Piotrków, dnia 8 Lipca 1906 r.
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roczni e . . rh. 3 kop. 60
. rb. l kop. 80
lnv artallli e . rb. -- kop. 90
Cena pojed)'llczego num erll
kop. 8.
Doplata za oUlloszenie k. 15
półr ocz nie
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kwartałuie.

z PRZESYLIC'i:

J>iołrkowski

roczni e . . rb. 4 kop. 80
. rh. 2 kop. ·40
kwartalnie . rb. l kop. 20

półro cz ni e

Wychodzi
Afll'es

W

każdą Niedzielę,

A<łministl'ltcji j

Od fllimy

OGŁOSZENIA

Za ogł oszenie l-razowe k.10
od jednoszpaltowego wiersza
petitu.
Za ogłoszenia kilkakrotne
po kop. 6 od wiersza.
Za rek lamy i nekrologi, oraz
oglo;;zenia zagraniczne po
kop. 12 od wiersza.
Za ogłoszenia, reklamy i nehologi na l stronie po k. 20.
Za dołączenie l kartki anneksu rn. 10.
Za tłumac7:. ogł. z Języków
obcych 1)0 k. 2 od wiersza.

\\' i\lIEJSGC:

wraz z oddzielnym dodatkiem powieściowym.

D,'uka,rJli ,,'l'ygodJlia": ulica Kali ska

j\~

9.-- Adres Uedalu.'ji: ulica Kaliska

W~ A~ l.aps~yrtl W WałJ'SZawl~ .

Najuprzejmiej prosimy WP. o łasl,aw e zwrócenie uwagi na zamieszczony poniżej list p. A. N. Nowaczyńskiego, który ogłoszony zostal w ,'~ 129 ( Towej Gazety> z d. 19 maja r. b.
List pOJJiższy jak Ilujdosadniej przekona WP., że p. Nowac.Yllski, złudzony pOdObieństwem
nazwiska zal ożyciela naszej firmy, z Bapszynelll, który ofiarował rb. 200,000·-na I,rzeniesienie Uniwersytetu WarszawsJ(iego. mimowoli wy r ządzi] nam krzywdę.
\\' nadziei, że WP .. przyjmując do wiadolllf'ści oświadczenie p. X .. jak również wzmianki .Kur. "\' arsz.>
(w j'ii! 132 z d. 1-1 maja) i innych pism warszawskich w tej sprawie, nadal swelll zaufaniem zaszczycać nas
raczy, heślimy 8i~
z poważaniem-Fabryka zapałek W. A. Łapszyna.

;N~

11.

Z Tow. Wzajemnego Kredytu.
Z,yoła,ne

na d. 3 lipca, godz. 6-tą po ponadzwyczajne zeoran ie ogólne członków
piotrkows1<iego To\\'arzy twa Wzajemnego Kredytu rozpoczęło się dopiero o g. 9 wiecz.; o tej
bowiem zaledwie godzin ie liczba zameldowatlych członków i suma reprezentowanego
prze:t nich kapitału odpowiadała wysokości, wys~rra.Wr~ zapa~~k~
A~ łLa~s~Jl1ta~
(2-2) maganej przez l1 stawę dla prawomocności zgro.
Szanowny Panie Redaktorze!
madzenia. Zagaił zeoranie prezes Rady p. DoProszę najuprzej miej o umieszczenie tych kilkunastu słów w sprawie zapał e k firmy W. A. Bapszyn.
brosław Kleyna, który stwierdził, że, na ogólną
Otóż, po najdoUadlliejszem zbadaniu. przekonaliśmy się, ż e fabryka zapałek \V. A. Eapszyn nic nie ma wspólsumę 678 członków, reprezentujących kapitał
nego 7: obywatejellI Bapszynem: projel\todawcą przelJlcsienia Lniwersytetu Warszawskiego. Stwierdzając nilliejszem fatalną tę omyłkę, krzywdzącą wZllliankowam~ firmę, zwracam się do ogółu z propozycją 805750 1'0., bądź osobiście, oądź przez pełno
mocnictwa stawiło się 353 członków, któr:ty
zaniechania bojkotu zapałek W. A. Łapszyna. oczywiście przy całkoll'item uwzględnieniu i przemy s łu krajowego w tej gałęzi.
A. N. NowaczyńSki, Warszawa 18 maja.
reprezeutowali kapilaŁ 406050 ro. Liczoa członków wzrosła następnie do 356.
I)iejszym jest sam faJ{t ' ukazania się odezwy.
Przystąpiono niezwłocznie do obioru prozyS~via~c~y ~n, ,że, ~hoć n.ieudolnie, czynione są dującego i od tej chwili, zaznaczyć należy, zekilka lur.nych uwag do ;X1! 18 warszaw kiego tygo- ~~zCClezr pl. ó~J por ~s7.Cn~a ~a~zy~h ~as ll1~o- branie nabrało charakteru spokojnego i podnika «Prawda) z r. b. - do nabycia za. ~·L·O
',Y.ch,. ,~. J,oelunku" Jak.slę pIO\~?k(:t~:om\~~aje, ważnego, -któ ry też utrzymally został do sameszy 10. Sklad glówny IY ksi ęga rni E. Wendo i
najIJolDlcJsZ?go ?POI u, fI óoy o.d~, lóce,n~(t- \ ImIę go korlCa oorad. Ka przewodniczącego zgroS-ki w War ·zaw ie.
(3-3)
d;\\·)zy. (~z~l'l ,l ~'Z~dz~,wolt ~ mysl,l. ludu. od madzenie powołało 209 glosami (przeciwko 145)
\\ ystąpl~n l. ~l ac,) ~Iep?ządan~! dla \\ Ie~~l: I~~ ó~y I sędziego Cholewicldego; przewodniczący zaproLekarz -Dentysta
?słal))e~la 1 z?ezo~ gan Iz~wanJa . n:s, ~ l e,s~~te, sił na asesorów pp.: Tadeusza Chwaliooga,
l lo b)? moze, ,zy~kanJa, no\\ ~bO pl ~teL lll, Michała Kohna, adw. 'Vróblcwskiego, l\lichała
BOLESŁAW
pod l{tÓI.CgO. P?I{J,y\\ką~ plze?łuzyćl>y, SIę dalo Pąkcińskiego, Dunina, Józefa Karoowskiego,
,"VY JECHAŁ.
525
po "wróci 15-g-o sierpnia. (l-l) ~łole dm ~lallju.ezu . ZaJan!em. Ś" l~tl ejszych d-ra Sobailskiego, Zilbersztejna, F. KępińskieJe~Jnostc.k j~st metyll.<o ydalemmć l:lccne za- go, l\Iajerana, Felicjana Otockiego, Rom,tna
m16rzenra c l e~ny~h zywlOłów-to os~ągn.ąć na Szymańskiego; pp. Chwaliooga, Majerana, Kę
Rec1akqja Tygodnia została z dniem naszym gn:ncle ll~etrudn?-.~l ~, co \1'lę~~j, zde- pińskiego, Zilberstejna, którzy, w toku oorad,
dzisiejszym przeniesiona do domu .J\'2 45 m~sJ~ować ~ zdy~kred!tO \\ ać le~yserów tlJ ~lTlut- zeoranie opuścil i , zastąpili następnie pp.: Józef
.
P l . , .
~ eJ l . hal1l ebn?J fal sy na S~l~y Ul . p.ocz~tk~ Drozdowicz, Apol. Zaręoa, Lud wiJe Soczek,
prz.y B ylwwsJu:m - rzec mleSClU, róg Ich c1z~a~al~ośc1. Odezw.a o 1.,tÓI ej \~yzej, Ol Z~ll Luo. Gliwitz i Jan SZllkalski; pióro trzymał
aleI CmentarneJ,
~v odpJslC (Z zachowamem języka l ortografjl) p. Adam Pajel\'ski.
Administracja pozostaje nadal prz:v Jak następuJe: r
J
Po jeJnogłośnem zatwierdzeniu przepisów
]
.T
11'·
~ .
ro"
" . I... OCHANI BRACIA..
.
porządkowych oraz po zaakceptowaniu zapropodru mrm ygOf< zza, ul. l\aliska .K 9.
Otusz JUsz nadszet ten cz~s aby SIę tutaj od- llowanych przez przewodniczącego formalnych
był ten pogrom bo ten wybor na nas pad drodzy zm ian v
dk d' n m
' t'
d
rodacy i stanowczo i czolem: muszemy sze II'ziąsc
, ' porzą U ZlCn
pl zys ~p.lOno , O
bracia Drodzy do tego pogromu bo już na tych wybol.u 3 członków .zarządu na ml~Jsc~ leprzeklentych zydolV już było dawno czas, aby ich zyg nu 1ących PP:: ~tanlsła\\'a Kl~echo '~l ecIClego,
w}rznąć i wyb icz i wyszczelacz i reszta wy po- Henryka Rlldmclnego, Józefa Zarslnego. Na
wiesz acz aby tu ni e śm i erdz iały i do swojego kra- 356 gło s llj ącydr otrzymali pp.:' Rudnicki W biurze pow iatu piotrkowskiego, w d. 5
ju wyszły a IV naszej ojczyzn ie zeby ani jeden 278 gł., Krechowiecki-216, Zarski - 178,
o. m., we środę, zjawiło s i ę z osady Srocka,
zyd nie śm i erdzi ał bo to bracia drodzy to wszy- Nencki-156 Łuniewski·-137. Weszli zatem
w gminie Podolillskiej poł ożonej, 3 żydów,
stko to zydy naro?ily otuz. (w} reście szlyszemy do zarządu p'ono\l'nie pierwsi trzej . Następnie
lnórzy, przedsfawi'Yszy naczellIikowi powiatu
co. w Blalostoku S.l ę porobIło. l A (prawdopodo- przewo dni czący ogłosił wybory 11 człon ków
J\o pję odezwy, wzywającej mieszkańców Srocka,
bme t) d. otusz Ich wyrzly I wypędzyly z ta~ll - Rady na mieisce rezygnujących pp.: Dobrodo pogromu (oryg inał, jak twierdz ili , pozotont k. P. t. D. otuz z was bracza drodzy Je,
~
slał w ręku strażnika srockiego) prosiii o
den dostanie od nas list na ktury dzen i tak s~aw~ IUeyny, ~adeusza.., J acobson~, Leopo ld.a
pomoc i opiekę . Naczelnik powiatu wysłał nazebl'szcze były to jest do tego pogromu gotowi hamll1or~, StaDlsła\V ~ lIhrza?owslnego, Sta?lotusz wlasznie pi zemy aby polacy s i ę nie baly sława Nlepokoyczyclnego, JuljllSZa Konopackrctychmiast w tym celu do Srocka 15 kozaków
tylko cznlem sie braly wtenczas zydom w mak go, Andrzeja Bogusławskiego, Tomasza D ęo
]lod dowództwem starszego strażnika Bochty.
porombiemy i wnet icb wypędzemy my samy so- skiego, J ana l\Iaj ewskiego, J ózefa Kohn a, SlaTu nadmienimy nawiasowo, że w Srocku zacyalysty z b~jowej i narodowy będziemy bić IV ni sława Rudzkiego. Do głoso wani a przystąpiło
mies:tlwj e k oło 150 rodzin katolickich i koło
d~obny mak I na kapust~ ,ty~h przeklentyc~l zy- 198, otrzymali głosów i zostali wybrani pp.: Ta15 żydowsJdch.
do.w. parszywych. co om sm~ely d ~ proces)'1 P?l- deusz J acobson-1 92 gł., J. Kon opacki - 190,
C7.y zbrojna obrona jest wogóJc w Srocku,
sk lej bombe rzucIć ach wy me dOIVlarl{J koJtonla- Dobrosław Kley na-188 Jan l\Iaje wski-176.
dla zabezpieczenia żydów, potrzebna, czy, gdy hy
te zydy precz ze Sroczka, proszemy was gospO.
. '
..
.
nawet była potrzebna, posłani kozacy zdOłają
darze abyśće żydów do domu w ten czas nie Stan~sła\V Ru~Jzln-17~, Toma.sz DębsJn[ ~eopo ld
odpowiedzieć włożonemu na nich zadanillprzyjmowały bo by było zle z wami o tosz tera Kammer-164, Stan ~ s~aw Chr~anowskr -:-162~
was prosze abyśc i e byly gotow i IV Icrutkim cza- J ózef Kohn-150, FohcjanOtocln-145,l\Ilkoła.J
mocno wątpimy. Nie o to jednak na razie
sze o term inu będą wiedzecz nie wszyscy tylko KoI1l1-144; następnie największą il ość głosów
idzi e-- i treść i forma odezwy, jeśli przy przejeden Socyal (ostatnia litera nieczytelna) i Czo- otrzymali pp.: St. Niepokoyczyeki (52), R. Szypisywaniu nie została skażona, jest tak ni ełem z wam i
Socioli.em.
manski (40), Ant. Bogusławski (37). Dłu gość
zgrabna, tak wielką zdradza nieznajomość stoSocjalista Łortack i Łudz d. l Lipca 1906 roku. kadencji każdego z wyoranych nie została 0su nk ów naszych i ludzi i języka, klórym Indzi e
Odezwa ta, jak nas informują, ukazała się kreślona: o lIstąpienill decydować oędzie, zgodci mówią, że, pomijając nawet kulturalność
nie z § 53 ustawy: losowanie coroczne (wn ioludu naszego,-sukcesu pożądanego wywrzeć w Srocku w nocy ze środy na czwartek.
~~
sek przewodniczącego). Na stanowisku dwunic zdołałaoy w żadnym razie. Dla nas ważłudniu
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nastego radcy pozostał Jladal p. Tadeusz Walicki poseł do hhy Pailst\\'owej.
Po następnem rozpatrzeniu i załat\\'ieniu pozostałych punktów porządku dziennego (przyC7.em nadmienić należy, iż odczytane pod~1nia
o uwolnienie członków komisji rewizyjnej, pp.:
F. Kollna, Wł. Bętlcowskiego, K. Godlewskiegoprzyjęto do wiadomości, jedllakże żądanie wyrażone pozostawiono lwz skutku i komisję powołano w L1awnym skłaclzie),--przystąpiono do
odczytania wnioslm 15 członków . Tu jednak
okazalo się. że ani jednego z wnioskodawców
na sali zeurail nie było; ouronę i poparcie
wlliosl,ów, dotyczących przyszłej działalności
Towan~ystwa,
a postawionych ze "'zglęclu
na douro instytucji - uznano widać za mniej
celowe, aniżdi fol' o\\'anie kandydatur L10 władz
Towarzystwa. Wskutek tego ouecni na . ali
człon l<owie widzieli się zmuszonymi postawione
przez nieouecnych «\\'niosk i: co do ustanowienia pra\l'ideł wyborczy<;h i co do ulg w wydawaniu lu'edytu rolnikom pozostawić uez
rozpatrzenia, z powodu hraku uliż zych szczegółów co do proponowanych pra \\' ideI i zm ian»'
Ja tomiast r07.patrzono wnioski dotyczące udzielenia wskazówek Komisji Rewizyjnej oraz drlll,o\\'ania przy sprawozdaniach rocznych listy
członl\ów T-wa. Pif'rwszy wniosek odrzucono,
drugi przyjęto. Wreszcie wniosek o wyjednanie w porządku ustawod~L\\'czym zmiany § 5
ustawy, dotyczącego minimul1l l,rcdytu i oznaczenia tego minimum na rb. 100-postawiony
został przez wnioskodawców zaledwie na 3 clili
przed walnem zgromadzeniem, poc!<;zas gdy
ustawa "'ymaga \V tym wypadku terminu miesięcznego; wouec tego---uez względu na wagę
sprawy-z(7branie zmuszone uyło \\'niosek od ·
nu <;ić et limine.
Zeuranie skOJlczyło się o godzinie 31/2 nad
ranem.

