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OGŁOSZENIA
Za ogłoszenie l·razowe k.10
od jednoszpaltowego wiersza
petitu.
Za ogłoszenia kilkakrotne
po kop. 6 od wiersza. ~
Za reklalllY i nekrologi. oraz
ogł oszenia zagraniczne po
kop. 12 od wiersza.
Za ogłoszenia, reklamy i ne·
krologi na 1 stronie po k. 20 .
Za dołączeni e l kartki ano
neksu rh. 10.
Za tłumacz. ogł. z Języków
obcych po 7c. 2 od wiersza.

PRENlJ ~IERArr A
W MIEJSCU:
rocznie . . rb. 3 ko p. 60
półrocznie . rb. l l, op. 80
kwartalnie . rh. -- kop. !:lO
Cena pojedyńczego numeru
kop. 8.
Dopłata za odlloszenie k. 15
kwar talnie.

Z

Yiołrkowski

PRZESYŁKĄ:

. r b. 4 kop. 80
. rb. 2 kop . 40
kwartalnie . rb. l kop. 20
rocznie

.

półrocznie

Wychodzi
Adł'es
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każdą Niedzielę,

wraz z oddzielnym dodatkiem

Admillistr'acji i Ih'nkarni "rrygodllia": ulica Kaliska M 9.--Adres Uedalwji:

powieściowym,

Bykowskie-Przedmieście

M 45.

urzmiewało dźwiękiem odrębnym - wśród innych.
VH~KLAS()W
Nic to, że gromady zulazowansch dyletantów, ludzi odartych z honoru pracy długiej i
nierozgłośnej, mającej na celu obudzenie poczucia sieuie samego w narodzie własnym; ludzi,
co żadnych placówek jego zagrożonych nigdy
w Piotrkowie, !wzy ulicy I{aliskiej ~Q 9
nie uronili i osobistych interesów,- nigdy nie
zawiadamia, że zapisy uczenie rozpoczęły się d. 20 sierpnia.
Egzaminy I września. Lekcje
nieśli w ofierze sprawie ogólnej, dziś raptem
5 września. Przy pensji klasa wstępna, podwstępna, oraz pensjonat. Język wyl{ładowy polski.
domagają się od narodu swego «pięknych gestó\\'» jedynie, popisów efektownych na arenach
-doli, i w pragnieniu niebytu widzieć wyższą obcych, witając każdy krok jego rozważniejs7.y,
postać tego uczucia-ludzie serca powinni ra- liczący się sumiennie z dobrem całości, cierp, ~ Zakład Naukowy Żeński
czej przejąć się tern, że dziś właśnie nadszedł Idem słowem nagany i niemal wzgardy ... Niech
,t
dopiero dla nich czas próby ogniowej, że teraz ci, co zuchwalsI wem podobnem wszelkiego roz pensjonatem
&
dopiero sposobność przyszła najlepsza, stwier- dzaju analfabetów politycznych martwią się i
&
dzić istotne przywiązanie do narodu swego.
oburzają, stłumią uól słuszny i z tern silniej't siedmioklasowy - ~rzy ul. Brackiej N~ 1~
Niech
się
rozkoszują
myślą,
że
dzisiaj
właszem przekonaniem chronią naród od próżnych
It
śnie mają nieporównaną sposobność dojścia do wysiłków, w imię wszelkich interesów, jeno
, r~
kresu dni swoich, składając codzienną ofiarę nie własnych.
BRONISŁAWY JASTRZĘBOWSKIEJ
z sił własnych, płonąc ogniem powolnym na
I to nic, że zgraje kaljerowiczów, co prócz
ołtarzu pracy narodowej, w trudzie, w znoju dobra własnego, prócz kieszeni własnej nic innieustannym zużywając jej narzędzie- swój 01'- nego nigdy nie kochali, a dziś rwą się z udaganizm fizyczny i duchowy.
nym zapałem na pola pracy obywatelskiej, że
Na tej tylko drodze powinny dusze udręczo- ludzie małej wiary i brudnych zamiarów nie
ne Bzukać wyzwolenia, jeżeli miłość ojczyzny raz przypisują nieczyste pouudki i urak «szernie jest dla nich dźwiękiem pustym, przenik- szego światopogl ądu» niesirudzonym pracowninięcie się zaŚ jej nędzą -- istotne. Ekstaza ni- kom na niwie narodowej. Niech się nie trapią
r!W·!~!..-v.:.J~v.-!W~!W~!w;.!~!.w!>;V,!i!.M!W!AA!M!~
szczeni a siebie samego tu tylko może być za -niech zdwoją raczej usiłowania własne, karspokojona, poczucie pożytku z ofiary życia wła- jerowicz bowiem, człowiek chwili i korzyści
natychmiastowych, pójdzie tam, ze swojem ha~ ll'lłoilych ~lój eh:, świeżo po ocieleniu, ~ snego- tll tylko wcielone.
Nędza narodu naszego nie da się zażegnać, słem szczytnem i «szerokim światopogl ądem»,
.~ lub cielnych jesienią. :taskawe oferty przesylać $
~ należy: I"'I. ~1' ())"ucze"vski "" W oż- ~ nie da się odkupić żadnym czynem efektownym gdzie rozgłos i stanowisko wyróżniające go IV
~ uikach przez Piotrków.
547 (3-3) ;~ samoofiary jednostkowej.
spo łeczeIlstwie, pracę zaŚ na:jcięższą, nieodzo:::L
'J\",,".~
~.&iW,.wr~~i~~'Wi.w" W,iWiW·I~i'tN'~~=>!'
Tylko sprzymierzone wysiłki ludzi przygo- wną, pozostawi do wykonania tym, komu brale
towanych z góry na cierpienia dokuczliwe idei wielkiej zarzuca ...
Życzę sobie przyJąć
I w tem niema biedy wielkiej, że oschły
nieefektowne, na pracę bez zapłaty codziennej,
nieobliczoną na powodzenie natychmiastowe, doktryner, co prędzej wszystkich współbraci
na stancją
mogą sumę zła zmniejszyć-skutecznie stawić swoich oddałby IV ręce oprawcy, niż wolałby
uczęszczających na prywatne po lskie pensje; zapew·
opór
jego rozszerzaniu s i ę.
cokolwiek z doktryny własnej ustąpić,-że janiam opiekę macierzyńską.
To prawda, że natura złego może ludzi go· kiś fanatyk, zaślepiony nienawiścią partyjną,
566 (0-1)
Słrahlerowa
rącem uczuciem ouejmlljących naród cały, do- wysila umysł swój ordyn arnie· zjadliwy, by graulica Bykowska. dom Jakóbowskirgo I·e p i ętro .
prowadzać dv szału rozpaczy, a zatrute źródło dem najplugawszych oszczerstw i obelg zasyz jakiego płynie, odejmować wiarę w skutecz: pać wiernych obrońców sztandaru narodowego,
LEI{ARZ-DEN'l'YS'J'A
ność walki z niem. Ale luuzie serca winni raz uy ich zohydzić w oczach swego społeczeństwa,
BOLESŁAW
na zawsze uświadomić to sobie, że zniecierpli- a tern bardziej wobec obcego. Nic nie szkodzi,
POWRÓCIŁ.
wienie nic tu nie pomoże, że w beznadziejno- że ci i owi, dla obcych przedstawicieli odro555
Przyjmuj e od 91/2 rano do 4 1/2 po poło
(2·2) ści niema ratunku. Tylko w pojednaniu się dzenia narodowego, mają same tylko słowa
uezwzględnem, wspaniałem z tym losem, jaki zachwytu i uwielbienia, swoich zaś, niegorim wypadł, tylko w przyjęciu walki, w warUll- szych, obrzucają wciąż piętnującemi nazwami:
kach takich, jakie bez ich woli i wyboru, zo- «czarnej seciny», «ober-chuliganów», «żandar
stały im narzucone, - mogą nie tracić ostate- mów narodowych», «wszechpolskiej wzmocnioprzemówił IV «Gazecie Polskiej» p. W1. Jabło- cznie wiary w owocnoŚĆ trudu swego i nie nej ochrony» itp.
nowski.
ta rgać sumienia własnego jałowym wyrzutem
Niech i to «piętnowanych» żelazem małej
Zaznaczywszy, z powodu samouójstwa ś . p. bądź rozpaczą. Nic to, że dziś dla wielu ludzi nie n awiśc i ,-często zawiści zwyczajnej-zbytnio
J ózct'ata Nowil'lskiego, iż «nic ułędniejszego, jak w narodzie naszym samo imi ę Polski straciło nie gorszy, ŻB temu wszystkiemu przyklaskuje
mniemanie, że śmiercią własną, dobrowolnie swój urok, że jedni, jak np. niektórzy posło- nieraz dobroduszny tłum, nie wmieszany w walprzyjętą - o ile się nie jest w położeniu Ar- wic z Litwy i Rusi, wprost go się wstydzą,- ki partyjne, nic podniecony namiętnością bojoIlolda Winkelrieda, i nie widzi się doraźne- inni zaś, gotowi są zawsze jego treść żywą i wą, olśniony tylko i oszołomiony porywającą
go pożytku ze swego zgonu-służy si ę tej lu b wzruszającą, przykryć byle ch ełp liw ym fraze- wymową, retoryką układną-«pierwszorzędnych
innej sprawie, bądź jej idei», p'. W. J. tak sem, uyle austrakcją «jak świat wielką»-ale publicystów» i trybunów ludowych.
ualej pisze:
jak on nieuchwytną i ni enarzncającą jednostce
Nie jest bowiem zasługą wysilać się, pra«Precz z tern wszystkiem co jest naj- żadnych obowiązków wyraźnych. ic to, niech cować-w atmosferze uznania i pochwał i 0szlachetniejszą nawet pozą, najczystszem ua- ci, kogo taki stan rzeczy nieukojoną przejmu- klasków estradowych- na to uwodziciel tłumów
wet upojeniem niemocy!..
je boleścią, tern mocniej podnoszą imienia te- zdobyć się potrafi- w otoczeniu tak zLtarmoniZamiast lubow ać się IV udręczeniu własnem, go niezastąpioną niczem wartość,- niech pra- walICm z nami, że już IV niem nic niema do
plynącem z miłości kraju pogrążonego IV nie- gną tern uardziej jego potęgi i tego, uy roz- zmienienia, że nie może Lyć słowem i pracy ża~
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duej. Niech taką harmonją rozkoszują się ludzie taniego powodzenia, «działacze», co wyła
żą z ukrycia wówczas, gdy jest do wzięcia
zręcznym ruchem-plon trudu cudzego ...
A już jaknajmniej jest powodów do rozpaczy i chęci nieistnienia w tem, że wróg istotny wciąż krępuje życie narodu, rozstraja jego
jedność, marnuje siły naj cenniejsze!
Gdyby tal{ich zamachów nie było, nie istniahby potrzeba walki i oporu, nie ćwiczyłyby
się najlepsze sily narodu, odłogiem leżałoby
pole duszy zhiorowej. Nie byłoby,wysiłku,pod
noszącego poczucie godności osobistej jednostek,
nie byłoby miłości czynnej, idącej świadomie
po ból i ciernie, tam, gdzie jest coś do zrobienia dobrego dla swoich, dla najbliższych.
Otóż, pod taki sztandar miłości czynnej niech
się chronią ludzi e serca istotnie współczująco
go niedoli ojczystej, niech zwiększają w sobie
wszelkiemi mocami ducha jej siły, zapomnieniem uraz, llieoczeki waniem zapłaty za trud
własny, niech podnoszą jpj wartoŚĆ. Bo gdyby
takiej miłości miało ki edyś narodowi sponiewieranemu zabraknąć, to wówczas tylko nic
innego nie pozostawałoby jego zrozpaczonym
obrollcom, jak zamknąć na wieki oczy na prawdziwie beznadziejny widok nędzy i upodlenia.
Nie rozpaczać więc trzeba w czasach tak
trudnych, tak bolesnych życia naszego-a nadewszystko nic wywoływać imiellia Polski, na
usprawiedliwienie własnej niemocy. W imię
wielkie Polski można tylko budzić, IV sobie i
w i nnych, mocne i żywe wierzenia, wskrzeszać
w sercach Polaków świadomość obowiązków
do spełnienia względem niej, -- podnosić ich
odwagę, zdolność poświęcenia, stałość i zgodność w pracy. A należy to robić z najwyższą
obojętnością na cierpienie własne, bez rozkochiwanie się w s"'em «ja» cierpiącem wyjąt
Iw \\'0, gdyż bez tej obojętności niema pracy
skutecznej dla narodu-nie może być ratunku!
Tak uąiłując żyć i tak czyniąc, niezawsze
wprawdzie można zwyciężyć, można jednak
mieć tę świadomość, że się posuwa naprzód
wychowanie narodu, że na mogile zwyciężonych
znajdzie pokolenie następne pochodnię płonącą,
wskazującą mu drogi i cele żywota!»
-----=~---

