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Numer pojedyAozy k. 5.

Zł zaitn« tire ii dopite* 
*1« kep. 80.

Przedpłat' i ofietzenlt 
przyjmiją r i n M  kl%ir- 
nle i kolperterye p« ■tortach 

i altateMkuk.

Adres wydawnictwa

w Płocku Rynek Kanoniczny.

W oddiiale Łomiyiakim: 

Księgarnia Rychtera na Nowym Rynku.

Priedpjat' 1 ofłoizeait aaj- 

leptej p rsy iy łtc  i p r u l  do 

redakcji.

B^keplay nie zeitneione 

nie zwrtcają iię.

(KHOWWIA pe kep 8 u  tWtm 
petitowy l«k jefe Z* teitepae
r»zy kep. (.

HEBLAMI te 1 itreale pe kep. M 
U  t MWI.

SSEB0L09LA wterei kep. 18.
V WaraMTie in y ja ^ ą  efłeeMtie 

tjeat«ry: Oafrt (W lm in t  8), PI* 
trewiMefo (Seatłerekt 18), lUrfieM 
(S e ia te rtk t 32).

REJENT JOZEF I I H C K I
otworzył kaneelarję w Płocku 

przy ul. Tumskiej, w domu 

dra Brzozowskiego.

KOBSKTOH
Fortepianów i Pianin Fabryki KERNTOPP i S7N

w Warszawie 

bawiący chwilowo w Płocku 

przyjmuje zam ówienia.
Wiadomość w księgarni L. BUKIEGO.

O dział Baniu Państwa
zawiadamia, że aż do ponownego ogłosze

nia pobierać będzie:

Za dyskonto weksli do 3-ch miesięcy

6% rocznie 

„ „ „ do 6-ciu miesięcy

1% rocznie

Za pożyczki na zastaw i% renty państwo

wej rocznie j 

Za rachunek bieżący, zabezpieczony i% ren
tą państwową 1% rocznie.1

Dla wszelkich innych operacji procent 

pozostaje bez zmiany.

Moritz Lewenstein
wyjechał do Wągier 

po zakupy win.

Kalendarzyk tygodniowy

Święci Kościoła Imiona
R.-Katolickiego. słowiańskie

Środa 11 pażd. Placydy Dobromiła
Czwartek 12 „ Maksymiliana (irzmislawa
Piątek 13 „ Edwarda Ziemysława
Sobota 14 „ Kaliksta Dzierżymira
Niedziela 15 „ Jadwigi i Ter. Drogosława
Poniedz. 16 „ Martyujana Radzisława
Wtorek 17 „ Wiktora i Malg. Źytisława

Wschód słońca o godz. 6 m 18.
Zachód słońca o godz. 5 m. 14.

Zmiana księżyca: Pierwsza kwadra dn. 12 pażdz. 
o godz. 7 m. 34 r.

Wysok. wody na Wiśle d. 
pod Płockiem. d.

d.
d.

Temperat. w Płocku: Cud.
d.
d.
d.

6 pażdz. 5 stóp—cali. 10
7 .. 4 „ 7 „
8 4 „ 2 „
9 .. 4 „ -  „

7 r. 1 p .p  9 w

6 pażdz. 10,2 14,2 8,4
7 „ 1,2 9,8 7,4
8 „ 7,2 8.2 4,3
9 „ 2,2 9,2 3,2

Deszczu spadło dnia 8 pażdz. 4,2 min.

J a r m a r k i :  W gub. płockiej: 17 pażd. w Do
brzyniu n. Drwęcą, w Lipnie, 1 8  pażd. w Ciecha
nowie, w Szreńsku, 19 pażd. w Skępein, 23 i 24 
w Bieżuniu, 25 w Bodzauowie.

W gub. łomżyńskiej, 16 pażd. w Ostruwiu, 18  w 
N-rze 24, w Nowogrodzie, w Zamhrowie i w Czy- 
żewie.

Zmiany w służbie i mianowania.
Referent wydziału wojskowo-policyjnego w za

rządzie pow. ciechanowskim, as. kol. Jan Sałacki 
zwolniony został od peln. ob. zgodnie z prośbą.

Nauczyciel szkoły elementarnej z gub. pi en żeń
skiej, Porfrrjusz Kerenskij zamianowany został kan
celistą, w kancclarji p. gubernatora w Płocku.