= Z powodu zebrnnia we WZllj. J{redycie.
Od prezesa Srzeduickiego otrz,\'mujemy co następuje: Szanowny Panie Redaktorze! I znów
o l<oliczności zmuszają mnie uprzejmie prosić
\\'as O łaskawe zamieszczenie w «Tygodniu»
mego wyjaśnienia. l\Iam nadzieję, że mi nic
odmówicie \\'aszej pomocy w tym znów tyle
przykrym llla mnie incydencie. Z najgłębszem
szacunkiem i t. d.
St. Srzeclllic7ci.
Oświadczam niniejszem, że na liście kandydatów do Rady Towarzystwa Wzajemnego
Kredytu w Piotrkowie, jaka podobno krążyła
między obecnemi na ogólnem zehraniu w d.
3 lipca r. b., nazwisko moje znalazlo się nietylko uez mojej zgody, ale nadto i bez mojej
wiedzy.
Stanisław SJ'zednicki.
=

----~*--~~~---Dopłata

do paszportów zagranicznych
na Czerwony Krzyż w ilości rb. 5 została skasowana. Ouecnie kolej na zniesienie opłaty dodatkowej do biletów loteryjnych·- pisze «Gaz.
Sądowa».
Początkowo pohierano od każdej
ćwiartki biletu loteryjnego, kosztującej 3 ruble,
po 6 kop. na cele dobroczynne, następnie atoli ustanowiono opłatę dodatko wą po 9 kop. od
ćwiartki na pokrycie deficytu towarzystwa Czerwonego Krzyża. Opłata owa, wprowadzona czasowo tylko, trwa jednak vd lat kilkunastu do
chwili ouecnej, i zdaje się, że nikt nie mj' śli
v jej skasowaniu.
= Ludność Królestwa Polskiego. Według
danych urzędowych, ogłos7.0nych w ostatnim
tomie «Prac warszawskiego komitetu statyslycznego», w dniu 1 stycznia 1905 r. ogólna
liczua ludności Królestwa Polskiego (stałej i
niestałej) wynosiła 11,312,275 osób (be7. \rojska), a mianowicie: katolików 8,500,110 (75,
HO /o), prawosławnych 585,29~, (5,17 % ), ewangielików 586,824 (5,18%), Zydów 1,638,889
(14,50 % ) i innych wyznań 1,156. Przyrost
ludności w ciągu ostatnich lat 15-lu wynosi
3,055,713, z czego na miasta przypada 92G,867,
a na wsie i osady 2,128,846. OU czasu powszechnego spisu ludności w Królestwie Polskiem w r. 1897 ogólny przyrost ludności wynosi 2,110,022.
- Ilość katolików w Królestwie Polskiem,
według ruuryceli na r. 1906 liczim wynosi
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7,8G2,9U mianowicie: archidjecezji warszawskiej 1,742,28\), w płockiej -793,298, w lubelskiej '- 1,545,373, lmjftwsko - kaliskiej 1,297,820, sandomierskiej - 23,g91, sejCl0I1skiej-G91,G74 i kieleddej 9G8,5G9. Liczha
ogólna kalolików we wsqstkich djecezjach
tworzy sumę 7,8G2,914.
= Zrzeszenia włościańskie. Towarzystwa
rolnicze dokonały spisu wszystkich spółek 11'ło
ściailskich \1' calem Królestwie. Jest ich 9uecnie 127. Najwięcej jest w gub. warszawskiej,
a mianowicie: 19 samodzielnych i 17 oddziałów spółki łowickiej; gló\\'nym inicjatorem ich
jest poseł 'V. Grabski.
gub. kieleckiej istnieje 8 spółek, w piotrkowskiej 10, \\. lubelsldej
18, w radomskiej 11, IV kaliskiej 9, w pło
ckiej 13, w sieJleckiej 10, w łomżYllskiej 12
i IV suwalskiej 1 spółka polsko-litewska «Witury s» ( kowronek) IV Godlewie pow. kalwaryjsl(iego. Kierownikami są włościanie lub
okoliczni ouywalele. Obec.nie warszawskie Towarzystwo rolnicze rozsyła swym członkom
wzór podal} do gub~l'l1atoIa o «Koło rolllicze
powiatowe» i «Kółka wiejskie» luli gminne.
Do zakładania nowych spó łek przystąpiły pra.wie wszystkie Towarzystwa Rolnicze w kraju.
= "Od imienia"-rusycyzm ten coraz czę
ściej spotyl,amy na szpaltach niektórych pism
polskich. W imieniu czułych uszu naszydl
zwracamy się tei do owych pism z prośuą o
coryclllejszc wyrugowanie tak ohydnego dzi 11'0-

,y

ląga języlw\\ego.

Z Izby i

O

Izbie.

"Grupa pracy" zamierza wnieść do 17.uy interpelację: Jakie jeszcze prawa, zatwierdzone przez dawną Radę państwa, nie zostały dotychczas ogłoszone? Interpelacja ta motywo\Y3mt jest tem, ie n::1 mocy al(tLl z d. 5
marca żadne pral\'o nie może być wydane bez
san l\cji Izuy, tymczasem ustawicznie ogłasza
Ile są nowe pra.wa, y'}1,twierdzone przed samem
7.wołaniem Izby. Ponieważ Izba przystępllje
ouecnie do działalności prawoda wczej, przeto
musi wiedzieć, jaki3 jeszcze prawa biurokracja
ma w zanadrzu.
= Projelit prawa o zniesieniu kary śmie
rci, przesłany miesiąc temu i odesłany do Komisji, został w ostatnim tygodniu ostatecznie
rozpatrzony i przyjęty przez ogół członków
Izby PaIlstwowej. Podczas obard nad projektt;m
zauierali głos przedsta wiciele władzy, li tórzy
opowiadali się za częściowem jedynie zniesieniem kary śmierci Prokuratorowi głównego są
du wojennego, Pawłowowi, Grupa pracy nie dała przyjść do słowa.
Pawłow zeszedł z trybuny wśród okrzyków «l(at, morderca».
= Podkomisja agramR w lzuie do wypracowania wspólnych zasad reformy rolnej
wybrała posłów: Herzenstejna, Ławrowskiego,
hr. Heydena i Jana Sleckiego posła lubelskiego.
= J{omisja rolna Izby pailstwowej doszła
do wniosku, że przedewszystkiem należy opracować następujące projekty pra\\': 1) ustawy
zasadnicze reformy agrarnej, 2) instytucje miej·
scowe do regulowania spraw rolnych, 3) uregulowanie dzierżaw, 4) ustanowienie ochrony
prawnej dla interesów robotników rolnych. Na
drugim planie postanowiono sprawy: kredytu
rolniczo - gospodarczego, pomocy w zakresie
ulepszeil rolnych, wres7.cie, w rozwoju oświaty
rolniczo-gospod arskiej.
Podkomisja rolna, mająca rozstrzyg nąć kwestję wywłaszczenia obowiązkowego, przechyliła
się na rzecz wniosku kadeckiego (projektu

42-ch). wyłączyła jednak z mego grunty uprawiane przy pomocy "'łasnego inwentarza, i 7.aproponowała następującllt formułę odpowiedniego artykułu: pewna część gruntów upra\rianych przy pomocy własn ego inwentarza może
podlegać wywłaszczeniu przymusowemu, którego rozmiary określi prawo, po zebraniu niezbędnych informacj i na miejscu.
Do podkomisji mającej ułożyć projekt prawa
o dzierżawach rolnych i wynajmowania robotników rolnych powołano z polaków, Florkow-

