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I PREnUMER! TA 
W MIEJSCU: 

roezuie .. . rs. 3 kop. ZO I 
p6łrocznie .. rs. l kop. 60 
kwartalnie . . rs. - kop. 80 , 

Cen~ PoJc.<1yń(,zego numeru: 'I 
kop. 8. 

Z PRZESYŁKA. 
rocznie . .• T!\. ·f kop SO I 
pNrocznie •. rs. Z kop . .tO 
kwartalnie " rs. l kop Zu 

y II II 

-I OGŁOSZENIA. -
Za o!rlo8zenie 1- 'azowe kop. ~ 
od jednoszp~ltowego wiersz. petitu. 

Zn ogłoszt!nia kilkuna s tokrotne 
-po k. 5 od wiersza. 

Z. reklamy i uekrologi po 10 k. 
od wicrszn. 

Za ogłoszenia, reklamy i uekrO-1 
logi na l-ej stronie po kop. l:i 

od wiersza petitu. 

(Joden wi~rs"srnokośoi s\rony=4 
wieruom ;ednoezp.ltowym). 
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z wyborowej angielskiej stali, znany z wy
jątkowej trwałości i mocy, w kompletnie 
dobrym stanie, jest do odstąpienia Z:l przy
stępną cenę. Wiadomo~ć bliższa n p. Luf ta 
ślusarza. (4-1) 

KSIĘGARNIA PAŃSKIEGO 
""" Pio tr ko vvie 

sprzedaje ""vszelkie l'i:sią~ld szkolne, 
podług spisu g mnazyjalnego, i u'late,·yj aly 
piśanieune z ust~pst~en'l 5 %. 

jeden ze strażaków, zebrał 30 1'8. Kwiaty 
miały powodzenie, przyniosły bowiem do
chodu do aoo rs. Razem dochód netto wy
nosi do 800 rs., część której to sumy ofia
rl)waną będzie miejscowym pogorzelcom; 
spaliło się bowiem tutaj w lipcu doszczę· 
tnie 6 domów i 15 stodół, nader nizko ase
kurowanych. Pożar pierwszy wynikł z nieo
strożnego obejścia się z zapałkami, drugi 
od pioruna. Dwadzieścia rodzin zostało bel'. 
dachu i odzieży; drewniane bowiem domy 
w skwarnym dniu paliły się jak zapałki 
i przedstawiały w chwili pożaru jedno 
morze ognia, do którego dostęp lIiemożliwy 

I KEFIR 
z wyborowego mleka, codziennie świeży na 
z3ID.óvvienie kupować można (po kop. 
15 butelka, wpółbutelkach 10 k.) Wiado

I mość bliższa W Redakcyi .Tygoduia." (0-15) 

był nawet na kilkadziesiąt kroków; rato-

I
I wano też tylko sąsiednie budynki, które 

potokami wody ze wszystkich stron I'.ale
waue były. 

Rok myśliwski tutejsi nemrodzi rozpo
czeli d. 13 b. m. J',a.biciem kilkunastu na 
poiacb miejskich bażantów, tyluż kuropatw ••••••• XOXXX •••• i kilku zajQcy. Okazuje się jednak, że 

• X termin to jeszcze zawczesny; kuropatwy 

B 
PoszukUje ~i~ do "spól. .X ledwie że furkają, zające małe, a wy tę-

Ilej Jluuki dziewczynki od pianie bażantów wcale nic jest pożą-
lut 7 do 10. Frallcnzl,a IH' dane; niewiększe są one od kuropatw i 
miejscu. U'ykład umiej~. "chude, a nawet niezupelnic opierzone. 

X tuy. 'ł'rosllliwn opieka. \Via- "Szkoda więc tego ptactwa tępić! gdyby 
• domość w RednkcJ i między X mu dano folgę, po pewnym czasie można 
~ V by mieć taką przynajmniej ilość bażantów, 
:: 3 a 5, 01,ró('Z śWh\t. (0--2) :: jaką dziś mamy kuropatw. Obecnie jeszcze 
.. .. znajduje się ich w okolicy Pabijanic wię-••••• XX.O ••• X __ X cej niż 300 sztuk, ale że nikt ich nie 0-

CZYSTE WINO CZERWONE KRYMSKIE szczędza, wymarnieją więc niezawodnie. Ba-
żant jest dopiero dobry do strzału w począ-

po kop. 50 butelka 
proszę sprobować w handlu Julijana Fuchsa w 
Gzęsto cb.owie. (6-2) 

Z Pabijanic. 
(Korespo1ldencyja "Tygodnia.") 

Zabawa kwiatowa.-Pożary.-Rozpoczęcie polo. 
wań.- Przetlwcześnie!- Bażanty. 

Na docbó~l miejscowej straży ogniowej, 
za pozwoJelllem władzy, odbyła sie w nie
dzielę dnia 20 b. m. zabawa kwiatowa, w 
ogrodzie "na Górce". Piekna pogoda zO'ro
madziła mnóstwo osób. ·W urządzonych 2 
pawilonach panie zajęte były sprzedaża 
kwiatów; w trzecim zaś kiosku urządzone 
było. dowcipne muzeum, w którem, za opła
tą kIlku groszy, można było oglądać takie 
starożytne rzeczy jak np. laskę Mojżesza, 
którą ze skały na puszczy wOlIę wydobył 
<I) odłam skamieniałej soli z żony Lota (I) 
j~błk~ n~gryzione prl'.ez Ewę i Allama (I) 
SIedmIOmilowe buty (!) wody z mórz: cl'.er
won ego, czarnego i białego (!) a także 
różne karykatu ralne pejzaże. Ciekawych 
nie brakło; więc dyrektor owego muzeum, 

tkacb pa:i:.dziernika; jakoż i p. Ender w 
październiku zawsze urządza w swoim par
ku polowanie na bażanty. Park 6w można-
by nazwać krainą bażantó\v l z nIego to 
wł~śnie. część ich przedostaje się na pola 
sąsIedl1Ie, stanowiąc ponętne, dla raubszy
ców zwłaszcza-, polowanie. 

Po kilkudniowych, nie do wytrzymania 
upa-łach, nastąpiły naraz zupełnie chłodne 
dnie; nagła ta zmiana powietrza nie wpły
nęła jednak ujemnie na stan zdrowotno
ści, i o cholerze, chwała Bogu, nic jakoś 
nie słychać, pomimo że tak niedaleko nas 
zagnieździła się w sąsiedniej gubernii. 

K. 

z Brzezin. 
(Rol'espondellcyja " Tygodnia"). 

Stan sanitarny.- Otrucie 4 ludzi bcdłkami.
Sprzęt zboZa.- Brak robotnika.- Główny zbyt do 

Łodzi i brak produktów w Brzezinach.
Odezwa do naszych rzeżników. 

Stan zdrowotny llaszego miasta w wy
bornym jest stanie. Zdarzają sie Wpl'l.l.W
dl'.ie od czasu do czasu sporadyczne wy-

padki ostrych zaburzeń kiszek i żołądka, 
ale te raczej upałom i obfitości niezbyt 
dojrzalych owoców niż epid~miczuemu ich 
panowaniu przypisać należy. Komitet nasz 
sanitarny, zostający pod kierunkiem na 
czelnika powiatu, a złożony z dwóch 
lekarty, sgdziego pokoju, naczelnika 
straży ziemskiej, burmistrza, pomocni 
ka naczelnika. powiatu, jednego z o 
bywateli ziemskich i jednego z wójtów 
oddaje miastll rzeczywiste usług'i, niezmor 
dowanie rewidując mieszkauia biedncj kla 
sy, wszelkie publiczne zakłady i jadłodaj 
nie, podwórza, kloaki i t. d.; usuwając 
natychmiast nieporządki. LudnoM też bez 
oporu wykonywa niezwłocznie zlecenia 
członków komitetu , upatrując wdziałaIno 
ści jegu, dla zdrowia swego pożytek. 
Narobi~a tu wielkicgo popłochu,szczególnie 

miQdzy żydkami wieść, o naglej śmierc 
czworga naraz osób z jcdnej włościańskiej 
rodziny, we wsi Komorów gminic Vlzisko 
tutejszego powiatu; jak sig okal'.ało, nie 
sZ\lzQście spowodowane znów zo stało otru 
cicm siQjadowitemi grzybani. W Brzezinach 
od paru tygodni panuje zaraźliwa choroba 
nosząca. miano r,świnka" (mumps). 

Sprzęt zboża. w powiecie naszym, przy 
sprzyjającej pogodzie, prawie że już ukoń 
czono; wyj ątek stanowią tylko niektóre 
folwarki, już to z braku odpowiedniej po 
ry, już to trudnego i drogiego w naszych 
wogóle stronach robotnika. Ludność miej 
ska udaje się ztąd tlllmnie do lliedalekiej 
Łodzi, gdzie sl'.uka przeważnie zajęcia przy 
budujących się w tym roku 600 blizko 
murowanych piętrowych domach. Omłót 
żyta wydaje wogó1e w naszym powiecie 
rezultaty mDlej niż I:nedllle, za to pIzenica 
bardzo dobra, gdyż kopa daje po omłocie 
2 '/4 często 2t korca. Co do zbytu, jest on 
bardzo łatwy i wygodny w sąsiedniej Ło
dzi, pochłaniające.i artykuły spożywcze w 
kolos:1lnych ilościach: prze;,'; miasteczko na
sze przeciąga codziennie setki furmanek z 
okolicy Rawy, a nawet aż z pod Nowego 
Miasta, wyładowanych zbożem, ogrodowi
znami, drobiem i t. d., a po kilku godzi
nach fUl·mauki te powracają do domu próżue, 
spieniężywszy w Łodzi bez najmniej szej mi
tręgi dostarczane produkty. W Brzezinach 
też panuje szalona drożyzna: drób, nabiał, 
mięso i wogóle przedmioty pierwszej po
trzeby, kupujemy nader drogo, czasami dwa 
razy drożej niż w Łodzi, a co gorsza ar
tykułów tycb, prócz niedzieli i targowego 
u nas czwartkowego duia, Z:1 żadną nawet 
cenę dostać nie można; częstokroć więc na
wet zamożnym głód dokucza i trzeba za
dowolnić się wędlinami, sprowaclzanemi 
przez nasz sklep spożywczy aż z Warsza
wy, co i źle oddziaływa na nasz bumor i 
wywołuj e złożeczenie sąsiedztwu Łodzi. 



TYDL;IEN 
- --- -- - - -- ------

Oozywiście narzekają na nie tylko konsu
menci, którzy zrozumieć tego nie mogą, 
dlaczego np. każdy lepszy kawałek mięsa, 
wywożonym jest przez naszych rzeźników 
do Łodzi· na miejscowe zaś potrzeby zo
stawia sie mięso wyłącznie ze starych i 
chudych l~rów, lub mniej niż rocznej jało
wizny i to jedynie w niedzielę i czwartek. 
Toź i mv zapłacilibyśmy bodaj trochę dro
żej nad taksę, byle mieć kawałek dobrego 
i świeżego mięsa. Pik. 