Zatwierdzeni zostali w godności ławników sądo
wych oraz ich kandydatów, następujące- osoby, 
wybrane na rok 1899: w okręgu l-m sądowo-gmin- 
nyrn: ławnik Aleksander Rnhaleicski, kandydat — 
Franciszek Rogoicicz\ w okręgu III ławnik Walenty 
Tyhilrski, kandydat Franciszek Rogouicz; w okręgu 
IV ławnik Jan Grahkowski, kandydat Władysław 
Pomirski; w okręgu V ławnik Antoni Oiemicki, kan 
dydat Antoni Rumiński.

U staw a stowarzyszeń pracowników  
rolnych.

Niedawno ogłoszoną została ustawa nor

malna dla stowarzyszeń pracowników rol

nych. Zadaniem Stowarzyszeń powyższych 

będzie: 1) wspieranie znajdujących się w 

potrzebie członków za pośrednictwem zapo

móg oraz urządzanie rozmaitych zakładów 

dobroczynnych; 2) wynajdywanie zajęcia 

członkom bez miejsca; 3) zapewnianie mo

żności wymiany członkom swoich wiado

mości zawodowych.

Według odnośnych paragrafów towarzy

stwa pracowników rolnych składać się będą 

z członków trzech kategorji: 1) z członków 

rzeczywistych, którymi, bez ograniczeń w 

liczbie, mogą być osoby płci obojga, pra- 

1 cujące w majątkach prywatnych lub skar

bowych, osoby wszelkich wyznań i poddań- 

i stwa, z wyjątkiem małoletnich, uczniów, 

żołnierzy czynnych i osób ograniczonych 

i w prawach sądownia; stosownie do wyso

kości składek rocznych, członkowie rzeczy

wiści stanowią 3 grupy: pierwsza płaci po 

25 rb. rocznie, druga 15, trzecia— 5 rb. 

(nadto jednorazowo 50$ rocznej płacy na 

kapitał zakładowy), 2) z członków prote

ktorów, t. j. wnoszących jednorazowo mi

nimum 50 rb., 3) z członków honorowych, 

którzy otrzymają powyższą godność za zna

czną ofiarę lub za zasługi dla t-stwa.

Sprawami t-stwa zajmuje się zgromadze

nie ogólne i urz^ l z 5 członków.

T-stwo troszczy się o wychowanie dzieci, 

pozostałych po śmierci członka, uprzystęp

niając im wstęp do szkól lub wynajdując 
posady, w miarę zwiększania się środków 

t-stwo zakłada szkoły, szpitale, bibljoleki, 

przytułki dla starców i t. d.

W  razie likwidacji t-stwa, połowa fun

duszów przechodzi na stypendja szkolne 

dla dzieci oficjalistów rolnych, połowa na 

przytułek dla wdów po oficjalistach. Za

wiesić czynności t-wa ma prawo guberna

tor miejscowy.

Fundusze t-wa dzielą się: a) na kapitał 

zakładowy (nietykalny), b) na kapitał obro

towy. Docliody składają się z wkładów 

corocznych, jednorazowych, z procentów od 

pożyczek, udzielanych stowarzyszonym, z 

procentów od kapitałów oraz ofiar przy

padkowych.

Z czasem podobne t-wa, zakładane obec

nie w poszczególnych guberniach, o ile roz

szerzą zakres działalności, rozstrzygną pra

wdopodobnie kwestję emerytury dla praco

wników rolnych i przyczynią się w ten 

sposób w znacznym stopniu do usunięcia 

nędzy, panującej wśród uboższych sfer wiej

skich.
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DOBRANE PARY
POWIEŚĆ WSPÓŁCZESNA

Sagrodzoua na konkursie „<iłosu“ z funduszu ziemian Krośniewickich 
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L u d - w i k ę  G o d l s i w s k ą .

A on znowu zaczął chodzić po pokoju, tylko teraz 

chodził dłużej i prędzej, mrucząc przytem.
—  No, no! Nie darmo się dziwiłem, że tacy się 

zeszli, nie darmo, hm, hm! Ale się też rozeszli, natural

nie, nie mogło inaczej być.
I znowu stanął przed dziewczyną, pytając:

—  Dla czego? , . . .
Zbudzona z zamyślenia, lla ńk a  podniosła oczy, pa

trzyła, nic nie rozumiejąc i dopiero po chwili powtorzua.

