, oraz
ogło szenia zagrallIczne po
kop. 12 od wiersza.
Za ogloszenia, reldamy i ne krologi na l stronie po k. 20.
Za dołączenie l kartki anneksll rb. 10.
Za tłumacz. og!. z Języków
obcych po k. 2 od wiersza.
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Wychodzi W każdą Niedzielę, wraz z oddzielnym dodatkiem powieściowym.
Adres AdministJ'acji i Jh'llkaJ'ni ,,'.'ygodnia": ulica Kaliska M 9.--Adres lłedal{('ji: ulica Kaliska M 11.
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Przypominamy, że czas odnowić prenumeratę na kwartał III r. b.,
oraz prosimy o uregulowanie dawnych należności.
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PRAWDA W "PRAWDZIE"
'kilka luźnyciJ II wag do M 18 warszawskiego tygodnika «Prawda» z r. b. - do nabycia za. ~1.·0szy 10. Skład główny w księgarni E. Wende i
S-ki w Warszawie.
(3-1)

ReDakcja "tygoDnia"
z dniem 1 lipca jJ1'zeniesz'onq zostanie na Bykowskie-Przedmieście .M
45 (dom W-eiWygrzywalskie.J]~ róg
alei (Jmenta?'neJ~ 1t wylotu 1tlicy TorU1zskieJ~·

Drukarnia i

j'lDminisłracja

"tygoDnia"

pozostanie nadal 'W dotychczasowym
lokalu jJ"zy ulicy Kaliski~j .Mi 9
(dom W-go Soczolowskiego).

o chłopie

rosyjskim
wobec kwestji agrarnej,

znajdujemy w «Myśli Polskiej» bardzo racjonalne uwagi, oparte na praktycznej znajomości stosunków wiejskich w Rosji, co jest daleko ważniejszem od wszystkich teoretycznych
przesłanek.

«Nie w samej ilości posiadanej ziemi·-czytamy tam --leży jądro kwestji! Chłop szwajcarski byłuy zamożnym gospodarzem na takiej
samej ilości gruntu. Finlandczyk przemienił
nagie skały \\ ziemie urodzajne i narzekań
chłopa rosyj~kiego nie poLlziela. ~asz też wło
ścianin polsl<i jesL na drodze do zaprowadzania postępu w swem gospodarstwie i zaczyna
zdawać sobie sprawę, że tylko praca wytężo-

na, oszczędność, zwiększenie wydajności roli, iste dziwić się włościaninowi, że takie fakty
gospodarstwo przemysło\\'e, dadzą mu dobro- są mu solą w oku, zwłaszcza zaś gdy nie wibyt. Dlaczegoż chłop l'osyjski jest tak skory Llzi, auy posiadacz tych olbrzymich obszarów
do upatrywu,nia jedynego polepszenia swojej pocZL1wał się do jakichkolwiek obowiązl<ów spodoli w zabieraniu cuLlzego?
łecznych, sąsiedzkich, lub choćby postępowol\Ia to swoje, naj zupełniej specyficzne, i nic rolniczych.
kwalifikujące się do żaLlnych uogólnień miejPrzeciwnie! Widzi chłop rosyjski dość powscowe, «rosyjskie» przyczyny.
szechnie, jak ci więksi właściciele wykręcają
O ile np. u nas w Polsce posiadacz własno- się od podatków, jak całe ich brzemię zwalaści większej przeważnie stara się być dobrym ją na włościanina. Ani w Polsce, ani na Lisąsiadem, doradcą włościanina i iego obrońcą twie, Podolu, Ukrainie, Wołyniu, Infl.antachwobec ucisku samowoli administracji, o tyle nie spotkamy tych o pomstę do nieba wołają
w Rosji nic podobnego niema miejsca. Olbrzy- cych faktów, jakie widzimy w rdzennej, posiamia większość oby.watelstwa rosyjskiego nie dającej przecież «samorządne ziemstwa» Rosji.
pracuje i nie siedzi na roii, ale ją wydzierża- Spra wiedli IV y to samorząd, który podatków z
wia, lnu powierza administratorom, ludziom roli nakłada na własność ,riększą po parę lub
pozbawionym wszelkiej wartości pod względem kilIm kop. z dziesięciny, każąc jednocześnie
społecznym, a często nawet fachowym i etycz- włościaninowi płacić 30 i 40 kop.! Ujawniono
nym. Sam zaś właściciel majątku przesiaduje niedawno, w gub. włodzimierskiej, że ks. Ouow Petersburgu, szuka zaszczytów, a zwłaszcza lenskij dotąd wcalA nie płacił podatków grundochodów i orderów, przerzucany bywa IV sYl't'j towych, ponieważ «nie wiedział», w jakim wła
karjerze służbowej z jednego kranca. Panstwa ściwie powiecie leży jego majątek, a i urzędy
na drugi, do niczego i do nikogo się nic przy- podatkowe również nie wiedziały ...
wiązlljąc, i klasowo zlewając się kompletnie
Trudno się wobec tego dziwić, że kwestja
ze światem urzędniczym, dygnit:lrskim, biuro- agrarna w Cesarstwie, rozwijając się na taldem
kraty cznym, którego chłop rosyjski nienawidzi tle, nie zna żadnych względów dla możnych i
całą duszą, trochę wiedząc, a trochę czując zamożnych. W ouiegu w Rosji jest przysłowie:
instynktownie, że z blasku tej kasty wszech- «trudom prawiednym nie nażiwiosz pałat kawładnej wypływa jego nędza, jego upośledzenie, miennych», co znaczy: że do majątku dochodzi
ucisk podatkowy i następne rozdrapywanie fun- się tam nie pracą, ale przez nadużycia, krzyduszów skarbowych.
wdę ludzką, a zwłaszcza skubanie kasy PańChłop rosyjski wszystko złe, które go spo- -stwa. Ale też nie należy z drugiej strony uotyka (a co się dostaje dobrego?) przypisuje gólniać specjalnych antagon izmów, istniejących
zawsze urzędnikom; widzi własnemi oczami, \Y Cesarstwie i rozciągać ich na prowincje
jak ci ostatni bogacą s i ę na słllżuie, jak roz- kresowe, nieskończenie pod każdym względem
rzucają i trwonią pieniądze, jak obdz i erają lu- odmienIle.
dność na każdym kroku. --Gdy zaś obywatel
Należy też bardzo grun townie znać dzisiejziemski przemienia się dobrowolnie w niena- sw położenie ekonomiczne chłopa rosyjskiego,
widzonego biurokratę, psycholol!ja chłopa 1'0- Owa gmina rosyjska, nad którą dość obłudnie
syjskiego każe mil obejmować zazdrością i nie- rozczulali się różni słowianofile, nie jest w
nawiścią nietylko osobę i uprzywilejowane pań- gruncie rzeczy żaLlnym tradycyjnym szczątkiem
stwowe stanowisko tegoż, lecz i jego ziemię, jakiegoś ustroju patrjarchaloego, lub komunio którą obywatel nie dba, z której i sam ma stycznego, jak to odkrywają z zachwytem biurniewiele, i jemu, chłopu, skorzystać przeszka- kowi socjaliści. Gminne władanie ziemią w Rodza. Ztąd taka pohopność do palenia, niszcze- sji środkowej i wschodniej, i ,,"ogóle poza grania, zemsty.
nicami krajów zabranych, według kilku powaRównic pobudzającym chłopa Tosyjskiego żnych badaczy wprowadzone zostało po prostu
czynnikiem są nieproporcjonalnie olbrzymie ob- dla zapewnienia skarhowi większej gwarancji
szary dworskie, o jakich w Polsce nic mamy regularnego wpływania podatków! Ustrój ten
Llziś pojęcia . Majątki, obejmujące dziesiątki ty- jest stanowczo zabójczym dla postępu rolnictwa,
sięcy dziesięcin \\' jednem ręku, spotykają się jak również i dourobytu ludności. Przy rozdziew rdzennej Rosji na każdym niemal kroku. laniu ziem pomiędzy czlonków gmin.v praktyAle bynajmniej nie należą też do rzadkości ma- kują się powszechne nadużycia, przekupstwa i
jątki po 400-500 tys. dziesięcin! Trudno za- szacherki. Nie mający si!} czom opłacić «ku-

TYDZIEŃ

2

Włościanie

PIOTRKOWSKI

M 25

nasi osprawie rolnej.

łakom» gminnym dostaje najgorsze działy. Nie
Nam nigdy nie przyszro na myśl, i nie moprzywiązując się następnie do uprawianej przyże nam się w głowach pomieścić, ażeby IV dwu.Mamy przed sobą kilka listów, które nieda- dziestym wielcu istniał jeszcze taki kraj, lctógodnie ziemi, nie pielęgnując w sobie poczucia
prawa własności, chłop wielkorosyjski o rolę nie leko od Piotrkowa połGżone gminy posłały do ryby się śmiał targnąć na cudzą prywatną
dba należycie, nic w nią nie wkład a, (dziś już Koła polskiego, na ręce posła Grabiallskiego, własność; tembardzej na naszą od wieków tranie może wkładać, choćby chciał), nie upra- z racji zajętego w tej kwestji przez naszą re- dycyjnie z ojca na syna przechodzącą. Wszakże
wia dość pracowicie,-- żyje też z dnia na dzień, prezentację stanowiska.
my obywatele kraju, potomkowie wolnego naWłościanie gminy Ołl:cza1·Y W pow. opoczyń rodu, a nie dzierżawcy swej ziemi. My pozakrapiając robaka wódką.
Pozbawiouy całkowicie oświaty, a oddany skim położonej (na pogra.niczu gu b. Piotrko- winni i musimy być u sieuie rządem- My pona pastwę: z: jednej strony naczelnikom ziem- wskiej) w liście zaadresowanym do Józefa trzebujemy być nie jakoś 1am wywłaszczeni,
skim, rekrutującym się z wykolejonych poru- Ostrowskiego posła ziemi Radomskiej - proszą ale uwłaszczeni na prawach świętej nietykalczników armji, z drugiej-szkołom cerkiewno- posłów z Królestwa i Litwy, aby całą siłą ności.
parafialnym i ich nickulturalnym opiekunom, starali się o zachowanie własności osobistej
«Nam teraz · jest potrzebna długoterminowa
z trzeciej-samowoli władz administracyjnych, a «nie dopuścili do upaństwowienia ziemi». z małym procentem pożyczka, aQy my ziemiachlop ten jest doprowadzony do ostatecznej nę Upal1stwolI'ienie to uowiem, zdaniem ich, do- nie bezrolni i małorolni za nią mogli wykupić
dzy. Obliczono, że rodzina włościańska na 11 pro\\'adziłouy wkrótce naród «do głodu po- na własność ziemie z obszarów skarbowych,
Podkreślając swoje przywiąza apanażowych, donacyjnYGh i t. d. (nietykając
dziesięcinach płaci 85 rub. 12 kop. podatków wszechnego ».

pośrednich i uezpośrednich, podczas gdy naj- nie do «ziemi-karmicielki», dziedziczonej przez
wyższy docL6d, jaki może wyciągnąć z ziemi, nich «z uziada-pradziada»-gminiacy Owczarwynosi zaledwie 75 rub. Włościanin -rosyjski szy zwracają uwagę na potrzeby ustanowienia
po większej części nie stara się też mieć żad «długoterminowego a taniego kredy tUI) oraz
nego inwentarza, ani żadnych sprzętów w cha- zwróeenia «bezprawnie wydartych narodo\\' i
cie, wiedząc z doświadczenia, że wszelka jego polskiemu gruntów majorackid, poduGhownych
dbałość o zwiększanie ,,·łasnego dobrobytu koń i rządowych». W szczególności zwracają podczy się publiczną sprzedażą nierueholllości na pisani llwagę na znajdujące się w obrębie ich
pokrycie niedoborów podatków ... sąsiada, (osła gminy dawne grunta «po pamiątkowym a drogim sercn» ich klasztorze Cystersów.
wiona solidarna odpowiedzial ność gminy).
Dalej piszą gminiacy, że ponieważ «więcej
Ciemnota powszechna nie pozwala mu się
zOljentować należycie w położeniu; nie pozwa- ni:>' bieda i urak ziem i morduje nas i gnęui
la dostrzedz, że główną przyczyną jego nędzy ucisk rządowy» znieść więc trzeba «wszelkiejest przedewszystkiem zła gospodarka paIlstwo- go rodzaju niesprawiedlill"e zakazy i ograniwa, nie dbająca o zadosyćuczyn i enie potrzebom czenia», przedewszystkiem zaś: «rozszerzyć
Judności. Nie nauczono go czytać, ani też cho- działalność Banku włościańskiego, znieść solidzić koło roli; nie zabezpieczono mu możności darną od powiedzialność przy parcelacjach, wprodobrego spieniężania owoców pracy; nic dano wadzić wolność obywatelską tak, aby można
mu tanich dróg, opieki prawno-pal'lstwo\\'ej, było zakładać stowarzyszenia, szerzyć oświatę,
ułatwiających urządzeń życia cywilizowanego; otwierać szkoły, wystawy, nie krępować spózabito IV kraju rozwój zdrowego przemysłu, łek» ... List kOllczy się oświadczeniem, że wszyhandlu, rzemiosł,-a środki państwowe tymcza- stkie te reformy winny być przekazane sejmo-