o demokratyzmie N.-D.
w czerwcu r. b. (podczas rozpraw w Izbie

pań

stwowej nad kWflstją agrarną) w « Prz eglądzie Polskim» (Zorzy) ukazał się swreg artykułów, w którycll znany popularyzat.or wiedzy i pisarz ludowy
p. Mieczysław Brzezióski poddał rozbi orow i za~ady
pol(tyczne i społeczne stronnictwa demokratycznonarodowego. Wart. 3 wybitny działacz społeczny
wyraża pogląd swój na demokratyzm stronnictwa
D.-N. Posłuchajmy, co o nim mówi:
Wiele s ię u nas mówi o demokratyzmie stronnictwa Nar.-demokratycznego. Wszyscy przeciwnicy
stronnictwa, zaczynając od sluajnych socjalistów, a
koócząc na dawnych ugodowcach i ich mniej lub
więcej jawnych poplecznikach, zarzucają stronnictwu
N.-D., że nietylko nie jest demokratycznem, ale
wprost szlachecko·księżem .
Oczywiście, wszystko zależy od pojmowallla demokratyzmu. Jeśli ma być nim bezwzględno schlebianie ludowi, dobijanie się błyskotli womi wykrzykami i obietnicami o panowanie nad ludem, to tronnictwo N.-D. demokratycznem ni e jest. Jeśli zaś
demokratyzmem jest dążenie do dobra ludu, do podniesienia jego dobrobytu i oświaty, do wyniesienia
ludu na naczelne stanowisko polityczne i społeczne w
narodzie,-to niepodobna odmówić demokratyzmu stronnictwu N. - D. Tak przynajmniej wydaje się mnie,
który, aczkolwiek stoję z boku, znam wielu naj czynniej szych członków stronnictwa, znam ich nieposzlakowaną demokratyczną przeszłość, znam ich młodość
«chmurną i g6rną», kt6ra zeszła na pracy dla ludu,
- i od wielu lat, gdy wszyscy-prócz socjalist6wspali, patnyłem na ich ciężką pracę nad podniesieniem oświaty i poczucia narodowego wśród polskiego ludu.
Niewątpli wie, nie wszyscy dzisiejsi członkowie
stronnictwa dorośli do jego zadań i cel6w; wiele
jest w nim żywiołów, kt6re prędzej czy p6źniej odpadną, przyłączając się tam, gdzie ich miejsce rzeczywiste, t. j. do partji szlacheckich lub księżych;
ale większość sl:'onnictwa pozostanie demokratyczną,
skupiając koło siebie najlepsze jednostki, pragnące
w imię dobra narodu pracować przedewszystkiem
dla dobra ludu.

PIOTRKOWSKI

Wierzyłem, że tak być powinno,-wiedziałem, że
tak być musi-i cieszę się, fe stwierdza to nietylko
papierowa odezwa, ale-jak teraz-i zachowanie się
posł6w narod.-demokratycznych w tak ważnej .dla
ludu sprawie rolnej:
«Jesteśmy stronnictwem ludu polskiego. Lud jest
rdzeniem narodu, a jego po stę p wszechstronny i jego polityczna samodzielność, są główną podsta wą narodowej przy złości. Nie potrzebuje on opiekun6w,
narzucający c h mu sposoby, jakiemi ma być uszczę
śliwiony, sposoby obmyślone bez jego udziału. Nasz
lud chce mieć jedynie wir.rnych pełnomocników, w
zespoleniu z nim \\"alczącyc.h o jego prawa, o jego
lepszą dolę, taką jak on ją widzi, jakiej on pragnie.
Gdy dla dobra tego ludu trzeba będzie poświęcić
część interesów warstw innych, niech og6ł wie, że
to będzie położenie nowych, mocniejszych pod walin
pod gmach naszej ojczyzny, kt6ra IV tym ludzie ma
naj wierniejszych synów». (*)
Są to słowa, tak głęboko demokratyczne, że tylko
~tanowcze przekonanie o niezbędności podniesienia
pGd l,ażdym względem tych It najwierniejszych syn6w»,
mogly je podyktować. Czuć IV nich ten sam ożyw
czy powiew, który rozbrzmiewał przed laty c! wudziestu na szpaltach 6wczesnego «Głosu>, pierwszego
tygodnika dellloluatycznego, kt6rego wsp6łpracowni
kami było wielu dzisiejszych członków strollnictwa
narodowo-demokratycznego. Czuć to serdeczne tchnienie, l(t6re nie g dyś już ożywiało Rząda , IIarnsewicza,
Troczewskiego, Zału ' kę, Rutkowskiego i tylu innych,
gdy--młodzie11cami jeszcze -- rozpocz ęli swą pracę
oby watelską, jako jedni z naj dzielniej szych członków
studenckiego koła oświaty ludu.
Tym ludziom wierzyć można.
Oni idei demokratycznej, idei ludowej, nie sprzeniewierzą się nigdy. Oni ją wnieśli czynnie do społeczeJlstwa i za obowiązek poczytywać sobie będą
dźwigać ją dalej czystą, nieskalaną, coraz szerszą,
coraz potęż niej szą . Do nich dostroić się muszą wszyscy członkowie stronnictwa N.-D.- inaczej bowiem
nie będzie ono ani demokratycznem. ani prawdziwie
narodowem. A wtedy musiałoby utracić znaczenie
lub zniknąć, - bo IV dzisiejszem społeczeństwie nie
byłoby dla niego miejsca.
Wiem naprzód, że są czytelnicy, kt6rym słowa
moje nic spodobają się, ł(t6rzy IVog6łe niezadowoleni są z tego, co pisałem o odezwie stronnictwa narod.-demokratycznego, uważając, że niesłuE.znie ją
chwalę. Są to najpierw wszyscy ci, którzy, zetkną·
wszy się z lichymi członkami stronnictwa - a tych
widocznie jest po kraju wielu - utracili wiarę w
szczerość jego demokratyzmu. A potem ci, kt6rych
nauczyli patrzeć z uprzedzeniem zajadli przeci wnicy N.-Dek6w. - Dziwić się tej ostrożności ludu i
brakowi zaufania trudno. Zawodzono go tyle razy,
że niedowierzającym być musi. O to nie wolno mieć
żalu do ludu. Na zaufanie jego trzeba zarobić-i to
zarobić szczerze, nietylko słowami, lecz czynem. Narodowa dem okracja dała wiele dowodów, że pracować dla ludu umie. Je ś li IV pracy tej nie ustanie,
jeśli IV całej swej działalności stwierdzi te hasla
demokratyczne, jakie głosi w swojPj odezwie,-wtedy zyska zaufanie ludu.
Musi jednak strzedz się każdego kroku niedemokratycznego; musi, pilnując interesu całego narodu,
stawiać w życiu na pierwszem miejscu zawsze interesy ludu. A przytem musi wystrzegać s i ę wszelkich niby demokratycznych cZłonk6w, kt6rzy stronnic.twu stokroć \Yięcej szkody, niż pożytku, przynoszą.>

Z Towarzystwa Rolniczego.
Sekcja administracyjna P. T. R. powtórnie
do członków Towarzystwa z pow.
piotrkowsldego z wezwaniem i prośbą o przybycie do lokalu Tow. w dn. 1 września o godz.
10 zrana dla omówienia kwestji służbowej.
Z powodu małej ilości zebra.nych IV dn. 18
b. m. żadnych postanowień powziąć nie było
można. Odnośne postanowienia powiatu błońskiego, który jeden z pierwszych w kraju
opracował dla siebie normy wynagrodzenia,
będą służyły zebranym za temat do rozpraw
i przykład do zastosowania ze zmianami odpowiedniemi do miejscowych warunków.
zwróciła się
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R~da. To.'varzystw~,.rozesłała do ~roboszczów
guber n~l plOtrkowslneJ w~ór podama do władz
o za.łoz.eme kółka rolno l program prac. Do
pomleTIlonych wzorów została dołączona następuJąca odezwa'
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dowodzą wyraźnie że do poprawy og6lnych sto-
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(*) Powyborcza odezwa stronnictwa D.-N.
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sunków IV kraj u trzeba l;rzedewszystkiem oświaty
ciemnyoh warstw ludu i podniesienia jego dobrobytu. Dodając cegiełkę do gmacbu publicznych
usiłowań, my, jako rolnicy, mamy na celu rozwój
gospodarstwa wło ściańskiego, l(tóry osiągnąć może
my jedynie za pomocą zrzesl:eń rolniczych. Sprawą
tą zajmuje się i tniejąca przy Towarzystwie naszem sekcja drobnych gospodarstw. Przyświeca
jący nam przykład rozwoju k610k rolniczych wło'
ciańskich IV Poznaóskiem, owocnej pracy ich
nad podniesieniem kultury i stanu moralnego
tamtejszego włościaństwa jest, jak wiadomo, skutkiem gorliwego współdziałania Duchowień stwa
poznańskiego w zakładaniu i prowadzeniu kółek.
Mając niepłonną nadzieję, że i na ze czcigodno
Duchowień stwo przyczyni się do rozwoju k6łek,
załączamy przy niniejszym wzór podania o założe
niu kółka i program pracy II' kółkach wraz
z gorącą prośbą do szanownego księdza proboszcza
o poparcie tej sprawy i założenie w swej parafji
kółka rolniczego włościallskiego».