.M 27

skiego, Skil'llluntla, Petraiy<;kiego. Do podkomisj i mającej za r.adanie ułożyć projekt lokalnych komitetów agrarnych po\Vołano: Grabskiego, Hor\\'atta, oraz lit wina \V itkowskiego.
= Programy agrarne ogłosiła nowozorganizowana grupa «postępO'YcÓW» z hr. Heydenem na czele oraz ze s wej strony gabinet ministerjaln)T.
= W sprawie l'eformy agml"llej do Koła
Polsl,iego napływać zac2ynają, prócz dutychczasowych listów formalne uchwały gminne.
JeL1ną z takich uchwał przytoc7.ył w :\~ 1 1
«Kuljer Warsza\\'ski~. ,Test to uclmała znanej gminy Wychodźc w pow. plollskim gub.
warsza \rskiej, pierw zej gminy, która lIchwalila w swoim czasie rezolucję o lIsllnięciu z gminy
języka państ\\'oll'ego. W tym samym nnmerze
«Kuljera» znajdujemy list mieszkańców gminy
Sal'lJiewskiej pow. płollskiego, przesłany na imię
posła Harusewicza, a podpisany przez 112 gospodarzy oraz 104 bezrolnych. AutOl'q kategorycznie odrzucają myśl upa11stwo\\'ienia ziemi, postulat \ry\\'łaszczenia przymusowego akceptują w
razach wyjątkowych. Jak wszystkie zresztą
gminy, i Sarliieniacy \\'idzą zapewnienie korzystnego dla nas załat\\'ienia spra \\'y rolnej,
i wszelkich innych spmw w nadaniu KrólesLlI'l1 autollomji oraz 7.aniechaniu represji, stanu wojennego i wyjątkowej ochrony.
= noło lwlJiet polsldch, l<tóre istnieje od
lat kilkunastu i nie jest-jak informuje «Kul'.
Warsz.»--bez zasług na polu pracy tak oświa 
towej jak nad uświadomieniem narodowem, wystoso\\a10 do Koła Polskiego petycję o \\'y\\'alczen ie dla kouiet równych praw politycznych.
Pod pisy' przyj J11uje p. Teresa \Y ołowska- Praż
mowska w Warszawie.
= Poseł Nowodworski, podczas dyskus.ii
nad pl'ojel(tem prawa o zebraniach, wygłosił
mowę, w którf'j domagał się ustanowien ia odpowiedzialności policji za bezprawne rozwiązy
wanie Zebrał1.
= I{omisja pa rIamentarna, powolana do
zbadania bc.:zpra\\'nych dziaJai1 administracji
poleciła: pos10,,-i Chl'ystowskiemu-opl'acować
interpelację do ministra wojny \\. sprawie agitacji ze strony oficerów przeciw Izuie pań
stwowej; posłowi Szulcowi byłemu sędziemu
wojennemu-opracować interpelację IV sprawie
nieprawnego wprowadzenia stanu wojennego
w Królestwie Polskiem.
= Pl'zeszło 100 pUl'tji. Rada «Związku
prawdziwych rosjan» wysłała do ministra Stołypina telegram, w którym składa mu hołd za
oporne zachowanie się jego' względem żądalI
przedstawicieli ludności. Rada czyni w telegramie uwagę, że przemawia w imieniu 100 przeszło partji. Jak to wspaniale wygląda!
I jak
jaskrawe rzuca światło na owe partje, ldól'e,
mimo s\\'ą nieprawdopodolJną liczeuność, wysła
ły do Izby posłów coś ... 4 aż!
= Polscy dziennilwl'ze korespondenci z Izby
państwowej utworzyli z inicjatywy p. \V. Kosialdewicza korespondenta «Słowa» Związelc
Na sekretarza Związku koledzy powołali p.
Luu wilca Włodka.
= Budżety szkolne. Po ogłoszeniu manifestu z d. 30 paździerJlika r. 1905, ministrowie
polecili zależnym od nich instytucjom rządo
wym, aby ich uudżety były zachowane bez
zmiany i na rok 1906. Ponieważ budżety zarządów centralnych na r.1907 podlegać mają
zatwierdzeniu Izby państwowej, stało się obecnie konieczn em ułożenie budżetó\V na rok
przyszły. Zwłaszcza wczesne opracowanie uudżetów jest pożądane dla szkół, gdyż rok szkolny i budietowy rozpoc7.yna się w sierpniu r. b.
W sprawie powyższej za~ądano wyjaśnieil od
ministerjum oświaty, czy budżety szkół wyż
szych na r. 1907 powinny uyć II'ZorOWane na
budżetach z r. 1905 i 1906.
Nadmienić wypada, że chociaż szkoły wyż
sze warszawskie od półtora roku nie są czynne, jednak profesorowie i cały personel służ
bowy tych szkół pouierają pensje regularnie i
bez przerwy. Dzieje się to wskutek tego, że
kredyty z kasy państwow ej na utrzymanie tych
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Niewygoda (nadesłane). W środku brasz1<6ł były już zatwierdzone z góry na cały innych dzieł, kilka tomów od l<s. Szabelskiego
my starego cmentarza katolickiego umieszczorok. Obecnie niewiadomo, jak na kwestję po- 8 tomów od p. Zofji Stawiskiej.
Do czytelni zapisało się do tej pory 46 osób. na jest sygnaturka. Dzwoniący podczas przewyższą zapatrywać się będzie Izba pańHtwowa
i czy bezczynni prore 'o",ie rosyjscy w Króle·
_ SzliOła handlowo-l'zemieślnic7.a "'yru- cllOdzacego orszaku pogrzebowego potrąca przest\rie Polsl\iem i nadal pobierać będą pensje. sza dziś, w niedzielę, w towarzystwie perso- chodni'ów co, sądzę, niezb.\'t licuje z nastrojl'm,
nelu nauczycielskiego na wycieczkę do Pod- panującym podczas pogrzebu. Ozyby wi~c Do= Centrum Uady pat'lstwa, na zobraniu klasztorza. Na wycieczkę tę zaproszeni są rów- zór Omentarny nie uznał za możliwe przesullięogólnem po oświadczeniach Awdakowa, Gor- nież wlaściciele zakładów handloll'ych i prze- cie sygnaturki ku bocZ\lej furtce?
G.
czakowa, Rodzienki, WOjnilłowicza, hr. Ołsufje- m.vsłowyclt, ,y I<tórych pracują uczniowie s7.ko·
- Lista kandydatów na Siędziów gminwa, Ałaszowa, bar. Korfa, Korwin-l\Iilell'skie- 1y, z rodzinami.
nych. z "'yboru w 1906 r. w pow. Tau;s7cim
go, J erll!-0lowa i Tagancewa, powzięło rl'zolucję
Przestępca polityczny. Na mocy roz- przedstawia się, ja k następuje: w gminie Ozernast~puJącą·
porządzenia czasowego generał-gubernatora wo- nicwice: Adolf Buchowiecki) Feliks Turobojski
«w interesach państwa i narodu całego Rada jenncgo piotrkowskiego z ci. 21 czerwca r. b. i Feliks Jaśkoll'ski; w gminie l\Ialjanón': Gupaństwa przystąpić winna do pracy państ,ro- za :\'! 3465 TeofiiI l\Iuclrom z Woźnik za po- staw SułolVski, Stefan Karol Suffczyński, i Józef
wej w tych kwestjach, które poruszone został)' tajemne nauczanie dzieci w domu ojca swego Kunicer; w gminie Rcgnó\\': Wacław Maurycy
przez Dumę. Polecić należy biuru centrum został skazany ze względu na niepełnoletność Kamieniecki, Józef Kotliński, i Ludwik Ol\ęcki;
opracowanie na podsta,rie rezolucji tej ocl- swą na 5 dni kozy, którą odsiedział w lych w gminie Slarawieś: Micllal Zajączkowsh"i, Piotr
po\\'iednich wniosków w sprawach, I<tóre po- dniach w Piotrkowie. Teofil l\ludrom liczy Ohojnacki, Witold Pilaw ski i J\Ialjan Slomruszone być winny w Radzie pallstwa, oraz lat 12 (wyraźnie dwanaście), a przestępstwo, kowski.
przyjęcie od człon1<ów centrum oświadczeII w którego się dopuścił polegało na nauczaniu
-- Za1ml) Iwui. Od przewodniczącego w
sprawach, li!óre, zdaniem ich, poruszone być dzieci katechizmu...
b warszawskiej delegacji hodowli koni p. Ar!ama
winny na posicdzeniLl. Wnioski te przeclsta\rione - Formalistylm biurokratyczna. Wzmian- Michalskiego otrzymujemy zawiadomienie, że
lJyć mają na ogólne zeoranie centrum».
kowaliśmy niedawno, że studentom, którzy zda- ,rarszawska komisJa rcmonto\ra zaprojektowaOpracowana przez biuro centrum Rady pań- wali IV tulcjszem gimnazjum \\' styczniu r. b. ła IV r. b. kupno koni wierzchowych, artylestwa interpela~ja do rządl1 wskazuje niebez- na świadectwa nauczycielskie, odnośne władze ryjskich oraz dla straży pogranicznej w napieczelIstwo położenia wewnętrzllego, które się wzdragają się wydać świadectw tych na tej za· st~pLljących punktach Królcstwa Polskiego: Woł
ciągle pogarsza. Kraj, wpęclzony IV anarchję, sadzie, że pelenci nie posiadają świadectw kowyszki gub. suwalskiej 12 sierpnia, Lublin
ubożeje, pozbawiony prawidłowej s7.koly-dzi- «prawomyślności » . Po długich, kilkumiesięcz- 20, 21 i 22 sierpnia, Zamość gub. lubelskiej
czeje. Ogólne plany i zamiary rządu są nie- nych ceregielach «prawomyślność» przy złych 24 i 25 sierpnia, Rejowice gub. lubelskiej 27,
znane. Kroków stanowczych dla stłL1llJienia nauczycielI włctdza administracyjna poświad- 28 i 29 sierpnia, Siedlce 1 września, Biała
rozruchów i przy\\-rócenia dobrooytu nic widać. czyła, ale wledy zjttwiła się no",a vrzeszkoda: gnb. siedleckiej 3 września, Miechów gub. kieRauzie pmlstwa przyztlany został nadzór nad włallze oŚ\l"iadczają, że stuclenci, jako tacy nie leckiej 7 i 8 września, Warszawa 13 wrzedzialaluością ministrów. Rada popelni wielki mają prawa obejmowania obowiązków nauczy- śnia, Oiechanów gub. płockiej 15 września,
lJłąu wobec tronu i ojczyzny, jeżeli obowiązku cielskich. Tak więc, kanuydat;i na nauczycieli, 'Yłocławek ] 7 września, Piotrków 20 września
swego nie spelni. W działalności ministrów którzy pól roku tClllU wykazali już w dostatecznej i Kalisz 24, 25, 26 września.
widzi Rada wykroczenia przeciwko obowiązkom mierze swoje·przygotowanie naukowe i pedagogil\Iarszruta ta została przedstawiona inspeki nieleg~llność w wysokim stopniLI. Stosuje się czae w wymaganyru zakresie-dotychczas, dla cji remontów do zatwierdzenia; ewentualne zmiato 7.wlaszcza do ministrów: spraw wewnęlrz- \Yzględów formalnych, nie mogą uzyskać odno- ny IV niej zakomunikujemy dodatkowo.
nych, sprawiedliwości, komunikacji, handlu i śnych zaświadczet'J i Bóg wie kielly je otrzy- Gradobicie. We czwartek d. 28 czeroświaty.
mają. Zaiste, chil\skie stosunki.
wca kolo godziny 7 nad wieczorem ukazała
~ ~~-.J-<>oG>~
-- Na cegielniach Blausztajna i Tomy na się w l\lilejowic na zachodzie niewielka chmurka,
Bugaju wybuchł w ubiegłym tygodniu strajk na którą nie zwracano nawet uwagi. Nagle
ekollomit;zny, który zakollczył się podniesieniem chmura owa zszumem pocz~la bieżeć przez l\lileprzez właścicieli o póllora złolego zapIaty od jów, rzucając uryly lodu. Grad, wielkości
- iUacierz w PiotrIwwie. D. 5 b. m. 1000 cegieł. Robotnicy pobierają obecnie 10 włoskiego orzecha, trwał około pół godziny,
niszcząc piękne plony, ścinając kartofle i zooża.
odbyło się zebranie organizacyjne piern'szego złotyclI.
kola l\f acierzy Polskiej w Piotrkowie. Zebra- Śmierć szpiega. Pisma I'arszawskie do- Szcze?ólniej. ucierpiał jęczmień, który został
nie zagaił p. Antoni Byczkowski, informując o niosły, że IV ogrodzie Saskim IV Warszawie praWIe całloem wymłócony.
J. Kotas.
zaczątkach l\lacierzy oraz zawiadamiając, że zabity został terni dniami Antoni-Onufry Wiś- W Brzezinach dnia 1 b. ill. odbyło się
d. 8 odbyć się ma w \Varszawie zjazd dele- niewski, ongi współpracownik demokratycznych organizacyjne zebranie polskiej .Macierzy Szkolgatów, w celu ,rybrania Zarządu i zatwierdze- i socjali.st~cznych pism pol.sl~ich, ~czestnik rl1- nej. Zagaił zebranie krótką, a gorącą i gorąco
nia regulaminu Towarzysta.. Na przewodni- chu . socJahstyczneg?, Wlęzlen polItyczny, a o~- przyjętą przemową miejscowy ogólnie szaczącego zebrania powołano p. Leonarda Cyhul- tatnw, przez długIe Jata, znany powszechlue nowany dziekan ks. Antoni Zagańczyk, po\roskiego na asesorów pp. D. Kleynę, H. Woje- szpieg. W r. 1896 redakcja lwowskiego «1>l'ze- ławszy na przewodniczącego miejscowego lekawódzkiego, J. Konopackiego, na sekretarzów glądu \Vszechpolskiego» zdołała pozyskać część rza powiatu el-ra Marcelego Stodołkiewicza,
ad IV. Kobosa i d-ra Wnorowskiego. Zapisano u pamiętników Wiśniewskiego-szpiega, .które też I«óry w krótkim zarysie przedstawił histolję
koła II stołu prezycljalnego 102 osouy, dekla- ogłosiła. Z «Przegl~du Wszec~polsklego» p~- polskiej Macierzy zkolnej. Grono uczestników
rujące składek rocznych na rb. 389. Wśród za- miętnik W. dostał SIę do oddzlClnego wydama zebrania było dość ludne i dlatego też Kolo
pisanych reprezentowane są różne warstwy na- książkowe.go, które ukazało ~ię .nakł~~ell!- PPS: l\Jacierzy IV Brzezinach utworzyło się od razu.
szego społeczeństwa; nie urak też przedstawi- W ostatmch latach swego zycJa, ,v.Iśmewsln Składki jednorazowe i roczne stałe zapisywano
cieli robotników. Następnie wywiązała się dy- mieszkał w Piotr.kowie, .gdzie, ~gólme .zresztą dość pokaźne. Do Zarząllu, za pośrednictwcm
skusja dotycząca w pierwszYlll rzędzie Ol)owie- znany, prócz zajęć szple?owslClCh,. zajmował czlero - przymiotnikowego balotowania wybradzenia się za jednym z (1wóch projektowanych posadę sekwestratora W blUrze powJatu. Pos~- 110: dziekana l<s. Antoniego Zagańczyka, d- ra
regulami nów. Ostatecznie sprawę przekazano dę tę Wiśniewski IV ostatnim roku straclł. wetervnarji p. Tomasza Dobrowolskiego, pp. Jedo uznania Zarządu. Przystąpiono do wyborów. Jak niesie fama, w. tym właś~lie czas ie p~d rzego' Orło'l'skiego, Wiktora . Fokcińskiego, JóOgromną większością głosów zostali powoła.ui presją rodziny powzIął. on zamIar ~orzuce~la zefa Kędzierskiego i Jana DoralIskiego. Na depp. Antoni Byczl<owski, H. Trzcil'lska, Aniela haniebnego swcgo rzellllOsła. ~ralc Jed.nale Ja- legata oraz przedsta\riciela Koła l\Iacierzy PolWojewódzka, T. Dębski, T. Jacobson J. Kono- kichkolwiek środków utrzymama zmUSIł pod~- skiej z Brzezin wybrallo jednogłośnie d-ra Stopacki. Dwoje pierwszych na delegatów.
bno Wiśniewskiego do powrotu na dawne drogI. dołkiewicza a na zastępcę jego d-ra Wasicwi- Za.·ząd bezpłatnej }.sią,żnicy i czytelWiśniewskiegu-szpiega wyrzekła się żona. i cza. Do Komisji Rewiz}'jnej powolano: pp. Leoni przy Ton"arz. Dobroczynności stano,rią pp.: córki.. Wyj.echały on~ z Piotrkowa, \1(1~ł~ SIę polda Wolskiego, Antoniego Bnjakiewicza i
Konarzewsl<i Wincenty - przewodnicząey, ks. na WIeś, między lud I tam pracuJą gorhwlC na Edwarda Sulikowskiego. Wkrótce ma być zwo