sem stale trwoniono na pod bijan ie now ycb
krajów i ·utrzymywanie armji urzędnikówl
Z tego wszystkiego nie zdaje on sobie sprawy
dość jasno, to też dochodzi do samorodnego
wniosku, że przedewszystkiem ziemi ma za
malo. Nie wie on, że istnieją kraje 10 i 15
razy gęściej za.ludnione, a jednak bogate. Nie
rozumie, że źródło dobrobytu całej ludności
pallstwa nie może wyłącznie czerpać soków z
rolnictwa wouec zaniedbania innych gałęzi gospodarstwa narodowego.
Przeciwnie! Z uolesnego doświadczenia na
własnej skórze mógł chłop rosyjski już dawno
dojść do przekonania, że coko lwiekbądź dotąd
rząd sam przedsiębrał dla złagodzenia lub pozornego rozwiązywania sprawy agrarnej,-zawsze kol'lczyło się to niepowodzeniem i rozczarowaniem . Napr:;~ykład, rzucouo z góry myśl o
przesiedlaniu włościan do okręgów R.usji Azjatyckiej i zaczęto ją w czyn wprowadzać. Lecz
w jakiż sposób? Oto naprzód kierownicy pomyśleli o sobie, starając się zawsze coś przedewszystkiem zagarnąć z przeznaczonych na
ten cel kredytów, poczem już reszta została
załatwioną, tak jak i wszystko, martwym papierowym sposobem. Przesiedlająca się ludność
-traciła w }}odróżach mnóstwo czasu i pienię
dzy wskntek niedołężnej administracji. Nie obmyślono i nic przygotowano dostatecznej ilości
środków prze·wozowych; nie zabezpieczono emigrantów i ich dzieci od różnorodnych chorób
-zal(aźnych, nie pomyślano o opiece 1ekarsldej.
Podróż wśród okropnych warunków sanitarnych, traktami i rzekami sy birskiemi trwała
po kilka miesięcy;-a gdy wreszcie nieopatrzny emigrant dobił kresu drogi, niestety, przekonywał się bardzo często, że na wydzielonej
mu ziemi pozostać nie możel-Częstokroć, zamiast gruntów urodzajnych, dostawał las dziewiczy, luu gruuta zimne, niegościnne, w ldi
macie niemożliwym dla rolnictwa. To też w
roku 1897 miało miejsce 36010 przesiedleń powrotnych; IV roku 1900 przeszło 42010, w r.
1902 więcej niż 360101 - Tak to się w Rosji
marnują siły i zasoby społeczne, i tak się tralituje sprawy pierwszorzędnej dla ludu i pallstwa doniosłości.
~

wi w 'l'Varszawie, «bo tylko ludzie z naszej
ziemi, przez nas wybrani, znający dourze nasze potrzeby, uregulują je według naszych ży
czeil i zgodnie ze swem sumieniem a dla naszego pożytku». Następuje około 100 podpisów.
W tym samym duchu trzymany jest «głos
włościan w sprawie agral:nej do Izby» z olcolic Piotrkowa gminy J(1·zyianou:a. «\V Rosjipiszą włościanie krzyżanowscy-gdzie jest wspólne władanie, panują wielltie głody. I \\" tym
roku, jak czytamy, IV wielu powiatach dokucza im głód wielki, a u nas, dzięki Bogu,
ponieważ mamy ziemię własną, korzec lmrtofli kosztuje tylko 30 kop.. A to dlatego, że
tylko na własnej ziemi może być prawdziwy
rozwój w rolnictwie». A że u nas inaczej,
a w Rosji inaczej, więc «my nie możemy zgodzić się na to, aby dla nas kierownikami byli
ludzie obcy, ldórzy nie znają naszej lwltury i
którym do naszego rozwoju jeszcze daleko.
My musimy ·podążać za temi krajami, które
Ilam przodują, jak Danja, a nie czekać w miejscu na tych, którzy pozostali w tyle». \V dalszym ciągu następuje cały szereg postulatów
pośród których widnieje żądanie «swobody politycznej, możności wspólnego porozumienia się,
ułatwienia parcelacji, ułatwienia wyjazdu za
granicę dla kształGenia się, przez zniesienie
paszportów, żądanie zniesienia wysokich opłat
rejentalnych, wreszcie żądanie autonomicznego
załatwienia sprawy w sejmie warszawsk.im.
I pod tym listem widnieje kilkadziesiąt podpisów oraz uwaga: «ci powyżej podpisani
poświadczają za siebie i za wszystkich niepiśmiennych, jako wszyscy solidarnie na wszystko to zgadzają się» .
Kilkudziesięciu gospodarzy z gminy Poclolina, krótko węzłowato oświadcza, że: «nasz poseł Stecki utrafił w sedno naszych potrzeb,
kiedy mówił o sprawie ziemi w Izbie petersburskiej; prosimy więc, żeby tej sprawy Królestwa dalej tak samo nam bronił».
Wreszcie mamy przed sobą list p. A. Cieleckiego b. pełnomocnika na wybory do Izby
z gm . Bogus?awice. Pan C. pisze, co następuje:
«Słusznie pan Man terys poseł z gub. Kieleckiej i inni opierają swoje zdanie na zasadzie- wieczystego posiadania ziemi, jak również
słusznie wzywają lud z Królestwa
Polskiego llo wypowiedzenia się w tej sprawie.

samowolnie prywatnej własności). Aby zaś
tę sprawę i l\fiele innych sprawiedliwie i pręd
ko załatwić, potrzeuna nam jest autoIlomja, bo,
uie czekając na Cesarstwo, możemy się bez
żadnych obcych przeszkód wziąć do reformy
agrarnej zaraz, o co nam jedynie chodzi.
«Wuuec I\·ięc wielu zawiłych i niepokoją
cych politycznie powikłań, prosimy o jak najprędsze nadanie pod panowaniem Rosji naszemu Królestwu autonomji, uez której ani biurokracja, aui p01'loll'ie, ani my rozszalałych,
roznamiętnionych umysłów nie uspokoją wobec
oucego ucisku, który nas nawet w najświętszych
sprawach zawsze obezwładnia, i przyprowadza
do ostatecznej rozpaczy».
~1.!i&~13dJ:llJ
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czytelń bezpłatnych.

w

:N 22-gim «Tygoduia» odczytałem z przyjemnością serdeczną artykuł p. A. Węgletlsl\ie
go, p. t. «Czytelnie oezpłatne».

Oby Piotrków-w myśl tego artykułu pojaknaj śpieszniej czy teIn ię bezpłat ną,-
albo i d wie, oby w jego ślacly poszły miasteczka, osacly i wsie g~tbemji.
Sądzę, że T-wa Dobroczynności, które ma
otoczyć czytelnię bezpłatną swemi opiekmlczemi skrzydłami, przydać się mogą niektóre dane,
poczerpnięte z praktyki czytelni uezpłatnej
w Radomiu, założonej w r. 1889, a od lat
12-tu pozostającej również pod sterem tamecznego T-wa Dobroczynności. Solidaryzując się
z treści~ artykułu p. Węgleńskiego, zabieram
glos w tych tyJl\o punktach, gdzie praktyka
najwymo\\'niej oświetla sprawę.
P. Węgleńsl\i zaznacza, że, mając 300 ksią
zyskał

żek, można już otworzyć czytelnię-wypożyczal
nię. Myśmy otworzyli czytelnię w Radomiu-

z 50-ciu dziełami, w dzień otwarcia zapisało
się 5-ciu członków; przybywali olli prawie proporcjonalnie do przypływu książek do bibljoteki. Dziś czytelnia ma koło 8,000 dzieł, przy
500 Ci wyżej) czytelnikach. Ofiarność właści
cieli księgozbiorów da dużo, ale i zakupy,
zwłaszcza nowych dzieł, są konieczne.
Fundusze można pozyskać, jak IV Radomiu, drogą
urządzania na rzecz czytelni: przedstawień amatorskich, ollczytów i t. p.
Lokal, na który p. W. przeznacza 60 rh.,
można mieć z początku bezpłatnie-- w pomieszcz:enill, wydzielonem przez T-wo Dobr., lub
w mieszkaniu zarządzającego czytelnią (o ile
nim zwłaszcza zostanie kawaler).
Jednorazowe wydatki dadzą s ię zredukować
do ru. 20-tu na półki lub szafę i stół. Na
oprawę książek szedłby dochód z «wpisowego»
Gak w R.adomiu). Najniezamożniejsi nie mają
przekonania do rzeGzy zupełnie bezpłatnych,
gdy tymczasAm kiedy uczestnik składa «wl} isane» godność osobista jego nie czuje się dotknięta.

Służy ono raz na zawsze, do chwili gdy
uczestnik przestanie korzystać z czy tel ni. O~
płacenia «wpisowego»
mogą być uwalniani
uczniowie (terminatorowie) rzemieślniczy i fabryczni, oraz ci, którzy sami tego zażądają
i dowiodą, że są istotnie «ubogimi».
Otwieranie czytelni tylko w niedziele i święta
nie zadowoli potrzeb czytelników, a umęczy
osoby wydające dzieła. Niedziele, czwartki,
soboty-to dni wydawania książek, w święta
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obowiązkoll'emi wynosić ma 1 kop. za. go- nowili przygotować dla Sokoła cały materjał
dzinę od każdego rubla pensji; kwadransowe życiowy: członków, salę do ćwiczeń, przyrzą
i pół godzinne przedłużenie pracy nie jest wy- dy, ale tak, aby, z chwilą zatwierdzenia, gnia.nagradzane; za strajk nie l)łaci się. Prócz tego zdo mogło natychmiast rozwinąć swą d7.iałal
przedsiębiorczynie postawiły za warunek, auy ność.
uczenice obowiązkowo uczęszczały do szkoły
W tym celu przy towarzystwie cyklistów
zawiązane zostało kółko gimnastyczne ze swym
niedzielnej.
Pracownicy piekarscy po 2-dniowym strajku zarządem, czyli wydziałem, kLóry wziął się
doszli z właścicielami piekarń do porozumie- rączo do pracy: wynajął salę gimllastyszną,
nia, na zasadzie 1\ tórego został ustanowiony zamówił przyżądy do ćwiczeń, przeznaczył na
U-godzinny dzień roboczy. Prócz tego «dobro- nie boisko na cyklodromie, przyjął i przyjmuwolne zobowiązanie» przewiduje: przerwę w je zapisy na członków, rozpocznie wkrótce ćwi
pracy od 12 godz. w nocy przed każdym świę- czenia: etc. etc.
tern i niedzielą do 8 godz. wieczorem dnia naNaturalnie Wydział ten jest tylko czasowy;
stępnego; przewidnje dalej urządzellie w i<ażdej gdy miejscowe gniazdo Sokoła będzie już zapracowni szatni wygodnej dla pracowników, twierdzone, nastąpi zwołanie ogólnego 7.ebrawprowadzenie do piekarni niecechowych maj- nia członków pierwotnie przyjętycll, którzy wystrów cechowych oraz załatwianie na przysz- biorą już stały wydział, czyli zarząd a ten
łość wszystkich sporów za pośrednictwem dwóch obejmie cały materjał, przygotowany przez
delegatów wybranych z pośród siebie przez kółko gimnastyczne cyklistów, będzie przyjmował dalszych członków i wogóle rozwinie
Jakkoll,iek Piotrków z dniem dzisiejszym uzyskał pracowników.
Na
tarLakach
został
skrócony
o
godzinę
już
stałą działalność. Prezesem wydziału tymjuż czytelnię przy Tow.
Dobroczynności, a ~za
długo uzyska jeszcze zapewne czytelnie «Sokoła» dzień roboczy. Robotnicy ż~danie swoje. wpro- czasowego jest p. Dobrosław Kleyna.
Cel Sokoła-rozwój sił, jedności i karności
i «1\'[acierzJ», glos p. Hoffmana, oparty na osobistem wadzili od razu IV życie, me przerywając ani
doświadczeniu, ma, sądzimy. i dla naszego miasta, na dziell pracy.
Właściciele tartaków-fal\t pośród naszego społeczeństwa-widnieje na
również jak głos pana W., specjalną wartość. Dla dokonany uznali i do niego się przystosowali. pierwszem miejscu statutu; cel ten nader watych zaś zaJ(ąlk6w naszej guhernji, w l<tórych myśli
Strajk stolarzy, IV chwili kiedy to piszemy, żny i długo zaniedbywany: pociąga wszystkich,
popołudnin (3-4), w dni powszednie -wieczorem (7- 8). Prowadzić czytelnię mogą, na
początek, dwie - trzy osoby pracy i dobrej woli.
Szanowny au tor artykułu nie porusza ważnej
sprawy: zabezpieczenia całości ks.iążt'k. Pral<tyka dowiodła, że najlepszą gwarancję zwrotu
książek, gdy o kaucji pieniężnej IV czytelniach
«bezpłatnych» nic może być mowy, daje poręczenie, za czytelnikiem, wydane przez osobę
znaną Zarządowi Czytelni (fabrykanta, doktora, inżyniera, adwokata, knpca, majstra, księ
dza i t. d.).
Podług więc mego zdania, ugruntowanego
na praktyce, czytelnie bezpłatne po miastach
i miasteczkach gubernji można otwierać z najdrobniejszemi, jak to wyżej wyrażono, środka
mi, bezzwłocznie.
A raczej nie «można», lecz należy!
Karol Hoffman.

o czytelni nie zdążono jeszcze zrealizować, zdanie
p. H. będzie rzecz prosta b. cenne.
Ka dwa jednak punkty IV artykule p. H. pragniemy zwrócić specjalną uwagę-jeden z nich to
projekt ustanowienia pewnego wpisowego;-wpisowe
tu, naszem zdaniem, o ile gdziekolwiek będzie wprowadzone, powinno być jak najniższe; drugi punktto system rekomendacji przy wręczaniu książel;;
system to, nie przeczymy, dający pewną gwarancję,
że książki będą wracały do czytelni nie poniszczone,
ale jednocześnie bardzo utrudniający korzystanie
z książnicy. J ef.t on, naszem zdaniem, o tyle tylko
możli wy w obecnej dobie do wprowadzenia, o ile
krąg osób rekomendujących będzie b. duży i, o ile
ci, dla których uzyskanie rekomendacji przedstawiało
by trudności-mogliby z dziel zawartych w hibljotece korzystać chociaż na miejscu, w lokalu czytelni.
Red.