—  D la czego? Nie wiem.
—  Jakże? Przecież ktoś musiał dac powod.

—  Powód... tak. To chyba ja.
Było widoczne, że z trudem zbiera myśli i z triu t m 

odpowiada. Pomimo to W ieżajski pytał dalej.
—  Pani’  Pani dała powód taki, ze go me mógł 

Wybaczyć człowiek, który kocha? Nie mogę w to uwie

rzyć. 1 on zerwał?

— Nie. To ja.
— Pani? A on się zgodził, zgodził się/
W głosie Wieżajskiego było wprawdzie szyderstwo, 

»le było też i takie zdumienie, że w Hance nagle ożyło 

"szystko, co sądziła, że już umarło.
— Prawda! Mógł się nie zgodzie, mogl nie chciec.

ttoże, żeby on był nie chciał!
Zerwała się, podniosła ręce do głowy, lecz zaraz je 

W iania i / ,in w u siadłszy, rzekła bardzo cicho.

—  Zgodził się.
Wieżajskiemu wykrzywiły się usta. Odszedł do okna 

i długo przyglądał się wróblowi, który siadł na gzemsie 

i zajadle dziób o skrzydła czyścił. Doktór począł do 

niego mruczeć.
" —  Hm, hm, tak, tak! Z kobietami jak  ta, rozsta

jemy się łatwTo, dla nich mamy nawet dumę i ambicję, 

ppi... Za to o kwoczkę, o kotka, o wronę, ho, ho! bili

byśmy się z całym światem, włóczylibyśmy się za niemi 

na kolanach, potem byśmy sobie łeb rozbili, albo przez 

całe życie bawili się w mizantropię. Tak. Wiadomo!

Śmiał się przez zęby, odwrócił od wróbl.i i założy

wszy ręce na piersiach, patrzył na Mańkę. Siedziała bez 

ruchu, z oczami tkwiącemi w posadzce, ze splecionemi 

dłońmi, wychudła, blado-żółta, śmiertelnie zmęczona.

Patrzy! i dumał.
—  Przed taką nie uklęknie żaden, przed sroką, 

czemu nie? Taka ma przecie duszę, a panu stworzenia 

co po duszy? Albo to nie ma własnej? Jemu potrzeba 

serca i to serca dla siebie, wyłącznie dla siebie. Taki 

udoskonalony organ czucia powinien mieć tylko jedną 

komorę, w tej komorze powinien się mieścić tylko pan. 

Naturalnie. Kobieta. Cóż to jest? Moja kobieta. Aa! to 

co innego, to rozumiemy, z taką żyć i umierać! Gryina- 

śne, głupiutkie, a przytulne, wierzące w pana, jak  w Boga, 

a za nos go wodzące i takie bardzo, takie zupełnie na

sze! Rozkosz! Coraz więcej tych przytulnych pieszczot. 

Jakie zapotrzebowanie, taka podaż. Prawo ekonomiczne, 

jakże! Ale pani natura mściwa jest, «! mściwa! Gwałtu 

nie znosi. Owo jedno— komórkowe serce pono zarasta 

zupełnie. Mięso zostanie, nic, tylko mięso, ale mądre. 

Na naszych nerwach nie zagra rapsod".. Kankanika się 

puścimy, rozkosznego, wesołego i raj wróci na ziemię, 

hi, hi, hi!
Zachichotał zjadliwie, lłańka drgnęła, rozejrzała 

się wokoło siebie, jak  zbudzona ze snu, i wstała. Wie

żajski przestał się śmiać, za to miał rzęsy wilgotne i usta 

mu trochę drżały. Podali sobie ręce. Dziewczyna mil

czała, on rzekł.
—  Jedź, dziecko, do matki. Przy niej nic nigdy 

cię nie zawiedzie. Jej na nerwach nie potrzebujesz grac. 

Ona i tak nie odstąpi cię za żadne skarby.

R O Z D Z I A Ł  X I  V.