Szabelski Stanisław i Oedroll'ski Władysław, polu oświaty. Niedawno otrzymaliśmy właśn!e łane powtórne zebranie dla rozważenia kweoraz panie: Wojewódzka, Ohaw1owska i Oed- od pall.i W. list otwa~'ty,. w l.ctóI.'y.t11 wy.rzeka SIę slji szkolnej i utworzenia w nrzezinach ochronki
rowska i pp. TIl rski i PąkciLlski.
w SWOIm l córek Illllemu JalueJkolWlek łącz- dla dzieci biednych rodziców. Szczęść Boie
Pani 'Vojewódzka będzie obecna w niedzie- ności z Wiśnie\~ski:n-szpiegiem. Tak wi.ę?, w~- nowej instytucji polskiej.
W. F.
le; p. Oltawłowska '" poniedziałki; p. Oedrow- rażona w pa Imętlllkn zmarłego nadZIeJa.' ze
.'
' .'
,,
"
.
- Z,t tm,~ ~ }{?S?IOł S~l} kowsk,l, ZdJ~ty
ska we wlorki; p. Turski w środy, p. Pąkciń ogłoszenie jego notat zapewni byt rodzimeski ,,'e czwartki; p. Cedrowski w piątki; ks. spełzła na niczem, nietylko dlatego, że. pumię- pr~ez manld:tn~kó" . zn~~y Jest pon s2ech me.
tnik ten ogłoszono przed czasem: rodzll1a po- WIad?mo lez, ze. llled~ \ no uzysk~ny zo lał
Szabelski i Konarzell'ski w soboty.
Przypominamy, że czytelnia i książnica ot· mocy jego nie potrzebowała i nie pożądała. na ~loodze s~cloweJ. nakaz e!{zel,CL1c~JI~y, mO,cą
warta w dni powszednie od gouz. 8-ej wieczo- Dla tych, l<tórych sylwetka Wiśniewsl<iego zaj- któr eoo k?śclól m~ał być mez." ł?cznle ZWIÓrem do 10-qj, a w niedziele i święta -- od g. mować będzie ze względów psychologicznych, eony katolikom. Wiadomo d~lCJ, z~ ~ak.az ten
ciekawa może b~dzie wiadomość, że w ostat- n~st~pnle, ,~s;rzyma,l!o .. Ot~z w ~mlelllu ks.
3 po połudn;u do 6-ej.
Wydawanie książek do czytania do domów- nich latach swojej kaljery W, urzędując ": Sl~o~II1~~",sl{].eoo :~lal,Ja\~\:ly "ystępuJe adw. prz.
..
we "'szystkie dni przedświąteczne i w święta. biurze żandarmelji, oezinteresownie, z ,rłasneJ GleoUlzynskl.z :lOtlk~ a.
.'- O admlłłlstl"llcJe. <lla. przedslębIOr8t~v.
W ostatnim tygodniu otrzymano od p. Wo- inicjatywy, kilkakroć pospieszył iJodobno zagroKodeks handlowy, obOWIąZUJący w KrólcstwlC,
jewódzkiej «Quo yaclis» Sienkiewicza i parę ionym-z ostrzeżeniem .
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nie zna administracji, stosowanej w gubernjach
- Tuszyn po 9-miesięcznych staraniach zywewnętrznych Cesarstwa do przedsiębiorstw skał nareszcie lekarza. Jest nim p. J. Uściń
przemysłowych, którym gro;d upadłość.
Zda- ski z Warszawy.
- W ltadomsku od dłuższego czasu stoją
rzało się, iż niektórzy przedsiębiorcy tutejsi,
zakładając przedsiębiorstwa w Królestwie, wy- fabryki.
Zatarg pomiędzy fabrykantami a robierali na miejsce swojego pobytu prawnego botnikami wynikł, wskutek nie wypłacenia tym
miasta w Cesarstwie; po to dawało im możność ostatnim, przyznanej im podobno zapłaty za
stosowania do siebie przepisów, tam obowią czas poprzednich strajków. Fabryki zamknięto
zujących. Przezorność ta obecnie się ujawniła, na czas nieograniczony.
--- Poseł piotrkowsl{j ks. kanonik l\Iarjan
w chwili kryzysu ekonomicznego. Wiele przedsiębiorstw zbankrutowało, a tylko kilka, na Fulman w poprzednią nieLlzielę uawił IV Rozprzy.
podstawie powyżej wzmiankowanej, mogło się Ks. poseł witany był owacyjnie.
uratować za pomocą administracji. To dało im
- W Częstochowie p. \'H . Bogusławski
możność istnienia w dalszym ciągu. Wslwtek otwiera od nowego roku szkolnego s\roim sumptego przedsiębiorcy łódzcy-pisze «Rozwój»- tcm zalożoną szkołę rolniczą polską. Szkoła skła
powzięli myśl wprowadzenia do kodeksu han- dać się będzie z 8-u klas, z których 4 niższe
dlowego przepisów o administracji. Sprawa bQ- ogólnie kształcące IV zakresie nauk realnych
d7.ie niewątpliwie wniesiona do rozstrzygnięcia i historycznych i 4 wyższe specjtLlnie rolnicze .
lwmitetu giełdowego.
Od września r. b. otwarte będą: wstępna
-- ']'ow. pożyczlwwo-oszczędnościowe w i 4-ry ldasy ogólnie kształcące realne, V o tyle,
Ozorlwwie zamknęło rok 1905 zyskiem ruu. o ile zapisze się do niej conajmniej 25 uczniów.
765, na 5% dywidendę przeznaczono rub. W bliskiej przyszłości otworzone zostaną klasy,
653. Bilans wykazuje po stronie czynnej: lm- V, VI i VII realne, w których obszerniej
sa rub. 706, pożyczki ruu. 25,114, towarzy- traktowaną będzie mechanika i chemia i niestwo SchHJsserowskie ru b. 6,4.83, ruchomości ouowiązującc dla wszystkich gorzelnictwo, mły
ruu. 80, papiery procentowe ruh. 194, kupony narstwo i technologja drzewa.
od listów zastawnych rub. 8. Po stronie bieUczniowie przyj ITIowani uędą na zasadzie
rnej: udziały rub. 13,630, pożyczki rul>. R,500, egzaminu z przedmiotów w programie sz},ó1
oszczędności rub. 13,990, funJusz rezerwowy realnych luu na zasadzie odpowiednich świa
rub. 467, rezerwa specjalna ruu. 275, fundusz dectw. Opłata szkolna będzie wynosić od 40-tu
do 55 ruu. półrocznie, względnie do klasy.
ofiar ruu. 35.
- W miastach i osadach powialu łódz
- Oryginalny llOChód. «Dziennik Często
l\iego kwitnie przeważnie ręczny przemysł tka- chowski» pisze że w Częstochowie zwracała
cki oraz piekarski. Produkcja pierwszego wy- w tych dniach u wagę przec hodniólV dorożka
nosiła w 1'. 1905, według informacji «Rozwo- IV której jechał jakiś jegomość ze strażnikiem,
ju», 551950 rb., drugiego 459070. Liczba za- z przodu zaś i z tyłu doroiki asystowało po
ldadów tkackich w powiecie wynosiła 1203, 2-ch uzhrojonych kozaków . Przechodnie z ciepielcarskich--141, przy ogólnej liczbie majstrów, kawością spoglądali na ten oryginalny pochód,
rouotników i uczniów z fachu piekarzy 238, snując najrozmailsze domysły i pokazując sobie
tkaczy zaś 1794. Wartość wytwórc7.ości prze- palcami, mówili: ('a to ci ptaszka złapali». Tymmysłowej w powiecie wogóle dosięgnęła II' r. czasem okazało się, że był to kasjer jednej
1905-1574940 ru. W porównaniu z r. 1904 z fabryk olwlicznych, który w ten sposób,
wytwórczość ta zmniejszyła się o 61935 rb.
przewoził pieniądze, podniesione z banku.
- Przedsiębiorstw handlowych w pow.
- W Zawierciu zarząd fabyki Huldschyń
łód7.kim uyło IV l". 1905--1038 z obrotem ro- skiego ofiarował uezinteresownie nOll'ourządzony
cznym na sumę 1138381 rab. W porównaniu park na ćwiczenia dla sokołów miejscowych.
z rokiem poprzednim (1904) obroty zmniejsz)'- Guiazdo Sokołów organizuje się rówły się o ru. 540374.
nież IV Częstochowie.
- Niemcy na Bałutach pod Łodzią zwró-- W będziilsldej szlwle handlowej siedcili się niedawno do naczelnika Dyrekcji na- mioklasowej rok szkolny zakollczouy został d.
ukowej z podaniem o wprowadzcnie do jednej 21 czerwca.
ze szMł na Bałutach języka wykładowego
Po kryzysie szkolnym w r. 1904(5 zajęcia
rosyjsl<iego.
rozpoczęto dopiero w początkach stycznia roku
- Lodzel'mensze. P. Rotlerowa przełożona 1906; uył to więc nader krótki rok szkolny
pensji, do której uczęszczają niemcy, a w 1,ló- i tem olJjaśnia się znaczna ilość uczniów prorej wykłady prowadzone są po rosyjsku, zwróci- mOI~anych do klas wyższy~h warunkowo, t. j.
ła się do rodziców swoich uczenic z propozycją 1, poprawkami.
zastąpienia języlm rosyjskiego przez język polZ początkiem roku do szkoły uczęszc7.ało
ski. Ta pięćdziesięciu ouecnych przy propozycji 371 uczniów, z kOllcem -35 9; wedłllg wyznań
rodziców 3 osouy zaledwie oświadczyły się za było: 300 l<atolików ( 1010), 59 J11ojż. wyZl!.
polskim językiem wyl\ladowym.
(l(jO /o) i 12 ewangelików (3 % ).
Klas uylo pięć i wstępna; klasy: pierwsza,
- Nauczyciele żydzi w Łodzi postanowili
druga
i trzech. posiatlały oddziały.równoległe.
wprowadzić zwyczaj płacenia za wakacje pensji tym nauczycielom, którzy udzielają lekcji W klasie piątej w p:lczątku roku uyło 41 uczniów, w końcu -3S; z liczuy tej pozostawiono
w domach.
na rok drugi 5-u, poprawki wyznaczono 13.
- W szpitalu przy fabl'yce Poznallskiego
- Syndykat przemysłowy . Do «Gaz. Los.»
w Łodzi miało miejsce szykanowanie przez
donoszą z Berlina, iż wobec zamiaru wielu
jedną z dozorczyń dwóch «Kozłowitów» uędą
cych na ]mracji. Na zwołanym z tego pOIrodu przemysłowców łódzkich, sosnowickich i inwiecu przedstawiciele Z. N. R. i P. P. S. żądali nych, wycofania się ze s"·ych przedsiębiorstw,
tworzy się w Berlinie syndyl\at, mający za
zastąpienia dotychczasowych, cywilllych pielęg
zadanie
nahycie akcji tych fabryk luu skup
narek-siostrami miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo, l{tóre, poświęciwszy się wyłącznie samych fabryk, celem dalszego ich elcsploatowania. Do syndykatu mają przystąpić firmy
pielęgnowaniu chorych,--olJcc są jakiej kol wiek
fmncuskie,
angiolskie i holenderskie.
przy pracy polityce. Przedstawiciele S.-D. naKrlU]?:ież. W d. 26 u. m. o godzinie 7 wieczo·
tomiast głosowali za utrzymaniem dozorczyll rem do mieszkania organisty kościoła po·Pijarskiego
cywilnych. Ogromną więks:wścią zwyciężyła p. Stanislawa Brelcwskiego zakradli się niewiadoJlli
opinja N. D. i P. P. 8.-do szpitala wprowa- złoczyńcy przez szybl;l wyjl;ltą z drzwi i zabrali IUU 2
srebl'Jle zegarki, złote spinki wartości rb. 25, oraz go·
dzone będą szarytki.
towizną rb. 50.
CI
- l-tozłożenie podatków. Wskutek próśu - WyplHlek. Na służącego Niechcickiej fabrycznej
,rielu właścicieli domów o ulgi pod względ em kolejki Antoniego·JakÓba Prochonia najechały dwa wapodatkowym, z tytułu nieregularnego odbioru goniki i zgruchotały mu ouie nogi. Nieprzytomnego
komornego, lub stojących pustkami lokalów, Prochonia od wieziono do szpitala S-tej Trójcy w Piotr·
et
.
departament podatków stałych wydał decyzję, kowie.
- Nagła śmierć. 23 z. m. IV osadzie Sulejów gm.
aieuy takim właścicielom posesji podatki roz- J",l;lczno powiatu piotrkowskiego nagle zmarł mieszkałożono na dwie raty, płatne w czerwcu i gru- niec tejże osady Gotfryd Witer lat 74.
a
dniu 1'. b. Donosi o tem «Rozwój».
- Zbrodnia. We wsi Nagorzycar.h gminy Goleszc po·
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wiatu piotrkowskiego niezaml;lżna Józefa M., lat 20 liporodzill'sz; dziecil;l płci ml;lzkiej, utopiła je w Pilicy. Sprawl;l skierowano na drogl;l sądową.
a
- Śmierć od pioruna. l\lieszkaniec wsi Suche-mosty gm. J",I;lCZ1l0 powiatu piotrkowskiego FranCIszek Gajda lat 11, podczas bytności w lesie, zginął od pioruna. a
- Oparzenie. We wsi Borki gm. Ręczno powiatu
piotrkowskiego 5·letnia Aniela Sosnowska, pozostawiona IV domu bez uozoru przewrócila na siebie płollącą
lampl;l, wskutek czego zapaliło sil;l na nirj ubranie i poparzyło malą lIa calem ciele.
a
- Pożary . We wsi Ł~kiJlsko gm. Kleszczów pow.
piotrkowskiego wynikł z podpalenia pożar, który strawił: stodołl;l zaasekurowaJlą lIa imil;l Ignacego i Kata·
rzyny malżonl,ów Włodarczyk lIa rb. 300, lIadto spło
nl;llo nieasekurowanych ruchomości za rb. 250; stodołl;l
zaasekurowaną na imię Piotra i 'Weroniki małżonków
Slok Ila rub. 150, nadto sJlłonl;lło lIiezaa el<Ul"owanych
ruchomości za rb. 30; stodołl;l zaasekurowaną na imię
Katarzyny Orlowskiej na rb. 140, nadto lIiezaasekllrowanych rucholllości za rb. 10; szkolną stodołę zaaseku·
rowaną na rub. 60, nadto niczaasekllrowanych ruchomości należących do nauczyciela Bronis'awa Dziankowski ego za rb. 25; s todołl;l zaas e kuro'l'aną na illlil;l Józefa l'ikusa na rh. 160, oraz niezaasckllrowanych rllchomości za rb. 50; stodołl;l zaasekurowallą Ila illlil;l 1(onstantego Zbroja na rb. 140, oraz niezaasekul"owallych
ruchomości za rub. 25.-Wc wsi Ignacew-PocZuchownll
gm. Rl;lczno powiatu piotrkowskiego wynikł pożar, który strawil doszczętnie dom mieszkalny zaasekurowany
na imil;l Ludwika Zill1ne~o na rb. 270. Nadto spłolll;lło
niezaasekurowanych ruchomości za rb. 20. Pożar wy·
nikł od iskr j ' z kOlllina.- W majątku Gmbicet Jlowiatu
piotrkowskiego spłonął dwór zaa ekurowany Ila rb. 840.
Nadto spłonęło rozmaitych niczaa 'ekurowanych ruchomości należ,!cych do p. Michala Skalskiego za rh. 500.
-We wsi Postgketlice gm. Woźniki II0W. piotrkowskiego wynikł pożar, który strawił stodoll;l zaasekurowaną
na imil;l Walentego Kuciapińskiego, Teofila Paździeja i
Michała Błażejek lIa rb. 140. Nadto splonl;lło niezaasekurowanych ruchoJllości za J'ub. 60.- We wsi Nowinki
gminy Ręczno powiatu piotrkowskiego wynikł od llio·
runa pożaJ', który strawił dom mieszkalny zaasekurowauy na imię Ignacego Francuza na rub. 380. r adto
spłonęło niezaasekurowanych ruchomości za rub. 10f).
Piorun liOntuzjował dzieci Franciszlil;l i Juljalllll;l. - W
Sulejowic gm. J",ęczno wynikł pożar wskutek zapalenia
sil;l sadzy w kominie. Sllłonął murowany dom mieszkalny zaasekurowany na imil) Felicji Sztolf Ila rub . 4-50.
Nadto spaliło się nieasekurowanych ruchomości za rb.
10. - We wsi Hltta gm. Woźnil,i pow. piotrkowskiego
wynikł pożar, który strawił dom mieszkalny zaasel<nrowany na imil;l Stanisława Włodarczyka na rub. 200.
Nadto spłonl;llo niea ekurowanyćh ruchomości za rb. 70.
-W kolonji Suchcicach gm. Woźniki pow. piotrkowskiego wynikł pożar, który stra\\ ił stodołl;l z d "'oma przy·
budówkami, zaasekurowaną na imil;l Stanisława Morawskiego na rub. 230. Nadto spłonl;lło nieasekurowanych
ruchomości za rb. l5.-We wsi 111ichalowie gm. Gor?kowice pow. piotrkowskiego, z niewiadomej pn.)·czy ny
wynikt pożar. który strawił dOllJ mieszkalny zaasekurowany na imil;l Antoniego i Ewy małżonków Marjanowskich na sumę rb. 150. Nadto spłonęło nieasekuro·
et
wanych ruchomości za rb. 100.
cząca,