Strajki Piotrkowskie.
Piotrków w ostatnich czasach był widownią
kilku strajków ekonomicznych. Strajkowali już,
lub strajkują w obecnem półroczu: murarze,
szewcy, szwaczki, piekarze, stolarze, tracze.
Nie wszystkie wymienione sLrajki prowadzone były jednakowo racjonalnie, nie wszystkie z jednal<owym kończyły się rezultatem.
Na strajku murarskim robotnicy mniej uzdolnieni z)'s1\a1i; natomiast robotnicy zdolnistracili.
Z racji strajku szewckiego starły się dwa
poglądy. Część pracowników parła do strajku
za wszelką cenę, część, widząc w strajkn
ostatni i w dodatku kosztowny oręż, proponowała, aby waruLlki przedstawić uprzednio majstrom i dopiero w razie oporu z ich strony
zastrajkować.
Zwyciężyło zdanie pierwszych
i proponowane przez nich warunki. Warunki
te były nadzwyczaj wygórowane, bo zawierające żądanie pod wyższen ia płacy na niektórycll
robotach o 100- 120% ; "'skutek czego uniemożliwiły porozumienie mimo, że majstrowie
w zasaJzie skłollni byli do zgody. To też po
kilku dniach strajkujący, przeświadczeni o
niemożliwości zadosyćuczynienia postawionym
przez nicll pierwotnie żądaniom, przechylili
się na stronę tyeh, którzy proponowali postawienie warunl\ów mniej obiecujących, ale
możliwych do przyjęcia i wkrótce strajk skoń
czył się względnie pomyślnie.
Strajk pracownic igły trwał

tydziCl'l. Pracownice wróciły do pracy, uzysl\awszy warunh, przyznane w zasadzie przez przedsię
biorczynie przed strajkiem jeszcze. Gdyby nie
zanieJbano decyzji właścicielek magazynów
w swoim czasie ogłosić, strajk byłby zażegua
ny. Nowe warunki pracy brzmią: dzień roboczy od godz. 9 do 7 Z 11 /2 godz. przerwą
na obiad; uczenice w pierwszym roku pobiCl'ają naukę bezpłatnie, po roku biorą od 1
do 2 rb. miesięcznie; płaca ma być podwyższo
na stosownie do lIzJolniefl; placa poza godzina.-

mi

nie jest ukończony i z jakim rezultatem ukończony zostanie-niewiadomo. Pracolrnicy "'ymagają zamiany systemu wynagrodzell na akord
przez system płacy na dniówkę. Otóż, bez
względu na zasadniczy stosunek do tego postulatu, nasuwają się poważne wątpliwości co
do ra~jonalności stawiania go \\' warunkach
istniejących.

Na, zakoIlczenie jedna mała uwaga. O ile
strajk jaki organizowany był przez socjalclemolu'ację, przedstrajkowe zebrania agilacyjne odznaczały się teIn, że pra,vie zupełnie nie
mówiono na nich o strajku, natomiast bardzo
dużo rozprawiano o przeciwnill:ach partyjnych
i wypływano na..... morze wielkiej polit yki. Pomijając wartość umysłową i moralną
wygłaszanych tam nauk, należy zaznaczyć, że
taktyka taka, w połączeniu z fantastycznemi
nieraz warunkami, podsuwallemi pracownikom
przez agitatorów, budziła, w niezbyt nawet
podejrzliwycll, pe\l"ne wątpliwości co do istotnej intencji s-deków i kazała. dopatrywać się,
po za popularnem dziś llasłem strajku, właściwycll dążności do rozszerzania wpływów partyjnych. Ale rzemieślnicy, wyczuwając doskonale granicę pomiędzy możliwem i niemożliwem, skoro tylko osiągali co do osiągnięcia
było, strajk zazwyczaj przerywali i wracali do
pracy.
Idea walki o los własny zwyciężała, zamierzenia partyjne spotykało ftasco.
W ' końcu skonstatować należy, że, jednocześ
nie z podwyżką szacunku pracy, ceny wszystkich wytworów rzemieśl niczych i przemysło
wych zazwyczaj d1'ożeją, czyli, że w wielu
wypadkach, tam zwłaszcza, gdzie egzystencja
warsztatów wytwórczych była 7.awsze mizerna,
podwyżkę ową szacunku pracy, pokrywają konsumenci, tj. pnbliczność.
Już po wydrukowaniu powyższego zakOllczy ł
si ę strajk stolarski. S.\'sLem płacy pozostaje poprzedni--na akord; wysokość płacy podnosi się o
15 % od sztuki; dzień pracy od godz. 7 do 7,
Z 1/2 godz. pr~erwą na śniadanie i 11 /2 godz.
na obiad. Za niestawienie się do roboty w poniedziałek czeladnicy osiągniętą zwyżkę płacy
wnoszą na rzecz gospody czeladnej .

Sokół

Piotrkowski.

--

Jeszcze w grudniu r. z. odbył się u na.s w
sali hotelu Litewskiego wiec dla uświadomie
nia o zadaniacll stowarzyszenia gimnastycznego «Sokół» i o warunkach jego życia. Wiec
Len bardzo był l iczny i odrazu wyjaśnił gorącą
sympatję ogółu dla celów «Sokoht».
Obecnie, gdy statut głó1rny Sokoła w Warszall'ie zosiał już zatwierdzony - z prawem
otwierania oddziałów, czyli gniazd, na prowincyi, inicjatorzy gniazda Piotrkowskiego posta-

tak, że niema nikogo, kto nie pragnąłby gorą
co jak najświelniejszego rozwoju Sokoła.
Wszelka partyjność polityczna i t. p. jest
stanowczo z Sokoła wykluczona IV podstawie: na
co wydział tymczasowy zwraca u wagę ogółu.
Oplata wnoszona przez członków jest bardzo nizka: zwyczajni płacą 1 rb. wpisowego jednorazowo i po 25 leop. miesięcznie, a popierający (ktÓl'ych zresztą prawa i obowiązki są
te same, co zwyczajuych) 2 rb. wpisowego i
po 50 kop. miesięcznie.
*
*
*
Naturalnie zawiązek gniazda jest połączony
ze znacznemi wydatkami. Chcąc ułatwić pokrycie icll, towarzystwo cyklisLów urządza w
I)ądchodzący piątek, t. j. 29 czerwca, w dzieó
SS. Piotra i Pawła, na cyklodromie o godz. 4
po południu na rzecz koła gimnastycznego zabawę sportową·
Zabawa składać się będzie

z -! części: 1-0
jazda amatorów na rowerach, 2-0 walka szermierska na rapiry, 3-0 konkurs IV «lawn-tellnis» damsld i męzki, 4-,0 ćwiczenia gimnastyczne.
Prócz tego, będą confetti, serpenliny, oraz
wzlot kilku balonów.
Z przyjemnością zaznaczamy, że na tę zabawę wybiera się całe miasto i okolica; zapewni to odrazu pierwsze kroki gniazdu Sokoła.
Niech tylko pogoda dopiszel
~~<0~~(9~-
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Tomaszów Rawski 5 czerwca 1906 r.

W ~ 22 «Tygodnia Piotrkowskiego> p.
spóźnionej a tendencyjnej korespondencji

Lel., w
z Tomaszywa, pełnej dwuznacznych niedomówień, w nie·
właściwem i wysoce nieobywatclskiem oświetleniu
przedstawia sprawę wyborów IV naszem mieście. Ponieważ k westja została wytoczona przed «forum publicum», przeto czujemy się w obowiązku także «coram publico~ dać następujące wyjaśnienie, gwoli prawdy, a nie polemiki dziennikarskiej.
P. LeI. twierdzi, że dla prywaty garstka inteligencji starała się pokierować wyborami r.inaczej l>.
Jak to «inaczej. rozumieć należy-korespondent nie
wyjaśnia, a więc mamy prawo pojmować, że wbrew
jego woli i osobistym zamiarom.
l-o) Oświadczamy. Wobec obawy, że z urny wyborczej mogą wyj' ć kandydaci o barwie nienarodowej, inteligencja tutejsza zamierzała wejść w blok
z innemi partjami, bardzo licznie w Tomaszowie reprezentowanemi, a które na wspólnem ogólnem posiedzeniu to zaproponowały. Tem większą okazała
się tego potrzeba, kiedy na krótko przed wyborami
nadeszła wiadomość, że IV Tomaszowie będziemy
mieli nie 2-ch, a 3-ch wyborców; projekt ów nie
przeprowadzała na swoją rękę owa «garstka inteligencji », ale podzielała go magna pars sfer rzemieśl
niczych i mieszczań kich. Blok tal<i przeprowadziła
Łódź, a r.o ważniej5za Mińsk gubernjalny, gdzie pomimo bardzo niekorzystnych warunków z powodu
malej liczebności naszej, na 6 posłów polacy zdobyli [)
mandatów, gdy tymczasem idąc oddzielnie, przepadlitimy w Wilnie, Grodnie i Kownie.
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Już na kilka dni przed wyborami okazało się, że
blok nie dojdzie do skutku; zaraz też postanowiono
zmienić taktykę i wybory przeprowadzić w myśl
przyjętą przez całe Królestwo Polskie. W decydują
cej też chwili wszyscy prawyborcy polacy, bez wzglę
du na swoje przekonania, oddali głosy na kand~' da
tów, mających na próbnych głosowaniach najwięcej
szans przejścia - i ci też wyszli z urny wyborczej.
Rzecz przeto miała się wprost przeciwnie, aniżeli to
twicrdzi korespondent. Nic prywata, ale dobro pu·
bliczne zniewoliło wielu prawyborców do pójścia
wbrew swoim przekonaniom i głosowania ryczaltowo
na wskazanych powyżej kandydatów. I ta, a nic
inna była przyczyna głosowania «zwarlą ławą » nietylko przez robotników, jak twierdzi korespondent,
ale i wszystkich dobrze myślących polal(ów.
2-0) Co się zaś tyczy niejasno także sformułowa
nych zarzutów o urządzaniu, gwoli prywaty, przedwyborczych zebraó, należy zaznaczyć, że kierownicy
mieli na względzie wyłącznie dobro publiczne.
Odbywały się one jawnie, wobec setek prawyborców, którzy napewno niedopalrzyli się IV nich
innego celu nad chęć uczci wego służenia sprawie i
pOlrzebom nic zczQsnej ojczyzny naszej.
Widocznem jest, że korespondent nie był na tych
'Zebraniach, a źle go snać poinformowano o ich przebiegu.
Przedwyborcze zebrania, jak wszędzie tak i u nas,
miały na celu dokładne zaznajomienie prawyborców
z treścią nadanej konstytucji, z prawami, jal(ie ztąd
na obywateli kraju spłynęły, z wyborami do sejmu
pal1stwowego, a co najwltżniejsza z zasadą, jakiej
trzymać się należy przy wyborze kandydatów na
posłów tj . na wybrańców narodu, mających godnie
go reprezentować i umiejętnie walczyć o jego byt i
prawa. W tym względzie jedynie, a nie innym, przypominano i zalecano prawyborcom regułę, jakiej trzymali się przodkowie nasi ongi, II' szczęśli we dni
chwały naszej:
Posłowie powinni posiadać 3 kardynalne przymioty, w 3-ch streszczone wyrazach: prudens, pcritus,
purus. Pntdens-to rozumny, rozważn~', wstrzemię
źliwy IV działaniu i słowach; peritus-to biegły w
sprawach publicznych, a więc winien mieć duże do, wiadczenie, znajomość Rwego narodu i potrzeb jego;
purus-to krew czysta, swoja, rodzinna od wieków;
to bezwzględna miłość ojczyzny, to nieskazitelny
charakter i ręce czyste.
«Oto są grzechy naszego żywota».
Jeden z «gc(1-st7ci inteligencji».