*

*

N aj bliższe zebrania * stowarzyszonych przewidywane są IV następującym porządlw: 1) w dn.
6 września o godz. 51 /2 zebranie Rady; odczytanie sprawozdania rocznego z działalności
Towarzystwa. 2) w dn. 7 września zebranie
Sekcji: rolnej (godz. 10 rano); sprawozdanie
z Iwnkursu d wuskibowców i z wycieczki do
Bujen. Hodowlanej (goJz. 10 'ano); pierwsze
zebranie. Leśnej-(godz. 3 pop.); pierwsze zebranie: program praey sekcji. Administracyjnej
(godz. 3 pop.): sprawozdanie z konferencji
służbowych powiatowych; kwestja zbierania
dauych statystycznych drobnej własności. Drobnych gospodarstw (godz. 5 1/2 pop.): program
odczytów; sprawy bieżące z kółek; stosunek
do Działu Handlowego.

*

*

*

Zwyczajne ogólne zebranie Oddziału Handlowego odbyć się ma w poniedziałek d. 24
września o godz. 3 po pol. w lokalu gmachu
T. K. Z. Porządek dzienny obejmuje: Wybór
przewodniczącego i sekretarza zebrania; sprawozdanie dyrektora zarządzającego z działal
ności Oddz. za rok ubiegły; sprawozdanie komisji Rewizyjnej; rozpatrzenie i zatwierdzenie
bilansu za rok ubiegły; projekt działalności
Od. H. na przyszłość oraz rozpatrzenie wniosku
o rozdzieleni u Od. H. gubernjalnego na poszczególne samodzielne oddziały handlowe powiatowe; projekt i zatwierdzenie budżetu na
rok przyszły; wybór prezesa Oddziału; wyhór
ustępującego członka zarządu; wybór komisji
rewizyjnej; wnioski członków .
W razie niestawienia się przewidzianej ustawą
ilości stowarzyszonych (2/3) zebranie odbędzie
się o miesiąc później.

- RellnktOI' naszego pisma p. Mirosław
Dobrzański, któremu lekarze-sp ecjaliści (z powodu zagrożonego wzroku) zalecili dłuższy
bezwzględny wypoczynek i kurację - po 6-tygodniowej nieobecności, w tych dniach powraca Jo

Piotrkowa i obejmuje nanowo swoje obowiązki.

Wiadomość ze Stt'ykowa nadesłana
nam w utiegłym tygodniu była mylną· Pies
wściekły nikogo nie pokąsał. List przesłany
nam z błędną informacją nosił podpis niejakiej
Lewandowskiej. Nazwisko prawdopodobnie sfał
szowane, albo położone na liście bez wiedzy
właścicielki. Na co kogo stać ...
- Zwło)w. Przed paru tygodniami magistrat tutejszy zwrócił się do Dyrekcji naukowej łódzkiej, przedstawiając do zatwierdzenia 5 polek na stanowisko nauczyci.elek w
szkołach miejskich początkowych. Dyrekcja
.dotychczas nie załatwiła tej tyle pilnej sprawy.
Nowy rok szkolny rozpoczyna się za dni
parę, a tymczasem wszystkie szkoły począt
kowe żeńskie (MM 1, 2, 3 i żydowska) są
pod kierunkiem rosy.J· anek- m. in. i te· która
. . '
J.
me tak dawno
za stosowne
karCIĆ
. uwazała
dO
, .
•
• •
surowo uczemce o zywaJące Się do llleJ po
polsku. Pod kierunkiem rosjanina pozostaje też
jedna ze szkół męskich (M 3).