~
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- Przeniesieni: lVikarjusz parafji Blaszl<i IV pow.
kali kim, ks. 'Wincenty :lIIarciniak i llsiów w pOI\'.
częstochowskim, ks. Bronisław Grabarek, jeden na
miejsce drugiego. Wikarju z parafji Kraszewice IV
pow. wielulJ kim, ],s. Jan Cesarz i parafji Bogdanów w pow. piotrkoll'skim, k . Jan "'ągroll'ski, jpden na miej co drugiego. Proboszcz parafji Zgierz,
ks. Roman Rębielillski na stanowisko kapelana przy
kaplicy w areszcie poprawczym \Y ·Warszawie.
Mianowani: niectalowy I,siądz archidiecezji warszawskiej, Marjan Nitccki, administratorem parafji
GaIków II' pow. brzeziIJskim. Administrator parafji
Chojny IV pow. łódzkim, ks. Michał StefaiJski, pro boszczom parafji Zgierz. Uwolniony proboszcz parafji Kozief!;lowy, ks. Wiktor Śnigórsld, a na jego
miejsce uwolniony admini&tralor parafji Lelów w po\\'.
wloszczolI'skim, I,s. Jan Zmarzlik.
Przeniesieni: administrator parali.i Rzecz)ca W po 11' .
rawskim, ks. Andrzej Włoslowski, do parafii Borysławice w pow. kolskim, administrator parafii Bogu·
szyce IV pow. rawskini, ks. 'Y\>Talenly Pomorski, do
parafji Pacyna IV pow, gostyf1skim. Wikalju z para~ji
Poczesna IV pow. częstochow5kim, I,s. Władysław
Kochanowski, do Kowala II' pow. włoclawsk i m.
- Mianowani: buchalLer piotrko\,skiej gubernjalnej rady opiekulJczej, sekr. gubernjalny, Aleksander
Slomkowski-sekretarzem-referentem tejże rady, a
na jego miejsce - pisarz, Józef Szulc. Starszy buchalter kasy łódZkiej, radca honorowy, SzalaIJski-starszym buchalterem izby skarbowej; starszy buchalter kasy będziJlskiej, radca honorowy, 1\1asalski-przeniesiony na takąż po adę do Łodzi, a na
jego miej ce przeniesiony buchalter l-go rzędu kas~'
łódzkiej, sekret,arz gubernjalny, Seweryński. Pom)wik buchaltera izby Skarbowej, radca honorowy,
Cydzik-buchallerem I-go rzędu kasy lódzkiej, a na
jego miejsce - kasjer I-go rzędu kasy częstochow
Skiej, rl'gistrator kolegialny, Szkoc1ziflSki.
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Budowniczy miejski \V Sosnowcu, sekrelarz kole- delegowanych ad hoc przez Izbę a dotyczące po---..: W Krakowie odl>yło się II" dniu 1 lipca
gjalny, By zewski, mianowany pomocn ikiem inż~'n ie grom u Białostockiego. Władze w «komunika- otwarcie jubileuszowego Zjazdu pośl\ięco n cgo
J·a guberlljalnego w Suwałkach .
cie urzędowym» z oburzelliem odrzucają mnie- pamięci Mikołaja Reja, ojca literatury nal'odo-