Cały rok zapadł w przestrzenie czasu, za sobą dla 

jednych zostawił dużo złego, trochę dobrego, dla innych 

nic. I znowu jesień dawała ziemi ciszę, słońcu słodycz, 

niebu głębię szafirów włoskich.
I przystroiła w czerwone paciorki jarzębinę przy 

rucińskim kościele; płacąc hojnie za podartą zieleń, szcze- 

rem zlotem obwiesiła akacje; na dworskim ganku pokrwa

wiła czerwienią liście dzikiego wina i bezbrzeżna, bladą 

zadumą szła nad ziemią, daleko w świat.

Jesień to potężna mistrzyni barw szorstkich i tonów 

niewypowiedzianie słodkich! Gdy zechce, będzie cudna, 

jak  wiosna, w cichej wodzie odbita, albo we śnie widziana!

llańka siedziała nti stopniach ganku i patrzyła na 

pustą drogę akacjową. Na kolanach uiiala paczkę listów, 

które przeglądała, by potem znowu patrzeć i czekać.

Listy były od Linkowskiej. Od chwili, w której ta 

wierna przyjaciółka napisała:—nie masz pojęcia, Hanko, 

jaka to dobra rzecz zgoda! Ja was pogodzę!— nadzieja 

znowu się wkradła do serca dziewczyny i żyła. Prócz 

tego, te listy jej mówiły, co robi. jak wygląda, gdzie 

jest on— Stefan.
I oto tych listów zabrakło. Ostatni przyszedł przed 

miesiącem, Linkowska tak w nim pisała:

(C. <i. a.)



E C H A  P Ł O C K I E  I  Ł O M K I E-

Bogactwo w odpadkach i śmieciach.
To,  co każde miasto większe wyrzuca w 

swych śmieciach i odpadkach, stanowi dla 

innych źródło potężnego bogactwa, które 

umiejętnie wyzyskane daje utrzymanie set

kom a nawet tysiącom. W  takim Londynie, 

Paryżu i innych miastach europejskich istnie

ją  formalne biura i instytucje, które zajmują 

się za pośrednictwem zorganizowanej w tym 

celu służby zbieraniem owych porzucanych 

przez nas śmieci. W  Warszawie niedawno 

dopiero pomyślano o tein, w Płocku rzucił 

myśl, prof. Rutski na ostatniem zebraniu 

dorocznem członków Tow. dobroczynności, 

czyby Tow. nie podjęło się tej sprawy przy 

pomocy zorganizowanych w tym celu że

braków. Można przypuszczać, że żebracy 

więcej mogliby zarobić dziennie przy ta- 

kiem zajęciu, aniżeli prośbą o jałmużnę. 

Podajemy tu ceny, jakie płacą za różnego 

rodzaju odpadki w dwóch instytucjach war

szawskich, które podjęły tę sprawę, mia

nowicie w Towarzystwie przeciwżebraczem 

i w Tow. opieki nad zwierzętami. W  Tow. 

przeciwżebraczem urządzono to tak, że roz

dają lub przysyłają według wskazanego 

adresu worki, mają też własny swój wóz. 
Sortownia zebranych śmieci znajduje się 

w domu zarobkowym przy przytułku no

clegowym. Ceny są następujące: odpadki 

i zrzynki papieru 40 kop. pud, tektura 

i papier większych rozmiarów ? —  1 rb. 

20 kop. pud, grlgany wełniane i pólwel- 

niane zabiera i sama ocenia „Warszawska 

przędzalnia udziałowa” przy ul. Czernia

kowskiej JV? 72, gałgany płócienne— 50 kop. 

pud, szkło tłuczone zabiera huta w Jezior

nie po 400 —  450 kop. za skrzynię, wy

roby gumowe zabiera ajent z Rosji i płaci 

za nie dobrze, obuwie stare— handlarze, 

stal, żelazo, blaszanld po konserwach (nie

chętnie zabierane) stosownie do umowy 

z fabryką wyrobów metalowych, wata weł

niana pud około 1 rb. 30 kop. W  Tow. 

opieki nad zwierzętami główny kierunek, 

sortownia i skład znajduje się u p. Sikor

skiej. Płacą za papier do zwijania 60 — 

75 kop. pud, zrzynki różne papieru 40 kop. 

pud, gazety 4 kop. funt, szkło białe t. j. 

szyby lagrowe, karafki, szklanki szlifowa

ne— 60 kop., szkło zielone 8 kop., stare 

żelastwo l j  kop. funt, blacha cynkowa 

4 kop. f., wyroby mosiężne 10 kop., miedź 

30 kop. funt, szmaty mieszane 30 kop. 

pud, szmaty wełniane 7̂ - kop. funt. Skórki 

pomarańczowe z białą warstwą 8 kop., 

skórki takież po wycięciu białej warstwy 

pokrajane i wysuszone 5 0 —75 kop. (ku

pują składy apteczne i do wyrobu wódek), 

marki— 10 kop. za 1,000 sztuk, pierze róż

nego gatunku od 30 do 1 rb. 20 kop.