KASY POMOCY. 
W kwestyj ustanowienia kas pomocy dla 

robotników fabrycznych "Nowoje Wremia" 
pisze co następuje: 

"W dziennikach pojawiła się pogłoska, 
że ministeryjum skarbu przedstawiono pr~
jekt normalnych kas pomocy dla robotnI
ków fabrycznych, ułożony przez łódzki od
dział popierania ruskiego przemysłu i za
twierdzony przez urząd piotrkowski do 
spraw fabrycznych. Z powodu tej pogłoski 
możemy dziś donieść z wiarogodnego źró
dła, że ministeryjum skarbu poleciło n~e
dawno urzędom fabrycznym: warszawskIe
mu i piotrkowskiemu, opracować i prze~
stawić normalną uetawę kas dla robotlll
ków fabrycznych i projekta te przesłano już 
do ministeryjum. Według wiadomości ści~
gniętych przez ministeryjum, w gu.ber~ll
jach KTólestwa Polskiego odclawna Istma
ły w niektórych fabrykach kasy pomocy 
lekarskiej ("Kranken-Kassen"), niezupe~
nie zgodne z obowiązującemi prawamI. 
Fundusze ich składają się z kar pobiera
nych ou robotników, oraz z dobrowolnych 
wytrącań z zarobków w rozmiarach od 1 
do 30%, a w razie, jeżeli dochody te nie 
wystarczały na pokrycie rocznych rozcho
dów kasy, właś.ciciele fabryk dopłacali su
mę, której brakowało. Zarząd kas spoczy
wał w ręku gospodarzy zakładów przemy
słowyc1I, ale do sprawdzania rachunków 
niekiedy dopuszczano osoby wybierane 
przez robotników. Ministeryja spraw we
wnętrznych i skarbu uznały, iż istnienie 
kas na podobnych podstawach jest bezpra
wne i poleciły urzędom opracować ustawę 
normalną. PostanowiOllO tedy, że: 1. Dzia
łalność kas powinna być ograniczona tyl
ko do wydawunia wsparć pieniężnych 
chorym robotnikom i ich rodzinom, ponie
waż według prawa z 11 lipca 1891 r. fa
brykantom wzbroniono pobierać od robo
tników opłaty za pomoc lekarską, która 
powinna być udzielana na rachunek wła
ścicieli fabryk. 2. Wzbrania się używanie 
kar celem tworzenia funduszów w tych 
kasach. 3. Dozwala się wytrącać robotni
kom z zarobionych pieniędzy na fundusze 
kasy, z zastrzeżeniem, by: a) celem osią
gnięcia cyfry pieniędzy wybranych z za
robków, za każdym razem żądauo pozwo
lenia miejscowego urzędu fabrycznego i 
żeby wytrącania odbywały się za zgodą 
robotnikowi b) cyfra pieniędzy wytrąca
nych nie ma przewyższać 3%. 4. Gdyby 
właściciele fabryk i zakład6w, przy któ
rych istnieją kasy, uważali za potrzebne 
zamknąć je, to urząd fabryczny powinien 
pozostałe kapitały obrócić na rachunek 
sum z kar pochodzących i postąpić z nie
mi według przepisów, wydanych przez mi
nisteryj um skarbu po porozumieniu się z 
ministeryj um spraw wewnętrznych.-Opie
raj ąc się na tych zasadach, ministeryj um 
przystąpiło w tych czasach do ułożenia u
stawy normalnej teg'o rodzaju kas w 
Cesarstwie. Ustawa bedzie złoźona do za
twierdzenia radzie pań·stwa." 

Z Miasta l Okolic. 
- Stan StHliliU'IlCJ Piotrifowa, 

w obecnej chwili, o ile ,;-iiemy od lekarzy, 

jest wybornym. Panująca zwykle w tej 
porze biegunka krwawa, w tym roku uie 
tak często się pojawia. Zapadają na nią 
tylko ci, którzy, dzięki chłodom, zaziębia
ją organa bnmszne lub spożywają nadmier
ną iloŚĆ owoc6w niedojrzałych, których, mó
wiąc nawiasem, znaczna ilość codzieunie 
bywa konfiskowaną przez władzę policyj
no-lekarską. Czystość w mieście jest nie 
bywała, dzięki nieustającej czynności komi
syi sanitarno - wykonawczej. Panująca w 
maju i czerwcu ospa naturalna, zupełnie 
obecnie wygasła. 

- - "!JCIWłVOńc11 gh'Ułllzyjum 
piQt'I'/row.da:iego, po pogrzebie zmarłe· 
go niedawno w Warszawie ukochanego 
profesora swego A. Bądkiewicza, (nauczy
ciela języka i literatury ojczystej), posta
nowili wystawić mu wspólnym kosztem 
pomnik, któryby świadczył o ich czci i 
pamięci niewygasłej dla ś. p. profesora. 
Pomniki podobne mają na tutejszym cmen
tarzu ś. p. profesorowie Pawełek, Rze
czniowski i inni. 

- "Jut~jfJ,n'~, tutejs:t(f, .!ir'mll 
fryzyjerska i galanteryjna, w tych dniach 
dokonała uroczystego poświęcenia, z oka
zyi znacznego rozszerzenia lokalu i nowe
go urządzenia fl·yzyjerni i sklepu, zaopa
trzonego w świeże i nowe towary. Wzmian
kujemy o tem dlatego, że wielce nas cie
szy każdy w tym kierunku rozwój firm na
szych chrześcijańskich, kt6rych do nieda
wna tak mało było w naszem mieście, a 
które nietylkl) istnieć, ale-jak tego świe
ży mamy przykład na wzmiankowanej fir
mie-i rozwijać się mogą. OczywiRcie, że 
warunkiem rozwoju jest tu umiejętne i su
mienne prowadzenie interesu, systematy
czna praca, znajomość fachu, tania admi
nistracyja i wiele innych warunków, któ
re, jeśli sobie kto lekceważy-nie dziwo
ta że ginie wobec niesumiennej VI' wielu 
razach konkurencyi swych sp6łzawodni
ków.-Firm podobnych moglibyśmy już na
liczyć kilkanaście w Piotrkowie; wszystkim 
im życzymy jak najlepszego powodzenia 
na drodze sumiennej, dalekiej od wyzysku 
pracy, która dla naszego społeczeń

- "8'utej.~zt" stt~cyj(J, o.,~bow Ił, stwa jest zupełnie nowem polem zarobko-
dr. żel. z każdym rokIem przybIera wy- wania. 
gląd coraz więcej europejski. Obecnie je- _ HonioJ~rad:ttwo. Z powiatu 
dnak, już nietylko sama stacyj a, ale i 0- brzezińskiego piszą do nas, co następuje: 
gród od strony miasta, własnością kolei D. 29 b. m. około godziny l w nocy, dwaj 
będący, zos.tał upol·ządkowany: obwiedzio- parobcy, śpiący w stajni folwarku Olsz:t, 
no bowiem wszystkie kląby drzew i tra- gminy Mroga Dolna, przebudzeni zostali 
wniki drutem kolczastym, a w tych dniach ł lliezwyk em szarpaniem się koni; jakoż, 
przystąpiono do fundamentalnego ogrodze- wśród ciemności dostrzegli dwóch ludzi 0-

nia ogl"Odu wysokim drewnianym parka- twierających już drzwi od stajni z we
nem, przy zastosowaniu żelaznych słupów, wnątrz na podwórze. Złodzieje, widząc się 
porobionych z szyn kolejowych. Prawdo-
P

odobnie dl"Oe:a żelazna ogrodzi tylko w spostrzeżeni, natychmiast uciekli, nakazu
v jąc zbudzonym parobkom ścisle milcze

ten sposób większą część ogrodu jej wy- nie, pod utratą życia; uciekaiąc ze stai-
łączną własność stanowiącą; należy więc a ~ k. ni, zamknęli drzwi takowej na szynę, by 
magistratowi tutejszemu zająć się ta lmże ujść bezpiecznie od możliwej pogoni. Pa-
ogrodzeniem części pozostałej, będącej wła- robcy jednak, domyśliwszy się, z kim ma
snością miasta.-l\famy nadzieję, że magi- ją do czynienia, wyskoczyli na podwón',e 
strat niedługo nam da czekać na to wy- k· k· 
kończenie parkanu, który jnż dawno na- o I~n lem, którem wkradli się złodzieje, 
leżało postawić w porozumieniu się z dro- a o SIlnąwszy szynę zamykającą drzwi, do
gą żelazną! siedli kon~ i puścili się śladem uciekają-

cycb, robIąc wszędzie po drodze alarm. 
- liQ:t~uclłwtJlen;e d(JrQżl.'a',·~'u· Tak przejechali sąsiednie wsie l\Irogę Dol

Odkąd miejscowa władza zaprowadziła ną i Górną, oraz Rozworzyn i stracili już 
taksę dla do:ożkarzy, zdawało się, że sto- nadzieję lJochwycenia złodziei; napotka
sunek ich do publiczności stanie się pra- wszy jednak nocnego stróża z folwarku Roz
widIowszy, że wyzysk i dowolnie nakła- worzyn, gdy mu opowiadają o tem co zaszło, 
dane na pasażerów ceny za kurs spostl·zegają, jak z za stodoły folwarcznej 
jazdy--ustaną nareszcie. Jakoż z początkn wyskakuje dwóch ludzi i zaczyna uciekać 
tak było; wkrótce jednak, niektórzy z doroż- ku wsi Henryków. Stróż nocny, zapewnio
karzy zaczęli podnosić głowy, a zuchwa- ny przez przybyłych fornali, że to są wla
łość ich pod~oił3, się, wywoł.ując coraz śnie owi złodzieje, dał za nimi strzał, na 
częstsze skargI ~asaźer~w. Dn!a 29 ~., m. który oni również wystrzałem odpowiedzi e
(we wtorek) saml ~a sobIe dośwIadczy1Jsmy li. Zaniepokojeni wyjątkowym hałasem i 
a~solut~z~u ~orozkarza ~~ .10. Pra~n~c strzałami mieszkańcy wsi Rozworzyn i Hen
mIanOWICIe dllla t~go ~dac SIę o godzlllIe ryków, wraz z poprzednio już zaalarmowa-
10& ~ r.ana dorozką Jednoko~ną .za most nymi włościanami wsi Mroga Dolna i Gór
~Ug~JS~I, do początki' .lasu, w~IedlJśmr do na, uzbrojonymi w kije, kłonice i kamie
dorozkl ;Wg 10, WS~~zUH.c dorozkarzowl po- nie, rozpoczęli pościg i obławe na opry-
wyższy k,res przeJezdżkl (początek lasu). szków. Ci, kierując się ku Brzezinom sta-

- Jedz. rali się ukryć w przyległym lesie; z~stali 
D?brze, ale. da pan rubla? jednak dognani i zaskoczeni przez 5 kon-
N!e; ~ostan~esz kop. 50. nycb, którzy, pomimo strzałów i obietnicy 
Nlepo}adę, Jak ~a rubla. otrzymania okupu, odważnie wciąż na nich 

. Jakto? na Bu~aJ tak~a kop. 25; za nacierali. Wkrótce, jeden z nacierających, 
palę set ~lęC krokow dalej, poza most, li- fornal z folwarku Rozworzyn, korzysta
czysz sohle kop. 75? jąc z chwilowej nieuwaO'i złodzieja za

. - Należy się rs. jeden-powtarza woź- mierzył sie nań kłonica·'" w tejże ~h\Vili 
mca. ., padł z prz~ciwnej strony strzał, trafiając 

- No, to Jedz "na Bugaj" za kop. 25, w oko jego konia; koń w o·wałtownym sko-
według taksy. ku, zrzucił jeźdźca, ale ten" nie tracac przy-