Z DALSZYCH STRON.
Zamachy na funkcjonarjuszów policyjnych w Warszawie przybrały charakter masowy. Nie było dnia \1' ostatnich cz~tsach, aby
nie dok onano jednego częściej l<illm zabójstw
policjantów. Wobec tego) posterunku policyjne
z ulic warszawskich zdjęto, zastąpiwszy je
patrolami w0jskowemi. Spokój i porządek na
mieście, mimo brak policji, jak donoszą pisma
warszawskie- wzorowy. IV d. 5 b. m. raport
dzienny notował 11 podań policjantów o dymisję oraz przyjęcie na służbę jednego poli.ejanta.
- Mieszkańcy Warszawy poczynili starania o uzyskanie pozwolenia na zorgauizo\\'anie samoobron'!".
-- W Wars·zawie powstało (Towa rzystwo
miłośników historji». Założyciele Towarzyst\ra
skupiają się około redakcji ( Przeglądu historrcznego».
• - ~Stowarzyszenie nauczycielstwa polskiego , mające za zadanie: doskonalenie i 1'0zwój sił nauczycielskich pod względem oby",atelskim, pedagogicznym i nauk(\wym, wzajem11ą pomoc stowarzyszonych-moralną i materjalną, zaIJezpieczen ie interesów ekonomicznych
i obronę prawną stowarzyszonych - zostało zaregestrowane. Organelll Stowarzyszenia jest
dwutygodnik «(Szkoła Polska».
= Koła Macierzy tworzą się na całym obszur ze I(rÓlest",a. Jak informuje prasa, po. t y11<O w mms
. l uc ll gu llernJa
. l nyc h ,
ws t aj'ą one me
ale również w miastach powiatowych, a nawet
osadach. Oujaw teu polećallly uwadze mieszl<ańców gub. piotrkowskiei.
~
·
ól
d ł d
- W Ra domlU grono os l po a o o zarejestrow}{nia statut Radomskiego Towarzystwa
.
t t l d
1>' d
. 'ć ' I l
« UnlWersy e u O\"y» ..na mlelll Jec na (wypada, że projektO\rany statut (podany w caloś(ji przez «ICllI'jer Radomski») wydaje nam się
obejmować z'lkres prac zbyt szeroki (nawet
.'
,(
"
nauczanIe elementarne), co znów, po zesta",ieniu odnośnych punktów ustawy Tow. «Uniwersytetu l udowego» Radomskiego i Macierzy
.
.
. . . 1 d b . .. t
I.)olsl'\l~J,.
czym. "Tazem~, Ja ( .g y y. llllcJa 0rzy .mleh zamIar przeclWstawlć UDl wersytet
l\IaclCrzy. .
.
- W Kielcach u~w?rzyć SI ę. ma. Towarzys~wo pracy społecz n eJ l s~erze~ l a W1e.dzy. Jnlqatorzy Towan~ystwa zamlerzaJą: zblOrać do~d~~ne da.ne statys~yczne, doty.cząc~ st~nu. ~zy~zneg~ l umysłowego lu(~u wI:-JsI~I~.go 1.mICJsl\l ~g~, Ich dobrobytu, ~I~gl eny ~ OS\l laty, b~?ać .. ole?ę, pol<ł~dy ,gó lI1JCZe, plzemysł ludo\\y
l mI ej sl.\l, szkohllct\l o, stan moralno-społeczny
ludnoścI.
'. .
W .tym celu \I'y pada: ~romadzl.ć OdpowlC~ln l e
matel]ały n all l~ o \r e:. robIĆ wywIady,. ~nlue~y~
rozsyła~ kw;~tJo\~ al.l.usz~, zakładać bl,bl~otel(l I
czytel~I~, \\ }da ać. broszury pop ul ,Ll~e d,la
lnd~. l ) ~ f:raty naukowe dla dZIałaczów, t \\.orzyć. zbIOry ~o?lądow,e szko.l~e, 11lu.zea .kraJ oz~awcze, ot'~ lC l ~Ć placow~.1e przylodl11cze w
"Iększyc~ lIll~slach guber~J I.
. ' .
Tym \lłaśn,~e . celom słuzyć ma wymwlllone
w tytul.e To\\ dl zy~two. . .
Staw ~a ono sobIe zad~TIl~, Jak ~ama ustawa
wska~uJ~: r~~pows~ech?lal11a ośwI aty, p,opularyzoll.anIa "wdzy ~ s'p l aw Sp?ł~czn y.ch za ~omocą·. ?dczytó \~, blblJotek, Zbl.OIÓW l t. p. .Nastę pme . badama .n~ukowo-kraJ oz naw czel?o gór,
pokładów . geologlc~ n yc h, gleby, \~ód l :ze~c,
ludu, r~lnlCtwa, plzemysłu, szko!ll1ctwa, .zyCJa
e~w.n?m l czn.o~społ.eczn.ego ludn OŚCI gub. lneleckleJ I okolIc. s~sledl1lch.
.
'.
. Tow. zamICI za wydawać swóJ « Ro~zl11k klajoznawczo-naukowy», ol:az sprawozdama, rozprawy, referaty, odczyt~ I t. p.
.
- . Poseł .Radomsk~ Jó~ef O~t~·o\Vsl{J z~ Sm.ardzewlC baWił w r?dzmneJ WSI l urządZIł WICC,
w którym uczestDlczyło koło 2000 osób.
- Stara piosnka na nową nutę. Ogłoszone zostały sprawozdan ia: rządowe oraz posłów

manie, jakoby pogrom przygotowany był przy
ud ziale władzy administracyjnej i wojska, przyczyny zaś pogromu dopatrują się w dzialalności miejscowych organizacji rewolucyjnyeh i spo\v adowanem llią zdekompletowaniu , przygllę
bieniu i apatji policji Białostocldej. Natomiast
raport złożony Izbie przez wydelego wanych poslóll' stwierdza, że « przyg nębiuna» policj a i «apatyczlle» wojsko znajdo\rało się wszędzie, gdzie
wyl.Jllchał pogrom, że poszczególne, nieludzkie
epizody pogromu odbywały się nietylko w 0becności policji i wojska, ale, co więcej, przy
czynnem i euergicznem fch współdziałaniu,
przyczem w dziele tem maczali ręce nietylko
(apatyczni» szerego wcy i « przygnębieni» stójko\ri, ale zal'ó\\"no oficero\rie, rew irow i, ba, nawet
sam we własnej osobie komendant Białego
stoku . Pogrom szal ał również bez przerwy w
oczacll gubernatora Kislera, który, zresztą, ledwie zjawił się w Białymstoku już się zeń ulotnil.
- Stójkowy prowokatorem. 'iV Białymstoku,
d. 1 b. m. wi ecz ., w pobliżu mieszkania generał
gul.Jćroatora strzelał z rewol weru stójkowy. 'a
odgłos wystrzałów nadbiegł oficer pułku uhlickiego, któremu stójkowy powiedział, że «żydzi
znowu się bun tują i znowu strzelają». Oficer
jednak przekonał się, że strzelał stójkowy i
polecił uwięzić go. O wypadku zawiadomiono

\1

ej polskiej.

-- Moskiewski komitet S.-D. wydał odezwę,
w której wzywa s\\'oich członl,ó\\' do zaniechania napadów na instytucje oraz do wstrzymania się od udziału w manifestacjach.
- A jednak prawdziwe ... Petersburski 1\0mitet prasowy urząd za, na wychodzący tam
dziennik «Go łos » , malo prawdopodobną oblawę.
Władza konfiskuj e numer po lIlltnerze;
a jak
konfiskata ta się odbywa -· świadczy fakt podany przez <d(ur. Polski.»: Dnia 21 z. m., p óź no
w nocy, w drukarni zjaw ił a się policja i oświad
czy ła, że konfisk uje nal<ład numeru b i eżącego .
Na uwagę jednego z czło nków redakcji, że
numer ten jeszcze nie wy szedł, że do cenzury
nie zostal posłany, że więc na razie nie może
być mowy o żadnem r oz porządz e niu , nakazlljącelll konfiskatę, komisarz oświadczył, żejednak
rozporządzeni e takie posiada. Gdy je przedstawił, okazr.ło się, że nakaz konfiskaty numeru
z dn . 21 -go podpisany był 20-go, czyli przygotowany z góry! Kum er, rozumie się, został
skonfiskowany.
- W okręgu ałtajskim IV dobrach Cesarza
odbywać się miało nadawanie wło ści anom mi ej scowych użytkowania z gruntów i lasów:
l\ażdemu mężczyźnie, bez względu na wiek, po
15 dziesięcin ziemi i do 3 dziesięcin lasów.

generał- g ubernatora.