W odpowiedzi na sprostowanie «Jednego z garstki inteligencji» (którego dla skrócenia będę nazywał p. X.) ninicjszem zaznaczam:
!\locno mię dziwi ta «obawa » pana X., aby z urny wyborczej nie wyszli kandydaci f) barwie llienarodowej; obawa ta mogłaby być wtedy, gdybyśmy
rozporządzali mniejszą ilością głosów prawyborczych
niż ta, jaką stanowią w Tomaszowie żywioły niepolsl<ie, lub gdyby IV lonie naszem były tak rozliczne i względnie silne stronnictwa, któreby się
chciały wzajemnie zlyalczać. Ani pierwszego jednak
fal(lu, ani drugiego nie było - bo prawyborców
naszych polskich zapisanych do list wyborczych
było 1300. a żywiołów niepolskich razem 800-900,
o czem p. X. dobrze powinien był wiedzieć; stronnictw za' wzajemnie się zwalczających u nas w Tomaszowie niema prawic zupełnie. « Obawa ~ mogła
być tylko podczas formowania listy wyborczej. Wtedy p. X. i niel<tórzy inni, pojmując narodowe swoje obowiązki, powinni byli starać się o to, aby na
liście zapisani byli 0i wszyscy z naszych, którzy
mają prawo głosu. Wtedy icb jednak przy robocie tej
nie było, o to się nie starali, mówiąc, że nic się nie
zrobi, bo jesteśmy &łabsi Jiczebnie(?); dopiero kiedy
lista wyborcza stanowczo u~taliła naszą wyższość liczebną, wtedy pana X. opanowywa «obawa», «troska» o los wyborów. Z jakiej że to racji? Czy groziło może rozdwojenie w łonie naszych prawyborców? Nie, bo jeszcze w slyczniu, na wyborach prywatnie robionych, jednomyślnie w sferze robotniczej
i rzemieślniczej ustalone zostały kandydatury tych
samych wyborców, którzy wyszli z urny i wtedy już
postanowiono, kogo wybierać, jeśli będzie 2-ch wyborców . A ponieważ decydujący w tej kwes!ji głos
mieli robotnicy, klórych było około 1200, więc trzeba było tylko dopilnować, aby się wszyscy do urny
stawili. Proponowaniem zaś jakiegoś bloku, lub zmiany postawionych kandydatur wprowadzało się wła
śnie to rozdlyojenie,. które mogło popsuć całą robotę.
Rodzi się więc pytanie, gdzie było to «dobro
publiczne» i zkąd wyrosła la niczom nieuzasadniona «obawa»?! Pan X. pisze, że nietylko robotnicy,
ale wszyscy poszli «zwartą łalyą». Tego naturalnie
sprawdzić nie można, ale powstaje wątpliwość, bo
wyborców z inteligencji z tej niby <magna par» sfer
rzemieślniczych i mieszczallskicb mogło być razem
nic więcej jak 100-150, a samych robotników oko-
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lo 1200-tymczasem żaden z wybranych wyborców
nie dostał całej liczby 1300 głosów-tylko od 1190
do 1120; była więc jednak garstka, głosująca na
kogoś innego, na wet gdyby wziąść pod u wagę tę
okoliczność, że część prawyborców nie stanęła do
urn. Jeśli więc była «zwarta lawa» to przeważnie
tylko między robotnikami - bo ci mający «obawę»,
oczywiście nie cbcieli głosować «ryczałtowo».
r. X. źle zrozumiał zarzut co do zebrań przedwyborczych. Oczywiście, gdyby zebrania te ograniczały się tylko co do wykładu tak pięknych zasad,
jakie wygłasza p. X. IV s\\'ojeIll spro to \I aniu, to
nikt by zarzutu robić im nie śmiał; trzeba jcdn!tk było mówić tylko «ad rem» a nie «ad per onam»; nie
trzeba było powstawać na wybór robotnika, bo robotnikom jako olbrzymiej większo (ci i jako obywatelomkraju, należał się bezwarunkowo mandat wyborc)'; nic trzeba było znieclJęcać ich w ten sposób;
nic trzoba bylo odmawiać im wyboru tych ludzi,
których oni już IV styczniu postanowili wybrać, i nie trzeba było popierać to odmawianie niefortunnemi argumentami. Czy to bylo po obywatelsku?
Na zalwllczenie przytoczę jeden wyjątek z odezwy
stronnictwa Demokr.-Narod .. wystosowanej IV kwietniu do obywateli prawyborców m. Tomaszowa, która kur owal.a w tysiącach egzemplarzy: «Nie dajcie
«się zmylić lub obałamucić ani ty 111 , co was pow5trzy«lllać usiłują od spełnienia obowiązku obYlratelskie«go; ani tym, co wczoraj je zcze sprzeciwiali się
«wyborom, a dziś sami raclziby być wybrani; ani
«tym, co po dotąd ostt'ożnie stroniący od pmcy na«rodowej, nie znajcbcy was i przez was nie znani,
«temz narzucić wam chcct swoje 7cierolcnictwo przy
«wyborach. »
«Nie z nimi, lecz z nami Rodacy!»
ŁeZ.

(Przyp. Red.). Polemiką powyższą zaluykamy dalsze występy stron polelllizującycll II' materji dziś już
nie aktualnej, i dawno przebrzlllialej, jaką stanowią
b. wybory.

= Koło Polslde uchwaliło zapraszać człon
ków Rady paIlstwa z Królestwa Polskiego na
wszystkie posiedzenia Koła. poświęcone rozpatrywaniu spraw zasadniczych; członkowie Rady pal'lstl\'a będą w tych wypadkach korzystali
z głosu doradczego. Odwrotnie-komisja parlamentm'na Koła Polskiego bierze udział w posiedzeniach członków Rady państwa z Królestwa.
Gdy zachodzą sprawy wybitnej doniosłości politycznej, zwoływane są posiedzenia specjalne,
na które atrzymLlją zaproszenia wszyscy Polacy
z Izby i Rady pal'lstwa. Postanowienia tych
zebrań mają charakter nietyle obowiązujący,
ile wyjaśniający.
= Poseł Parczewsld wystąpił niedawno
w Izbie z dwoma wnioskami. Jeden z nich dotyczył biurokratyzmu w projekcie regulaminu
obrad, drugi liczebności komisji finansowej.
Obyd Ira wnioski posła Parczewskiego,-jak domagający się uproszczenia porządku obrad tak
również dotyczący powiększenia kom isji--Izba
przyjęła.
= W sprawie rolnej prócz posła Steckiego
przemawiali jeszcze w Izbie posłowie: Tyszkiewicz, Nakonieczny, Parczewski. WS2ySCy żądali autonomicznego rozstrzygnięcia sprawy,
opowiedzieli się przeciwko upaństwowieniu ziemi, za częściowe m wywłaszczeniem wielkiej
prywatnej własności, oraz w pierwszym rzędzie
za środkami, sprzyjającemi podniesieniu lcultury rolnej drobnych gospodarstw.
= Sprawa :Igrarlla. Do komisji agrarnej
złożonpj z 91 członków Izby paIlstll"OWąj, mającej oslateczllie wypracować projekt prawa
agrarnego, wybrano z Koła Polskiego: l\Ianterysa, Grabskiego, Parczewskiego, Steckiego,
Nakoniecznego i Florkowsl\iego. Z Koła Litewsko-Ruskiego: Skirmunta, Żórawskiego, Poniatowskiego, Horwatta i Gotowieckiego.
= Interpelacja w sprawie usunięcia ;7, posad 200 nauczycieli szkół ludowych w Królestwie Polskiem brzmi jak następuje:
«Czy minister zamierza zarządz i ć, co należy, aby plan nauk w szkołach początkowych w
warszawskim okręgu naukowym był zgodny z
Najwyższą Wolą z d. 6-go czerwca i 27 paź
dziernika 1905 roku?
«Czy minister zamierza przywrócić do praw
służbowych nauczycieli i nauczycielki szkół
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początkowych,

w liczbie 200 osób,

usuniętych

z ])osad?»
Interpelację w Izbie referował Lwow popierali w doskonałych przemówieniach dr. Rząd
i ks. Gralewski.
= Skazanie nieletnich na śmierć przez
powieszenie. \V czwartek, dnia 21 b. m, warszawski sąd wojenny na posiedzeniu w cytadeli, rozpoznawszy sprawę nieletnich Arona
Fejbusiaka, lIila Kimelmana, Muszka Pudłow
skiego, i Dawida Gromana, oskarżonych o zabójstwo starszego strażnika, l\I ilszyĆlskiego IV
d. 17 styc~nia r. b. w Piotrkowie, skazał 3
pierwszych na śmierć przez powieszenie, zaś
ostatniego na lO-cia letnie więzienie.
Dodać trze La, że dwaj ze skazanych po
aresztowaniu ich w Piotrkowie zostali lliemiłosiemie skatowani.
Z powod u skazania pom ienionych nieletnich
Kolo Polskie wniosło w Izbie nagłą interpelację.
RobotnieJ' Częstochowscy wysłali, jak
o Lem donosiliśmy w swoim czasie, na ręce
posla Grabiallskiego telegram z życzeniami pomyślnej pracy. Niedawno posłowie polscy nadesłali na ręce redakcji «Wiadomości Częstocho
wskich» podziękowanie, podpisane przez człon
ków komisj" parlamentarnej Koła, a więc posłów:
Sleckiego, Walig6rskiego, Harusewicza, Parczewskiego, Nowodworskiego oraz przez posła
Grabial'lskiego. Podziękowanie to brzmi, jak
następuje:

«nr odpowiedzi ńa telegram, Kolo Polskie
serdecznie dziękuje Ludowi Roboczemu w Czę
stochowie, za nadesłane życzenia IV ciężkiej
pracy parlamentarnej; wzywa Go do dalszego
kupienia się pod hasłem miłości dobra Ojczystego, głęboko wierz'tc, że tylko ścisłe zespolenie się wszystkich warstw, wyprowad7.i Naród
na drogę prawdziwego postępu i pozwoli odzyskać wydarte mu prawa.
W Tobie. więc Ludu Polski, cała nasza przyszłość ... Zyj, Ludn,
rośnij i r02 wijaj swe siły, byś się okazał godnym pokładanych w Tobie nadziei!»
= Niewytłumaczona zwłolca. Posiedzenia
komisji, obradującej nad ustawą samorządu
miejskiego dla miast Królestwa Polskiego, a
pozostającej pod prezydeucją r. r. st. Essena,
przenn)1e zostały jak wiadomo z powodu Zielonych Swiątek i wznowione być miały zaraz
po świętach. Tymczasem o rozpoczęciu prac
komisji wcale nic słychać, a po Warszawie kursują pogłoski, że kloś opracowywa nową ustawę. Otói pod adresem władz właściwych przesyłamy, za pismami warszawskiemi, zapyLanie:
kiedy wznowione będą posiedzenia wyżej wspomu ianej komisj i.
= Zuchwały niotallt. Podolmo jeden z tutcjszych «postępowych» in teligenlów-jak gło
si miejska ftema miał się odezwać z powodu
odbywania procesji Bożego Ciała, że należało
by takowych 7.aprzestać, czy też nawet że s2,:
one w dzisiejszym czasie nie na miejscu, gdyż ...
«prowokują

miejscową

ludność

Żydowską»!

Przypuszczamy, że owemu inteligentowi odzywającemu się w podouny sposób, zbytnia. «postępo\\'ość» odebrała całkiem rozum. Czy on
się bowiem zastanowił nad właści wem znaczeniem słów swoich?
Oj, ci nasi «postępowcy»! co oni krzywdy
już przynieśli ciemnym i nieszczęsnym masom żydowskim, począwszy od dnia wyborów
aż po dzień dzisiejszy!..
et

~_~)e_ _

Zabicie komisarza policyjnego.
Dnia 23 b. m. o godz. ll 1 j 2-wystrzałem
w skroll zabito w naszem mieście na Bykowsleiem Przedmieściu naprzeciwko łazienek
komisarza policyjnego Krieczkowskiego oraz
znajdującego się w pobliżu strażnika-Kulma
na, polaka, który niedawno wstąpił do policji.
Zwłoki zabitych orlwieziono natychmiast do
szpitala. Spraw()y zbiegli.
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zostało ' zaprotokułowane,

dla upa- ne i grunta w

5
Łagiewnikach,

jako

należące

do

miętnienia nieudanej próby wspólnej pracy, oraz pow, łaski ego. Tymczasem Łagiewniki znajdu-

_ Niewypłacenie stypeudjów. Mimo roz- dla uniknięcia zarzutu separatyzmu, na klóry, ją się w pow. łódzkim. W pow. laskim skonporządzenie ministerjum, polecające zarządom jak widzimy, zasłużyli ·bynajmniej nie organi- fiskowano w swoim czasie zabudowania pouniwersytetów wypłacać studentom pobierane zatorowie gniazda «Sokoła» piotrkowskiego!.. klasztorne: IV Widawie (po Bernardynach) i w
stypendja bez przerwy, uniwersytet warszawski czyni trudności stypendystom piotrkowskim
im. Kaczorowskiego; wład7,e uniwersyteckie
twierdzą mianowicie, że stypendyści pomienieni stracili prawo do stypendjów, ponieważ
l<ształcą się obecnie w dalszym ciągu w Galicji, co nie zostało w testamencie przewidziane. Wobec trudności tego rodzaju opiekun stypenJjów, doktor Strzyżowsl,i podniósł kwestję
prawomocności głosu kuratora przy rozporządzaniu stypendjami. Opieki bowiem takiej testament również nie przewidział.
_ Sprawy ll:trne z sądu okręgowego piotrkowskiego, które w Jrodze apelacji przechodzić
będą do izby sądowej warszawskiej - skupiać
się będą w II departamencie karnym. Sprawy
pierwszej instancji o przestępstwa pal1stwowe,
o straj ki i l)rZestępstwa prasowe-przekazane
zostały IV wydziałowi.
_ Pl'ezesem sądu okręgowego piotrkowskiego mianowany został Wołkow.
- Otwarcie czytelni i bibljoteki bezpłatnej przy miejscowem Tow. Dobroczynności nastąpi dziś, dnia 24 . Wiadomość zamieszczona
przez nas tydzień temu była niedokładna.
Czytelnia otwarta będzie w dni powszednie
()d godz. 8 do 10 wiecz., a w niedziele i święta od godz. 3-ej do 6 po poło Wa Nowy
Rok
J. ,
()~ .az 'plOt ,wsze d\I a dm ś \I ~ąt Boz~óo Nar o,dzemet l W.wlkanocy czylel?Ja ,będzlC zam~clllęla:
~ PIerwsza KomunJa S-ta. ~V dnIU S-ej
"

'"

7

',.