- Dobrze, ale tylko do pierwszej cha- tomności, )edllym uderze~iem w głowę 0-

łupy: . . bezwładmł złodzieja, a nadbieo'li pieszo 
. WIadom.o,. że pIerwsza. chałup~ Bugajska ścigający go towarzysze, wymie~zyli sobie 
~est właś~lwle ,na. połOWIe ~I'Ogl .do Buga- na koniokradzie sąd doraźny, zbiwszy go" 
)U, a ~aksa, mO~ląc o BugaJY, .mlała z pe- na kwaśne jabłko. Przybyły na miejsce 
wnośClą n~ m,yśh most. BllgaJskl, kres zwy~ ~ajbcia pis~rz gminy Mroga Dolna uspoko
kłyc.h wyclecz~k ,kąpIelow'ychf na. Buga) Ił wrzawę l łotra na podwodzie odesłał do 
b?wlem ,Po. lUC lllnego llle Jeźdzl żaden kancelaryi gmiunej, gdzie ten wkrótce ży
~lOtrkoWlanIll, .tylko po t~, aby si~ w;v:ką- cie zak?ńczył. 
!\.ać .. ?'.~k, sobIe . ro~umuJąc,. ~ysledhsmy prugl opry~zel~, zrzuciwszy palto, zdolal 
z ~O~OZkl, ,zapewlllwszy p. dOlOzkarza (wła- UClec do pobhzkle"'o lasu i tam skrył sie 
ŚCl~l~ :,\~'lel?Jożn,ego pana. dorożkarza"), że przed pogonią. Z~arly (jak przekonymi 
o 10Z)aS,me.me, tej kwesty), zapytamy ",ła- znaleziony przy nim paszport wydany (L. 
dzy polICYJneJ. 4 stycznia b. r. za .\~ 14 prze;' w6jta gmi-
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ny Mykanów, powiatu częstochowskiego) wych przyrzekło udział wiele klubów za
jest Władysławem Majewskim, lat 34 li- granicznych. Biegów wszystkich oznaczono 
czącym, żonatym, zamieszkałym czasowo 9, a mianowicie: 
pod Łodzią na Bałutach, w domu Ry/lze- 1) Wyścig wstępny dla jeźdzców tego
lewskiego. Przy zmarłym, oprócz paszportu, rocznych, 1,200 mctrów, nagrody: żetony, 
znaleziono portfel skórzany, papierośnicę, bronzowy i srebrny. 2) Wyścig na bicy
niklowe ciemne binokle, i srebrny zegarek klach, dystaus 1,200 metrów-żetony: sre
z takąż dewizką; w palcie zaś pozostawio- brny i zloty. 3) Wyścig na rowerach, dy
uym przez drugiego złodzieja, znaleziono stan s 1,200, metrów-żetony srebrny i zło
klucz do otwierania szyn, zamykajtlcych ty. 4) Wyścig na rowerach", forami 2,000 
zwykle stajnie i obory dworskie. metrów. Pierwsza nagroda honorowa i że-

Mars. ton złoty, druga nagroda żeton srebrny. 
- Z pod I.Iogowa (w powiecie brze- 5) Wyścig główny na bicyklach 4,000 me

zińskim), donoszą nam pod dniem 25 z. m., trów. Nagroda pierwsza żetou złoty i przed
co następuje: W okolicy naszej pomimo dmiot wartościowy za rs. 50, druga nagro
deszczów, które często przeszkadzały, żni- da żeton srebrny. 6) Wyścig główny na 
wa już ukończone i zboże suche zwiezio- rowerach 6,000 metrÓ\v. Nagrolla za przo
ne do stodół. Ziemianie, z prób omłotu downictwo. Nagroda pierwsza, żeton złoty 
są zadowoleni, co również, jak i kwestyja i przedmiot wal·tllściowy za rs. 200; na
cłowa jest powodem, że zboże z ceny groda druga przedmiot wartościowy za 1'8. 

chwiejnie spada. Ogrodowizny wyjątkowo 100 i żeton srebrny; nagroda trzecia źeton 
udały się i kartofle nadspodziewanie tak- srebrny. 7) Rccord 2,000 metr6w. Czas 
że obrodziły, wskutek czego na targach największy 3 m. 30 sek. Nagroda pierwsza 
tutejszych można takowych dostać po kop. przedmiot wartościowy 'L.a rs. 75 i żeton 
90 korzec. - Letników, a przeważnie ro- srebrny. 8) Wy8cig specyjalnie dla człon
dzin izraela, mamy tu pod dostatkiem; ków ł6dzkich, 1,600 metr6w. Nagroda pier
napłynęły one z Łodzi i używają tu wsza honorowa i żeton srebrny, nagroda 
całemi dniami przechadzki po lesie. - druga żeton bronzowy. 9) Wyścig .Pocie
Wczoraj około godziny 2-ej po południu szeuia, II dla wszystkich, którzy w poprze
przez minut 25 szalała tu straszna burza, dnicb wyścigach żadnej nagrody nie zdo
z potokiem grubego deszczu, przy ciągłych byli. Dystans 1,200 metr6w. Nagroda pier
grzmotach i błyskawicach; ściemniło się wsza i drnga żeton bronzowy. 
też do tego stopnia, że bez światła pisać Członkowie towarzystw obcych mogą brać 
było niepodobna. Bur>la ta, o ile uam wia- udział we wszystkich wyścigacb,oprócz J\1l8. 
domo, spowodowała znaczne szkody przez _ '-'ek(J'I'd c!l"'i~tóu'. W niedzie
połamanie drzew, pootrząsanie owoc6w, lę, d. 27 -go sierpnia, tłumy publiczności z 
poroznoszenie w wielu miejscach stert ze Sosnowca, Będzina i Dąbrowy Górniczej 
zbożem, stogów z sianem i koniczyną, a przyglądały się rekordowi cyklistów na 
na folwarku Złota, gminy Głuchów (w po- szosie, od kopalni "Mortimer" do wsi Ni
wiecie skierniewickim) przewr6ciła stnło- wka wiodącej. Odległość więdzy te mi miej
kciową oborę, której jedna ze ścian przy- scowościami wynosi wiorst lO, czyli w obu 
gniotła na śmierć znajdującą się tam żonę kierunkach wiorst 20. 
karbowego Kłosa, 36 lat liczącą, matke Do startu stanęli cykliści z miejscowo8~i 
czworga dzieci, oraz 2 krowy, które pod: powyższych, oraz z Częstoehowy, Łodz1, 
6wczas znajdowały się w oborze. Kalisza i Warszawy-wog'óle w liczbie 7, 

- HOJ'(~!lponttent ~ OetJdoclu,. z których dwóch, mianowicie: p. Biedrz. z 
u'y do "Kuryjera Warsz.", donosi temuż Częstochowy i p. Garb ... z Dąbrow. na 
pismu (vide X.!! 237) o istnieniu jakoby już pierwszej zaraz wiorście ulegli wypadko
od rokn w Częstochowie "klubu cykli- wi. Pierwszy z nich spadł z roweru i ska
stów"! - Czytelnicy .,Tygodnia", z paru leczył nader boleśnie nogę; pod drugim 
wzmianek o cyklodromie czestochowskim zaś pękło siodełko, sk utkiem czego wyco
i rekordzie urządzonym tamże w pierwszych fał się z wyścigu. 
dniach lipca r.b., wiedzą doskonale, że tam Zwycięzcą był p. Krzymuski z Będzina 
żadnego klnbu czyli stowarzyszenia cykli- i otrzymał puhar srebrny ozdohny, oraz 
stów uiema, tak samo jak i w Piott'kowie: dyplom mistrza jazdy, nadto piękny kry
jest tylko sobie cyklodrom (tor wyścigowy, ształowy garnitur do likieru, dar p. Dietla 
będący własnością prywatną, za którego z Sosnowca. Pan K... przebył przestrzeń 
całoro(jzn~ używalność trzeba wnieść pe- wspomnianą w ciągu 40-tu minut. Drugim 
wną opłatę) i-są obie cykliści. Ci ostatni zwycięzcą był pan Fied... z Częstochowy, 
są dzisiej juz niemal wszedzie; nie wsze- który przebył tor wyścigowy w ciągu. 42 
dzie tylko mają cyklodrom·y. • m. i otrzymał w darze ozdobny prZyCIsk; 

_ HIJrp.łpOlldelłt ::: SO!lnOłl'Ctl trzecim był p. Som ... z Łodzi, który sta
zamieszczając w "Gaz. Pols." trochę ogólni- nąl. u me~y po .44" minutacb,- o czem do
ków zaznacza ze Bcdzin choć miasto powia- nOS1 "KUl. Walsz .. 

, '.' " k dl towe,głównie przez żydów zamieszkane, leżą- - Z,fWU'łI! Pol!crJa ł~d:t. a wpa a 
ce w środk~ jed~e.i z .naj bardziej przemy.slo- ,Il~ ślad ~ow.e~o .SClll'olllska memowląt ~rzr 
wych okohc kraJU, me potmfiło zcelltrahzo- uliCY PanSklej ~~ 54. W domu ty~n, naJe
wać w sobie i ujać w okolicy kierunku ruchu żącym do Schm1tkego, stróźka zajmowała 
przemysłowego i handlowego... "Kilka fa- się przyjmowan.ien~ niemowląt "na g~rn.u
bryk znajdujących się w Będzinie nie je t szek n

• Gdy P?hcyJa 'przybyła na ~'ew~zYJę, 
w stanie podźwignąć go z upadku, w któ- znalazła w mleszkalllu tem zwł?kl dZ1eClę
ry wpada, dzieki roz~'\ijaniu sie Sosnowc:l. cia, zmarłego w zeszły piątek, 1 w kołysce 
Gdyby projekt zamianowania ·Sosnowca i drugie niemowlę juź w stanie agonii. Za
Dąbrowy na miasta, doszedł do skutku, chodzi podejrzenie, iź dzieci umierały wsku
Będzin musiałby zupełnie upaść, bo nawet tek zlego odżywiania. Śledztwo w toku. 
straciłby i administracyjne znaczenie; spo- - FalJ,''!/lwlł(·. uiemieccy w 
dziewać się bowiem należy, ze urzędy po- Ł,ld:::i nie przyjmują od pewnego czasu
wiatowe, sądowe etc. byłyby przeniesione jak donosi "Kur.War."-ani praktykantów, 
d~ ęosnowca." - Otó~ my, wcale nie ani robotników poddanych ruskich; bardzo 
WIdZimy upadku tego ml~sta; wzr~sta ono wielu z nich było zmuszonych do opusz
bardzo poma~u; al.e w kazdym razlC wzra- \' czenia nauki i zajęcia. Pomiędzy wydalony
sta, .bY!lap:~llIeJ me ~pada. Tt'zeba .go by- mi z fabryk niemieckich l',llajduje się kil
ł~ wldz~ec, J~k nęchl1le wygl~dn.ło lllegdyś, ku łodzian. kt6rzyodbywali tam praktykę, 
~l1e mając Jeszcze pod holul'm osnowca a świeźy fakt 1lieprzyjęcia krewnego jecl-
1 Dąbrowy!.. nego z przemysłflwc6w łódzkich na prakty-

- lfi !J8cigi f:'yl,'lit.it;u' w ŁtJd~i kanta, pomimo świetnych rekomelldacyj, 
połączone z wielkiem corsem kwiaiowem, a dowodzi, że nie na żarty zamknięte zostały 
odbyć się mające d. 17 września, zapowia- dla poddanych ru kich podwoje, prowadzą
daj~ się dobrze. Oprócz towarzystw 1\1':1..10- ce do tajników przemysłu lllemieckiego!" , 
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- Skutel. pod'wyż.łJ:::enitJ tary
f!) celnt:j, niemieckie tabryki przetwo
rów chemiczuych, które zaspokajały prze
szło w 3/. zapotrzebowania tutejsze, stra
ciły prawie wszystkich odbiorców swoich 
w Łodzi. Takie artykuły, jak sól anilinowa, 
oliwa anilinowa i t. p. chemikalija, prze
mysłowcy łódzcy sprowadzają z Anglii, któ
rej tego rodzaju produkty mają cło pra
wie o 50% niższe od niemieckich. Na pod
wyższeniu ceł wygrywa także łódzka fa
bryka farb anilinowych pod firmą .JÓzef 
Rosenblatt i S-ka", do kt6rej zamówienia 
napływają I.l wiele obficiej, niż poprzednio. 

- Podwuż.t;~e1łie opIaty N~/wl
nl>j. Z decyzyi ministeryjum oświecenia 
z początkiem roku szkolnego 1893/4 opła
ta szkolna 'IV gimnazyjum męzkicm \Y Czę
stochowie we wszystkich klasaclJ podwyż
szoną zostaje z rs. 40 do 4:) rocznie. 