oM 34

TYDZIEN

PIOTRKOWSKI

3

Niema chyba dwóch zdań, że od kier'ow- ' - Z powodu odpustu św. Augustyna w powodu zaczęli strzelać z rewolwerów; kul~
nictwa dziećmi naszymi winni być odsunięci Witowie, przypadającego na d. 2 września t. j. na szczęście, nie zraniły nikogo. Następnie stój:.
jaknajszybciej ci, którzy, choć tak łatwo umieją na przyszł q niedzielę, zarząd kolejki Sulejow- kowy l\1ichajłow wyjął z pochwy szablę i udezastosowywać się do zmiennych nastrojów sfer skiej, w celu udogodnienia komunikacji, uru- rzył nią dwukrotnie IV głowę i rękę przecIwwyższych, to jednak rzeczą jest więcej niż chomi do T
Jszczyna pociągi dodatl\Owe. Wycho- dzącą podówczas żonę buchaltera, p. Helenę
wątpliwą, czy zdołają odpowiedzieć nowym dzić one będą przed połu<lniem co pół godziny lVlartensową, zadając rany dość niebezpieczne .
wymaganiom naukowym i pedagogicznym, czeka. ze Starostwa; a po południu co godzinę z Usz- . Nabiwszy powtórnie wystrzelony już rewolwer,
jącym ich w szkole element,trnej polskiej."
czyna.
stójkowy l\1ichajłow zaczął ostrzeliwać gmach
-- (Nadesłaue). Przy zbiegu Szydłowskiej fabryki Johna przy ul.. Piotrkowskiej .M 219 i
- Siódma klasa w szkole męzkiej piotrkowskiej inż. Jacobsoua nie będzie prawdopo- ulicy z Polną za tunelem znajduje się placyk zranił w nogę majstra tej fabryki, p. G. DUdobnie w nadchodzącym roku szkolnym otwar- . miejski, mający przestrzeni kilkanaście sążni sego, Woroniecl,ij zaczął tłuc szablą szyby IV
ta. Dotychczas bowiem zgłosiło się do pomie- kwadratowych. Czy nie można byłoby na po- mieszkaniu parterowem domu M 243 przy ul..
llionej klasy zaledwie czterech kandydatów.
wyższym , 'p'lacyku pobudować halli, gdzie Piotrkowskiej. Zawiadomiony (\ awanturowaniu
_ Nowa szkoła męzka 2-1,lasowa, z 6-le- sprzedawane byłyby różne prollukty, tembar- się stójkowych, komisarz cyrkułu IV wysłał
tnim kursem powstaje w naszem mieście. Za- dziej, że właśnie w tern miejscu koncentruje oddział wojska, który obezwładnił l\Iichajłowa
kres nauk, jak nas poinformował kierownik się rzeczywisty targ we wtorki i piątki?
i Woronieckiego i odprowadził ich do aresztu
szkoły p. Gorczykowski, ma być zbliżony do
Bykowskie - Przedmieście jest tak zabu- przy cyrkule. Aresztowani stójkowi podpalili
kursu dawnej szkoły miejskiej, «Aleksandrów- dowane i zaludnione przeważnie przez świat leżącą w celi słomę i ogień stopniowo zaczął
ką» zwanej.
kolejowy, urzędniczy, a przytem i klasę robo- opanowywać cały budynek. Wezwano straż og_ Zarząd g'łówny Macierzy Szkolnej zło- tniczą, że zarząd miejski bezwarunkowo powi- niową, która pożar opanowała, poczem l\lichajżył kuratorowi okręgu naukowtlgo podanie o nien pomyśleć o przyprowadzeniu do należy .. łowa i Woronieckiego przeprowadzono, okutych
pozwolenie na otwarcie IV Królestwie Polskiem tego porządku sześciu ulic, łączących się z Szy- w kajdany, do więzienia przy ul.. Długiej.
całego szeregu szkół średnich i niższych. Dla dłowską. Ulice dotąd niezabrukowane, nieoświe«Kurjer Warszawski» objaśnia, że stójkowi
gub. piotrkowskiej zamierzone jest uzyskanie tlone, przedstawiają obraz rozpaczy.. W lecie pomienieni stawili się po pijanemu na posterukoncesji na 1 ośmioklasowe gimnazjum w Piotr- kurz, a na jesieni błoto nie do przebycia, nie nek swój i tam zaczęli popisywać się swoimi
kowie, oraz następujące jednoklasowe szkoły pozwala przedostać się tam z jednej strony czynami. Według relacji «Kurjera», M. i W.
początkowe: w Piotrkowie, Będzinie, Często- ulicy na drugą.
K.
mieli nawet wydać rozporządzenie strzelania
chowie (dwie), Pabjanicach, Łodzi (trzy), To- Do Piotrkowa zjechał IV tych dniach żołnierzom. Ci jednak odmówili im posłuszeń
maszowie (dwie), Radomsku, Bełchatowie, Cze- d.. r Wartołowski, mianowany lekarzem oddzia- stwa .
ladzi, Białej, Myszkowie, Mijaczowie, Leszczy- łowym drogi żel. Warsz.- Wied.
- Wicekonsul niemiecki baron von Lernach, Chojnatej Woli, Ząbkowicach, Zawierciu
_ Ks. biskup djecezji Kujawsko-Kaliskiej chenfeld bawił w ubiegłym tygodniu w Łodzi,
i Łazach.
wizytował tydzień temu parafję kurowicką. Na w celu przesłuchania poddanych niemieckich,
Po uzyskani u koncesji na gimnazjum pro- zaproszenie jednego z miejscowych włościan którzy Ilcierpieli podczas pamiętnego strzelania
.
jektowane jest podobno ohjęcie przez Macierz ks. biskup Zdzitowiecki udał się do chaty go- srodowego.
szkoły inż. Jacobsona . / ,
spodarza, który dostojnych gości podejmował
- Uodziua zabitego w Łodzi strzałem karabinowym Hermana Roche, poddanego angiel- Spl'awa sądowa o ze.branie stronnictwa miodem.
demokratyczno .. narodowego w hotelu LitewW J' f .
skiego, wystąpić ma z pretensją o odszkodowaoze OWle
pod Tomaszowem Rawl
:;kim, w grudniu roku zeszłego,
_ IV 2 tel'minie ski-m w fabryce
E. Michela wybuchnął strajk. nie w <wocie 75000 rb.
wyznaczoną została na 29 sierpnia r. b. Spra- Właściciel żądania robotników uwzględnił; ro- W Łodzi zabito d. 23 b. m. robotnika
wę rozstrzyga sędzia pokoju l-go rewiru m. b t·
. d l d
.
t · · ś Franka. Powodem zbrodni ma być, według
Piotrkowa p. Mołczanow . WyliczaJ'llc w J\~ 28 o OlCy Je nar o pracy me przys ępUJą l o 'et
wiadczaJ·ll. że nie przystlllJill dopol{ll.d n1'e zo «Rozwoiu», uchylanie się Franka od bezrobocia .
4 pociągniętych w tej sprawie do odpowiedzial'1:'
'1:
'1:'
'1:
J
ności, opuściliśmy dzierżawcę hotelu Litewskie- staną wypuszczeni z więzienia aresztowani
- Uewizje w Łodzi dokonywane były w
go, w którym odbywało się zebranie.
przez policję koledzy ich: Rybicki, Hej t, Za- ubiegłym tygodniu całemi ulicami. Tak np. dokoleski.
a
nano rewizji we wszystkich domach przy ul.
- Depesza kondolencyjna. Zarządzający
_ !{rólestwo Polslde ma dać IV 1'.. bież. Wilczej, Gołębiej i przy ul. Ell1ilji.
izbą skarbową piotrkowską, p. J ózefow iez, po
dokonanym zamachu na gen.-gub. warsz. Skal- 41647 rekmtów. Z lic7.by tej przypada: na gub.
-- Sprytni oszuści i naiwni fabrykanci.
lona, przesłał w swem własnem i niepytanych warszawską 7350, kaliską 4224, kielecką 3584, Czasy obecne nadają się bardzo do popełnia
(bo podwładnych mu) urzędników imieniu, de- łomżyńską 2736, lubelską 5120, piot1'kowską nia wszelkiego rodzaju szantażów i bandytyzpeszę kondolencyjną, na co, w odpowiedzi, rów- 5621, płocką 2890, radomską 3790, suwalską mu. Jedni podszywają się pod partje i braunież drogą telegraficzną, otrzymał podziękowa- 2833 i siedlecką 3499.
ningami wymuszają «datki», inni bawią się
nie od gen. Skałłona.
- Stanowislia sędziów gminnych z wy- w <<wysolcą politykę».. W Łodzi utworzyła się
_ Z Tow. Muzyc1.llego. Wobec tego, ż.e borów w 1906 r. mają prawo objąć: w pow. spółka, w skład której wchodzą jednostki, znane
ustawa Towarzystwa Muzycznego w Piotrko- laskim - w III okręgu: IV gminie Zelów-p. na polu działalności kryminalnej. Owi panowie została zarejestrowana, członkowie-założy- Karol Pospieszył, w gminie Wygiełzów - pp. wie zgłal:lzają się do fabrykantów, jako przed.ciele, wprowadzając ją IV życie, upraszają za Tadellsz Walicld i Michał Walicki, w gminie stawiciele partji «żółtego socjalizmu», oświad
naszem pośrednictwem w::lzystkie osoby, któ- Buczek - p. Kazimierz Prusflki; w V okręgu: czając, iż mają stosunki we wS7.ystkich parrym l eży na sercu rozwój muzyki w naSlem w gminie Chociw-pp. Józef Zaleski i Tadeusz tjach robotniczych i proponują załagodzenie
mieście i zjednoczenie licznych a rozproszonych Wyganowski, w gm inie Pruszków-pp. Kazi- nieporozumień za paręset rubli (setki... w miasił muzycznych w jedno ognisko,- o zebranie mierz Jakóbowski, Karol Sulimierski, Adam Tę zamożności firmy), biorąc pieniądze do Idesię w lokalu Towarzystwa Cyklistów (ul. Ka- Sulimierski i Aleksander Nering, na kandyda- szeni i.... rozbijają się po lupanarach, knajpach
liska, dom SS. Zaleskiego) w dniu 9 września ta-p. Kazimierz Korzuchowski; w. pow. b§- etc . I nic nie byłoby w tern na dzisiejsze czar. b. w niedzielę na godzinę 4-tą po południu dzińskim -w, V okręgu : w gminie Zarki--pp. sy dziwnego, gdyby nie to, że znaleźli się, wedla zorganizowania i ukonstytuo\~ania Towa- Franciszek Swiderski i Jan Kijawski Yel Ra- dług zapewniellia «Rozwoju», fabrykanci, którzy oszustom wierzyli i żądane sumy wypła .
rzystwa i dokonania wyboru członków zarządu. kowski.
Przed tym terminem kandydaci na członków
-, Czasowy generał-gubernator wojenny cali. Ale i to pono na ch wHę ouecną nie
Towarzystwa winni się zwracać o zapisanie piotrkowski wydał rozporządzenie, aby strzela- nadzwyczajność.
ich i informacje do członl(ów-założycieli, a mia- nie w towarzystwach strzeleckich odbywało się
- tV Łodzi panuje tyfus. Według donienowicie do pp. Anton iego Cieślewskiego, Ed- pod dozorem policji i aby o każdej takiej za- siel'l «K ur. Polskiego » zaszło wiele wypadków
munda Gerbera, Romualda Gór8kiego, Włodzi- bawi e donoszono mu w czasie właściwym..
śmierci.
mierza Kańskiego i Feliksa Nowickiego.
- Allwholizm w Łodzi. Według wykazu
W Pabjanicach 'l'ow. wzajemneg'o
__ Skazani za strajk pocztowo-telegraficzny dochodów w ·łódzkim składzie monopolowym, kredytu zamknęło rok 1905 czystym zyski em
w zimie r . z. urzędnicy miejscowego oddziału obejmującym swoją działalnością powiaty: łódz- rb.. 5,041, na 5% dywidendę przeznaczono
pocztowego, po uprawomocnieniu s ;ę wyroku ki, łęczycki, brzeziński i część łaskiego, wypi- rub. 3,193. W roku 1904 zysk wyniósł
sądu okręgowego, rozpoczęli odsiadywać swą ty w ciągu pierwszych pięciu mi esięcy r. b. rub. 5,738 dywidendę wydzielono także w
karę: p. Słowikowski 3-tygodniowy areszt w a- wódki i spirytusu za 2,013,585 rub. 42 kop. stosunku 5% •
reszcie gminy IV Wożnikach; p. ZieIil'lska, W porównaniu z rokiem ubiegłym wydawano
- Eks-ksiądz Slwlimowski w Dobrej goz domu Wolska, w Rudce, pow. radomskow- miesięcznie o 125,415 rb. miesięcznie więcej. spodaruje po dawnemu, pomimo wyroku sąno 
skiego; p. Ostaszewska zapłaciła rb. 30. P. Gru- Na terytOljum działaluości składu monopolo- wego, którym został odsądzony od kościoła.
SZCZyilSki i p. Górecka zaapelowali do izby wego w Łodzi przepijają mieszkallcy miesięcznie Obecnie ukończył już budowę kościoła murosądowej w Warszawie..
402,707 rb. 8 kop.
wanego na miejsce drewnianego. Dozór koś- Oryginalny zarobek. W jednej z kar- Stójkowi na postel'lmkn. Z pogrzebu cielny, jak piszą do «Klir, Warsz.», wraz z
czem na krańcu Piotrkowa prowadzony jest zabitego przez. niewiadomych sprawców straż- prawowitym proboszczem ks. Gąsiorowskim,
oryginalny «handel» szkłem od wódId. Oto za uika fabrycznego Wakuluka wracali nieda\\'- kilka razy już udawał się do naczelnika i guzwracane puste butelki po wódce, zamiast z wro.. no w stanie podchmielonym stójkowi cyrku- beroatora, co pociągnęło za sobą kilkakrotną
tu napisanej na butelce, stosownie do jej wiel- lu IV-go w Łodzi: Michajłow i Woronieckij. wizytę delega ta urzędow ego - bez widocznych
kości, ceny, płaconej jako zastaw, wydają ciast- Stójlwwi ci, dosiedłszy do zbiegu ulic Radwań- jednak skutków. Jednocześnie mankietnicy podlm groszowe, najwyżej bułkę za 2 grosze.
skiej i Piotrkowskiej, niewiadomo z jakiego burzani z kazalnicy przez Skolimowskiego te-
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l'oryzują katolików i nie dają spokoju ks. Gą-siorowskiemu, zarządzając pogromy jego mieszkania i grożąc śmiercią właścicielowi cp.aty,
w której proboszcz mieszka.
_ Policmajster Częstochowy obwieścił
mieszkańcom tego miasta, że «z powodu częstych nocnych kradzieży i napadów na rządowe i prywatne instytucje, na mocy obowiązującego postanowienia tymczasowego generałgubernatora. piotrkowskiego z dnia 24 grudnia
1905 r., osoby przechodzące i przejeżdżające
przez miasto po 11 godzinie w nocy będą musiały się legitymować, a osoby nieznajome policji będą rewidowane».
- W Częstochowie dnia 20 b. m. zabito
przy ulicy . Krakowskiej starszego policjanta.
Sprawca zbIegł.
- I{o~·espondent. z ~adoJl1ska do ~<Dz\~onu PolslClego» uskarza SIę na trudnośCi, z Jakiemi połączone jest tan~ ~dbieranie lis.tów poleconych. Po każd~ ta~1 lIst tr~e~a s~ę zgłaszać na pocztę; aWIzaCJę o nadejśclu lIstu odbiera si~ z ldl.kun~stodniowem opóźnieniem;
na poczcIe godzlllaml czekać trzeba na wydanie l i s t u . ,
. - Ze .s~osnn~o\~ pocztOWYC~l. W «Gazecl.e Pol~kJeJ» ,znaJ~ujemy następuJą~e «zapytame» ~leszkanca Zarel., p. J., rzucające clek.awe śWI~tłO na stosunIn poczt~we \~ Kr~lestwlC:
1) l\Iwszkamy w odległoścIU 5-10 wiorst od
stacji l\lyszkó-w, kOI.ei,Warszawsk? Wie~eńskiej ,
~I,ąd poczta codzzen przychodZI d? Zarek,. a
Jednak gazety z Warszawy otrzymujemy dopJe1'0 na trzeci dzień po wyjściu, zamiast na drugi jakby się nale~ało ~podzie.wa ć . Miejscowa
poczta tłumaczy, ze to Jest WIna złego rozkładu pocztowego, ~e te g~zety . zabiera .podobno
z Warszawy pociąg kU:Jel~sk!, zawo~1 do Sosnowca(?l), tam segregują Je I \~ysyłają do lVIys.zkowa. ~ powrotem wtedy,. kJe~y poczta .do
Zarek JIlZ odeszła.. ~o zrobiĆ, azeb~ tę Ś~leszną prak.tykę zml~mć? ~zy RedakCja moze o
to wystąP?Ć cz~ nlleszkanc.y? dlaczego n~przykład ImrJer me pozostawla gazet Jla Zarek
na stacji w Oz§stochowie, zkąd następnyrp. pociągiem pocztowym mogłyby przyjść do 1\1yszkowa?
. .
2) Mamy na mleJs:u pocz.tę, odległą od telegrafu w .l\:IyszkoWIe 5 WlOrst~ zaś od .M.yszkowa do Zarek są słupy tele[Ol1lCZI~e pry\~atne, które mogą być oddane bezpła~me do u~yt~
ku telegr~fu rządo.wego.. Co nalezy uC~ylllć.~
do kogo .SIę zwrÓCIĆ, ~zeby przy naszej stacJI

po~ztO\YP:J uzysk~ć stację telegraficzną, a ~J1'zy-

naJ?nmeJ tetefomczną z prawem podawama na
tej ostatniej depesz do najbliższego telegrafu?
- "Uprzyl\rzelli cudzoziemcy". W ubiegły wtorek wydalono z Katowic i odsta wiono,
P?d ~skortą t~'zech żandarmów, d.o Sosnowca
SIedmIU robotlllków z Królestwa «Jako uprzykrzonych cudzoziemców». W jalci sposób robotnicy ci Niemcom się uprzykrzyli, to trudno
stwierdzić; «Głos Zagłęb ia» jednak wyraża
przypuszczenie, że domagali się praw swoich,
110 i tern się Niemcom «uprzykrzyli» .
- Pożar. W d: 19 b. m. we wsi Wit6w gm. Usz.
czyn pow. piotrkowskiego wynikł pożar, 1(t6ry strawił
zabudowania, zaasekurowane na imię Hoclta Kotasa, a
mianowicie: dom mieszkalny, sto dolę, stajnię, oborę i
piwnicę· Nadto spłonęło żywego i martwego inwentarza za rb. 2137.
a
~,