Podaliśmy umyślnie ten wykaz cen dla 

tych, którzy by sprawą tą zbierania od

padków w naszych miastach zechcieli się 

zająć i wogóle zorganizować tego rodzaju 

przedsiębiorstwo. W  każdym razie na po

czątek możnaby spróbować porozdawać wor

ki dla gromadzenia odpadków w tych do

mach, biurach i instytucjach, gdzieodpad- 

ków tych zbiera się większa ilość. Do

chód otrzymany z tego możnaby obrócić 

na wspieranie instytucji dobroczynnych.

P Ł O C K .

Okólnik zarządu weterynaryjnego do p.

gubernatora płockiego. — Ministerjnm spraw 

zewnętrznych, nutą z d. 1 września za nr. 

7,565 zawiadomiło zarząd weterynarji, że 

na komorze w Diinkirchen zatrzymaną zo

stała przez władze weterynaryjne, partja , 

skór solonych, przywieziona z Rosji, ponie- 
waż skóry owe uznano za zepsute.

Wskutek wstawiennictwa ajenta ministe- | 

rjum finansów, poseł Cesarski w Paryżu 

zwrócił się z prośbą do władz pruskich o 

wysłanie zatrzymanego towaru do ministra 

rolnictwa we Francji, który wyjątkowo ze

zwolił na sprowadzenie powyższych skór ,1 

po uprzedniem ich zdezinfekowaniu, wypo

wiedziawszy zdanie, że w celu uniknięcia I 

podobnych zajść, byłoby pożądanem, aby 

wywożone z Rosji skóry poddawano pra

widłowemu technicznemu soleniu.

Zawiadamiając o powyższem, mam honor 

prosić uprzejmie JW . Pana, o zawiadomie

nie wszystkich podwładnych członków do

zoru weterynaryjne-policyjnygo, jako leż 
osób, zajmujących się eksportem skór za 

granicę, aby skóry mokre-solone przed wy

słaniem, poddawane były, w celu uniknię

cia ich psucia się w drodze, prawidłowemu 
soleniu technicznemu.

Z taniej kuchni przy T. D. W przeszłym 

tygodniu w lokalu T. D. odbyło się zebra

nie pań mających pieczę nad tanią kuch

nią, w celu narady nad pewnymi w niej 

zmianami. Postanowiono pomiędzy innymi 

znieść obiady 20-sto kopiejkowe, które nie 

znajdują licznych zwolenników. Obiady w 

tej cenie można otrzymać w domach pry

watnych, nie stanowią więc one dla ludno

ści istotnie potrzebującej, żadnego udogod

nienia. Odtąd wy lawać się będą tylko obia

dy 10-ltopiejkowo.
Tania kuchnia w stosunku do pożytku, 

jak i oddaje ludności uboższej, powinna cie

szyć się większem wśród niej powodzeniem, 

niż obecnie. Być może, że najważniejszą 

przeszkodą dla jej rozwoju jest niedogodny 

punkt miasta, i może trzebaby pomyśleć, 

czy nie znalazłoby się jakieś inne miejsce 

wygodniejsze np. Nowy-Rynek, w blizkości 

którego mieszka najwięcej ludności fabry

cznej z dwóch fabryk rolniczych i dysty- 

iarni rządowej.

Przyjazd. W poniedziałek przybył do 

Płocka na rewizję urządzeń monopolowych 

i akcyznyoh urzędnik do szczególnych po- 

ruczeń przy ministerjum finansów rz. r. 

stanu Klica.

Z Tow. Wioślarskiego. Cicho, cichutko 

bo nawet bez obecności członków odbyło 

się w niedzielę zamknięcie przystani letniej 

Tow. Wioślarskiego. Wieczorem członko

wie w liczbie 40 zgromadzili się w hotelu 

warszawskim na wspólną wieczerzę, która 

również przeszła bardzo cicho.