- POŻUł' fllhry!.'l. W Łodzi 25-go 
sierpnia spłonęła przędzalnia i tkalnia wy
l"Ob6w bawełnianych Adolfa Dobranickie
go, przy ulicy Północnej na Starem Mieście. 
Oddział kozaków i policy ja torowały dro
gę pierwszej przybyłcj straży fabrycznej Po
znańskiego; w 10 minut nadbiegły 4 od
działy straźy miejskiej z IIddziałem Schei
blerowskiej, O uratowaniu budynku obję
tego ze wszech stron ogniem mowy nawet 
być uie mogło, jak pisze "Gaz. PoL"; ' prze
to straż czynna (12 sikawek) zajęła się 
ratunkiem przyległych zabudowań fabry
czuych. Rezerwuar miejscowy l fi, także wo
dociągi w fabryce Poznańskiego, z których 
zużyto przeszło 300 beczek wody, umożli
wiały energiczny ratunek; wszelako ciasne 
bramy wjazdowe ocl strony ulic Nowowiej
skiej i Północnej wielce utrudniały dostęp. 
Pożar zniszczył doszczętnie 3 - piętrowy 
gmach, mieszczący przędzalnię i tkalnię z 
calem urządzeniem, a także z uuzą ilością 
wełny przygotowanej do wyrobu, uszka
dzając przytem część przyległej wykoń
czalni i dacllY zabudowalI fabrycznych. 
Przy wytężeniu wszelkich usiłowań udało 
się straży umiejscowić ogień dopiero w kil
ka godzin po wybuchu. Straty wynoszą 
przeszło rs. 150,000, które pokryj e aseku
racy ja dwóeh rosyjskich rrowarzystw I i II. 

- lłu(:h h"ndlowll, Pomimo pod
niesionych cen na towal'ach wełnianych, 
przybyli do Łodzi kupcy zagraniczni, a 
także z różnych stron Cesarstwa. robią o
gromne zakupy i zamówienia. 

- Lutnia łódzka. po dwumiesię
cznych feryjach letnich, rozpoczyna sezon 
wielkim koncertem w Helenowie dnia 8 
września. 

Wiadomości Bieżące. 

= W "Nowem wrem." czytamy: "Agencyja 
północna" otrzymała depeszę z Berlina, iż, 
według wiadomości z Poznania, granica 
ruska została zamknietą. Przejście zostało 
tylko dozwolone: w S~czakowie, Pogorzeli
cach, Skalmierzycach i Poclzamczu, pod 
warunkiem poddania się rewizyi lekarskiej. 
Według naszycl1 informacyj, wiadomość ta 
sprawdziła się, g'dyż pokazuje się, iż rze
czywiście rząd pruski wydał rozpol'ządze
nie zamkniecia naszej granicy dla przej
!:lCIa z powo'du istuiejącej u ~as epidem}i 
cholerycznej. Na konferenCYj w Drezllle 
uchwalono. źe państwa mają prawo zamy
kać swoje gran~ce w tych pu~~t~c~, I!rzez 
które istnieje lllezuaczne PI'zeJsc1e 1 mema 
tam prawidłowo zorganizowauej rewizyi le: 
karskiej. Skorzystał z tego prawa rząd pruskI 
i zawiadomił rząd nasz, iż ze względu na 
cholerę zamyka grani?ę dla prz~jś.cia .. Lecz 
nasz rząd, jak słyszeh.śmy, zwroClł SH~ do 
pruskiego ze wskazalllem ~a szereg 1?un
Idów pogranicznych, gdZie ustanow.lOny 
jest dozór sanitarny i gdzie ellatego .Ulema 
przyczyny i powodu do przerywallla ko-



4 

munikacyi. Moina sig spodziewać odpowie
dzi nHjzupeluicj zadawalniającej (ko:ilczy 
"Nowoje Wr." rządu lJruskiego w szylJkim 
czasie. n 

= W "Zbiorze praw i rozporządzeń rzą
dowych" umieszczono wykaz ilości rekru
t6w, stającycll do wojska 'IV r. b., według 
gubernij i obwod6w. Og6łem będzie wzię
tych 262,000 rekrutów z r6żuych gu bernij, 
oraz 2,400 z obwod6w terskiego i kubau
skiego, oraz z gub. zakaukaskich dla skom
pletowania wojsk kaukazkich. 

= Otwarcie szkół prywatnych w obrę
bie guberni Kr61estwa Polskiego, zapowie
dziane jest między inuemi: w Kielcach 
techniczno-g6rniczej, w Marjampolu techni
czno-gospodarczej, 'IV Warszawie zaś: han
dlowej, chemiczno-technicznej i budowlanej, 
nadto ogrodniczej przy ogrodzie pomolo
gicznym. 

= Z I{afisza. Towarzystwo kredytowe 
llliejskie wystawia na sprzedaż przez pu
bliczną licytacyję 24 domy, kt6rych wła
ściciele zaniechali w terminie uiścić rat 
należnych. W okolicy stwierdzono karbun
kuł w gminie Krumsko wśród bydła. 

Przemysł i Handel. 

u.n Nowe taryfy zbożowe. "St.-P. wiedo
mosti" piszą: "Od lI-go (23-go) sierpnia 
wprowadzają się w wykonanie obniione 
taryfy clla wysyłki transport6w zboiowycb, 
I-ej kategoryi (zboże w ziarnie) i II-ej ka
tegoryi (mąka, kasza, sł6d i śr6towiny), od 
wszystkich punkt6w ruskich kolei żela
znych do następujących stacyj pograni
cznych tranzyto: Granica, Radzi wiłł6w, U n
geni, Reni i Nowosielce (do tego ostatuie
go punktu z dniem otwarcia nowej kolei 
żelaznej). Nowe opłaty w ładunkach wa
gonowych wynoszą: do 200 wiorst kop. 25 
od wagonu (610 pudów) i wiorsty; od 121 
do 1,::>37 wiorst po rs. 30 za wagon od 
pierwszych 120 wiorst, a za następne po 4-& 
kop. od wiorsty i wagonu; wyżej zaś 1,537 
wiorst po 6,1 od wagonu i wiorsty, t. j. 
po 1/100 od puda i wiorsty. Dotychczas zaś 
w tym kierunku pobierano: do 120 wiorst 
po kop. 25 od wagonu i wiorsty, do 980 
ponad rs. 45 za 180 wiorst dodawało sie 
po kop. 9 od puda i wiorsty, wyżej 980 
wiorst do rs. ] 17 rloda.wało się po kop. 5. 
Dla większ~j jasności, o ile nowe opłaty 
są niższe od wprowadzonych z dniem 13 
sierpnia 1'. b., przytoczymy obie opłaty w 
rublach od wagonu: do wiorst 200 normal
na taryfa rs. 46 kop. 80, teraźniejsza o
bniżona 1's. 33 kop. 60, do 500 normalna 
rs. 73 kop. bO, obniżona rs. 47 kop. 10; do 
700 normalna rs. 91, olmiiona rs. 56 kop. 
10; 1,000 wiorst normalna rs. 118, obniżo
na rs. 69 kop. 60; 1,200 wiorst normalna 
rs. 128, obniżona rs. 78 kup. 60; J ,400 w. 
normalna rs. 138, obniiona rs. 87 kop. 60; 
1,600 wiorst normalna rs. 148, obniżona 
rs. 97 kop. 60 i t. d. Obniika nowych ta
ryf wynosi 37% do 41 % taryfy nOJ:malncj 
na przestrzeni wiorst 500 do 1,000 oraz 
34% do odległości 1,600 wiorst." 

Regulamin Wystawy Skór. 
'Wyrobów skórzanych i DekoracyjnG - Tapicer

skich mającej się odbyć w nh',ach październiku i 
listopadzie 189;{ r. w Muzeum Pl'zemysłn i il.olni
ctwa w Warszawie Krakowskie - Przedmieście 66. 

§ t. Wystawa otwiera się duia 19-9o września 
(1 października) 1893 r. i trwać bedzie do duo 19 
listopada.(1 grudn ia ) 1893 r. włącz~ie. § 2. Celem 
wystawy Jest zapoznanie publiczności i handlują
eych ze stanem krajowej fabrykacyi przedmiotów 
pr?gramem obj\)tych. § 3. Wystawa podzieloną hę
dZle na 9 dzia-łów, w pro,!!'ramie wskazanych z od
powiedniemi poddzia1ami. § 4. Deklaracyje na 
przyjęcie udzialu w Wystawie mają być pl'zez 
wystawców nadesłane do Zarządu Muzeum najpó
źniej do dnia 3 (15) września 1893 r. Po wzory 
deklaracyi należy się zgłasza6 do Zarządn Mnze
nm (Krakowskie-Przedmie~cie ~ 66) osobiście lub 
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piśmiennie za nades1aniem marki pocztowej. § 5. 
Zadeklarowane przedmioty mają być dostarczane 
do gmachn Muzeum. poczynając od H (15) wrze
śnia r. b. do dnia 13 (25) września 1893 r., gdyż 
na 5 dni przerl otwarciem wystawy iadeu prze 
dmiot na WyRt. ;lWę przyjętym nie będzie. § 6. Po 
zamknięciu wystawy pl'zr.dmioty mają być przez 
wystawców :t.:II)rane w przeciągu dni 1(1, t. j. do 
dnia 28 list,'pda (lO grudnia), w przeciwnym )'a
zie przejdą lIa własność Muzeum. § 7. Za miejsce 
zajęte przez wystawcę na jego okazy pobl'auą bę
dzie przez Zarząd Muzeum opłata w stosunku na
stępującym: za 1 stopl.l kwadratową miejsca dostę
lwego z 1 strony: kop. 25; za 1 stop,! I"vadratową 
mieJ,ica dostępnego z 2 stron: kop. 30; za jedną 
stopę kwadratową miejsca dostępnego z 3 stron: 
kop. 511; za 1 stopę kwadratową miejsca dostępne
go z 4 stron: kop. 75. Dla w'ystawców zakon kur-
80wych opłata podl~ójna. Dla wystawców zamiej_ 
scowych (nic z Wal'szawy) i dl,. uczeslnik6w Wysta
wg stalej pr6b i wzorów opłata o 25% niższa. § 8. Ko
mitet wystawy, w razie zY'lzenia, zajmie się ode 
braniem z kolei, ustawieniem, konsel'lvacyją i ode
słaniem po ukuńczeniu Wystal~y okHzów, nadesb
nych pod jego adresem przez wytwórców prowi 11-

c.yjonalnyeh za zwrotem niezbędnyeh kosztów. 
§ 9. Dla osądzenia względnej wartości przedsta
wiouych okazów Komitet "-ystawy zaprosi komi
tety Sędziów, złożone z odpowiednich specyjali
stów, i na zasadzie ich piśmiennych wymotywo
wanych sprawozdań przyzna odpowi~dnie nagro
dy. W lmżdym komplecie Sędziów weźmie ndział 
24 Członków Komitetu Wystawy, oelegowanych 
przez tenże Komitet. Lista nagród przedstawioną 
będzie do zatlvierdzenia Komitetowi Muzeum. § 10. 
Nagrody przyznawane lJęc1ą w dyplomach zfLs1ugi, 
w dyplomach uznania, w 1IIeoalac11: złotych, sre
b1'llyc~ i bronzowych i listach pochwalnych. § 11. 
Wystawcom Zarząd ~Iuzenm wyda imienne bilety 
wolnego wejścia na Wy"tawę przez cały czas jej 
trwania. Osobie zaś wyznaczonej pnez wystawc.ę 
do utl'zymania porządku i pilnowania jego wysta
wy, wyd ,nvane bę!ą spe\:yjalne znaki zewnętrzne, 
bez których na Wystawę osoby te wpnszczauelll i 
nie będą. § 12. Przedmioty, zuajduj ąee się na wy
stawie, nie będą mogły by6 prze z nikogo ani pr7Ce
rysowane, ani kopiowane bez zezwolenia na pi 
śmie właściwego wystawcy i Komitetu " 'ystawy . 
§ 13. Do konkllJ'~u kw~lifikują się wyroby jedynie 
krajowe przez wystawców wytworzone i przez Ko
mitet Wystawy przyj ęte. Wyroby zagraniczne mo· 
glł być na wystawę przyjęte tylko po za konkur
sem. § 14 Wystawion e okazy będą mogły być ua 
miejscu sprzedawaue i zl\bieraue być mogą przed 
ukoilCzeniem wystawy jedynie za pozwo leni.m 
Komitetu Wystawy. § 15. Komitet 'Wystawy na 
żądanie wpta,vców może polll'cdniczyć w wynajmo
wanin nfL ich )'achunek gaulot i kiosków. § 16 Ko
mitet Wystawy składają następujące 080by: P. P. 
Jerzy Alexmldrowicz, J6zef Blumenberg, J6z~rGaw".'Icho
'vski, Ludwik .Jeziorvwski, J ózef Keppe, Cudwik J,,'bM
SKi, L. Mergenthaler, Ludwik AJiemicki, J6zif Relltcl 
Jan SzZ".ker, Luc~jan Wrotllowski. 