'Yiadomość tę przytaczamy za dzienni1<iem
-- Kongres o chorobach pracy. Wy«Z dnia na dzień».
mownym wyrazem dzisiejszych u siło wań hu _ Na Wołyniu i Ukrainie od paru tygodni manital'llych na rzecz ldas pracujących jest
pierwszy l<ongres międzvnarodowy
dla chorób
rozgorzał ru('h rolny.
Goreją doszczętnie podJ
palane z czterech stron folwarki. Dochodzi do pracy, który miał zebrać się w Medjolanie
krwawych starć pomiędzy włościanami a woj- w tdllliU.. 9 fic~ell'\rc~ .. " :Iażne tZad,a?ia z dziedziny
l'
pa o og.)l, 7JO Ogjl l zurowo noscl II' pracy zas nem.
. ł y sanowI
t
·ć
,I ' t
h
d.
' 11'0 doweJ. nHa
przeullllO
y oura
- Telegramy polskie. Zarząd kolei petersZ· a
..
G t·
.
rgon -:- Jęz.yklem. laze y . zydowsl\lc
bnrskiej stosując się do przepisów dotyczą' .
'
,otrzymały don lesleme telegraficzno ze rzadowa
cych wymIany
telegramów redagowanych
IV Ję. .
.
.
- .'
'
,(
l
l
l·
t
·
h
ł·
l
..
komISja
zy Cli po S ClIli, na s aCJac , po ozonyc l w mleJ- tonie
nadem l grac\'Jn~,
. b l obradUjąca ~v Wa~zyngscowościach, zamieszkiwanych przez ludn ość
no~vyll1 l em. IV sp rawI~ enll~ranl
l
1·1'
d
t
l
fiś'
b
.
tów,
uchwalIła uzn ać zargon za zywy Język
po S 'ą, osat ZI po Je nym e egra Cle, o znaJ- curo 1e'ski Przez t u ·1)\l'ał Ż 'dzi , t · ,
mionym z tym języki em . Telegramy polskie są. .1 ~ . . . ę (j 'ę ) ,czy fl.JąC]
jednak przyjmo\raJle tylko podczas dyżuru owe- l pIszący w zargonle, nie będą u\rażani, jak
0-0 telegrafisty. Pozatem I)OZostali telegrafiści dotąd, za analfabetów, których nie przyjmuje
to
AnIeryka
przyjmowania tych depesz odmaw i ają, tluma- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cząc się nieznajomością języka. Jest to, jak
wid zimy, tylko polowiczne załatwienie sprawy Licytacje w obrębie gubernji piotrkowskiej.
W dniu 6, 7, 8, 9, J O sierpnia, w magistracie 111.
przyjmowania depesz polskich na kolei pomienionej.
. Tomaszowa, na sz eścio l etnią dzierżawę 125 dzialk ów
ziemi miejskiej .
__ Po wyborach w o~ręgu bytomsko-tar-- 3 paździ e rnika, IV piotrkowskim sądzie okręgo
nogórskim na Górnym S lązku (Ila wyborach wym, Jla sp rwdaż ni eruc homo ści położonych: 1) IV matych, jak wiadomo, zwyci ężył kandydat polski jątku Bałuty·Nowe .\ Q1M i 148-29, od sumy 10000 rb.
2) IV 1lI. :todzi pod X2 627 -a przy ul. Rzgows kiej. ou
przeciwko kandydatom socjalistycznemu, haka- sumy
15000 rb. 3) IV miejscowości Bartodziej c·Bugaj
tystowskiemu i centrowemu) kierujący organ pod Radomsk iem, pod ,\! 22, od su my 1000 rb. 4) \I" m.
centrum katolickiego w Badenji wyraził żąda Zgierzu, przy ul. :tódzkiej pod ,,\!! 265, od rb. 152200.
nie, aby centrum kalolicl\je w parlamencie ni e- 10 października 5) w m. Piotrkowie, przy placu
pod .\2 h ipot. 284, a polic. 376/ 5, od sumy
rnieckim i sejmie pruskim wystąpiło stanow- Litewskim
13000 rb. 6) IV Ill. :todzi, na rogu ul. Piotrkowskiej
czo przeciw polityce antypolskiej rządu a, w ra- i Południowej, pod :'IQ 252, od sumy 6000 rb. 7) w JII.
zie. bezkuteczności tego wystąpienia, zajęło sta- Częstoch uwie, prz y ul. Teatraln ej pod :-'2 hi pot. 528,
nowisko opozycyjne względem rządu. Niemal a polic. 81, od sumy 10000 rh.
17 paźdz i ernika 8) IV m. :todzi, przy ul. Zi eJon0j
równocześnie wychodzące w Gnieźnie pismo
pod M! 786·e, od rb. 56000. 9) w JIl. :todzi, na rogll
polskie «Lech » podało wiadomość, że zanosi ul. Skw erow ej i Cegielnianej, pod !\2 1437-d. od SUllly
si ę na zwrot zasadniczy w polityce rządu pru- 40000 rb. 10) IV m . :todzi, na rogu ul. Pańsk iej I Zawadzki ej , pod ;''2 54-d/9, od sumy 26400 rb. 11) 9 1II 0rskiego względem Polaków.
gów 274 prętów zi em i, wydzielonej z osady włościaJI
Wobec tego (Schles. Ztg.» wystąpiłazoświad- skiej,
oznaczonej ~2 7, a hi pot, l , we wsi Psary IV pow .
czeniem, że koła rządowe nie zm i eniły bynaj- będzit1skim. Na głębokości 16 metrów znajduje się lIi e·
mniej s\\"oich zapatrywań na sprawę polską, eksploatowany węgiel kamienn y, licytacja zacznie ~ię
a cesarz Wilhelm okazuje nadal serdeczną przy- od sumy 1500 rb.
W dniu 16 lipca IV I,allcelalji gminy Rząśnia IV pOIl'.
chylność kanclerzowi Biilowowi, który jest zwo- radomskowsk
im na budowę murowan ego domu pod szkolenniki em bardzo stanowczej walki z żywiołem lę IV Strudze i drewnianych zabudowań gospodarcz)'ch
polskim. C zmianie polityki względem ludn ości od rb. 3874 k. 42; jedno c ześnie sprzl~dane lJędą sta re
polski ej nie może zatem być wcale mowy. 0- zabudowan ia tejż e sz koły.
-- 17 lipca w piotrkowskim sądzie okręgowym na
świadczen i e to powtarza obecnie znany dziensp rzedaż: l) nieruchomości, położonej IV majątku Banik półurzędowy «(Nordd . Allg. Ztg.», nie do- łuty-Nowe przy ul. P oln ej w pow. łódzkim, lIal eżą.cej
dając do niego iadnych mrag ze swojej stro- do Józefa Hibn era od rb . 500; 2) placu pustego IV many . .Można to uważać za dowód, że w koła clI jątku Radogoszcz :'\l! 9 w pow. ł ódzkim przy ul. D ol·
zbliżonych do kanclerza Bulowa, niema żadnej nej, wydzielonego z placów :-2 16 i 20, od sumy 500 rb.
- 10 lipca w m. Piotrkowi e: 1) przy alei Alek~all
skłonności do zrobienia jakichkolwiek ustępstw dryjskiej w sl,ładz i e drzewa Maj era Fisza i Emanuela
ceutrum katolickiemu, gdyuy miało-co nie jest F iSZI1l<illa na sprzedaż drzewa) wozów, bryczki i t. d.
bardzo prawdopodobne-oś wiadczyć s i ę stano- od rb. 1955; 2) przy ~zos i e milejowskiej w domu FrallSikorskiego na s prz edaż krów, od rb . 110.
wczo przeciw polityce garmanizac.yjnej. Zwro- ciszIm
- 17 lipca IV Joagistracie lll. Piotrkowa na konsertn pomyślnego dla ludności polskiej IV Prusach wację studzien miejskich do 14 stycznia 1906 l". od sumy rocznej 243 rb.
spodziewać się więc nie można.
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TYDZIEŃ
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Rozkład

PIOTRKOWSKI

LETNI pocią[ów na stacYi Piotrków

~fifi08~~fi~~

OclchOdzft z Piot'ł'lcowa:
Do Granicy i Sosnowca
2
4
9
J2
3
5
6
9

m. 41
m. 19
m. 29
111. 27
111. 17
lU. 30
111. 20
m. ~2

4 m. 30 w nocy knryjer.
4 m. 45 IV nocy osobowy
6 m. 35 rano osobowy
7 m. 43 rano osobowy
12 m. 8 po poł. o~ohow)'
t III. 28 po poło pospiesz.
6 III. 2 wiecz. pocztowy
8 m. 58 wiecz osobo w y

nocy osobowy
rano pocztowy
po poł. osobowy
po pol. osobowy
po poł. pospiesz.
po pol. osobowy
wlecz. osobowy
do Cz~stochowy
IV

~~p~!!~ !!~r"?!~.!~,?~,n,~ó,} 'O~~I~O~~'?k~~~I?'?O~,n!~!~;~,"i' ~I

rozszerzony, i według ostatnich wymaga!'1 nauki i hygieny urządl!lony, będzie czynny cały rok
pod kierunkiem 2-ch stał~'ch lekarzy i kilku konsultantów.
CZYNNIIi:I LECZNICZE; Hydroterapia, Elektroterapia, leczenie suchem gorącem powietrzem, aromatyczne kąpiele parowe. ziółowe i igliwiowe, prysznice ivysokiego ciśnienia i zmiennej temperatury (szkockie), kąpiele kwasoweglowe, żelazisto-błotne i
hydroelektryczne o galwano-faradycznym prąuzie. kuracja świetlano-słoneczna w specjalnie zbudowanych galcl:iach, masaż, gimnastyka lecwicza i mineralne wody.
516 (8--3)

P-I'zychodz{f, rio Piotl'lcolVlt:
Z Granicy i Sosnowca
l? 111.30 w nocy osobowy

I

Z Warszawy
11 111.27 w nocy o 'obowy

_ _ Kuracja odbywa
Bliższe szczegóły

~warantowana

czysta (3-3)~

]Mączka z żużli Thomasa l,

;f
It"i:
~
It ~
o!

( 'l

It

obecności

lekarz:y specjalistów .

~

ZARZĄD_

* *
o
o!
:a i""· ; ; ; .
P
~ ~

podaje do wiadomośd ogólnej, ii ua poniżej wskazanych stacjach IV
dniu (19 września) 1 października r. b. o godz. 10 rano towary następujące, z powodu nicwykupienia przez odbiorców, sprzedane będą
przez liL;ytację publiczną_ Następna zaś ostateczna sprzedaż uskuteczniona będzie w d. (2 1 września) 4 października r. b. o 10 rano,jeżeli pierwsza li cytacja nic dojdzie do skutku.
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Na st.

'

I. K.

J

PO~llaJ)ski.

Na st. Piotrl,ów.
743 pudy desek bukol\'ych Kielce-Piotrl<ów :\~ 13586 od E.
Ejzen berga.
Na st. Zawiercie.
74G pud. żużli żel. Dąl>r o wa-Zawiercie ~ 39891 od AroBa Lewkowicza i 718 pud. łubinu Iłowo-Zawiercie M 22 od Woźni{ulskiego
dla Skarbowskiego i

l

superfosfat i mączki kostne a przytem jest tmlsza.

Łódź-Iral.

2 transporty bawełny prasowo po 82 bele po 492 pucly każdy--
Balw-Łódź ~J\~ 3435 /4100 i 3436/4101 dla Akcyjnego Towarzystwa

.E dziala znakomicie pod wszystkie rośliny, sprzedaje!
t siQ z gwarancją kwasu fosforowego rozpuszczalnego J'
' ~ ,y kwasie cytrynowym, daje rezultat taki sam jak
~

w

llro[a 2Blazna W
arszawsko-WiBUBńska

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

([

się

i prospekty wysyła darmo.

~

o s 3e)YJfl

o
T515

I

Prosną

KALISZ nad

Do Warszawy

w nocy Iwryjel"

.M 27

j

~;

na st. Sosllowiec.