•

T~'ójcy w .1wściel~ po-Ber:~a~dyIi.sIClm prz.yslą-

1)110 d~, pIerwszej ,KO~~lll~1 S-tej 1~ panIenek
~ penSji p. Domansklej 1.4.9 UCZI1lÓW, sz~coł~
\nz. Jac?bSona. Do mło~z18zy, kom~llllkującej
po raz plerWSZ!, przemawJał serdecznie ks. 'pre~
fekt Sz.al>~lsln l ro.zd,ał ws~ys~klm pal?lątl\l
tak wazne~ w młollzlCnczem zyclu cl~\\'lll.
yv l~ośclel.e para.0 aln ym. ks. kan~nl!c A.l. Sała~lń~ln UclZlOllł p~erwsz~J Komun.Jl S-teJ. 3~0
dZleclom. W okol~cznośc~owCl:l przen:'ówle~l~
ks., S: zaznaczył plęl\l~o l wazn9ść lej Cl:Wlh.
DZIecI. przyg.ot.~",y.walt ks. Jan Łabęda l ks.
Eugenjusz Llpll1SkJ.
- Jenerał-gubernator wojenny wydał
w ubiegłą środę rozporządzenie zakazujące prowadzenia procesji przez ulicę Rokszycką.
W niemolywowanem rozporządzeniu swem
władza wojskowa ~astrzega, .że gd~by procesja,
dorocznym z\\:yczajem, od w,azyła SIę udać przez
«zakazalle»uhce-to zostallle «powstrzymana» ...
--- KozacIde patrole po dłuższej przerwie
w ~vilję oktawy Bożego Ciała ukazały się
znowu na mieście.
- Podczas procesji kościelnej w ubiegły
czwartek-na ulicy Kaliskiej, naprzeciwko 0grodu Bernardyńskiego oraz na placu Bernardy~skim pochód nadzwyczaj ut~'udniały s~osy lezącego brlll,?wca. ~l'Ukow18c. te? mIał
być przed procesją USUlllętr ObIetmca je:
dnak d.ana '~ tym względz18 l,s. rektoroWI
Bromsinemu me została dotrzymana. Dlaczego?
- Władze wojskowe odniosły się do naczelnika powiatu piotrkowskiego z przedstawieniem, aby bataljon pułku Połockiego, który l\Onsystował dotąd w Wolborzu, po powrocie z obozu, mógł być rozlokowany na Bugaju. a.
_ Sklepy z pieczywem przy piekarniach,
z powodu nowych warunków pracy, wstrzymlljących w święta i niedziele wypiek pieczywa,
będą otwierane w te dni tylko rano dCl g. 10.
Za przekroczenie odnośnego zobowiązania grozi winnemu wypłacenie na rzecz cechu 100
rb. kary, oraz zamknięcie raz na zawsze sklepu.
,.
".
.- l\:hęs.o '~ na~z~m mIeŚCIe podrozalo. Funt
mI.ęsa, który dawnIej ~kosztowało 13 kop.-obeCllle kosztl1Je kop. 1D.
- Separatyzm. :Na organizacyjlle zebranie
«Sokoła», było zaproszonych podobno kilku postępowych demokratów i parę osób z inteligencji żydowskiej. Nikt się jednak z nich nie

-- Dochodzą nas wieści, że gniiny, które
w swoim czasie wypłaciły do powialu kary nałożone na nie za uchwały gminne, obecnie, w
miarę, jak wchodzą z odnośnym do władz przedstawieniem, pieniądze .wniesiolle otrzymują z
powrotem.
- Nieuiszczoną lial"ę pieniężną, którą
w s"'oim czasie, w sumie rub. 700, nałożono
na gm in ę Bogusławice pod Piotdcowem za
uchwałę dotyczącą jQzyl<a polskiego -;:- obecnie
umożono.
- Wesoła

sytuacja ... Niedawno donosili-

śmy, że w Krześlowie skradziono ze stajni parę koni cugowych. Charakterystycznym jest
fakt, że kiedy w pogoni za złodziejami, pracownicy Krześlowscy dotarli do Kamińska i
kiedy w Kamińsku powiedziano im, że konie
znajdują się w poblizkiej wsi Gałko\\'icach, strażnik miejscowy odmówił im współdziałania w
schwytaniu koniokradów; sam bowiem zjawić się
w Gałkowicach bał, a konsystujących w Kamińslen kozaków wziąć z sobą wzdragał się, ponieważ ci «dokazują zbytnio na wyprawach»,
za co on, strażnik, jest odpowiedzialny.
Tak więc, mamy strażników, którzy nie decydują się na łowienie złodziei bez kozaków, nie decydują się na łowienie ich z kozakami; mam.\'
kozaków, którzy ... równie niemożliwi są pod
'l<ą St rażnI{
'1 óW Ja
'Ic l. bez ICu
. 1. Op16
'l'O. A tymOplO
c;t.asem, mimo tak wyraźne kwalifikacje jak
jednych tak drugich, i jedui i drudzy nie wypuszczają na:; ze swej opieki, sprawując sąd
doraźny środkami na jakie ich tylko stać. W
przeszłym np. «Tygodniu» "7.miankowaliśmy
o egzekwowaniu przez kozaków w okolicy Rozprzy prywatllych długów przy pomor,y nahajek.
JesL to jednak jeden tylko przejaw energicznej
ich działalności. W mateljałach redakcyjnych posiadamy całą Jitanję nadużyć, jakich
omawiani rycerze nahajki dopuszczali się w Kamiósku a po części i w Rozprzy w pierwszej

połowie zeszłego miesiąca.
Wiadomości tych, z powodu nawału materjału, nie zużytkowaliśmy w czasie właściwym;
jak sprawa w rozmaitych Kamińskach przed-

stawia się w chwili obecnej--nie wiemy. Nie
ulega jednak wątpliwości, że jeśli panuje w
Kamińsku spokój--to nie za kozaków przyczyną; jeśli spokoju KaUJillskowi brak, to nie za\yadzi c~asem, w myśl zn~nego cho~ mocno
z~od~rlllzo",aneg? przysłOWia franclIzlClego, poWiedZIeć: «szukaj... kozaka».
- Ustawa kółka rolniczego w Rozprzy
została przez rząd gUQernjaln y piotrkowski odrzucona, z powodu przekroczenia odpowiednich
przepisów....
a.
- Roło rolnicze. Właściciel majątku Kamienna gminy Parzniewice p. Józef l\Iakólski
~oczYllił odpowj~dnie starania ~ władz odnos~ych o utworzeme «Bogdanowsluego Koła rolllIczcgo»..
,
:- ZabranIe sztanda~'ow narodowych.
~~la. 9 b. m. do osady ~jazd, w. pOW. brz~~
ZIllsk IlTI , prz~był ~ ,BrzeZII: ofice~ zandarmerJI
z 12 konllyml pohcjantaml. Podjechawszy do
lwścioła, policjanci we~zli d,oń i, zabrawszy
sztan~ar narodowy, odjecha~l ze zdobyczą do
Brzezll1. Sztandar był. sprawlOn~ ze wspó,lnych
skład?k chłopó.w okolt~znY~l, .m18~ZCZaIl I obywatell, w pa/mętne ~lll pazdzler.mko~ve. ,
- Odszlwdo,wallla za propmac.)e. Z powodu wytoc~onej przez adw,okata w Peter~b~rg~l p. Fr~n~lszka Olszcwsloego sprawy '~ll11leUlU właśclclCla dóbr Radoszyce pod PlOtrkowem, p. Teofila Netzla, senat uchwalił zażądać od ministra skarbu wylwnania prawa z r.
1896, ustanawiającego normy wykupu propinacji po miastach i osadach, polecając rozstrzygnięcie w czasie możliwie najkrólszym sprawy
odszkodowania ziemian za utracone prawo propinacji.
- Pośród mająt1iów seknlaryzowanych
wymieniliśmy w N~ 20 zabudowania poldasztor-

Lutomiersku (po Reformatach).
-- Mieszkailcy Tuszyna, uzyskali zezwolnnie piotrkowskiej komisji włościańskiej na
podniesienie z dochodów kasy pożyczkowo-o
szczędnościowej: za rok 1902 rubli 1373, z
których 700 rubli ma być użyte na budowę
szpitala, a 67,1 rub. 86 kop. na ulepszeni~
bruków na ulicach m'lady; za rok 1904 rub11
963 kop. 44, które mają być obrócone na
\Vybl'Ukowa~ie ulicy Kościelnej i Starego Ryn:
ku, wreszcJe z zysków za rok 1903 ruhll
62?, za kt?re zostan~ wybudowany dwie Stlldll1e dla uzytku pub11cznego.
-- Z ruchu marjawickiego. W początkach
bieżącego miesiąca l(s. Gąsiorowski, proboszcz
parafji Dobra wraz z kilku swymi parafjanami
wniósł (o czem donosiliśmy) na ręce gubernatora piotrkowskiego skargę na ma!jawitów,
którzy owładnąwszy z namowy księdza Skolimowskiego, kościołem w Dobrej, prl',ystąpili
do grunlownej jego przebudowy. Skarga 1Imotywowana była tern: że maljawici, wło7.yWSZ] w przebudo,rę swe fundusze, nie zechcą
potem zwrócić zawładniętej świątyni.
Gubernator delegował na miejsce urzędnika
do szczególnych poruczeń Moroskowa i in7.yniera powiatu brzezillskiego Krajberga, celem
zbadania istoty karygodnego czynn. Urzędnicy
'd na lc, .Ja
'Ic SIę
. doWla
. dUjemy
'
.
dnego
Je
z wlarogo
źródła, znaleźli ,rszystko w porządku, wobec
czego gubernator słuszne zażalenie lcsiędza
Gąsiorowskiego pozostawił bez skutku .
Ubiegłej niedzieli w Niesułko\rie, gnieździe
sekciarzy, dl) licznie zebranych maljawitów
wygłosił ksiądz Skolimowski kazanie, w którem zapowiedział, że z dniem 1-ym lipca marjawici przyjmować będą komunję świętą pod
dworna postaciami. Jest to fakt autentyczny,
kazanie lo bowiem słyszało wielu prawowitych
kalolików, 7, ciekawości przybyłych na nabo ..
żeństwo z Łodzi.
- I\:arę śmierci, na którą skazano 4.-ch
sprawców napadu na kasę gminną w Wiskitnie, generał-gubernator warszawski zamienił
na długoterminowe ciężkie roboty i osiedlenie
w Sybelji. Niepraktykowana dotychczas n'zolucja generał-gubernalora może być uważana
za częściowe, drobne ustępstwo administracji
przed żądaniem przedstawicieli narodu w Izbie.
- W Zgierzu d. 15 b. m. miał miejsce
napad na oddział pocztowy. Napastnicy ranili
żołnierza, woźnego i ur;t.ędnilca; dwóch innych
praco\Vników pocztowych ratowało się ucieczką
przez okno pierwszego piętra. Zaalarmowana
przez żołnierzy policja i wojsko przeszkodziło
zamierzonemu rabunkowi. W pościgu schwytano kilku domniemanych sprawców napadu.
- Podczas badania. W «leur. Warsz.»
z d. 18 b. m. czytamy: «Aresztowany w Ło
dzi wraz z dziesięciu towarzyszami, za wspó1udział w napadzie na oddział pocztowy w Zgierzu, robotnik Józef Bednarski (lat 19), dziś
był poddany śledztwu policyjnemu, po którem
życie zakOllczył».