Prezes Komitetu 'Vystllwy, Lucyja'l W'Olllowski. 
Vice-pl'ezez Komitetu, Ja'l Szlenker. 

Sekretarz Komitetu, J6zef Keppe. 

Sprawy Ziemiańskie. 

x Koszta konwersyi. Według rachunków, 
jakie komisyj a konwersyjna przedstawiła 
walnemu zebraniu członk6w komitetu towa
rzystwa kredytowego ziemskiego, koszta 
konwersyi 5% list6w zastawnych na 4~% 
wyniosły 2,62%. Wiadomo, ie 1 ł% dopła
cono właścicielom listów zastawnych, zaś 
1 ~/o prowizyi konsorcyjum bankierskiemu, 
kt6re przeprowadzało konwersyję_ 

Reszta koszt6w wyniosła tedy tylko 0,12% 
od skonwertowanej sumy, 'IV tej reszcie zaś 
figurują jeszcze wydatki takie, ja.k przeszło 
40 tysięcy rubli za formalizacyję listów za
stawnych w wydziale hipotecznym, prze
szło 9 tysięcy rubli dla banku pallstwa 
przeszło 27 tysięcy rubli za fabrykacyję 
list6w zastawnych i kuponów, okolo 7 ty
sięcy rubli za wszelkie ogłoszenia i t. p. 
W każdym razie zazllac.zyć trzeba, iż cały 
koszt konwersyi jest stosunkowo hal'clzo 
nizki i ze pod względem taniości wytrzy
ma por6wnanie z 'wszelkiemi konwersyj a
mi podobnych pożyczek, nawet państwo
wych, za granicą. 

X .Świet" pisze: .Spodziewając si\) przybycia do 
Kijowa ministra roloictwa i dóbr rządowych A. S. 
Jermołowa, VrpzeR kijowskiego towa.rzystwa rolm
czego, książc RepniD, zwołał nadzwyczajne zebranie 
członków towarzystwa, cel~m opracowania pr:ttlddta
wienia, mo){ąc~go obzuaj mió pana ministra 1. tam 
fataluem połozeaiem, \T jakiem znaleźli się ziemia
nie kraju Połuduiowo-zachodniE'/{o. Stawiło się oko
lo 50·iu ziemian. Stwierdzili oni, że ouecnie wszy
stkie wnioski dotyr,ząee różnych ułatlvień, zostały 
zawieszone, a tymczasem w sierpuill gosjlodane rol-

ni muszą ZiłW8ze wyprzedawać c7.~ŚĆ zbiorów na po
krycie kosztów żniwa i dalsze prowndtenie gospo
IJarstw. Kredyt przy pośreduictwitl dróg żelaznych 
jest niemożliwym, z powodu zureJncgo braku po
d ll Źy, niel1stalooych cen i niewiadomości miejsca 
wysylki produktu, a wreszcie braku magazynów skła
duwych przy koJejneh. Upoważuienie banków pry_ 
watnych do udzielania pożyczek na zboże, dotąd 
nie 7osbło nrzec7ywistniootl, a przytem operaeyja 
t!l, już po za trl!dnościami torma!nemi i prawDemi 
moze się i w praktyce okazać tru'!llą do przepro
wadzenill, z powodu uralw mngnzynów towarowych 
w c entralnycb punktn(,h h andlol\·ych. Wielu także 
ziemin n nie ma dostatecznych pOllliesz<,zeń na zbo
że cll10 I oc~ue. 7.da nil'm f.~ r(lmadzeui8, bylolJy rze
czą !lad wszelki 'wyraz pożądallą: 

1) Jak oajszybsze uzupełnienie zapaiów zboio
w.veh na potrzeby WOjsk, 

2) Bezzwłoczne IIzupl'łoieaie magazynów zbożo
wydl ,wloś, i.iauskich - i 

3, Bćzz"' łoc?,lIe zlIiienie tllryf kolejowych n3 pr1.e· 
WÓl, 'l.boża ku granieolQ lądowym i do portów. 

OprÓ!'. ~. t~go, byłoby l'7,eCZ1\ wielce pożądaoą, aby 
pożyczki na zastaw zboża unzielał sam bank p'lń
stwa, uie Z:IŚ unuki prywatne. Dla osinl1l1i~cia t"g'o 
celu 1II0żnaby wydawać p ożyczki Ha w eksli', ręczo
ne solidarnie przez kijku obywateli ziemskich, 

Rol!liry kij(,wscy prl'ną zatem, aby rząrt s',npo
wal zhoi.. skoro ceny spndają. a uie r07.wijał kre
dytu, który na razie IlI(Jżsby i połepgzył stosunki 
Hpruda wcom zboża, l,Je potlllU, gd y pr~yjdzie ter
min I,iszczeoia długu w części, popchnie ich wrę
ee "kulaków" i kupców zbnżrnvych. 

Czy rząd m oże j l dnak skupować zboże w więk
szych ilościach. 

J<lkby w odpow;,-rlzi na to pytani", dy;,('ktor oe
part:nnelltu gospodarczego w ministeryjum spralV 
wewnętrznych, 1'. KabRł.o'T, wypowiertzi ał zdanie 
swe w tym "zgl~tlz e w I'omisyi p. Antono;vic'La. 
P;\n Kabatow wyraził przekonanie, że ogólne o,ta
teczne por' sumowanie rachunków wszystkir.h maga
zyuów zuoiow)'ch wyl\aznje, iż samegn żyta tylko 
bnk w nich jest blizko 120 miJi,ionów pudów, czy
li prllwi, półtrzecia razy więcej, uii wynosi cały 
wyl\ óz ~. bo:i:a ruskiego do N'''I1,iee. 

Gdyby wi~c skortystać z przeWyŻki Ul'orlza;u te
gorocznpgo i UlYĆ ją na uznp" lnielli " bra1r6\v '''I!!ka
~anych, to ograoiczo:ly wywóz na rYllek o;emiecki 
żyta JllIs7.ego w ruku bieżącj m, ~?st,\pi IV zupełno
sci teu ~roJek tak douiosły i tok k.,rz.ystny dla kr3-
ju. Nawet zuprłne wstrzYlllan ie IIr~t·7. lat dwa. wy
wozu żyta do Niemi ec, przy takiem j ;tk wyżej zu
ż}tl<owaniu prz"wyżki zboŻ'owej , nie będzie ITogło 
wywrzeć silnego parcia na c" n«; żyta w tym okrelie 
cZaStl, wptarczającym :tupełnie na to, aby lJl'zemy~ł 
n~8Z rol n)' mógl ,I(~ prr.ygotować odpowiednio do 
nowycb waruuków rynku 7,bożow<'tto. 

Skompl"towlLllie m 19azyllów zbożuwYI' b bvloby 
dobrorł7.iej8t\HII1 pl'a,,-dziw'lm. AI\l niemnid byłoby 
dourodzlejstwem u~np,·łnienie magalynó'V fortecwych 
i wojsko,,-,rh. Wpownżnem położeniu, w jakiem zna
duje S;I) EIFO]n, przy lup t'łnej niel'ewll!Jści ju
tra, IIlnpełnienie m3g~zyuÓ\V woj3kovryc.h jest. r~(J· 
czą. hezwan.nl'o\'o poiąrtaną· Dzięki l'rz.r!oczonym 
potrzebom, sl;upi~ się w rękar.h rZ-1 rln t Ii,a potężna 
~i'3 nabywcza, że może 0 11 lJcnrz~lędllie nregulować 
ceDy zbożowe, II wou~c tego, nie potrzebuj emy się 
wcale obawiać, ani zbytuego upadku tychże cen, 
ani tembardziej ruiuy klusy rol <IPj." 

Notatka ze sprawozdania Towarzy
stwa Osad Rolnych za r. 1892 

(Dokończenie.) 

Na liści~ ofiarodawców, którzy raczyli zouowią
zać się udzielać towarzyetwu stałą roczną zapo
mogę zapis:lć się raczyli: bank handlowy w War
~zawie rs. 500, Towarzystwo kopalui w Niemcach 
rs. 100, KIlroI Szej bIel' \'1" Łodzi I'S. 150, ks. Ro
man Sanguszko rs. 60, Bank dyskontowy w War
szawie rs. 100, Leopołd K"onenberg w Warsza
wie rs. 100, Bank Handlowy w Łodzi rs_ 100 itd. 
Członków stałych, którzy złożyli jednorazowo przy
najmniej rs. lOn, przybyło 7. Wogóle do 1 sty
cznia 1893 r. członków stałych 124. Lista członków 
honorowych uległa nieznacznej zmianie. Z ogóluej 
liczby 1,099 członków, ubyło 115, przybyło 110, 
pozostało 1,094 członków. Zaległości umorzono w 
latach dawniejszych 70,206 rs., w rokn sprawozda
wczym 2,880. Pomimo to pozostało zaległości 
10,942 rs. Zarząd złożył podziękowanie czł. kor., 
którzy ze szczególną gorliwością gromadzili fun
dusze na rzecz Tow. os. 1'01.; z listy tej zazna
czamy: na m. \V:l1'szawę St. Leszczyńskie,ąo, na pt. 
błoński A. Wentzlowi, na pt. uieszawski i włocła
wski hr. J6~ifo,()i i:Jkw'bkowi, na pt. łęczycki J. Ran
dowi, na pt. miechowski I. Zubrzyckiemu, na pt. łódz
ki W. JVizbekowi, na pt. lipnowski J. Ja1'llusz/';it
wiczowi, z m Radomia J. Gulmanow" na pt. kozie
nicki L. Lip~kiemu. Zaległości nie hyło tylko w 
powiatach: kieleckim, łomżyńskim, łukowskim i 
włodawskim, w których jednak liczha członków 
zmniejszyła się do minimum. Najwięcoj zjednali 
nowych członl<ów: człon. koresp. na pt. łęczycki 
I. Rmld (12) i tlĄ pt. olkuski J. Rgszkiewicz (9). Do
chodu wogóle było rs. 49,191 kOl). 8~ (w tej cy
frze z gospodarstwa osad 5,3 t9 rs . 93 kop., z war
sztatów 1'.1. 11,668 kop. 8). \Vydatki wynosiły rs. 
55,683 kop. 71. Zarząd złożył podziękowanie dy-
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rekcyjom dróg żelaznych, zwłaszcza warszawsko
wiedeńskiej, redakcyj om czasopism warszawskich 
i prowincyjonalnych, czł. komitetu 1. Wertheimowi 
i wieJu magazynom za sknteczne popieranie inte
resów towarzystwa. 

Osada Studzieniec. Od otwarcia osady sądy zawia
domiły o 1301 skazanych, z pośród których przy
jęto 741. Większość przyjętych pochodziła ze wsi, 
zajmowała się posługą u rodziców lub obcych i 
miała oboje rodziców. Znaczna większość przyby
wając do osady, nic nie umiała i nie posiadała 
środka zarobkowania. Dnia l stycznia 1892 roku 
pozostało w osadzie 155 wychowańców, przybyło 
43, ubyło 38, pozostało 1 stycznia 1893 r. 160. 
Przeciętny wiek Jat 15. Wszyscy przybyli w r. 
1892 byli dostawieni staraniem zarządu, z wyłą
czeniem 6 przyjętych z najbliższych okolic osa· 
dy, "'ychowańcy byli podzieleni na dziewięć od
działów, zamieszkujących oddzielne domki, prze
byli wogóle 59,131 dni instytutowych, pod wzglę
dem sprawowania si~ w kI. I-ej było 19, w kI. 
II-ej 50, w kI. III ej 53, w kI. IV-ej (wzorowej) 
38. Co do nauki szkolnej 23 zaczynało czytać, 67 
czytało i pisało słabo, 45 umiało czytać, pisać i 
rachować, 25 kończyło szkołę zakładu. Co do za
jęć: 52 pracowało w roluictwie, 9 w ogrodzie, 24 
było stolarzy, tokarzy i rzeźbiarzy, 15 kołodzie
jów i bednarzy, 19 kowali i ~lusarzy, 20 krawców, 
13 szewców, 8 cieśli. Na przeciętną ilość 160 wy
chowańców wymierzono kar dyscyplinarnych w 
ciągu roku 511, nagród udzielollo 1,576, a nadto 
tytułem nagrody wniesiouo do kasy oszczęd ności 
rs. 1,098 Iwp. 28. 