Z DALSZYCH STRON.
Nowe przepisy (tymczasowe) z marca
r. b. o stowarzyszeniach, nie dotyczą, weUług
wyjaśnienia senatu, stowarzyszeń i zwiqzków
powstałych dawniej. O częściowe zmially w ustawach takich związków mogą występować
w przepisanym porządku same tylko stowarzyszenia i związki; jeżeli zaś pragną działać na
całkiem innych zasadach, mogą rozwiązać się
w sposób ustawą wskazany, aby następnie zawiązać się w odmienny sposób na zasadzie
przepisów marcowych. Co do ustal\" wzorowych
(normalnych) to zachowały one moc swoją, ale
dla stowarzyszeń i związków o charakterze
ogólnym przestały być obowiązlljącemi; dla
stowarzyszeń natomiast mających na widoku
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zyski (Tow. pożyczkowo-oszczędnościowe; wzaj.
ubezp. od ognia) zachowały również moc obowią:wjącą·
Zmiany w ustawach swoich dawniej zatwierdzone związki i stowarzyszenia wyjednywać. mog~ bąd~ u \~ładz, które odnośne
ustaw! ~Iegdys zatwIerdzIł!, bądź w porządku
przewIdzIanym przez przepisy marcowe.
- Do biskupów i księży katolickich według orzeczenia senatu przy wydawaniu paszportów zagranicznych należy stosować wszystIde przepisy, obowiązujące względem urzędni
I,ów cywilnych. Między innemi stosowany ma
być odtąd do duchowieństwa przepis o ulgowych paszportach dla urzędników, którzy wysłużyli 20 lat.
- Zarząd główny Macierzy szkolnej, uzyskawszy zarejestrowanie ustawy swej w
Warszawie przez warszawski urząd związków
i stowarzyszeń, rozesłał do gubernatorów w
Królestwie Polskiem kopję swej ustawy, z zaznaczeniem, że, zgodnie z brzmieniem ustawy
zarejestrowanej w Warszawie Macierz szkolna ma prawo rozciągnąć ' swą działalność na
całe Królestwo Polskie.
Czterech gubernatorów, a mianowicie: siedlecki, lubelski, suwalski i łomżyński, odesła
li ustawę z odpowiedzią, że ustawa, zarejestrowana przez warszawski urząd do spraw z\l'ią
zków i stowarzyszeil, może obowiązywać jedynie w gllbernji warszawskiej, o ile zaś l\1acierz szkolna chce rozciągnąć swą działalność
na inne guueroje, musi poudać ustawę swą
ponownej rejestracji we właściwych urzęuach
gubernjalnych.
Ponieważ z twierdzenia tego wynikłoby, że
instytucja, zalegalizowana w Warszawie, może
uznana być nie za legalną w sąsiedniej gubernji Królestwa Polskiego i ponieważ zatwierdzone w dniu 17 czerwca 1906 r. tymczasowe przepisy o związkach i stowarzyszeniach
o podobnych ograniczeniach nic nie mówią,
zarząd główny Macierzy szkolnej wysłał do
I-go departamentu senatu rządzącego skargę
na postępowanie czterech powyżej wymienionych gubernatorów.
Charakterystyczna jest okoliczność, że trudności czynione są przez gutJernatorów w gubernjacll z ludnością mieszaną (jakkol wiek w
nieznacznym stosunkowo stopniu). «Istinno»
rosyjski duch owiewa tam działaczów państwo
wych widocznie najpotężniej; najtrudlliej też
im, wskutek tego, pogodzić się ze ~mianami,
które przyniosło życie. Jakże błogo było bez nich
za dawnych dobrych czasów! Ale «dawne, dobre czasy» minęły bezpowrotnie i żaden cud
nie powróci ich do istnienia. Z faktem tym
prędzej czy później apostołowie ciemnoty pogodzić się będą musieli nolens volens.
- "Nowoje Wremia" o szkolnictwie w Królestwie. Korespondent warszawski gaz. «Now.
Wrem.» w ten sposób maluje położenie obecne
uniwersytetu warszawskiego.
~Położen i e uniwersytetu warszawskiego wobec
nadchodzącego roku szkolnego można uważać za
zupełnie wyjaśnione. W tym samym czasie, gdy
in?e nniwers~tety rosyjskie za l'pan? są podani~mi kandydatow, pragnących zostac studentami,
tutaj do dnia [4 sierpnia złożono zaledwie 26
podań na wszystkie wydziały (21 od żydów, l od
prawosławnego i 4 od katolików), a przytem do
podań dołączono nie dokumenty, tylko kopje ich.
Swiadczy to, że nawet te osoby tak mało wierzą
w możliwość wznowienia zajęć w uniwflfsytecie
warszawskim, iż uznały za lepsze odesłać dokumenty do innych uniwersytetów, tu zaś przesłać
tylko podania «na wszelki wypadek». Teraz nie·
podobna już liczyć na znaczne zwiększenie s i ę
ilości podalI, gdyż termin przyjmowania ich upły
wa w dniu 23 sierpnia, to też kwes1Ję r ozpoczę'
cia zajęć w uniwersytecie warszawskim należy
uważać za rozstrzygniętą w kierunku negatywnym:
tutejsi profesorowie nie b ędą mieli komu wykła
dać, i rosyjski ośrodek wyższego wykształcenia
\V kraju nieczynny będzie już trzeci rok. Ten sam
los czeka również tutejsze instytuty: politech niczny i weterynaryjny. Na zjeździe" lipcowym organizacji bojowych tutejszych nacjonalistów postanowiono wzmocnić bojkot szkół moskiewskich;
bardziej umiarkowana część nac,jonali tów działa
w tym kierunku, aby założyć jaknajwięcej szkół
polskich .»
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Rada ministrów u;mała,
przepisów z dnia
3-go kwietnia r. 1892 o karach za tajne
nauczanie w gubernjach kraju zachodniego
i Królestwa Polskiego. Utraciły one już swoje
znaczenie z powodu wydania praw z d. 17-go
kwietnia i l-go maja r. 1905 i z dnia , 22-go
kwietnia 1'. 1901); na których mocy wykład
religii katolickiej w języku polskim, oraz
języka polskiego w szkołach wspomnianych
miejscowości już dozwolono.
- Obowiązujące postanowienie. Gen. gub.
warsz. wydał rozporządzenie, mocą którego
będą karani
więzieniem do 3-ch miesięcy
wszyscy, którzy wobec zamachu na życie
osób urzędowych, nie podadzą pomocy zagrożonym, lub tJędą się uchylać od zeznalI.
Po

.łyżeczce...

~a właściwe znieść ważność

Usprawiedliwić

bezczynność

świadków

może

ty? niebezpieczeństwo ich życiu grożące.
-. Nauczyciele rosjanie szkół ludowych
w Królestwie, Polskiem mają zamiar zwołać
w Warszawie ~jazd dla rozważenia swego stanowiska w przyszłości. Wielu z nich pragnę
łoby być przeniesionymi do Rosji, lecz są ku
temu przeszkody natury prawnej i mateljalnej .
Nauczyciele ci pozostają na emeryturze polskiej i w razie tranzlokacji do Rosji tracą swe
prawa do niej; prócz tego nauczyciele nie posiadają prawa do pensji rocznej etatowej przy
uwolnieniLl ich ze służby. Wobec tego nauczyciele ci mają domagać się nadania im praw
do emerytury i pensji przy uwolnieniu; inni
zaś żądają pozostawienia ich na obecnych p:)sadach do czasu wysłużenia emerytury. Gminy
zaś pragnące posiadać nauczycieli polaków powinny wypłacić rosjanom pensje do czasu wysłnżenia emerytury.
- Drugi zjazd prefektów odbywał się
w ubiegłym tygodniu w Warszawie.
Obrady zagaił ks. pref. Choiński, przewodniczący delegacji, wybrauej przez zjazd często
chowski, za której staraniem odbywa się zjazd
obecny. Ks. pref. Choiński zawiadomił zebranych, że deputacja, wysłana przez delegację
do J. K ks. arcybiskupa warszawskiego, zło
żona z ks. prałata Bączkowskiego, prefekta
z Kijowa, ks. pref. Grochowskiego i ks. Niedzielskiego z Warszawy, otrzymała dla zjazdu
błogosławielIstwo J. K, l,tóry na swego delegata do zjazdu wybrał ks. Niedzielskiego.
Na propozycję delegacj l przez taj ne głoso
wanie wybrano na przewodniczącego ks. rektora
Jana Gralewskiego, ktMy na asesorów pow.ołał ks. kanonika Sokolika z Kampinosa
i ks. kanollika Scipio deI Campo z Siedlec,
na sekretarzów zaś ks. profesora J amiołkow
skiego z Warszawy i l,s. profesora Cicsielskiego z Częstochowy .
Następnie dyskutowano nad referatem ks.
Gacka z Kielc o «stosunku prefekta do rad
szkolnych», ks. Szabelskiego z Piotrkowa o
«zwyczajar.h i praktykach religijnych,;, ks.
Szkopowskiego o «projekcie zrzeszenia prefektów».
Potem nastąpiły długie narady nad programem dla szkół średnich.
- Wybrano komisję dla obrad nad programem
rei igji dla szkół wiejskich i miejskich elementarnych, oraz nad kursem ltistorji Kościoła.
Zamiast zaprojektowanego na zjeździe Często
chowskim Związku prefektów, postanowiono
prr.ystąpić, na wniosek ks. Szkopowskiego, jako
koło prefektów do Stowarzyszenia nauczycielstwa polskiego».
- Legalizacja spółek włościańskich. Gubernator warszawski polecił naczelnikom powiatowym zobowiązać spółki włościallskie) założolle na, mocy specjalnych umów rejentalnych, jako spółki firmowo-komandytowe, do
przedstawienia swoich ustaw do legalizacji na
mocy przepisów o spółkach i kooperacjach.
- Zagadkowy zamach. Tydzień tem!! dokonano zamachu na generał-gubernatora warszawskiego generała Skałłona. W chwili kiedy
generał S. wracał od wice-konsula nicmieckiego przez ulicę Natolińską z niezaruieszkałe
go domu pod J\~ 12 rzucono 3 bomby, z
których pierwsza upadła na karetę SIc, ąle
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wybuchnęła; dwie następne wybuchnę- Do Brzostówki w pow. lubartowskim
ły, ale rzucone były zbyt póino, oy módz wy- przyszło, według relacji «Narodu», kilku ludzi,
wrzeć zamierzony skutek, wskutek czego ge - którzy miejscowym gospodarzom zapowiedzi.eli
nerał-gubernator ocalał.
Rzecz ciekawa, że początek rewolucji. l\liała się ona rozpocząć