W  d. 22 b. m. odbędzie się ogólne ze

branie członków, na klórem rozpatrywane 

będą ważne sprawy.

Monopol faktorów . Do wielkich niewy

gód, jeżeli nie do plag, należy w mieście 

naszein monopol fiktorów wynajmowania 

mieszkań. Monopjl taki niekorzystnie się 

odbija i na właścicielach domu i na poszu

kujących mieszkania. Jeżeli tylko właści

ciel nie opłaci się dobrze faktorowi, to 

może nie wynająć mieszkania i przez lat 

parę, gdyż ten może opowiadać poszukują

cym, że taki lub inny lokal jest zty, wil

gotny, ciemny i t. p. Ci zaś, którzy chcą 

znaleść mieszkanie, również muszą płacić 

faktorowi za fatygę. Sprawę tę możnaby 

załatwić tak, ażeby ani właściciele, ani 

lokatorzy nie używali żadnego pośrednictwa, 

a tylko bezpośrednio lub przez rządców 

załatwiali sprawy mieszkaniowe.

Zamykanie bram. Wobec często powta

rzających się kradzieży jest podobno pro

jekt zobowiązania właścicieli domów do za

mykania bram na noc, począwszy od godz.

11-ej wieczorem. Ale w takim razie wszy

scy właściciele musieliby utrzymywać stró

żów, na co niektórym, szumnie nazwanym 

pos iadaczami domów, nie wystarcza stanow

czo. Po opłaceniu podatków starczy zaled

wie na jaką  taką naprawę domu.

W Płocku nieruchomości miejskie nie da

ją  takiego dochodu, jak  w innych miastach 

większych, więc też i żądania muszą być 

więcej ograniczone. W razie nakazu za

mykania bram na noc, mieszkańcy zaopa

trywać się muszą wklucze od swych bram.

Stare pieczątki cechowe, które używane 

były w magistratach, są obecnie bardzo po

szukiwane przez miłośników starożytności. 

Jak  wiadomo w ostatnich czasach zapro

wadzone zostały nowe pieczęcie w języku 

urzędowym,

Zegarmistrz. W mieście naszein znalazł

by dobre utrzymanie, zdolny zegarmistrz. 

Niedawno zmarł, uważany za najlepszego 

mistrza tego fachu, pozostali są właściwie 

kupcami zegarków, mało oznajmieni ze 

sztuką naprawiania czasomierza.

Zdolny majster w mieście gubernialnem 

mógłby znaleść przyzwoite utrzymanie.

Otwory kanałowe. W  kilku czy kliku- 

nastu punktach miasta znajdują się otwory 

kanałowe, przykryte kratami, które urzą

dzone były w celu przemywania wodą ru

ry, która przy tym otworze tworzy rodzaj 

sylonu. Nalana woda do pewnego stopnia 

służy niejako korkiem, który nie przepu

szcza wyziewów z rury kanalizacyjnej. Je 

żeli woda nie jest nalewaną, wtedy w zgię

ciach kolan syfonu zgromadzają się nie

czystości, rozsiewające woń nieprzyjemną 

przez otwór kanałowy. Widocznie jednak 

nie dość o tem pamiętają ci, do których 

obowiązek ten należy, gdyż np. przy otwo 

rze kanałowym naprzeciwko gmachu sądo

wego zapach jest nie do zniesienia tak, że 

trzeba zatykać nos, przechodząc obok tego 

otworu. Zauważyli to wszyscy, którzy śpie

szyli słuchać interesującej sprawy, ostatnio 
sądzonej.

Zbieranie odpadków, czyli piękny dzień 

w redakcji. Zamiast chłodnej, dżdżystej

jesieni mieliśmy w redakcji wiosnę! Bo czy . 

nie odczuliśmy wiosny, gdy w progi nas'^ I 

zawitały dwie młode, naturalnie urocze, pa j 

ny płockie. Tak, zajaśniało w redakcji, jaic 

gdyby wdarł się ciepły wiosenny promień

słońca. ■ r a v-
—  Czem można paniom służyć.'' zapy

taliśmy mile. .
—  Przyszłyśmy prosie, aby redakcja 

zgodziła się przyjąć worek, czy koszyk do 

zbierania odpadków. Tu tyle papieru idzie

do kosza... .
—  ...Jak to panie... zbieraniem odpad

ków, panie będą się tem zajmowały...