Dyrektor< m o~ady do 1 sierpnia był Edward 
Ziellkowski, pomocnikiem jego J6zif K01'llacki, kape
lanem Ks. MarcBlli Ciemniewski i z całem poświęce
niem pracują nad umoralnieniem wychowailców. 
t-itarszymi przełozonymi oddziałów są: KołodzieJski 
i Borysławski. Gospodal'stwo rolue zostało uporzą
dkowane. Przestrzeń 117 mórg 235 pręt. podzielo· 
HO: pod uprawę rolną przy IXo - polowym płodo
zmianie projektowanym przez czL kom. Tadwsza 
Kowalskiego i knratora osady Jana (16rskiego jest 
5ó m, 90 pr., pod chmielnikiem 3 m., lasn 40 m. 
100 pr., ogród 7 m. 63 pr. pod zabudowaniami (i 
ogródkami) 7 m. 165 pr., granic, dróg, rowów 4 m. 
67 pr., wód 50 pl'. Pod nprawę przybyło w Hucie 
Nowej 25 m. 275 pr. i w Puszczy 13 m. 89 pr. 
Inwentarz 7 koni, 6 krów: ó cieląt, 3 woły, 1 osioł, 
6 sztuk trzody chlewnej. 

'Warsztaty rozwinięto i podniesiono produkcyję 
takowych do rs. 11,668 kop. 2. \\ yroby sprzeda
wano w składzie Rodkiewicza na Zjeździe, a 
przedewszystkiem wykonano znaczniejsze obsta· 
lunki. Za wyroby na wystawie osada stndzienie
cka otrzymała dyplom nznania. Podczas zimy ja
ko zajęcia dodatkowe wychowailcy pIetą słomian
ki, kapelusze, koszyki, wyrabiają grabie, widły, 
gonty i t. p. 

Stan sanitarny był zad.awalniający. Chorób by
ło 203, które leczone były ambulatoryjnie i w in
firmeryi przez 1399 dni. Choroba oczna, zapalenie 
łącznicy (conjuctivitis) trwała, bo ciągle przyby
wają nowi wychowańcy dotknięci tą chorobą. Ilość 
chorych wynosi do 35, pozostających pod właści
wą opieką przyjezdnego okulisty. 

Stan budowli, wedłng opinii czł. z-du budowni
czego Alfreda Bąkowskiego, który bezpłatnie przy
jął na siebie nadzór nad budowlami i kierunek 
techniczny, jest zadawalniający. 

Przytulek poprawczy dla dziewcząt, Puszcza. Z odda
nej, na zasadzie Najwyżej zatwierdzonej uchwały 
komitetu miuistrów, osady Puszcza oddzielono 2 m. 
111 pr. pod zakład poprawczy i urządzono na tej 
przestrzeni w r. ltl91 przytnłek poprawczy na 15 
dziewcząt, skazanych przez sądy lub przyjętych 
na zasadzie poświadczeń naczelników powiatn lub 
gubernatorów w wieku od 8-14 lat. D. 14 listo
pada 1891 r. władze towarzystwa postanowiły roz
począć przyjmowanie dziewcząt. D, 31 grudnia 
przyjęto pierwszą dziewczynę, do której w ciągu 
r. 1892 przybyło 6, tak, że w końcu r , 1/;92 było 
7 (lziewc1:ąt, skazanych za kradziez. Pod opieką 
kuratorki przytułku .Maryi G6rskieJ rozpoczął roz
wijać się ten nowy zakład pod Idel'unkiem prze· 
łozonej Jr:fargi Kośmińskl~. Przychodzący ks. Łago
dziński uczył religii i załatwiał potrzeby religijne 
zakładu. Nauczycielka pozostawała na stanowisku 
tylko sześć tygodni, wskutek tego szkoła nie mo
gła być urządzoną, z 7 zaś dziewcząt tylko 2 by· 
ły uczone przed przybyciem do przytułku. Dzie
wczęta były zajęte gotowaniem, pieczeniem chle
ba, praniem, obsługą inwentarza i drobiu, sprzą' 
taniem i utrzymaniem czystości, ogrodnictwem, 
łataniem, robotą pończoch i t. p., słowem przygo
towy"'ane były na gospodynie wiejskie. 'Vycho
wanki ulegały bardzo często karom (100) i nastrę
czały wiele trudności. N aj więcej karano za uży
wanie nieprzyzwoitych wyrazeń - 40, za niepo
rządek-32, leuistwo-19, kłamstwo, nieposłuszeń
stwo-18 i t. p. Krad.!ież z łakomstwa zdarzyła 
sie t} lko 10 razy. Nagród udzielono 81. Praca sy
stematyczna stanowiła jeden z głównych środków 
poprawczych. Przytułek wyprodukował w ogro
dzie 14 korcy kal·tofii oraz włoszczyzn i nasion 
'Za 1'8, 10; wychowano 4 cieląt, 16 sztuk trzody 
clilewIlej, 150 sztuk drobiu, obsługiwano 7 krów, 
które dały 1,251 3/ 4 garncy mleka; masła wyrobio
no 1,307, sera 221 fun. Za wyroby Puszcza na 
wystawie otrzymała list )"ochwalny. Inwentarz d. 31 
grudnia 1892 r. składał się z 2 koni, 7 krów, 2 ja
łówek, 4 sztuk trzody chlewnej, 5 g<:si, 14 kur, 
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32 indyk, ó kaczek, 6 perliczek. Wychowanki prze
były 1,603 dni instytntowych, a żywność ich ko
s2.towała po 9 kop. U/I 00' Zdrowie wychowanek 
było zadawalniające. 

ROZMAITOŚCI. 
o 7G lut temu, w dodatku trzecim do Ni 87 

Gazcty Warszawskiej z dnia. 31 października 1818 
r. czytamy, co następnje: "Z dnia 8 na 9 około go
dziny 2-tj po północy miesiąca września r. b., mia
sto Radomsk w powiecie radomskim, obwodzie piotr
kowskim, województwie kaliskiem położone, t<l smu· 
tne trafi In nieszczęście, że przoz wszczęty pożar w 
w ten sposób zniszezonem zostało, iż ośmdzicsiąt 
kilka mieszkalnych, w części murowanych domów 
z przybud<lwaniami gospodarskiemi, do tego dach 
na wieży kościoła X. X. Francislkanó1v, sam kla.
sztor i zaIJudowania do niego należące, stały sil; 
pastwą płomieni, bo lubo wladz:l miejscowa policyj
na Ż'ldnych nie opuściła śrouków Iw uśmierzeniu 
nieszezęśli wego pożaru, przecież takowe dl:l nad· 
Z\\ yczajnego wichru, bezskuteczneroi zostały się. 
P, zez ten sposób kilkaset familij pozbawionemi 
: ostały przytułku, posiłku i odZieży, która. to nę
dza tern mocniej powiększyła się, że terażnieysza 
pora roku do odbudowania zgorzałych dOlllÓIY nie 
je;t dogoduą. Nieszczęsliwi ci, wYl(ląJają wsparcia. 
litościwey ręki, bo lubo od obywateli powiatu ra
domskiego zll'Iczna składka., przeszło kilkanaście 
tysit;cy .t.łotych zapisana, w połolvie już złożoną 
została, przeciez liezba nieszczęśliwych osób, nie 
bę:lzie mogła Lydź zupełnie wspomozoną. Ztąd więc 
cieszą Się nadzieją, iż jako biedni, znaydą IV ser
cach pełuyth uczuć litość i ieszcze potrzetJne wspo
możenie; a. chcąc tymże dać sposobność wsparcil1, 
mam eobie za obowiązek powyzey opisnny ~mutny 
wypadek podal, do publiczney wiadomośoi." w Piotr
kowie d. 10 paźdz. 1818 I'. Bobrowski. 

:::::::J Apologija sl.ortu welocYI)edowc
go. Profesor Paolo Mauteg~zza, znany włoski fi
r.yjolog i antropolog, jest zapalonym zwoleunikiem 
~podu welocypedowego, a ~apyta.ny przez kilku Me
dyjolańczyków CI zdanie w tej kwestyi tak odpJwi6-
dział: "Jest to tryumf myśli ludzkiej uad 1elli.;twem 
materyi. Dwa koła, które zaledwie dot)'kąją zie.ni, 
które 'podobne są do skrzydeł i unoszą cię daleko, 
daleko, wywołującym zawrót głowy, upajającym ru· 
chem, bez okrutnego potu smaganych zwierząt po· 
ciągowych,bez nieznośnego turkotn dymiących machin. 
Cud równowagi, prostoty, lekkości! M'lksimum sily 
i minimum tarcia, cud szybkośei i elegancyi. Czło· 
wiek, który chce zostaó aniołtlm i nie dotyka jolż 
ziemi. Merknry, kt.óry zmartwychpowstal ze swego 
starego groIlu helleńskiego i ukazuje się przed ua
mi !Iotykalny, żywy. Oto dwukołowiec "Mantega~
za"_ W eutuzyjastyezniejszych słowach i kwiecistszf'j 
mowie nikt jeszcze chyba dotąd nie opiel"ał chwa
ły welorypedl1. 

O Bicykl w Pa\ryzu zuajduje coraz więcej 
zwolenników. Oto nieda'voo plzed je1en z kościołów 
zajechał tam cały orszak ślnbny... na. bicyklaclJ. 
Pan młody, zapalony cyklista, źeuił się z ró\vlJą 
amatorką tego sportu. Dobrali so bie tedy) ów nie 
biegłych w tej sztuce d rużbów i druchn y i cały 
orszak, 'l:łozony z 15 osób, pojechał do ślabu n'l 
bicyklach, a po dokonaniu obrzędu udał się do I c-
8taoracyi gdtie była zastawiona \'I' eselna wieczerza. 
Tylko rndzice młodej pary musieli wlec się Z:l nimi 
w powozach. 

O JJiętn, \V czasie epidemii clJolerycznej, jest 
jednym z wagoy~b śro~ków leczlliez.ych i ,za.pobi~~~. 
wezych; odnolli elę to Jednak do "mIęty pieprzowej, 
nie zaś do dzikiej, czyli tak zwanej "wodnej", któ
ra nie tylko nie jest pomocuą, ale nawet szkodliwą-

Miętę dziką sprzedają nieraz włościanie n:. tar. 
gach, a jest ona kupowaną albo przez nieś~iadamy~b! 
nie znających się na własności mięty pleprzowel I 

wodnej, luh tez w celach oszukaństwa, p1'ze~ domię
~zanie drugiej do pierwszej, pierwsza bowiem jest 
zuacznie drozszą, a niekiedy na wet w czasie epide
mji zbywa na niej, jak to było i w roku zeszłym! 
w którym za fUllt płacono po kop. 60, a. Il:lwet I 
drożej_ Mięt,l pieprzowa udaje się wybornie w naszych 
ogrodach, zasluguje więc na, bard~iej,. n~ż d~tąd, u
powszechnioną h~dowlę, ktora, rowole Jak l WIele 
iunych roślin leczniczycb, mogąc bodo',"com pł'ZY
oosić pewue korzysci, jest u nas w czasaoh obeenych 
zalliedbaną· 

O Prze",ąd. O ile tal~udyczne przesądy ~i~ 
wykonenIły się jesilcze w rH~szllj sferze żydowskl~J, 
za dowód słuzyć może fakt następujący. W krótkIm 
czasie po pojawieniu się cholery w Kolt!, gmina źy
dowska w tom mieście postanowiła urządzić 'Veselb 
na. smentsrzu choleryc1.llym, jako niezawoduy Śl'O
dei!: uśmiertenia epidemji. W tym celu drogą dobro
wolnych składek zebraną zoshła suma r,u~1i 600, 
jako posag dla ubogie,j dziewczyny kolSkIeJ. Pan 
młody zoalazł się niezwłocznie i dnia 14 b_ m .. odby
ło się z muzyką i śpiel"\'ami wesele żydowskie na 
cmentarzu. 