- Stowarzyszenie technil{ów podolJne do
tego, które istnieje już w Warszawie powstać
ma w Łodzi.
-- Właściciele gruntów wywłaszczonych
w Ło~zi pod .bud owę kolei Kaliskiej dotąd.
op.łacaj~podatln za,~ywłaszczone grunta,. a II ~tO
I!llast me otl:zy~]all jeszc~e wynagrodzel1la,numo
ze ~ksproPrJacja n~stąplła 4 lata temu! DonosI o tern «RozwóJ».; ,
."
- Z powodu strajkowo Ja licytaCji na
umundurowanie służby kolei nadwiślallskich
utrzymał się w tym roku - jak .donosi «Rozwój»--Lewek I~ajkiewicz z Rygi. Zaden z przedsiębiorców miejscowych, zwykle utrzyml1jących
się przy licytacji, podjąć się dostawy nie mógł,
z powodu strajków krawieckich. Wartość dostawy wynosi 600000 rb. Ta sama kolej, potrzebl1jąc 30000 łokci płótna, nie mogła takie i
ilości płótna, znaleźć w kraju.

T ;Y D Z l E N
Uasa przemysłowców łódzkich przekształcona 7 lat temu na Tow. \,,"zajemnego
Kredytu-obchodziła w dn. 17 u. m. 25-lecie

swojego istnienia.
- O SZllOłę. «Rozwój»

łódzki piętnuje oboj ętność człon ków założycieli szkoły rzemiosł,
istniejącej przy łódzkiem Tow. Dobroc;"ynności.

Na zebrania ogólne w drugim nawet terminie zjawia wyłącznie komitet szkoły ! - Rada zjazdu górniczego Królestwa Pols1<iego przystąpiła do opracowania planu zajęć
i porządku rozpraw na zjeździe, który ma się
odbyć w roku bieżącym .
- W Będzinie w dniu G czerwca r. b.
odbył się zjazd organistów z całego Zagłębia
a urali w nim udział także delegaci ze wszysth.ich dekanatów djecezji kieleckiej. Na zjeździe omall'iano sprawę polepszeni a bytu organi stów, założenia stowarzyszenia i wystosowano memorjał do l<slędza biskupa kielecki ego .
W memoljale przedstawiono projekt środków
do poprawy oytu materjalnego i podniesienia
oświaty i moralności wśród organistów.
- W Zagłębiu jak info rmllją «Wiadomości Częstochowskie» od 2 tygodni pantlje w fabrykach i kopalniach ogromne podniecenie robotników . Są oni ciągle drażnieni przez lekkomyślnych sztygarów, dyrektorów, administratorów. Ostatnio doszło do gwałtownych starć
pomiędzy stronami na kopalni «Fanny», również zauważyć się dają poważne nieporozu
mi enia u Fitzllera i Gampera.
Jednym z głównych powodów głębszych tych
starć jest rozsiewana umyślnie przez zarządy
fabryk i kopalń poglosh, jakoby pracodawcy projektowali urządzenie lolmutu, to-jest
zawieszenia pracy. Taka wieŚĆ, choć zgoła
nieprawdopodobna pobudza robotników do
środków ostrożności i przezorności, l,tóre ła
two mogą znaleść ujście IV powszechnym strejku, o którym całe Zagłębie mówi bezustannie
już
od kilkunastu dni. Jeżeli dyrekcje
zakładów nie zinienią swej tal,tyld, to tald ogólny strejk stanie się nieuniknionym, a jego
skutki będą zabójcze dla całego miasta nawet
dla całego społeczeństwa.
- Odsłonięcie wieży jasnogórskiej i akt
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d e j ściu malca R. i R. siedli na wóz i pojechali w kierunku Meszcz. Niezad!ugo nad szed ł star y Szoda, a, nie
zastawszy woza i dowiedziawszy się w którym kierunku pojechali zlodzieje, uda! się IV pogoń i dopędził wła·
s no ść swą za Meszczami. Pierwszy został aresztowany
a
a drugi zbiegł .
- Wypadek. W osadzie Bełchatowie gm . Bełcha
tówek powiatu piotrkowskiego majster fabryld tkalnianej Perca Frejtaga-Józef Rene, zakładając pas na koło, zawcześnie kazał puścić je IV ruch, wslmtek czego
kol o wciągnęło go i uszkodziło ramię oraz złamało gol eń li a lewej nodze.
Ct
- Pożary. W l,olonji l'vowa-Hnta gili. Ręczno po·
wiatu piotrkowskiego z ni ew iadolll cj przyczyny wynikł
pożar, który strawił zabudowania, zaa ekurowan e na
imię \Vładysl'awa Gąlwwskiego: dom mieszkaln y z oborą na mb. 240, drewnianą stodołę wraz z chlewem i
trzodl} na rb. 190.- We wsi Huta gm . W oźni ki od ud erzen ia piorunu wybuchł w osadzie Stanis!awa Włod ar 
czy ka pożar. Spłonęła drewniana stodola zaasclwrowa·
na na rb. l10. Nadto sp l'on ęło, nieasekurowanych ru·
chomośc i za rb. 30. - We wsi BuJny, gm. Krz yża nów
powiatu piotrkowskiego pożar st rawił doszczętnie dom
mieszkalni' Antolliego Goworczyka niezaasekurowany,
wartości rb. 250. Nadto sp łonęło ru c homo ści za rb. 20.
-- We wsi Tomawa gili. Ręczno powiatu piotrkowskie·
go z nicwiadolllej przyczyny wynikł wosadzie Antoniego IUekowskiego pożar, który straw ił dOili mieszkalny
i st.odołę zaasekurowan e na rub. 140. Nadto spłonęło
ni easek urowanych ruchomośc i za rb . 10. - We wsi Le·
sieniec gm. Grabica powiatu piotrkowskiego, wskutek
złego urządzenia komina wynikł pożar, l{tóry strawił
w części dom mieszkalny zaasel,urowan y na rub. 180
na imię Józef1 Bolonka, przyczyniwszy szkody na rub.
100. Nadto spłonęło nieaselwrowanych ruchomoś ci za
rb. 85. - We wsi Tatcw gm. Chabielice powiatu piotr·
kowskiego u mi ejscowego włościanina Józefa Bem·
błow s kiego z e hrało się do 20 gości, l,tórzy wido·
cznie przez nieostrożność za.pruszyli ogieil. W szcz!!ł się
pożar, który IV bardzo prędkim czasie stra wił doszczęt·
nie zabudowa.nia zaasekurowane na imię B e mbłowslde
go, a mianowi cie: dom miesz kaln y na r b. 800, stodołę
na rb. 360, d wie szopy po rb. 10, oborę na rb. 540 i
piwnicę na rub. 20. Nadto spl"onęło nieasekurowanych
ruchomoś c i za r. 100 i gotowizną IV papiera<Jh r. 50. a

- Z Towarz. Dobroczyullości dla chrześcjau.
Na ostatniej sesji Towarzystwa Dobroczynności:
l) Postanowiono ciężko chorej D. wyznaczyć rb.
10 na operację odbyć się mającą IV Warszawie.
2) vVydzierżawiono ogród owocowy Tomaszowi
Baranowskiemu za wynagrodzeniem Towarzystwu
rb. 30.
3) Zaprenumerowano dla czytelni przy Tow. Dobr.
« Kronikę Rodzinną » z dodatkami, «Naród», «Ga·
zetę Świ~teczną» i «Sprawy Gromadzkie».
4) Powierzuno zarząd czytelni i książnicy pp.:
Wincentemu Konarzewskiemu j[1.ko przewodniczące
poświęcenia odbędzie się w dzień Wniebowzię mu, oraz ks. St. Szabelskiernu członkowi Rady i p.
R. Pruszyńskiemu członkowi T· wa.
cia N. M. P., tj. 15 sierpnia.
5) Doroczne ogółne zebranie członków Tow. Dobr.
- Z oliazji odwiedzin przez ks. biskupa wyznaczono na dzień 8 lipca o godzinie 3 po pol.
Zdzitowieckiego schronienia dla paralityków Gdyby takowe do skutku nie doszł0-następne odw Częstochowie, «Wiad. Częstochowskie» przy- będzie się w d. 22 lipca o tejże godzinie.
pominają o istnieniu przytllłku i jego działal
Porządek dzienny zebrania ułożono następujący:
ności. Z artykułu «Wiadomości» dowiadlljemy zatwierdzenie sprawozdania 7.a r. 1905; ustanowiesię, że przytułel" założony przez M. hr. Czar- nie miesięcznej sumy do rozporządzenia prezesa raniecką, istnieje od r. 1898. W zakładzie, prócz dy w wydarzeniach nagłyr. h; zatwierdzenie ustawy
starców wyczerpanych życi e m, znajduje rok książnicy i czytelni; wybór 12 członków rady, 4-ch
zastępców, oraz 3 członków komisji rewizyjnej i l

rocznie schronienie 30 - 40 chorych paralityków.
- W Częstochowie panuje-według informacji «Wlad. Częstochowskich» -dyfteryt.
.. - W Radomsku zmarł d. 15 b. m. znany powszechnie w mieści e lekarz l{ollrad J ózef Zaląjsld.
- Od pioruna. W uhiegłą niedzielę podczas szalejącej \\' Sosnowcu ulewy uderzył
piorun w jeden z domów śródmieściu. Wpadłszy
ba 2-gie piętro, zabił, siedzącego w pokuj u gospodarza lokalu, przeszył pusty naówczas pokój I-go piętra i wlecJał wreszcie na parter,
gdzie zabił m&tkę siedmiorga dzieci, w chwili
kiedy ta przygotowywała je do kąpieli. Jedno
z dzieci zostało kontuzjonowane.

zastępcy.
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pozostać nieskalaną krwią... Nie myś
my jednak ją przeleli, nie nasze ręce
są splamione.
Polska krwią bezbronnych nie hallbiła się nig'dy, nawet podczas naj sroższych wojen ...
"Dziś nie możemy zapewnić bezpieczellstwa 11 siebie w domu ani tym, których ongi ln'zygarnęli~my, gdy na nich
takież ciosy spadały na Zachodzie, ani
nawet sobie. Jesteśmy bezsilni!..
"Ale lud Polski na żydów dłoni swej
nie podniesie: są oni ludźmi, ludźmi
rÓ'rlueż jak i my nieszczęśliwymi."
Swiadectwa świadków naocznych jednogłośnie stwierdzają, że ludność polska istotnie w pogromie nie uczestniczyła, rąk w krwi bezbronnych ofiar
nie maczała, że, przeciwnie, czynnie występowała przeciwko pogromcom.
00
si<t zaś tyczy Królestwa Polskiego, gdzie
stanowimy olbrzymio przeważającą część
ludności , jesteśmy teg·o pewni, że na",vet do prób żadnego pogTomu nie do-

puścimy!

- W Białymstoku w dzień Bożego Ciała l
kiedy przez miasto przechodziła procesja katolicka oraz, innemi ulicami, procesja prawosławna-nieznajomy prowokator wystrzelił z
rewolweru. Strzał ten dał Lasło do strasznego ohydnego pogromu który trwał przez parę
dni i pociągnął za sobą setki ofiar w ludziach
oraz nieobliczone szkody materjalne. Genezy
pogromu doszukują się ogólnie w odezwaniu
się komisarza polkji Szeremetjewa, który nie
chciał przyjąć od przedstawicieli żydów wieńca
na trumnę zabitego policmajstra Derkaczowa
i obiecywał żydom «nallczkę». Faktem jest
również, że wieści o pogromie krążyły po Białymstolm na. kilka dni przedtem; że gubernator
grodzieński, do którego, w obawie pogromu
zwrócili się delegaci żydowskiej ludności biało
stockiej miał oświadczyć, że «za nic nie ręczy».
W Izbie państwowej, natychmiast po otrzymaniu wiadomości o pogromie, IV.y wiązała się
wymiana zdai'l, l,tórej rezultatem było '~y
słanie do Białegostoku 3 posłów dla zbadania
okolicznośc i towarzyszących pogromowi i poprzedzających go. Interpelację IV Izbie popierał
poseł Parczewski, podc;"as rozpraw nad nią
zGtbierali też głos Potocld i Poniatowski: podkreślali oni stanowisko ludności poiskiej, któr~
nigdy rąk w pogromach nie maczała, przeciwnie czynnie pogromy zwalczała; przedstawiciele Koła Polskiego: poseł Parczewsld i poseł
Manterys stwierdzili, że w Królestwie PolsldellT
również czynione były próby wywołania. pogromów, ale usiłowania te spełzły na niczem,
bo Polacy gardzą bandytami i ich protektorami.
Prócz tego Manterys zakomunikował, że za
przeciwdziałanie pogromowi w l\liechowie prze.;
siedział 3 miesiące w więzieniu! Wystąpienie
posłów polskich przyjęte zostało oldaskami.