, OSTRZEGAMY PRZED kupnem towaru nizkoprocentowego, małowartoś- JI
ciowego, który bez gwarancji zawartości kwasu ;' 1

750 pudów okrąglaków olszynowych lUaniewiczy-Sosllowiec ~ 619
od i:)z_ Pngaera dla S;dadoll'sk iego.
512 (3-3)

fosforowego przez niesumiennych handlarzy spe- j
I
cjalnie przez Zall'i nę-Praszkę do Królestwa Pol- J
skiego bywa wprowadzany w części z podrabianą l
t
marką fabryczną «Gwiazda».
l
t NALEŻY ZATEM ZWRACAĆ uwagę nietylko na markę fabryczną «Gwia- ~ ,
t
zda» i ozoa\;zoną na worl\ach procentowość, lecz
łf
także na plombę w którą każdy worek jest zao- l )
't
patrzony i na której się znajduje marka fabrycz-l l
t
na «Gwiazda» i nazwisko fabryki.
)

E

OSTRZEŻENIE.

f

Z d. 22 na 23 z. m. zostaly u'li
sln·a<1zione:
l) kwit depozytowy na rb. 300 wydany
na moje imię przez Towarzystwo Wzajenll1ego kredytu \V Piotrkowie, oraz
2) dwa wel,sIe po 100 rb. wystawione
przez Konstantego Konopackiego właści
ciela mł.l'na Chwałek,
I\sięgal'llia 1. FISZERA, Kowy Świat g
o czem niniejszem podaję do wiadomości
I[
ładunków
przysługuje l i wzywam interesowanych do niewypłaca w Warszawie-zaleca dzieła pedagogiczIHl Reussnera do bardzo prędkiej i naj~
bezpłatnej
kontrolującej
Stacjach~ ' nia wymienionych sllm osobom trzecim. łatwiejszej nauki Języków Obcych, bez
Antonina Oraczewska .
nauczyCiela z objaśl1Ieniem wymowy i z
t doświadczalnych
J' (3-2)
kluczcllI pod tyt.:
i1i1
Mniejsze i większe partje
Polsko - Niemiecki kurs wstępny
( Elementarz) po k.5, 12, 24 i 40:l(\Irs I-y II. 80,-1(\\1'5 II-gi rb. 1.GO.
li
Rusko-Niemiecki po kop. 5, 12,
24. 40 i 2.20.
kupują chętnie ClIkiernic K. 8zymBli·
Polsko-Francuski kurs I-y 1<. J .20
ski ego w Piotd owie.
49! (22-6)
--kurs lI-gi lL 3.20.
Gramatyka Polsko - Francuska
kop. 1.20.
Wypisy Francuskie k. 80.
Polsko-Angielski kurs I-y k. 75,wydany przez gminę Rad01], powiatu opokurs lf-"rri kop. 1.20.
czyńskiego, 3 lata temu, na imię Stani- &
~
Amerykański Przewodnik k. 50,
sława Pałysa.
514 (3-3)
mały k. 5.
Do wiadomości publicznej podaję, że egzaminy wstępne do szkoły
Polsko-Ruski Elementarz po k. 5,
Handlowej rozpoczynają się 20 sierpnia, o godz_ 9 rano; na ten termin ~JfJJfJJfJJfJJfJJfJJfJJfJJfJJfJJfJJfJf€JtJfJfGJtJtJtJfJfGJfJ ifiNI 12. 24, 40; - kurs I-y k. 1.40;wszyscy kandydaci mają się stawić do kancelarji szkoły, gdzie do- ~
9ł WJJ) kurs II-gi l" l.80.
421 (24-12)

li

Przy odbiorze
wagonowych
prawo
analizy,
w
w Królestwie Polskiem.

' ~ Sprzedaż wPraszce uZY[illunta Urbach i Izydora Sieradzkie[o. l
i THOMASPHOSPHATFABRIKEN, G, M, B, H" RERLlN W,

)Wiodu

~~~~~I~~~

BĘDZIŃSKA VII-io KLASOWA

SZKOŁA

wiedzą się S~cz(lgóło\\'o

o

Hgi nqł pas~port,

HANDLOWA.
egzaminów.
w kancelarji, między

porządku

d

.

<

!

~ Młyn wo ny Jakubow
;;;;N;;al;;'ła;;d;;a;;ut;;or;;a;;zł;;ot;;a;;6;;,,;;v;;ar;;sza;;w;;;a.;;;;
~;.~~~~ d;;~~~~n~J;~z!~ I!~~!a~~ęs~~ ~ "","''',",'''"",,,,,,,",,,,

I

Podania składać można
10-tą-1-szą, do
dnia 15 sierpnia włącznie,
Opłata za wpis, w stosunku rocznym, wynosi:
W klasie wstępnej-75 r.; od kI. 1-szej do 4-tej włącznie-lOO r.; :;
w kL 5-tej i 6-tej-120 r.
~
Rok szkolny zacznie się w dniu 3 września, o godz. 9 rano_ ;
:\1 520 (3-3)
Dyrektor Szkoły WŁADYSŁAW PIECHOWSKI. ;~

'ilI.:'ilI.

~

okręgowym

dzie
piotrkowskim.
1'0-a
łożenie
wspaniałe
między Łodzią
Tomaszowem; młyn o czterech gankach, na rzece, wszelkie stawy rybn e, łąki, torf, grunta pierwszej
klasy. Okolica zalu,dniona i zamożna. Do stacji D. ZW.-W. WolbÓl'ka niecała wiorsta. 8 pociągów
WAHSZA WSK A SZKOLA LE KARSKO-DENTYSTYCZNA
~ dziennie przystnje. Wiadomość na
'I
'ilI. miejscu lub w Piotrkowie. adwokat
508
(6--2) ~ A. Pajewsld ulica T(aliska..
507 (4-4)
Warszawa, Nowo-Miodowa :\1 1. róg Kn\kllwskiego-Przedmieścia. Zapis nowowstę 'ta (W. 13. O. 2372)
pujących słucllaczów i słuc hacz e k już rozpo częty. Program wysyła s ię bezpłatnie.

Z~ SZYMANSłi<JIEGO,J

~9ł

;:

\\"łaśl'iriel

Polka,

J2
JfI

chlubne świadectwa, konserwacja niemiecka, wykładowo francuzki, gruntowua mu~
"" zyka, poszukuje miejsca. Oferty: Warsza522 (l-l)
~ wa, Krucza 46-3.

~

9fJ

~ Do dzisiejszego numeru
9ł

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

W drlll,arni M. DoLrwlL.l;iego w Piotrkowie.

NaUCZYCI' alka
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jej na moment odmówił posłuszeństwa, zajednak opanowała.
- Nad nami wisi klątwa tej nieszczęsnej wdowy i wszyscy się marnujemy,-poczęła smutnie.- WanDa mówi, że dopiero czyjeś poświęcenie wróci na
tamtym świecie spokój duszy ojca i gniew przejedna
nieba. Dla mnie już niema szczęścia, więc chcę się
poświęcić, a może tern wyjednam odpuszczenie winy,
zat którą on już tyle cierpiał.
- Piękny zamiar, -potwierdził z powagą ksiądz
Gabryjel.
A potem, patrząc jej badawczo w oczy, doło
żył, kładąc przycisk na każdem słowie:
- Tylko, chcąc, by ofiara podobała się Bogu i
została przez Niego przyjęta, składać ją trzeba z
własnego natchnienia i nic pod wpływem rozpaczy.
A przedewszystkiem nllec serce czyste, od wszelkiej
innej miłości wolne, a czy masz takie serce, panno
Jadwigo?
Dwoje źrenic rozszerzonych podniosło się na
niego, jakby 7. niemem błaganiem, wahająco, niepewnie.
- Czy nie oddalaś pani ziemskiemu uczuciu,
tego, co pragniesz ofiarować Bogn?-powtórzył prawie uroczyście. -Jeżeli mam ci radzić, muszę zllać
raz

się

prawdę·

Winia. oczy spuściła: a jej drobne rączki zaploknrczowo.
- O Boże! -wyiąkała.- WiQc cóż mi pozostaje? .. Tracę ostatni cel życia przed sobą ... Moje uC7.Ucie
jest bczuadziej ne. N iewolno mi o niem myśleć.
tły się

było winą pani Wandy.
wszystkie zalety, a nie mieć
gustn w ustawieniu mebli, w doborze ich estetycz11 ym i łączeniu barw z sobą,
O artyzmie IV tym kierunku nie miała pojęcia;
wiedziała tylko, że światło
różowe
rozmarza i
wdzięku jej samej dodaje spływając z góry na' otomanQ, gdzie wyciągnięta spoczywała, w negliżowym nocnym stroju, z odkrytą szyją i ramionami podsuni tttemi pod głowę.
W ustach trzymała cienl,ą cygaretkę, wypuszczając z niej błękitne obłoczki dymu, a gruby na
wpół rozpleciony warkocz, opadł aż na ziemię.
Poza była kunsztowną, ale pani Wanda zupcł
nie bez potrzeby siliła się na nią.
Spostrzegła to zaraz sama, bo, siadłszy na otomanie, zmierzyła swego męża wzrokiem wzgardliwym.
A on siedział skulony w jednym z miękkich foteli i, hvarz w dłoniach ukrywszy-szlochał jak dziecko.

Lecz to

już

273-

nie

Można posiadać

W tym samym czasie Maljan wrzucał gOl·ą.CZ
kowo, do podróżnej walizki papiery swoje.
Służącemu clał rozkaz, by na szóstą rano konie
do miasta miał gotowe i rzeczy spakowane.
Sam składał drobiazgi i korespondencję, aż
wpadł mu w rękę elegancki bilet z nazwiskiem panny
Anny Morycz.
Uśmiechnął się, patrząc nall przez moment.
~~
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-- Głupstwo piegI l przysądy!-mruknąl wreszcie drwiąco. -- Grunt to pieniądz, a mllie zawsze
tak dużo go potrzeba.
Nazajutrz między służbą głuche biegały szepty,
choć nic pewnego nie wiedziano.
Jedno tylko wątpli wości nic ulegało , a to że paJlst wo wyjeżdżają.
~ Ej, o tym wyjeździe ustawicznie słychać, a
przecie ... - nie chciała dowierzać kucharka.
Lecz gospodyni potrząsnęła głową.
-- Jnż co teraz, to llapeWIlO, - rzekła z przekonaniem. - Kufry ZllOSZą i na gwałt mają je pako\yać.
Za trzy dni palac będzie pusty.
Za trzy ci ni?
Tak pani do J llstyny mówila.
A dokąd jadą?
Bóg ich tam ",icl Pan bardzo chory, mUSI
się lekować. Pannę Jadwigę, słyszę, wstawią w Krakowie, a sami kędyś IV cieple kraje.
Tak nagle ich podleciało, -mrulmęła kucharlia.
:Musiało zajść coś d7.iwnego, bo do pana.
1\Ial:jana, to nawet nikt dzisiaj pożegnać się nie wyszedł.
Prawda, że gdy odjeżdżał było jeszcze ciem110, ale panna Jadwiga wcale nic wiedziała, że go
niema, bo przy stole pytała o niego.
Panowie się okrutnie ze sobą powadzili.
O pieniądze, ani chybi. Nasz jest strasznie
chytry.
On nie tyle. co ona. Jeszcze dziś, Piotrek
słyszał, jak po swojelllu gadała:
mój złoty już na

6mIZU!A\OqO UlAl O ;:>e[;>
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- .Mój wpływ jest prawie żaden. W ten sposób nic nie zrobię.
.Miejmy nadzieję tymczasem.
- Ja jej wcale nie maml- rzuciła rozpacznie.
-Życie mi to zatruwa, spokój cały odbiera. Ulitujcie siQ Iladcmną.
- Cierpliwości, biedne dziecko,-rzekł serdecznie ksiądz Gabryjel. - Takich rzeczy odrazu przeprowadzić nie sposób.
Tem więcej, - dodał, -że pokrzywdzony o swoje się nic upomina.
- On za szlachetny Ila to, on się nie upomnil
- wyrzekła z nagłym zapałem.
- Pani go znasz? ..
Czy samo pytanie, czy więcej może badawcze
spojrzenie, jakie mu towarzyszyło, zmieszały Winię
do tego stopnia, że rumieńcem się nagłym oblała.
Ale zanadto była znękaną, aby to dłużej trwać
miało naci ch \\'ilę.
- Sądziłam ... przypuszczałam, księże Gabryjelu, że i wam on jest dobrze znany,-szepnęła patrząc
w ziemię.
- Tak, znam go. Więc tedy chcesz panuo
Jadwigo, ochlać mu całe mienie swoje?
Chcę zrobić wszystko, co mogę.
- A sama? ..
- Mnie już na świecie nic nie. potrzeba. Po<

święcę się służbie bożej.

-

Z powołania?
Powolania nie

czułam dotąd

w sobie ale ...