- Przed kilku laty w Ameryee zwrócono 
uwagę na znaczną ilORĆ arszeniku zawartą w przed· 
miotach codziennego użytku; 'pra\Va ta byh nastę
pnie nmawhna przez prawnlltów, leka1'zy i wywo
łała jako skutelr prawo, zahraniające ~przeda.:!:y 
"zabawek i cukierków, w skład któl'ycb wchod6i 
arszenik" i na.kaz~j ące dokładne zb '.danie pod tym 
wzgl>;:dem ,inuy3h artykułów handlu. Obecnie dr. 
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Hill, zaj lIlujący się 11\ spra W'!, ogla8~:& uastęllują"e 
wyniki badlIP : Najznllcznlej~za. ilośĆ arszeniku za· 
wiera. się w pnpierze I\olorowym, najwięcej go zna
leziono w glansowanym pJpicl'zl', używanym jako 
materyjał do róloyeh robót IV szkobch freblowskich 
i w pUdełkae,h tekturowych od cukierków_ Tak tu 
jak tam kolor zIelony jest uajlliebezpieczniejazy_ 
Na 9 próhek papieru poddanych analizie tylko, 5 
uie zawierało arszeniku, inno wodlug o!'zeczenia le
karzy, "mogłyby narazić dzieci na otrlleie". 

Próbki kretonów, muślinów, pluszn, ak~amitu, 
sukna równiez były analizowane i pn~konallo się, 
;;,e na 300 zuadau ych nie m oiej od 101 zawierały 
truciznę W znaciluej Ilo8ci. Naj niebezpieczniejszym 
pod tym względem jest talratan ziełollY, od któreęo 
cząsteczk i farby odrywają się z więks./.ą l:Iłwością, 
uiz od gl'ubszy~h, !(Qstszych tkanin. Wielkie ilości 
ar~zeniku złl:\leziono w białyeh i ilzerwonych tka· 
ninach, uzywanych pospolicie na pościel, jedynie IV 

materyjałacb z CZ) stej wełny i z c~ystego jedwauitl 
arszeuik ' jest l1ader nauko znajdowany. Truciznę 
znajdowano rówuleZ w farbach, używanych do ma
lowania. ścian i sufitów, fal'uy o\.\jno wertług opinii 
lekarzy są w tym razie daleko bezpieczniejsze od 
wodnych, których cząsteczki ł.ltwo ścierające się 
z muru i uno~zące Się IV po"taei niedo'ltrzpglllnego 
pyha w powietl'zu, połykamy przy oddychaniu. 

Licytacyje W obrębie gubernii. 

- W d. 2l września (3 paździ ernika) w sądzie 
zjazdowym piotrkowskim na sprzedaż niel'llcho
mości w osadzie Wolbor~u, pod ~ 143 położonej 
od sumy 1101's. 

- l (13) września w magistracie m. Łasku na 
3-ch letnią dziedawę dochodów z łaźni (mykw'y) 
żydowskiej w m. Łasku, od sumy 340 1'5. roczme, 
in plus. 

- 26 sierpnia (7 września) w urzędzie gminy 
Zelów, w pow. łaskim, na budowę jednego i repa
racyj~ dwóch mostów, na trakcie II-go rzędu od 
sumy 2721's. 56 kop. 

- 6 (18) września w magistracie m. Nowora
domska na G·cio letnia dzierżawę dwóch kawał
ków miejskiego grllntu, oel sumy 14 rs. 5 kop. iu 
plus. 

- 10 (22) wrze~lIia w magistracie m. Łodzi na 
sprzedaż 758 sztuk drzewa, oddzielnemi party.ia
mi, od sumy 913 rs. 98 kop. in plus. 

,- 7 (19) września w urzędzie gubern. piotrko
wskiej: 1) na budowę miejscowej studni, urządze
nie murowanego ogrodzeuia, uregulowanie i wy
brukowanie placu Pl'zed domem aresztu sądowo-po
licyjnego w m. Będzinie, od sumy 4,378 rS. 11 k. 
in minns, 2) na budowę 14 i reparacyję 21 most~w 
w m. Piotrkowie, od sumy 8,460 rs. 16 kop. in mln. 

- 6 (18) września w magistracie m. Łodzi na 
restauracyję jatek mięsnych w m. Łodzi, od sn
my 2,344 rs. 53 kop. in minus. oraz na budowę 4 
budek na ulicach m. Łodzi dla straży ziemskiej, 
od sumy 1,715 rs. 64 kóp, in minus, 

- 4 (16) października w sądzie zjazdowym w 
m. Częstochowie na sprzedaż pustego placu, po
łozonego w Częstochowie, przy ul. Panny Maryi 
pod .~ 12 polic. 490 hypot. od sumy 1200 rs. 

Kronika giełdowa. 
29 Sieqtu in. 

Niepomyślne warunki rynków pieniężnych trwa
ją w dalszym ciągu. Brak gotówki ua głównych 
rynkach paraliżuje spekulacyję, nadto wytwarza 
naprężenie, które udziela się innym działom spe
kulacyjuym. W takim stanie rzeczy obraz finan
sowy w mało ponętnych rysuje się barwacb. Pa
piery publiczne wykazują słabe obroty przy. ce
nach stale się obniżających. Najwięcej ucier~lały 
5% listy ziemskie, które zeszły niżej sta, o kllk~
naście kopiejek. Listy 4 1/"% ziemskie trzymały Slf~ 
nieco lepiej, chociaz po 9d l/2 nic brakł? ~pr~ed~
jących. Bardzo niekol'zystnie przedstaw13.Ją Się h
sty m, \,varsza.wy ostatnich seryj, Ictóre po 100.2ó 
można było kupić. O innych walorach nie ma . C? 
mówić, z trudnością nlokować się dały, a własc~
wie wcale ich nie umieszczono. I tak listy likWi
dacyjne ofiarowano po 96 1/ 2 w małych i 97 w du
żych sztukach; pożyczki wewnętrzne po 95 za 
pierwszą i 94 za następną emisyję. Pozyczki ws~ho
dnie lOt i 102. Premiowe pozyczki po 2<lU za pier
wszą, 224 za drugą i 199 za szlachecką. Wielce 
silne usposobienie panowało dla wszelakiego ro
dzaju akcyj przemysłowych. Cukrowniane akcyje 
Łyszkowice na skutek dobrl'j dywidendy podsko
czyły na 395. Starachowickie 135 bankowe, han: 
dlQwego banku spadły na 412, dyskontowe zas 
podniosły się na 355. Podług notowań biU1:a ban
kowego Gazety Losowań płacono: za lIIarh 48.-, 
za franki 38,75, za guldeny 71<.-. 

- ] "ada. nadzorcza straży og'uio-
-vvej ochotniczej 'W' Rado.rnsku_ Ma 
honor podać do wiadomości reznltat otrzymany 
z przedstawienia amatol'skiego z koucertu daue
go na dochód straży ogniowej w dniu 8 (20) sier
pnia 1', b. 

D O C H Ó D: 
Za 9 biletów alfauetowych po 21'8. 10 k.-18 rs. 90 k. 
• 27 1 i 2 rzędu po l • 60 "-43 " 2U 
" 30 3 i 4 po 1" 5" - 31 50 
"30" 5iG" po-" 8u"-24 " 
"11 " bocznych rzędów po- " 50 5 50" 
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"16 " balkonowo I rzęd. po 1 " 
"12» » II n po 1 n 

» 33 " wejścia po- • 

60 .-25 n 60 n 

30 .-·16 " 60 n 

30 n- 9 • 90 " 

Za naftę, świece i szkła do lamp na 
próbach i przedstawieniu • . • • 4 1'8. 92 k. 

Za furmankę i wożenie amatorów . . 3 rd. 50 k. 
Fryzy jerowi wraz z kosztami podróży 13 rs. 
Koszta bufetu ..••• . . . . . . 12 rs. 
Posługa na próbach i przedstawieniu 6 rs. 

me podziękowania wszystkim paniom i panom a
matorom, którzy tak w cZQści dramatycznej jako 
też i w koncercic pnr,yjęli uilział , przez co przy
czynili się (lo powiększenia fuuduszów straży. Za programy 

Razem 
3 " 20 n 

177 n 40 " Prezydujący K. Soczołowski. 

w y D A N O: Razem ..•... -=7:":"3-1-·S.-1":"::2""-;-k 
Od sprzedanych biletów przypadają· 

ca część na u bogi ch złożono • . 9 rs. 40 Je. 
B I L A N S: 

Dochodu było •.• 177 rs. 40 k. 
Wydatki wynoszą. 78 rs. 12 k. 

Poleca się pie"w!Jz(Jł'Z~
dny (I, tani Hotel 4R

gielsl .. i w m. Oz~doc"'owie. w bliz
kości dworca kolei żelaznej. Druk afiszy, progr:llnów i biletów. . 6 rs. 

Za ks.iąż~i z komedyjkami i rozpisa-
nie roi. . . . • . • . . . . • • 6 rs. 

Płótno na nowe dekoracyje, sznury, 
muślin i r. p.. • . . . • . . . . 7 rs. 50 k. 

Za nastrOjenie i przeniesienie pianina 4 rs. 80 k. 

Czysty dochód wynosi 1041's. 28, wyraźniej sto 
czte'7J ruble i kopiejek dwadzieścia osiem, które wpły
nęły do kasy straży ogniowej ochotniczej . Przy· 
tem Rada uważa Bobie za obowiązek złożyć uprzej-

Biuro ball.kovve Gazety Loso
vvań. "Vi'" "W"arszavvie Krakovvskie 
Prze<"lRlieście ~Jt;9 Ci3. udziela bezpłatnych 
informacyj wc wszolkich sprawach pienięznych. 

o G 

~t,,:~.,. ~" Q~~ I 
rze hypoteki domu w Piotrkowie, na 

Ł o s z E N 

CENNIK DRZEW, KRZEWÓW 

Senatorska 35 "Vi'" Warszavvie 
'Vszelkie drzewka w doborowym gatunku, ceny przystępne. (Tera
żniejsza pora do nadsyłania zapotrzebowali najodpowiedlliejsza). (a-l) 

I A. 
WYNAJEM POJAIOOW 
Włodzimi~ Sapińskiego 

Ul. Petersburska wprost Poczty • 
Kareły, Powozy, Bryki,l{onie. 