6) Odczytano rachunek z lotelji fantowej odbytej
w d. 3 czerwca r. b.• z której dochód wynosi rub.
1477 k. 76, wydatki rb. 26!) k. 78-pozostało rb.
1207 k. 98, które wniesiono do skarbca .
7) Przyznano K. zapomogę miesięczną w J(lvocie
rub. L
8) Przyjęto pod opiekę Tow. Dobr. Stanisława
Dudziflskiego i postanowiono go oddać na praktykę
do pracowni obu wia p. Graczykowsl<iego. Sporządze
nie aktu powierzono członkowi rady ks. Stan. Szabelskiemu.
- Cie]{awe. W Białymstoku u jednej z o- (Nadesłalle).Za\·zqd Stow. Salłlollolllocy Rzem.
sób,
zajmujących stanowisko w hierarchji nie
i Raudl. m. PiotrkoWIl składa niniejszem serdeczne
podziękowanie pp.: T. Braulińskiemu za ofiarowanie świeckiej, Rosjanina, właściciela domu, znaleSlowarzyszeniu, na potrzeby szkolne uczącej się mło ziono w schowanku kosztowności i towarówdzieży rzemie ślniczej rb. 75, otrzymanych za udział zrabowanych wartości 5000 rubli. Takiego saIV komitecie dyskontowym Wzajemnego Kredytu, oraz mego odkrycia dokonano w mieszkaniu jedne- Postrzał. Do włościanin~. wsi Gałkowice-Stare
p.
J. Chwedkowskiemu za ofiarowanie rub. 20 na go z urzędników państwowej instytucji finan€pn . Parzniewice pow. piotrkowski ego Władysława Markiewicza, kiedy znajdował się w l esie Gałkowskim, budowę dOll1u dla Stowarzysznnia.
sowej.
niewiadomy złoczyńca dał strzał, raniąc M. w dłoń
'Wice-prezes K. Ostrowski.
prawej ręki.
a
P. o. sekretarza C. Grabowsk i.
Policja znajduje masę przedmiotów pocLQ- Zbrodnia. Służba folwarczna majątku Parzniedzących z grabieży, dotychczas jednak nie arewice powiatu piotrkowskiego idąc do roboty znalazła
sztowano nilcogo z tych" u których poznajdow folwarcznym rowie nowonarodzon e dziecię płci żeń·
51,iej, nieżyw e bez śladów gwałtownej śmierci. Jak śle 
wano łupy z pogromu.
dztwu wykazało, dziecię to porodziła Antonina Wojta·
Posłowie, delegowani przez Izbę PaIlstwową
nicc będąca za mężem dopiero 3 miesiące. Uczynek białostockieg'o (o którym niżej) "Ziemia
dla
zbadania sprawy pogroml1, zebrawszy ob-o
swój W. tłumaczy obawą przed mężem.
a
Lubelska" zamie~ciła następujących kil- fity mateljał dowodowy, d. 21 b. ill. wyjechali
, - UsHowmde krlHbieży. W d. 18 b. m. w czasie
powrotnie do Petersburga.
jarmarku w PiotrliOwie do wozu włościanina wsi Pol- ka krótkich, ale wymownych uwag:
tawka gm. Krzyżanów Franciszka Szody podeszli Abram
wieści biegną z Białego
"Potworne
R. j Szmul R. i ozuajmili ~iedzące Jl1u na wozie synowi że wzywa go ~najdujący :;i~ w thu,nie ojciec. Po 0- stoku; ziemi polskiej nie sądzone było
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Z DALSZYCH STRON.
Państwo żydowskie. Adwokat J. Jasinowski z Warszawy, prof. 1\1. Mandelsztam
z Kijowa i p. Szpirq z Lozanny w Szwajcarj i
ogłosili odezwę do Zydów, w której wskazują
na możliwość uzyskania od rządu ang ielskiego
terytorjum wolnego dla Żydów. Z togo powodu
radzą założyć zawczasu liczne towarzystwa
akcyjne dla przyszłych emigrantów. Uczestnicy
dzielić się mają na 3 grupy: 1) takicIJ, którzy
wpłacą po 10,000 rb., 2) po 5,000 ru. i 3) po
3,000 rh.
-- Wybory do Izby paustwowej z gub . płoc
kiej odbędą się ostatecznie w nadchodzący
poniedziałek d. 25 u. m. Gubernja Płocka wvbiera 2 posłów.
•
- Odczyty a podatek. W wielu miastach
ściągany jest od docJlodu z uiletów na oclczyty(!)
poda,tek procentowy na cele dobroczynne. Stało
się to i w Kielcach, gdzie na odczycie p. Hoffmana pobrano 7 rb. 97 kop. na też cele .
Przeciwko pohorowi tej opłaty wniesiono protest do gubernatora, który nie właści wie pobraną opłatę polecił zwrócić .

- Proces adwokata. Warszawski sąd okrę
go,,'y rozpoznawać będzie w d. 28 b. m. proces ad w. przys. Bronisława Bouffałła, osk.
z art. 283 ko.d. kar. gł. i popr. Sprawa ta
powstała na tle skargi apelacyjnej, w której
adw. przys. BOllffal zaznaczył, iż śledztwo
w sprawie zaburzeń styczuiowych w Błoniu
prowadzone uyło przez sędziego śledczego Sengalewicza wbrew prawu, IV sposóh przypominający inkwizycję·
W tych właśnie poglądach
władza prokuratorska dop1.trzyła się zniewagi.
Oskarżony adwokat powołuje się na świadec
two adwokatów przysięgłych: KorsR,ka, Korenfelda i Koszutskiego, celem ustalenia, iż napisał tylko to, co z0stało udowodnione na śledzt
wie sądowem.
- P. P. S., która niedawno w specjalnym
}willunikacie odżegnywała się od terroru slosowanego względem przemysłowców -- przeprowadza w Radomiu strajk szewcki przy
pomocy browningów. Prócz tego dwom szewcom porżnięto skóry.
- W Płocku utlrorzyło się koło Macierzy
Polskiej Królestwa Polskiego.
- W dobrach Słaszowskich ks. Maciej
Radziwiłł zakłada szl-ołę rolniczą. Kurs w tej
szkole będzie 2-letn i i jeden rok specjalnie
będzie poświęcony zajęc i om praktycznym. Koszty utrzymania szkoły pokrywać uędą dochody
z dóur Staszowskich.
- Zjazd Ziemiański, który odbył się ostatniemi czasy w Warszawie-postanowił założyć
we wsi Pogorzele pod l\lit'lskiem l\Iazowieckim
szkołę gospodarczą dla dziewcząt włościa.nek.
- W Suwałkach powstało Towarzystwo
samokształcenia się rzemieślników. Towarzystwo ma na celu, po za podni esieniem oświaty
ogólnej, szerzenIe wiedzy fachowej wśród miej.scowych rzemieślników. W tym celu zakładać
będzie bibljoteki, czytelnie, urządzać odczyty
i pogadan1<i fachowe oraz ogólno-kształcące.
Składka oznaczona została na kop. 10 miesięcznie .