nie

przed wyjazdem S. do Belwederu nie izolowano, wbrew zwyczajowi, ulic. Sprawców nie
schwytano; choć poddano szczegółowej rewizji
wszystkich mieszkaIlców polJlizkich domów i
aresztowano koło 40 osób (a w tej liczbie podobno-SO-letnie kobiety). Nie schwytano ich,
mimo, że żołnierz posterunkowy, natychmiast
po wybuchu, stanął w bramie domu i nikogo
zeń nie wypuścił (nie wyłączając stróża)!
Zamach na gen. S. miał miejsce w kilka
dąi po pogromie posterunków policyjnych w
Królestwie, które według pogłosek zachwiały
stanowiskiem gen.-gub . warsz.
- Stan wojenny w Warszawie został ob 0strzony przez nowe rozporządzenia dotyczące
ruchu ulicznego oraz handlu. Zabroniono sprzedawać pojedyńcze numery gazet na ulicach.
Rewizje dol\Onywane bywają nadzwyczaj często
i przybierają, nic po raz pierwszy zresztą, formy brutalne. Dość powiedzieć, że wojsko spotyka u wrót Powązek uczestników pogrzebu i
poddaje wszystkich szczegółowej rewizji.
- Towarzystwa rolnicze, chcąc przekonać
włościan o pożytku nawozów sztucznych, uchwaliły dokonać doświa.dczeń z nawozami przy

udziale kółek włościańshch i w tym celu zabezpłatnie rozsyłać im nawozy. Kiedy
dowiedzieli się o tern udziałowcy jednej z fabryk zuzli Thomasa w Berlinie, u której tutejsze towarzystwa rolnicze nabywają nawozy,
wnet wyznaczyli, jak donosi «Kur. Lit.», 3000
rb. na zakup zuzli dla wysłania ich bezpłatnie
kółkom rolniczym włościańskim w Królestwie,
wraz z objaśuieniem jak należy używać tego
nawozu. Wyrachowanie przemysłowców berliilskich jest dość proste. Wiedzą oni, że po pierwszem doświadczeniu włościanie zaczną nabywać nawozy, a to przysporzy fubryce nowych
i licznych nabywców.
.
.
,
- . Tow. Pszczelnlczo-~grodnlcze w ~Varsza.wJe urządz~ we w~'ześll!u kur~a zdoblllctw~
kWIatowego. oraz zuzytkowyw~llla owoców l
warzyw .. "PIe~;~sze o?bywać Się uędą od 10
do 14 \: I ześ?la, druglB od d. 1.9 do 29 .t. m.
Opłata,Jak z~ Jedne t.ak ~a drugIe, \~ynoslć ma
10. ~ub. ZapISy pr~YJmu~e kancelarJa Towarz.:
WIejska 12 w WalszaWle..
. .
---: W Antopolu, IV gUb: sledleck~eJ, na zebramu u u. posła Zalewslnego, w dnll1 5 b. m.,
powstał projekt zawiązania «8ła.watyck i ego
Koła Macierzy Szkolnej» dla założenia szkółki
polskiej imienia byłego posła Józefa Blyskosza.
Nazwę tę-jak informuje «Tydzień Podlaski»nadano powstać mającej szkole dlatego, że
Błyskosz zaofiarował na nią oszczędności swoje z djet poselskich. Byli posłowie-koledzy, zachęceni tym czynem, dołożyli do tej ofiary 2000
rubli, z czego powstał fundusz zupełnie wystarczający dla istnienia szkoły.
.
. . .,
częły

-

.Gru~a przed~lęblOrcow sl~dczych, J~k

donosI «V\i arsz. Dmew.», sta.ra SIę o konceSję
na założenie w Warszawie prywatnego biura
śledl:zego, któreby przepro~vadzało śledztwa. w
sprawach ch.arakteru krymlllalllego, naturalllle,
na żądanie osób interespwanych i za odpowiedniem wynagrodz~n~em ..Swiade~two. niedoł~zt~va
władz obecnych I Ich llleodpowlBdzJalnośCl-Jakiego dotychczas nie było może.
- W Siedlcach zabito d. 21 b. m. policmajstra.
_ Prawosławne duchowieństwo chełmskiej
djecezji, dowiedziawszy się, że władza wydała
odpowiednie pozwolenie na przyjazd z Galicji
do gub. lubelskiej i siedleckiej kilku ks. l.Jazyljanów w celu głoszenia kazań w kościołach,
zwróciło się do swej władzy z prośbą o wyjednanie w Petersburgu rozkazu, aby odtąd przyjazd do tych dwóch gubernji księży bazyljanów ,
jak również innych duchownych katolickich z
Galicji był surowo wzbroniony, oraz, aby w
obrębie eparchji chełmskiej nie wolno było im
odprawiać nabożeństw w kośc iołach katolickich
nawet bez kazań.

od ... podpalenia dworu w Brzostówce. Przestraszeni włościanie pozamykali się ze strachu
w chałupach, a ldedy rano wyjrzeli na świat,
obaczyli d wór nietknięty; ale w oborach chłop
skich hrakowało kilka sztuk bydła.
- Wandalizm. W :Myszyńcu Starym zllajduje się przy kościele starożytna dzwonnica
co oznacza, że nawet rządowa komisya archeologiczna uznała ją za godną opieki i zachowania. Innego atoli jest zdania proboszcz
miejscowy, ks. K., który już przed paru laty
postanowił zburzyć dzwonnicę, rzekomo przeszkadzającą mu w wybudowaniu nowego kościoła. Narazie jednak Kurpie gorąco zaprotestowali przeciw niszczeniu tej starej pamiątki. Ol.Jecnie wszakże,
ulegając żądaniu
proboszcza, gotowi są przyzwolić na wszystko.
- Zesłanie księży. «Dziennik Wiletiski»
informuje że gubernator wileński zażądał od
biskupa wileńskiego skazania kilku księży
w ·pow. trockim na deportację. Ponieważ ks.
biskup nie zgodził się na to władza cywilna
zwróciła się w tej sprawie do ministra spraw
wewnętrznych, który świeżo polecił jakoby
«deportację doprowadzić do slwtku».
- Skutki ukazu o tolerancji. J ak pisze
«Now. Wremia», w ostatnich czasach coraz
częściej zdarzają się wypadki przechodzenia z
prawosławia na inne wyznania. Według wiadomości, zaczerpniętych z konsystorza rzymskokatolickiego mohylewskiego, w samej tylko archidjecezji mohylewskiej, obejmującej z prowincji dawnej Polski gubernje: mińską, mohylell'ską i witebską, przeszło z prawosławia na
katolicyzm 20061 osób, przeważnie z pośród
włościan i drobnej szlachty.
.
...
(
..
L.wow Obc~o~zlł llledawno 59 r?czn~cę
str acenm na szublenlCy członl~ó\~ Tow.arzy~t va
Demokratycznego-Teofila WIślllowslnego l Józefa Kapuścińskiego.
«Wiek Nowy», pisząc o rocznicy, zachęca iść
drogą przez Teofila Wiśniowskiego wskazaną
i przypomina napis na pomniku:
«Kochad wszystl<ie stany! Kochaj kurną chatę, idź z sercem miłości i poświęcenia pełnem
pod strzechę słomianą! Nie żałLlj ni tej szarej
pracy codziennej, ni cierpień, ni trudu, ni cichych łez, ani majątku, ani życia nawet!»
W Ik d' . .
k W l' I· .
,~ .a ~ zl.ecl o ~ęz~ " .
ro \~.Anez~cym
l ząd pIuslu ~[)l.ó~~ II .szkołach I~ , . I ,zt,\ ~ .do
r,eszt~ !l~ul~ę rel~g)I. IV Języku ~olsl~IJ ! 1. .D ClzIe ICLno ~eJ JU~ .''! llle~Vlelu ty~ko. szkoł.lch 1 to n~
st~~llIU ~aJnI~sz~m.'. obecme ,l. to ska,so" ano I
dZlS, ~a" e~ \\ n~Jnl.zszych oddzlałac~ szkoln~ch,
sześc~ole~llle dZlBCI .mu~zą odmaWIa? pac~e~.z
po lllemICcku, po lllemle?ku uczyć .Slę r.eIIg]/.
Ogó~ Sp?łecz:ństwa p.olsl~le.go w. KSI:Z~Wle odpow~edZlał n,t .to antlpolsl~le zarządze?te. wprawdzIe głośneml protestamI, ostateczllle Jednak
przyjął to, jako rzecz, której na razie odmienić lub odwrócić nie można.
W kilkunastu atoli gminach zbuntowały się
przeciwko zarządzeniu temu polskie dzieci same. Oświadczyły one nauczycielom, że pod ża
dnvm warunkiem religji w języku niemieckim
uczyć się nie będą. W miasteczku l\Iosinie
np. w W. Ks. Poz. zagrożono dzieciom, że
jeżeli nie będą religji uczyły się w języku niemieckim i pacierza odmawiały w tym języku,
to zmuszo~e zo~taną do uczęszc.z:nia cl~ s~ko:y ?O 16. loku zycm..Pod t~ .wozbą dZlOCI n~
ra~16 WZIęły. rozdane lm kSlązlu, .ale n~ drugI
dZlBń przylllosły Je.z powrotem I r~uClly ,pou
katedrę· W po~udn.le. przybyły. matl~l ~ prot~
stem. ~a trzeCI ~zIen wszys.tloe d~lecI, pomlmo gróz.b naUCZYCIela, odmÓWIły paCIerz ~o ~ol
sIm: Juz w 9 szkołach w W. Ks. Pozn~ns.loem
w~[ owadzony zo~tał dl,a ?pornycb dZlecI codZlenny dwugodzmny areszt.
- W Szczytnie we Wschodnich Prusach
powstało, jak o tern pisaliśmy, pismo polskie
«Mazur» . Pisząc o nowem piśmie centrowem
«Germania» takie czyni uwagi:
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Bardzo prawdopodobnem jest, że niedługo doczekamy s i ę sprawy mazurskiej. Ostatnie wybory
do parlamentu w Szczytnie i Sądzborku dowodzą,
że na Mazurach bynajmniej nie brak mateJjalu
dla polskiej propagandy. Przesunięcie stosunków
w podobny sposób, jak się stało na Górnym Ślą
zim ze szkodą centrowców (tj. niemieckich kat.olików) mogłoby także nastąpić na Mazurach ze
szkodą konseflYatyst6w niemieckich.
Cbłop mazurski prawie nigdzie nie posiada zastępstwa, ani w parlamentach, ani w sejmikach
powiatowych. Wszędzie panuje wszechwładnie wielka własność ziemska. To też w ostatnim czasie
zakupili Polacy kilka obszarów dworskich. Ceny
ziemi na Mazurach nie są jeszcze tak wygórowane, a stosunki robotnicze są pomyślniejsze, niż
w Prusach Zachodnich i IV Poznańskiem. Rząd
tworzy wprawdzie no\\'e obszary dworskie rządo
we (domeny) i popiera parcelację Wschodnio-pruskiego Tow. Ziemskiego, ale całej własności ziemskiej wykupić nie jest wstanie.»
- W Witkowicach, jak donosi «Dziennik
Cieszyński», około 600 metalowców wystąpiło
z organizacji socjalistycznych. Dawny przywódca socjalistów, Soukop, wszczął ten ruch. Wydał on broszurę IV 2 językach: polskim i niemieckim, w której zarzuca przywódcom socjalistycznym przekupstwo i nieuczciwość.
- Pruski konstytucjonalizm. Jeden ze stróżów nocnych miasta Etin otrzymaj, jak donosi
«Dziennik Powszechny», następujący z magistratu d-okument: «W d. 9 marca r. z., podczas odbywających się tutaj wyborów reprr,zentantów miejskich głosowałeś pan, choć jesteś urzędnikiem, na kandydata polskiego. Ponieważ to nie zgadza się z interesem narodo\\'ym, przeto masz pan w przeciągu pięciu dni
przedstawić powody, które pana do tego wyboru skłoniły.»