(26-14) . m'·i~~;;ei~U:~') I 
Z patentem ________ aa __ .... ~ ______________ ~ ____ gs ____ __ 

Dla dzieci i osób llieznoszących ole
ju rycynowego poszukuje lekcyj lub korepety-

cyj. Wiadomość u p. Wolskiego ---------------------. OLEU~~ RlO\\[11 AROMlT[QATUM 
dom p. Karlińskiego. (3-1) • "W" L O D Z I • lU \J l' l\ l\ 0l\ 

NAUKE KROJU SYSTEMEM 2 Kantor rekomendowania nauczycielek i bon t g~I:~~~~Itnf:~at~lz~;:~~~~ przykre-

.",1Y. Q~I!!' A,," , ; M. " .. m~:'''~a~~f~~I~~,~~'~Jwy.''ym .,t," ; A~~~~~;' ~~~:~~:~~~~:~:~:1~ 
Okryć Emilija IIorst w Piotrkowie, ul. • tern, "Vi'" ł a d a j q c e o b c e In i j ę z y k a In i • nemi etykietami firmy, na jedno uży
Petersburgska .Hotel 'Yileuski - w. i z wyższą muzyką, oraz :f'reblóvvki i bony polki, frau- • cie lub więcej, znajduje się 11a skła.-
oficynie. t3-1) • cuzki i niemki. (2-2) • dzie w Aptece 

Drog'a Zelazna ••• __ •• _-_ .... ..,-~ ... .,--. W" Łapińskiego 
"W"arsza""sli:o-Wicdeńska 
podaje do wiadomości, ze bagaże i to
wary przybyłe na stacyje odbierają
ce po dzieil 19/3 1 maja r. b., a do
tychczas nieodebrane przez adresa
tów, z mocy art. 40 i 90 Ustawy O· 
gólnej dróg żelaznych J'osyjskich, bIJ
dą sprzedawane przez publiczną licy
taeyję. Czas i miejsce odbyć się ma
jącej licytacyi, jak również wykaz 
przedmiotów zakwalifikowanych do 
sprzedaży ogłoszono w XgJo& 30, 3 t i 32 
Warszawskic'h Gubernskich 'Wiedllmo
sti. Ni~zależnie od tego na wszy· 
stkich stacyj ach, tak wysyłających, 
jak odbierających są powywieszane 
odpowiednie ogłoszenia. (3-3) 

Dla z3(10syćuczynienia naJwJDr~l;
DJejS7.ym wymaganiom SzanownyClh 
()dbiorców, urządziłem w swej dysty
larni najnowszoj konstrukcyi aparaty 
i filtracyją podług ost'ltnich wymagań 
techuiki. Dzięki tym ulepszeniom o
trzymuję spirytus niebywałej dotych· 
czas czystości i doskonałości. Spiry
tus winny :M 4 i Alkohol :M 4 zalecam 
prócz tego do użytku domowego dl:l. celów 
leczniczych i chemicznych. Uprasza się 
O zwrócpnie uwagi lIa markę fabryczną 
Próbki i cenniki fabryka wyRyh bez
płatui~. Dla aptek i laboratoryjów c~-
ny hurtowe. (3-3) 

Sprzedaż detaliczna pl'zy 
fabryce. 

Karlłlls :BralI 

LANOLINA Krem toaletowy LANOLINA 
z fabryki Lanoliny w Martinikenfelde pod Berlinem. 

Zna.kOlnitado Jlielęgnowa~ia skóry; , . . ,-",11Cl/Af-t 
do utrzymywaUJa w ezystoccl l opatry- r1 

ZnakOllll"ta. wa.nia zbolałych miejsc oraz ran na -;;, ;f 
( L skOl'ze' A.;;' & .. 

't -'2~ ~~ '* 
ZnakOllll·ta. do ~ons~rwowani:t skóry głównie l\ ~qill.rYLKOII~\<:>~ 

( ( dZIeCI drobnych_ <A.MĄ'i.'I-t.~C'l: 
Nabywać można w tubkach cynowych po 25 k., w puszkach blaszanych 

po J5 i 10 k. 'W aptekach i sld:adach aptecznych. 
Zamówienia przyjmuje L. Witkowski w War~zawie ul. Rymar-

ska ,\9 10. (Raj . i S-ka m 795) (52-~2) 

vv Piotrko'-Vie. 
liIo.. 

(Raj. i S·ka ]Ii! 3093) (6-6) 

W
yroby Stu(lzienie
clde są do nabycia a) w 
Bazarze Rzemieślniczym (Se
natoraka 37): łózko na orzech 
łóżko źelazno. komoda dę
bowa, zamki żelazne, racho

wnica, sandały drewniane, kasetki 
drewniane, koszyczki druciane i prę
cikowe, talerz rzeźbiony, rączka do 
laski, nożyki tlo papieru, popielniczki, 
osłonki na lampę; - b) w Biurze Za
rządu Towarzy~twa osad rolnych (Kró
lewAka 33 m. 4)' stoły sosnowe maze
rowane, szafka kuchenna, stolnica, u
mywalnie zelazne, łóżko żelazne, kre
densiki kuchenne, przyrząd do Zl'y-
wania owoców, piórniki. (3-2) 

DYSTYLARNIA PAROWA I!IF Do dzisit\jszego numeru dołącza się arkusz 9 powieści p. t. N
auczyciele elcRlen
tarni-'WychO"Vi'"a'Wcy 
mający prawo nauczania, z do
bremi świadectwami i poważną 
rekomendacyą, potrzebni zaraz 
do zakładu na prowincyję. 

Królewsko 33 m. 4 od 2-4 p. p. 
W Piotrkowie. "Eliksir długiego życia" przekład z francuzkiego. (3-2) 

Redaktor i wydawca MirosIa 'W Do brzański. 

.n;oBBO.l1eHO I(eHBypolO. W drukarui E. Pańskie::o w Petrokowie . 
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- Jakże mam o niej zapomnieć? Pasterz kóz 
w Abruzaeh byłbym skonal bez uudzici, w boleści 
tajemnej, bo czułem się wyższym uad stan, w jakim 
żyłem_ Bez twej szlaclletuej pomocy, nie byłbym ni
gdy tern, czem dziś jestem. Kazałeś mnie kształcić, 
kochałeś wnie!.. 

- Milcz, milcz!-zawołał hrabia, ściskając ner
wowo ręce Paull1sa,-nie wiesz, ile mi temi słowami 
sprawiasz boleści. Ale nadzieje moje spełniły się 

przynajmniej, świat stoi dziś przed tobą otwarty, je
steś wy kształconym i artystą, bogatszym, aniżeli był
byś nim nawet ... gdyby ... 

- Gdyby Róg nie był ciebie pauie postawił na 
mej drodze. 

- W przyszłości uic nie stanie na przeszkodzie 
szczęściu twojemu. PrzY$iągłem uczynić cię szczęśli

wym i dotrzymam SłO'YH.... Ale ty, czy zawsze ufasz 
staremu twemll przyjacielowi. .. Masz lat 24 Paulu
sie ... nauki i sztuki piękne nie zdają się już ci wy
starczać... Marzenia młodości budzą się w twem ser
cu ... Czy nie znalazłeś młodego dziewczęcia, którego 
widok pozostawiłby niezatarte w twem sercu wraże
nie? Rumienisz się Paulusie?. Zkąd ten rumieniec? 
Cóż naturalniejszego, jak zajęcie się młodzieńca isto
tą godną tego uczucia .. . A więc Paulusie, przysięgam 
ci, że ta którą kocbasz, twoją będzie. 

- Abl ojcze mójl przyjacielu! 
- Tak, przyjaciel twój i opiekun daje ci na to 

słowo ... Za Ił wa dui inny między nami będzie stosu
nek... Ja zacbowam dla ciebie toż samo uczucie, ale 
tobie łatwiej będzie wy ja wić swą taj emnicę człowiekowi 
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skromny nic zdradzał milijonera i nie zwracał na sie
bie uwagi. Bramy zamku były otwarte. Wszedł i usły
szal, jak mówiono, że od dwóch dni hrabia Palma 
nie przyjmuje nikogo, że zajęty jest pracą i że labo
ratoryjum jego zajmuje najwyższe piętro zamku. 
Abraham wszedł do przysionka, przeszedł śmiało scho
dy i doszedł bez przeszkody do najwyższego piętra. 
Cedrowe drzwi, nabijane żelazem, znajdowały się na 
wprost niego. Ryły to zapewne drzwi prowadzące 

do laboratoryjum alchemika ... 
Gdyby zapukał, nie otrzymałby prawdopodobnie 

odpowiedzi; lepiej więc doprowadzić śmiałość swą 

do ostateczności. Zresztą cóż go obchodziło złe przy
jęcie; myślał tylko o wnuczce; wszak od tego czło

wieka zależało ocalenie Salome. 
Położył rqkę na klamce i nacisnął ją. Drzwi 

się otworzyły i Abraham ·wszedł. 
- Czy to ty Paulusie?-zapyta.ł hrabia. 
Lecz zamiast czystego i dźwięcznego głosu mło-

dzieńca, usłyszał nieśmiały i drżący głos starca. 
- Przebacz śmiałość moją, panie brabio. 
Palma porwał się z gniewem. 
- Jakto, obcy jakiś człowiek ośmielił się gwał

tem wejść do jego schronienia; gniew jeduak ustąpił 
wkrótce miejsca zdziwieniu, osłupieniu prawie, gdy 
spojrzał na pocbylonego starca. Cofnął się aź do 
stołu. 

- To ty, ty?.-wyjąkał. 
W ówczas dopiero żyd ośmielił się spojrzeć na 

mędrca, od którego oczekiwał ocalenia wnuczki; toż 

Eliksir długiego zycia. 9 
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kim szczególnym zbiegiem okoliczności widlUo to 
stanęło przed memi oczyma i przypomniało mi prze
szłość, którą już z mej pamięci wymazałem. Prze
kleństwo! Teraz straciłem nadzieję, aby lIIi się po
wieść miało. Czuję, że padnę w walce, wobec tych, 
których wezwałem, aby obecni byli memu tryumfowi! 
Ah, raczej śmierć, niż takie upokorzenie!.. 

Palma zakrył twarz rękoma i pogrążył się 

w marzeniach pod wpływem zniechęcenia" którego 
głębi nikt zmierzyć by niezdołał. 

Godzina upłynęła. Hrabia zapomniał ° gościach, 
° świetnem na dzień następny przyjęciu. Jedna myśl 
górowała ponad wszystkie: przybycie do zamku sta
rego żyda i jego wnuczki. Dołoży on zapewne wszel
kich starań, aby ocalić Salome, lecz czy mu się po
wiedzie? Przedewszystkiem, czy własny jego zamiar 
pomyślny uwieńczy skutek ... Pojawienie się Abraha
ma uważał za przepowieclnię nieszczęścia. Ten czło
wiek i to dziewczę stanęli w poprzek jego przezna
czeniu, które tak pięknem być obiecywało. Podczas, 
gdy hrabia oddawał się śmiertelnej trwodze, Paulus, 
nie pukając do drzwi, wszedł i zbliżając się szybko, 
dotknął z lekka jego ramienia. 

- Czego chcesz jeszcze!.. wyjdź ztąd i bądź na 
wieki przeklętyl·-zawołał Palma przerażony, powsta
jąc i rzucając wzrok błędny na Paulusa. Po chwili 
dopiero oprzytomniał i rzucił się w objęcia młodzień

ca, wymawiając ze łkaniem jego imi~. 
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- Nie będziesz tak okrutnym-zawołał Zek. 
Nie ofiaruję ci złota , bo Moser przekazał ci swą ta
jemnicę i umiesz je l·obić ... ale zwracam się do twe
go serca, do serca twego jedynie!... Moje dziecię .... 
ocal moje dziecię!.. 

- Powiedziałem ci ... później. 

- Ale ona czekać nie może dnia, nawet go-
dziny, Przed chwilą - sądziłem już, że umarła . .. 

- Słyszałeś moje ostatnie słowo-odpowiedział 
hrabia-postanowienia mego nie zmieni nic ... Wracaj 
do siebie ... za trzy dni widzieć cię będę· 

- Kamienne serce! - zawolał Zek, uderzając 

pięścią w stół, na którym 'stal flakon kryształowy.
Nigdy więc nie czułeś boleści i szczęścia ojcostwa? .. 
Majątek mój oddam za życie mej córki... Jeżełi je
dnak odmówisz mi, jestem zdolny ... czy słyszysz mnie, 
jestem zdolny popełnić zbrodni~. 

- Groźby!.. Cóż znowu, panie Abrahamie, pamiq
taj, że jesteś w moim domu i że m@gę kazać Ulej 
służbie za drzwi cię wyrzucić. 

- A ty pamiętaj również, panie hrabio, że je
dnem słowem mogę objaśnić, w jakiej szczególnej 
okoliczności zawarliśmy znaj omość... Przeszłość wiąże 
nas z sobą, jak ugoda zawarta z szatanem. Oczeku
jesz tu na wice-króla, na naj znakomitszych panów Wę
gier, a -gdybym ja, prosty żyd, wymówił jeclno sło
wo, gdybym ja, starzec, stojący nad grobem, odkrył.... 

- Milcz! - zawołał Palma, pobladłszy jak płó
tno-milcz!.. Czego żądasz?-dodał po chwili, opano
wawszy gwałtem wZl'Uszenie,-żebym zobaczył two-
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