-- Z Wisły. Panujące deszcze od kilku
tygodni spowodowały ogromny przyUór wody
w rzekach wpadających do Wisły. Dunajec,
San, Skawa wezurały o tyle, że wody wyszły
z koryt, robiąc znaczne szkody na polach.
W granicach Królestwa Wisła znacznie przy-
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czego została przerwana zupelnie komuuikacja kwes0a prawomyślności?' Jeżeli chodzi o llCZUz osadą.
cia wiernokonstytucyjne to trudno o ijrak ich
- Łowicz. D. 17 b. m. deszcz ulewny posądzać specjalnie polaków; jeżeli zaś gezerwał most 5 sążniowej długości, na 1081 nerał-gubernator ma na myśli dawne pojęcia
wiorście szosy fabrycznej Łowicz-Łódź .
policyjne, to w takim razie i dziś żaden polak
- Zwrot klasztoru. l\Iinisteljum spraw uczciwy nie odpowie tym warunkom i każdy
wewnętrznych poleciło zwrócić mieszkat'lcom będzie uważany za «m i atieżnik a» i «uuntowosady Stopn ica w gubernji kieleckiej klasztor lIika». Jeszcze jeuen przykład, jak wyglądają
00. ReformatólV, skasowany w 1'. 1898.
w życiu-pięknie brzmiące na papierze hasła
- Okropne zajście miało miejsce w Do- tolerancji i równouprawnienia.
brzelinie wsi pow. kutnowskiego gub. war- Rozbrojenie. Z RadoszkolVicz piszą do
sza\\'skiej w d. 16 b. m. Służba folwarczna, «Kur. Lit.»: "Pewną sensację wywołał napad
która od dłuższego czasu wiod ła spór z admini - na folwark lIIleczkowszczyznę· Pierwszej nocy
stracją majątku, wraz z robotnikami olcolicz- dzierżawca odstraszył rabusiów strzaIami; zanych fabryk Walentynowa i Dourzelina- po- raz potcm strażnik i «uradnik» odehrali mu
zbaw ił a, IV nieludzki sposÓw, życia 15 letniego broll, na którą oczywiście nie miał pozwoleucznia Jana Brndnickiego i 74- letniego rządcy nia władzy. Wkrótce napadli na niego ci sa 111 i
Franciszka Bukowskiego. Z<~jście wywiązalo złoczy!'lCY ponownie, a krzycząc: «Nie wystrzesię wskutek nieprzyjęcia przez rządcę-dele- Iisz teraz!»-ograbili dzierżawcę, salwując s i ę
gacj i służby folwarcznej oraz poparcia go przez ucieczką»···
p. Krajewską babkę Bruduickiego. Rozwście- Teatr polski wciąż nie cies7.y się poczony tłUlll, postanowiwszy «wyrzucić» p. K. wodzeniem u publiczności l<ijowskiej -pisze
i Brndnicldego oraz BukolVskiego z folwarku, «Dziennik Kijowski ». Dla czego?
chwycił pierwszą za włosy i wyciąguął na dwór.
«Trupa Puchniewskiego należy do najlepszych
A kiedy w obronie napastoll'aIlej stanął II'nu k, towarzystw polskich prowincjonalnych, siły lIla
który 2 strzałami ranił 2 napastników (jedne- nietylko dobre, lecz wybitne (pp. Leśniewska,
go śmiertelnie), służba folwarczna wezwała Dąurowski, oboje Puchniewscy, Lubicz, Hyrobotników i wraz z niml dokonała wzmiankolVa- szkowski i in.), całość zgraną, reżyserję stanego mordu. Stosunk i pomiędzy administracją ranną· Dlaczego więc to pogardliwe lekcea służbą były zaostrzone podobno wskutek ją" ważenie ze strony polskiej ludności Kijowa?
trząc ej wysoce agitacji socjalistycznej, biorącej Oto. dlatego- jak oujaśl1ia «Dziennik», że nie
swój początek w poulisl<ich dwóch fabrykach. znając trupy p. Puchniewskiego, publiczność
_ W Mińsku,-jak zresztą na całej Litwie I kijowska, zraż~na. nielluatnemi . w~stęp~mi il!i Rusi po skasowaniu przed laty przez władze nych trup prolVlucJonalnych, z llleufnośclą trak..
rosyjskie l<atolickich procesji na Boże Ciało,-- tUJe nowoprzybyłą trupę ·
wprowadzono zwyczaj urządzania w zamian pro- . Podob~y stan rzeczy zaol!serwolVahśmy l w
cesji prawosławnych. IV bieżącym roku, jak PlOtrkowlC, po~~za~ ostatl1lego pobytu towawiadomo, po raz pierwszy wyjść mialy ua r'/:ystwa p. FellDsln~go,
Litwie i Rusi, a więc i w Mińsku procesje
-: Na Górnym Slązku polacy zdobyli już
katolickie. By jednak uniknąć zetknięcia z pro- druglC krzesło poselskie. Obok Wojciecha Korcesją prawosławną, która, wzorem lat poprzed- fantego zasiądzie w Kole Polskie m Adam Naniell, tegoż dnia W}1jŚĆ miała, władza du- pieraIski, który na wyborach uzupełniających
choll'na katolicka przeniosła procesję katolicką otrzymał 28,264 głosów, a więc więcej aniżeli
na inny dzień. Dowiedziawszy się o tern sfery razem wzięci kandydaci: socjalistyczny, cen:prawosławne - przeniosły również na dzień trowy i hakatystyczny.
wyznaczony dla procesji katolickiej i swoją
- Cieszyn. Rada miejska postanowiła zaprocesję ... Charakterystyczne.
ciągnąć w Opawskiem Towarzystwie Kredy to_ Prace statystyczne w sprawie wpro- well 64~ ty~iące koron na ?udowę gmach?1V
wadzenia na Litwie nauczania powszechnego sz.kół Śl ~dmch, który~h CIeszyn, choć mewykazały, że trzeba będzie otworzyć 21,817 WIelka lllCŚCll1a, ma kIlka.
szkół. Utrzymanie nauczycieli kosztować uędzie
--- We Lwowie na cmentarzu żynatowskim
8,436,974 rub. Obecnie jest tylko 2,176 szkół. odsłonięto pomnik profesora literatury polskiej,
- Bojkot języka polskiego. Grono prac.oll'- Ś. p. Pi_otra Chmielowskiego.
ników kolejowych, Polaków, ",ni l810 do na- Policja petersburska. W przeciągu trzech
czelnika dróg Poleskich podanie o utworzellie
dOllosi «Strana»-44 rewirowych
tygodni-·-jalc
przy istniejącej w zarządzie uibljotece działu
i
212
stójkowych
policji petersburskiej złoży ło
ksiąg i pism w języku lJolskim . Pomimo, iż
podania o llwolnienie. W podaniach przytoczollo
około 400 10 pracowników tych kolei stanowią
.
Polacy, zwierzchność podauia tego nie uwzględ naj rozmaitsze motywy.
zrezygnował
podo1)no
Pobiedonoscew
'
niła.
- Generał-gubernator wileński wydał in- z godnośc i członka Rady Państwa i opuszcza
strukcję, wedle którE'j poleca przyjmować na na zawsze Petersuurg, udając s ię na razie do
posady rządowe tylko takich katolików, któ- Gursowa na Krymie.--Kto wie jod nak, czy się
rych t. ZIV. «pramomyś lnoś ć» jest zupełnie nie wróci jeszcze? .. Tyle lat uszczęśliwiał
stwierdzona (do niedawna. nawet dla tych Rosję, że trudno mu będzie wyrzec s ię zakatolików jakiekolwiek posady były ni edostęp pewne tej myśli...
ne). «KUlj er LitewsId» konstatuje, że wobec
tego dostęp do posad rządowych jest dla poODPOWIEDZI OD REDAK.CJI I ADMINISTRACJI,
laków l\' dalszym ciągu zamknięty; co znaczy - Panu, H. Hoffmanowi. Za pamięć o nas
bowiem wobec manifestu z d. 30 października serdecznie dziękujcmy.
~

~~~~~I~~~~~~~~~

brała.

- Nad osadą Izbicą, w powiecie krasnostawskim IV gub. lubelskiej, w dniu 7-ym b. m.
nastąpiło oberwanie się chmury. « Tszystkie
zabudowania, położone IV nizinach zalała woda
do wysokości 1 i pół łokcia. Fala, prąc do
Wieprza uszkodziła kilka domów na brzegu,
a z jednego z nich porwała wieśniaczkę wraz
z dzieckiem i uniosła na rzekę, gdzie dopiero
tonącym dano ratunek. Oberwanie się chmury
poczyniło w okolicy znaczne straty. Woda
zniszczyła zboża na polach okolicznych, zerwała
.dwa mosty i kilka grobel pod Izbicą, wskutek

I

~
lQf

rozsze!'zony, . I według ostatnich wyma!(all. nauki i hyg ieny urządzon y, będzie czynny cały rok
pod IlI e runkl cm 2-ch stał~'ch lekarzy i kilku ]wnsultantów.
CZYNN.IKI LECZNIC~E; Hydroterapia, Elektroterapia, l eczen ie su~1.lellJ g~rą?em P?wJetrzem,. aromatyczne kąpiele ~arowe, .ziMowe i igliwiow e, prysznice wyso1,lCgo c lśllI ellla J zmlenn<'J temperatury (szkocloe), kąpiele kwasoweglowe, żelazisto·błotne i
hydroelektryczne o galwano-faradycznym prądzie, IWl'acja świetlano-słoneczna w specjalnie zbudowanych !(aleljach, masaż, gimnastyka lecz nicza i mineralne wody.
'516 (8-1)
_ _ Kuracja odbywa się w obecności lekarzy specjalistów. ~
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Otwarta prenumerata na rok IX (1906)
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działa znakomicie pod wszystkie rośliny, sprzedaje siQ
z gwarancją kwasu fosforowego rozpuszczalnego w kwa-

sie cytrynowym, daje rezultat taki sam jak superfosfat
i mączb kostne a przytem jest tallsza_

"yrzegląau
1łoczuie

l'ub_ -1, z

filozofi'cznego"
prze sył l.ą POC1.tow ą

l'llb. 5.

Pismo, mające zapcwnione współpracownictwo wszystkich wybitniejszych
pracowników nit polu filozofji, staw ia sobie za zadanie: dawać wyraz oryginalnej
polsl,iei myśli filozoficzn ej i odzwierciadlać ruch filozoficzny za granicą.
TREŚĆ: < Przeglądu FilozoficZllego . stanowią: rozpmwy oryginalnc. przegląd _krytyczny. przegląd systematów współczesnych, przegląd nauk poszczególnych,
autoreferaty, sprawozdania, przegląd czasopism, oraz bibljografja ogólna.
IV roku 190G 4:1 '\va zeszy~y będą poświęcone r ozprawom. nagrodzonym na konkursie • Przeglądu Filozoficznego >, z ](tórych j eden będzie zawierał prace na temat ,,0 Inetodzio "" etyce", 4:11·lI.gi na temat
,,0 przy czy noVl'o ści".

Jako dodatck bezpłatny, każdy prenumcrator otrzyma dalszy ciąg
.Polsldej llibljografji Filozofieznej> w ul,hlzio dziesiętnym
ideologiczny m.
Jow i prenulllcratorzy. ](tórzy nade ś lą całoroczną prenumeratę na rok 1906
mają prawo dl) ntrzyJJlanlf\ bezplatnIl; początkll "Po"[!";h::i(>j Hibljogra:t:ji l:<----'ilOZ OJiCZIH-j " (okola 160 str.)_
wyczerpującej

Ostrzegamy przed kupnem towaru nizkoprocentowego, małowartoś
ciowego, ]<tóry bez gwarancji zawartości kwasu
fosforo\rego przez niesumiennych handlarzy specjalnie przez Zawi nę-Praszkę do Królestwa Polskif'go bywa wprowadzany w części z podrabi aną
marką fabryczną «Gwiazda» .
Należy zatem zwracać uwagę nietylko na markę fabryczną «Gwiazda» i oznaczoną na workach procentowość, lecz
także na plombę w którą każdy worek jest zaopatrzony i na której się znajduje marka fabryczna «Gwiazda» i nazwisko fabryki.

Redaktor i Wydawca

Władysław

Wm·yTto.

Adres Redakcji: Warszawa, ul. Mokotowska. 47. m
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B. uczeń kursow ~edagogicznych,
WYTRAWNY
KOREPETYTOR

460 (Ul-lO) poszukuje odpowiedniego zajęcia. Wiado- - - - - - - - - - - - - - mość w Adlllinistracji . Tygodnia>. (2-2)
Zatwierdzone przez JW . .Ministra
Spraw \V ew nęt.rznych i kaucyjonowane ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
przysługuje
pod fi rmą
'"
'!ił

Przy odbiorze ładunków wagonowych
prawo bezpłatnej analizy, kontrolującej w Stacjach do- "Warszawskie Biuro Ogłoszeń"
świadczalnych w Królestwie Polskiem.
Otwarte w Warszawie przy ulicy Wierzbowej X2 8, wprost Niecałej. - Telefonu
Sprzedaż w Praszce u Zygmunta Urbach 11'2 416. -- Kantor otwarty od 9-ej rano
do 10 wieczór

i Izydora Sieradzkiego.
515 (3-1)
THOMASPHOSPHATFABRIKEN, G, M, B, H" RERlIN W,

Dro[a ~olazna W
arszawsko-Wiodońska
podaje do wiadomości ogólnej, iż na poniżej wslcazanych stacjach IV
dniu (19 września) 1 paździ ern ika r. b. o godz. 10 rano to\\"ary następujące, z powodu niewykupienia przez odbiorców, sprzedane będą
przez licytację publiczną_ Następna zaś ostateczna sprzedaż uskuteczniona będzie w d. (21 września) 4 października r. b. o 10 rano,jeżeli pierwsza licytacja _nie dojdzie do skutku.
Na st. Łódź-]{aI.
2 transporty bawełny prasow_ po 82 bele po 492 pudy każdy
Baku-Łódź ;N;~ 3435 /4100 i 3436/4101 dla Akcyjnego Towarzystwa
. lci.
' I . I{ . P oznans
Na st. Piotl'liÓW.
743 pudy desek bukowych Kielce- Piotrków ~~ 13586 od E.
Ej zen berga_
Na st. Zawiel'cie.
H6 pud_ żużli żel. Dąbrowa-Zawiercie .M 39891 od Arona Lewkowicza i 718 pud_ łubinu Iłowo-Zawiercie M 22 od Woźniańskiego
dla Skarbowskiego i
11a st. Sosnowiec.
750 pudów okrąglaków olszynowych l\laniewiczy-Sosnowiec ;N; 619
od Sz. Pugaera dla Szladowskiego_
512 (3-1)

m Młyn wodny Jakubów
~

~ będzie sprzedany przez licytację w
'"' drodze działów dnia 18 lipca w są~ dzie okręgowym piotrkowskim. Po~ łożeni e wspaniałe między ,Eodzifb a
~ Tomaszo wem; młyn o cztcrech gan'"' kach , na rzece, wszelkie stawy ryDoświadczony
~ bn e, łąld, torf, grunta pierwszej
~ ldasy. Okolica zaludn iona i zamostndent m edycyłly
"" żua. Do stacji D. Ż . W.-W. Wolposzukuje kondycji na wsi, na całe lato. ~ bórka niecała wiorsta. 8 pociągów
Wiadomość: ul. Kaliska, dom Rogójskiego ~ dziennic przystaje. Wiadomość na
u p. Souańskiej.
498 (8-3) ~ mi('jscu lub w Piotrkowie, adwokat
~ A. Pajewsl(i ulica Kaliska.
~ (W. 13. O. 2372)
507 (4-2)

korepetytor

Potrzebna
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Uczeń
z gotl)waniem, obznajmiona z wiejsk iem
gospodarstweJll; osoba w średnim wieku,
inż.
uczciwa, z porządnej rodziny. Zgłaszać sie: Szkoły
ulica llykowska, dom W onej \\'ygrzywai- poszukuje kondycji ua czas wakacji.
517 (2-1)
ski cj, Netzel.
WiadoJllość w Administracji . Tygodnia •.
510 (3-2)
Wyjeżdżając z Piotrl,owa, sprzedam

VI klasy
polskiej
t. Jacobsona

WILLĘ komfortową

Poszllh:noiQ zaraz

l-~o

(lO pokojów), oraz przy Alei Aleksandryjskiej

PLAC

lub 2-ch pokoi

frontowych, ze wspólnym przedpokojom,
narożny
na pryncypalnej ulicy, dla zamożnej osoby. Wiadomość w drakami M. Dohl'zań(60 X 65 łokci) z planem zatwierdzonym skiego w Piotrkowie.
(l-l)
domu dochodow ego . Wiadomość: Piotrków,
willa .Wanda ..
513 (l-l)

){aszynę Sin~Bra

Księgarnia J. FISZERA, Kowy Świat 9
w Warszawie-zaleca dzieł'a pedagogiczIHl Reussnera do bardzo prędkiej i najłatwiejszcj nauki Języków Obcych, bez centraszpulkoll'ą fason biurkowy i inne
nauczyciela z objaśnieniem wymowy i z rzeczy wyprzedaję.
czasopismo, poświęcone sprawom przemysłu górniczego i hutniczego wogóle, a IV
Rok zycka-Odeska ~'l! 27.
kluczenI pod tyt.:
81il
szczególności w Królestwie Polskiem,
Krzemiński.
Polsko - Niemiecki kurs wstępny 518 (l-l)
(Elementarz) po k. 5, 12, :l4 i 40;wychodzi l-go i l5-go każdego miesiąca.
~ kurs
I-y k_ 80,- I(I]rs II-gi ru. 1.GO.
PRZEDPŁATA:
Rusko-Niemiecki po kop. 5, 12,
w Dąbrowie :
z przesyłką pocztową :
24. 40 i 2_20.
Polsko-Francuski kurs I-y k. 1.20
rocznie . . . 10 rb. - Je
rocznie...
. 12 rb.
--Lmrs IT-gi k. 3.20.
półrocznie. . 5 rb. k.
półrocznie..
. 6 rb.
Gramatyka Polsko - Francuska
kwartalnie, .
. 3 rb.
kwartalnie . 2 rb. 50 k.
kop. 1.20.
:
)
poleca
Cena jednego numeru 6 0 kop.
500 (3--3)
Wypisy Francuskie k. 80.
Polsko-Angielski kurs I-y k. 75,Adres redakcyi: Dąbrowa (gub. Piotrkowska), w gmaehu resursy.
DRUlrARNIA
kurs II-gi kop. 1.20.
,
Mniejsze i większe part je
Amerykański Przewodnik k. 50,
~ mały k. 5.
~
Polsko-Ruski Elementarz po k. 5.
wydany przez gminę Radoń, powiatu opo- 1f'iN. 12, 24, 40; - kurs I-y k. 1.40;"" PIOTRKOWIE
kupują chętnie Cukiernie K. Szymnll- czyńskiego, 3 lata temu, na imię Stani- Il;llJi
kurs II-gi k. 1.80.
421 (24-11)
przy Redakcji "rrygodilia".
ski ego \V Piotrkowie.
404 (22-4) sława Pałysa.
514 (3-1)
Kakład autora Złota 6, Warszawa.

"PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY",

Wszelkie aruki
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materjały piśmienne
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M. DOBRZANSKIEGO

)WiOdU

W drukal'lli M.

Dobrzański l'go

w PiotrliOwie.

Właściciel i Redaktor Mirosław Dobrzański.