-

Z prawosławia na katolicyzm. Grecko-

biskup, Antycllymos Amassii w
Azji mniejszej, starzec 70-letni przeszedł na,
katolicyzm.
prawosławny
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< Tydzień Podlaski ,. Leży przed nami tak zatytułowane pismo polskie, które w d. 18 sierpnia zaczęło wychodzić w Siedlcach: <Siedlce, 18 sierpnia
1906 r. Pod tą dalą, piszeredakcia IV słowie wstę
pnem. witamy po raz pierwszy drukowaną mową
polską naszycb współziomków Podlasiaków. Ze wzruszeniem wymawiamy te proste wyrazy w języku oj-

czystym, bo po tylu latach ciężkiej walki kulturalnej możność wypowiadania się publicznie w tym ję
zyku wydaje się niby niespodzianką: jeszcze przed
rokiem nikt o niej nie marzył».
W samej rzeczy, jak o tern wspominaliśmy kilka
lat temu, wszelkie sl-uania o uzyskanie koncesji na
wydawanie w Siedlcach pisma polskiego-spotylmly
s i ę z nieodwołalnem veto władz rosyjskich. Nie pozwalały one nawet na wydawanie IV Siedlcach jednorocznika, a przygotowany w r. 1893 do druku
tomik takiego wydawnictwa został w rękopisie, jak
o tem informuje «Tydz ień Podlaski» w M 1, skonfiskowany prze7. cenzurę. «Tydzień Podlaski» podpisuje jako wydawca· redaktor p. Wacław RaczY{lski. Nowemu koledze w zmudnej pracy publicystycznej na prowincji ślemy gorące życzenie powodzenia.
- <Przeglądu Filozoficznego > zeszyt II i III za r.
b. zawiera rozprawy konkursowe J. Łukasiewicza,
(nagrodzona), WL M. Kozłowskiego, St. Kobyłeckie
go i St. Bobińskiego «O Przyczynowości». Prócz tego pomieniany zeszyt zawiera przegląd nauk poszczególnych, autoreferaty, sprawozdania, przegląd czasopism, oraz wiadomości bieżące.
-- < Tydzień Polski , wychodzący jako dodatek do
d{.urjera Polskiego» w J\'2 14 zawiera opowiadanie
tCórka kata», powieść J. Dzieszl\Owskiego «Uniweral t,etmański», romans «Dw ie sułtanki», oraz opis
ucieczki więźniów z wyspy Djabelskiej.
- <Naród> w 23 dodatku niedzielnym zamieszcza:
«Jasne dziedzictwo» (Komisja edukacyjna, Izba edukacyjna, Macierz Polska) p. Marcina; «Szlachetna
zemsta» ks. Loricha (który, wydalony jako obcy poddany z granic Ks. Poznańskiego, zlożył cały swój
majątek na rzecz Tow. nauk. im. Marcinkowskiego)
«Najświętsza MaJjo» wiersz W. Karolego; «Zloty
wiek chlopa w Polsce» p. d-r St. Kutrzebę.
_.- <Myśli Polskiej > M 21 zawiera: artykuł wstę
pny «Paląca kwes~a» (w sprawie szkolnej); A. Sadzewicza-«Z współczesnej wsi rosyjskiej »; K. Lutosławskiego -«Wolność wychowania i nauczania»;
K. Glińskiego-«Z bezsennych nocp; Wł. Jabłonow-
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- <D emokracja Narodowa i jej zasady>-książecz
skiego-«Poeta i cień» (J. Kasprowicz «O bohaterskim koniu»); T. G.-«Żydzi IV świetle nauki»; J. kil. wydana nakładem ~Narodu) i zawierająca odbiL.- « Postęp Ameryki», «2 tygodnia»; «Uwagi.; tki artykułów umieszczanych w tem piśmie wraz z
d-r W. Halm - «2 literatury dramatycznej» Varia. odezwą stronnictwa D.-N. z d. 7 maja r. b. wyszła
Nnlllor ten został przez władze skonfiskowany.
i kosztnje 12 groszy.
- <Gazeta Polska> umieściła IV oM 226 nader ciekawe dwa wspomnienia parlament.arne "'V., charakteryzujące poziom kulLuralny i gat.unkową wartość
Wyszły z druku i są do nabycia we wszystldch
aspiracji chłopa rosyjskiego w porównaniu z chło księgarniach podręczniki naukow e pedagoga P Juto
v. Henssnera do Lardzo prędki ej i łatwej nauki
pem polski m.
- <Mate rjały i uwagi do oceny gospodarld finan- obcych języków w Szkole i nomu bez 1111 uczyciela: Salllouczek Polsko-Niemiecki, kurs wstępny
sowej pa{lst.wa rosyjskiego» p. inż. R. Niewiadom- (Elemelltllrz), wyd, XXI-e; Rusko-Nicmiccki, XXJI-e
skiego. Ciekawa książka pod powyż 'zym tytułem ko- wyd. i ElemCl1tal'z l'olsko-ILlIski, II-e wydanie, każdy
sztuje kop. 60.
osobno z wzorkami pi51lla i rysunków, oraz rycinami
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(476 figur), z dosłownem tłomaczeniem i objaśnieniem
wymowy po kop. 5, 12, 24 i 40.-Sllmouczek PolskoNiemiocki, I-szy kurs, XXVI-te wydanie, kop. 80.-Polsko-Angilllski, kurs I-y, wydanie XIII-e, k. 75.Samouczck l'olsko-Francuski, l-szy kurs, ed. VIII
k. 1.20.- Rusko-Niemiecki, I-y kurs, ed. XXV-ta,
kop. 2.20. - Rusko-Polski (klucz) dla Rosya Ił,.
uczą,cych się po polsku, I-y zesz. kop. 15, ll-gi zesz_
k. 10.- Z pomocą, tych Sllmouczków uczy się młodzież
i osoby doro słe od samego począ,tku komversacyi.
stanowią,cej kWinteseucję z nauki obcych języków. 
O nadzwyczajnej łatwości, praktycznoś c i , użyteczności
i taniości Samouczków Rcussllera, i st niejących przeszło lat 2&, świadczyć może 1)00,000 zwolenników
jego metody i 2,000 jego uczniów osobistych.
Nakład autora, :lłota .N"! 6, Warszawa.
550 (4-3)
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W CZĘSTOCHO WIE
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546 (3-3)
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!t STANCJA DLA UCZNIÓW. i

Pomoc w językach, KOlllver- :
sacja frallcuzka i uiemiecka.
~
Wiadomość: WQla-B1akowa, po- ~
czta Kowo-Radomsl\, Karczewska. :
545 (3-3)
~

~
~

:
~
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Fisharmonja, garnitur mebli i inne pojedyócze
.

l

MEBLE DO SPRZEDANIA.
Fortepjan do wynajęcia
miesillcznie. Wiadomość: ulica Byl;owska,
dom Jakóbowskiego w mieszkaniu H. Strahlerowej.
567 (O-l)
Zatwierdzone przez JW. Ministra
SpTaw WewnętrzllJch i kaucyjonowane
pod firmlł

wmiBŚciB ~ubBrniaInBIll PIOTRKOWIE
NA KONIE, INWENTARZ, NARZĘDZ.IA ROLNICZE, POWOZY,
BRYCZKI, UPRZĄZ i t. p.
rozpocznie się w dniu . 10 września t. j. w PONIEDZIAŁEK.
RADYKALNY
nadający

cerze

ŚRODEK

świe20ść

i

NIEMA r~Tn~E2Y r~D~EL~WANIA ~2UWIA! i NIEMA JUŻ M~KnY~H N~G!

czystość

...

=::

'""O
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o
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)tełamorphosa
przeciwko PIEGOM.
Dowodem autentyczności środka
przeciw piegom hl /p. ___ •
jest podpis
c..;:a/Cf/TTJS
i dołączony do każd~go słoika rysunek
~

dom p, S,

dawniej F. FABIANlEGO

(12-3)

męzka (6-cio oddziałowa)
przy uL BykoWskleJ J/'Q 36, vis-a-vis alei Cmentarnej

Do nabycia we wszystkich składach
mater. aptecz..,perfumer. i aptekach

6

W.-W.

vyrześllia

1906 r., "V

2-im terminie za dług Bankn Państwa
licytacja ruchomości należących do mał
żonków Leonarda i Stefanji Siemillskich,
a s kładających się z mebli (2 gm'niturów mebli wyściełanycb, biurka, zwierciadła tualetowego itp.), 6 par rogów
jelenich, głowy dzika, pary pistoletów,
4 warUJściowych strzelb myśliwskich,
psa legawego, 10 koni wyjazdowych
węgierskiej i angielsl{iej rasy, karety,
faetonu, 600 cent.narów sian", i zboża.

7-io KLASOWY ZAKŁAD NAUKOWY ŻEŃSKI
i pensjonatem

JADWIGI KOTWICKlEJ

565 (1-1)

przeniesiony został z Brackiej ]W 18 na Włodzimierską]l'!! 1 w Warszawie.
Zapis uczenic od 25 sierpnia; egzamin wstępny 4-go września, lelwj e 5-go
Przy cgzystują,cej od r. 1894 pracowni
września.
.
.
552 (l-l)
sukien damskich

otworzyłam dział

OSTRZEŻENIE DLA lWLNIKÓW.
UKRADZIONO I,WID"
Ministerjnm
Rolnictwa zawiadamia Towarzystwa Rolnicze w Królestwie
świadectwo na prawo zamieszkiwania wydane za M 8839 przez piotrkowski rząd Polskiem aby zwrócily nwagę na fałszerstwl\ dokonywane z :luzlIlIIIi 1'hOIllI\SIl
gubernjalny w dniu 10 listopada starego (Tomasówką,) przychodzą,cemi do kraju z zagranicy.
Wobec tego Towarzystwa ·rolnicze podają, do publicznej wiadQmości, że
stylu 1905 1". , na imię obcej poddanej I(aroliny Watalia.
556 (3-2) zjednoczone oddziały handlowe Towarzystw Rolniczych sprowadzają Zuzle wprost
od Zwią,zku Fabryk Zuzlowych, opatrzone znakiem <g wiltzda> pod gwarancją istotnej zawartości kwasu fosforowego poddając każdy wagon analizie sprawdzającej
r
w stacjach doświadczalnych. Kto więc chce nabywać gwal'lIntowlllle zuzle,
wiuien zW1'llcać się do Towarzystw Rolniczych.
569 (l-l)

SAMOCHOD

Ż.

Przy szkole pen56fl (3-1)

Jna.iąth:u Zytno, 20 "VYiorst
0<1 Radonu.ILu odbędzie się IV

Zapisy przyjmuje sill od 9 ·- 12 rano i od 3 -5-ej po połndniu.
polski. EgzRJUinu. 30 sierpnia.
564 (2-1)

Z klasą wstępną

września.

Ogłoszenie.

.Język wykładowy

Bez podpisu
c::<VL::0n ~
i rysunku zatw!er<lzonego przez Depart. Handlu i M"HUf. za Nr. 4683-

'// Nowo-Radomsku st. d.
Lekcje od l
s.ionat.

. POD KIEROWNICTWEM F. GORCZYKOWSKIEGO.

•

FALSYFIKAT.

Kęplńskiego,

męzka, z wykładem
polskim

języku

Antoniego Źylińskiego

ochronny dla podeszew!

2-klasowa

Creme CA Z I MI

"ŹRÓDLO PIĘKNOŚCI." hl

środek

Ogłoszeń"

SZ]{OŁA

prywatna,
w

NOWA SZKOŁA POLSKA WPIOTRKOWIE

(JQ

....

świecie

Sprzedaż w Składach Aptecznych pp. Borowskiego i Źarskiego.

548
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SElVIlVIELINA ::-

Najlepszy w

~
I:l
'"'"
~

'Ol

"Warsza\llskie Biuro

Otwarte w Warszawie przy ulicy Wierzbowej N! 8, wprost Niecałej. - Telefonu
~ 416. -- Kantor otwarty od 9-ej rallo
do 10 wieczór

.zgubiono

pas~port ~zi:jsz:;o
n:;r.u~ołą,:a:;:;:
41 pOWlesCl p. t.

dwucylindrowy 5 osobowy okazyjnie tanio do spŁ·zcdau.ia. Wiadomość wydany w 1904 roku przez wójta gminy
«O R L Ę T A». .
Ale.ie Jerozolimskie 96, Warszawa, Mo- Golesze, powiatu piotrkowskiego na imię
rzelewski.
551 (3--2)
Hermana Koberstejua.
558 (3-·2) ..............................~~~.. ....
W drukami M. Dobrzalbki\'go w Piotrkowie.

robót

'

Mniejsze i większe partje

)WiOdU

. kupują, chętnie

~

Właściciel

kościelnych,

i jlrzyjmujll wszelkie obstalunki, ze szczególnem nwzgllldnienieJU haftów artystycznych . Ceny umiarkowane.
Józefa Karwacka
Piotrl(ów, ul. Kaliska, dom W -go Gerbera.
568 (3 -1)

Cukiernie K. SZylllań
ski ego w Piotl·kowie.
4!')4 (22-11)

Redaktor

Mirosław Dobrzański.
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bandami żebrzą, albo nic nie robią. Młodsze, za
ropuchami, których tu jest pełno, włóczą się po
trotuarach.
Żyda, od Włocha ciężko odróżnić temu co nie
zna dobrze języka. Mają osobną swoją dzielnicę, lecz
żyją tak, jak wszyscy.
Co do klimatu, to wściekły siroco pędzi na
miasto, ocl błot pontyjskich, zabójczą, zgniłą malalję,
".e wszystkich jej odmianach.
Oto i koniec szkicu! Może mu kto zarzuci,
że ma koloryt zbyt jaskrawy. Nie moja wina, gdyż
barw łagodniejEzych, z uszczerbkiem prawdy brać
nic mogłem.
Ale, że każdy medal ma odwrotną strollę, więc
przy następnym liście opiszę wam znowu tych, co,
przepyszne zamieszkując wille, jeżdżą po biednym
Rzymie, drogimi powozami dla fumy i okazu».
A co! - rzekł hrabia. -- Gdyby wszyscy
turyści w ten sposób zagranicę nam opisywali, mielibyśmy niewątpliwie mniej pojQcia o krajach, ale za
to znacznie więcej o tych, co je zamie szkują ... Czy
panI się zn uclzila?
Pytanie było uSIH·awiedliwione.
Winia istotnie wyglądała tak, jakby ją nakarmiono O\\'ą sałatą włoską, lub potrawką ze ślimaków.
- - To było takie... niesl1laczne, - przyznała się
otwarcie.
Trntlna rada. Żyć samymi cukierkami niezdrowo.

pani. On we wszystkiem odswka jakąś dobrą stronQ,
a zlej nie zobaczy wcale.
- Dodaje mi to otuchy na przyszłość, bo ja
wad mam tak wiele, rzekła z prostotą Winia.
Jej odpowiedzi miały to do siebie, że zawsze
gniewały starego pana.
Dopatrywał w nich pozę i nienaturalność.
Przeci wnie Orwid kaidem słowem ukochanej
bywał wprost oczarowany.
. 1 teraz spojrzał na nią oczyma, miłością rozpromiellionerni, a ona mu rumieńcem odpowiedziała.
Bez słów się porozumieli.
Ta niema, choć treści pełna rO'lmowa, nie
uszła bacznej mvagi hrabiego.
- Zadurzony w niej na śmierć! - pomyślał
niemal gniewuie. - Tylko spieszna kuracja, spieszna
i radykalna może mu rozum przywrócić.
- Dobrze to jest, - rzekł głośno, ·- i banfzo
wygodnie nosić różowe okulary i zachwycać się tem
nawet, co nieraz pogardy warte. Ale życie wymaga,
by je sądzić trzeźwo i obserwować z mikroskopem
IV ręku , by czuć, jak ono właśnie pulsuje i pięknym
złudzeniom nie dać się uwodzić, gdyż każdy zawód
to omyłka, a za omyłki trzeba płacić. Tak moi
młodzi

państwo.

Pan hrabia, widzę, obrony Rzymn nie moie
mi darować, -zażartował Onvid z uśmiechem przymuszonym.
Mimowolnie czuł, jak by go zimną wodą oblewano; gdyż wrodzony rozsądek kazał mu bezsprzecznie
-

Orlęta.
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przyznać słuszność zgorzkniałym uwagom dziwaka,
a jednak się przeciw nim buntował.
- Twoja obrona Rzymu,-odpowiedział hrabia,
-dowodzi mi jedynie, że, jadąc za granicę, t.rzymacie
się wszyscy utartej rutyny, oglądając to tylko, co
oglądali inni, żaden zaś nie sięgnie głębiej.
- Gdzie mianowicie?
- Poczekaj chwilę! Mam tu właśnie pod ręką,
taki opis Rzymu, na jaki ty byś się nie zdobył.
Musi to być coś strasznie realistycznego.
- Nie, to jest naturalizm, bez szczypty poe7ji,
a zatem bez domieszki kłamstwa.
Wstał i wyszedł, a pan Witold, korzystając
z tego, podniósł się również i zbliżył do Wini.
- .JakŻe ci się najdroższa ten dziwak podoba?
- zagadnął, dot.ykając ustami jej włosów, rozrzuconych z pełną wdzięku niedbałością nad czołem.
Zawahała się niezdecydowana jaką by dać odpowiedź.

- Nie wiem,-szepnęła wreszcie, - doprawdy
nie wiem. Ale ... jednego jestem pewną.
- Czegóż to?
- Tego, że... wzbudziłam w nim niechęć.
Gdy raz pierwszy na mnie spojrzał uczułam dreszcz
mimowolny i wrażenia olvego nie mogę się pozbyć.
- Widzisz, on, w młodym wiekn, przeszedł
zawód sercowy i teraz nie lubi kobiet, a nawet
ludzi w ogólności.
- Ach tak! Więc mój pobyt przykrość mu
tutaj sprawi.

-

g(;t -

-
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To prawda! - rzucił Orwill i czytał dalej:
kobiet nie Zl1a granic. Zdaleka świeci
każda i dzwoni świecidłami, oblvieszona, jak indyjskie
bożyszcze w łańcuchy,
zapinki, blaszki, kolczyki,
pierścienie ze srebra i mosiądzu.
Drogie kamienie, koral i złoto, panują \Y sferze
kobiet bogatych , biedniejszym starczy żółta blacha
i szkiełka pomalowane, wyrób wenecki.
Przesądne są, zahobonne, a wielka ich poboż
ność tchnie rażącą przesadą i afektacją; a jeżeli młode
są bardzo piękne, choć nie piękniejsze od naszych,
to starość za to ma przedstawicielki, których brzydoty
opisać nie sposób.
Nie, tylko wiedźmy, jeżdżące ożogiem na Łysą
górę o północy».
- Wiecie państwo co on zrobił? - przerwał
nagle hrabia.
Rozkochał się we włoszce, _. zażarto\vał pan
Witold.
G~1yby tylko tyle!
Co, ożenił się z nią?
Ożenił się i na stałe osiadł w Rzymie.
Ha, ha, ha!.. czyż potrzeba lepszego dowodu,
na zbicie prtnvdziwości jego opisu.
- kleż przeciwnie!.. to właśnie dowodzi, że
zdanie jego jest bezstronne i wygłoszone bez uprzedzeń. Kończ jednak, tam już jest niewiele.
Więc Orwid rozpoczął znowu:
«Nawet dzieci, jakkolwiek wyjątkowo ładne,
odpychają niecblnjstwem, nagością i brudem. Starsze
-

«Próżność