—  ...Czyż pana tak to dziwi... Chcemy 

pomód Tow. Dobroczynności, które sprze

dając odpadki, zyska maleńki fundusz na 

wspomaganie biednych.....
—  Jak  winzę, panie są najlepszej myśli,

że im się to uda... . .
—  Ależ naturalnie, mamy zapewnienie 

biur i magazynów, a może zyskamy kup

ców i fabrykantów. 1’rzecież to nie wiel

ka praca polecić służącym, aby zamiast do 

śmietnika, wrzucały odpadki do worka.

Były pełne ożywienia i"pewnosci.

—  Więc redakcja...
-- Nie odmawia, ależ naturalnie. Tyl

ko rękopisów nie będzie wyrzucała. A nuż- 

by która z pań znalazła swój „ wierszyk" 

lub inny utwór w takim worku...
—  Przejęły mnie groźnem spojrzeniem.

—  O panie miłe, uchyliłbym wam nieba, 

za wasze dobre, serdeczne chęci!

Z sądu. Sprawa o kontrabandę, której 

treść w ogólnych zarysach podaliśmy w nu

merze poprzednim, przez całe 10 dni zajmu

je publiczność, zwłaszcza współwyznawców 

oskarżonych. Sala sądowa przez cały czas 

biegu sprawy wypełniona ciekawymi, a przed 

gmachem wystają tłumy osób, zasięgających 

wiadomości. Ze względu w’ięe zainteresowa

nia się publiczności tą „wielką sprawą” po

dajemy tu w krótkiem możliwie streszczeniu 

niektóre szczegóły z aktu oskarżenia.

Oficer straży pogranicznej Omarów, po- 

wziąwszy podejrzenie, że wielu żydów w Do

brzyniu nad Drwęcą zajmuje się od dłuższe

go czasu przemytnictwem i przekonawszy się

o nieskuteczności środków przedsiębranych 

w celu zatrzymania towarów przemycanych, 

zawarł za pozwoleniem swej zwierzchności 

fikcyjną umowę z najhardziej wydatnymi prze

mytnikami Aronem Olsztcjuem i Jakubem Ru

iną. Według tej umowy zobowiązał się za 

ozuaczone z góry wynagrodzenie przepusz

czać towary przemycane przez punkt kontro

lujący i robić fałszywe zaświadczenia na 

kwitach komory celnej, które były w posia

daniu Olsztejna i Ruiny, a które miały słu 

żyć za dowód opłaty cła od towarów zagra

nicznych. Za pomocą takiej umowy Oma

rów dążył do wykrycia kontrabandy i złapa

nia uczestników na gorącym uczynku.

Zawiązany w ten sposób stosunek oficera 

Omarowa z Olsztejnem i Ruiną wykazał, że 

głównymi odbiorcami nici przemycanych z za

granicy byli mieszkańcy Sierpca. Azrjel Pod- 

skocz i Szmul Frank. W dniu 20 paździer

nika 1895 r. Omarów, uprzedzony o tem, że 

przemycane będą towary, postanowił ostate

cznie zdemaskować Ruinę i Olsztejna, jakoż 

w dniu tym zatrzymał istotnie dwie partje 

nici w znacznej ilości, należące do Ruiny i 

Olsztejna. a uznane przez wyroki prawomoc

ne za kontrabandę, za którą też O. i R. są

downie byli karani, gdyż sądy nie uwzględ

niły wówczas kwitów złożonych dla uspra

wiedliwienia opłaty celnej, uznając, że kwi

ty te należą do innych towarów. Następnie 

ofic. Omarow pojechał do Sierpca, gdzie do

konawszy rewizji u Icka Podskoczą i Franka, 

znalazł u pierwszego 16 pudów nici i około 

2 funtów ołówków, u drugiego zaś 39 funt. 

nici, 1 pud 31 funt. papieru do opakowania 

nici firmy „Akkerman” i 10 ft. marek fab

rycznych. Podskocz i Frank usprawiedliwili 

się złożonymi kwitami z komory celnej, że 

cło opłacili. Tak błahy rezultat rewizji akt 

oskarżenia przypisuje tej okoliczności, że star

szy strażnik Fiszczuk podług zeznania młod

szego strażuika Jerłaczewa (wydalonego na

stępnie za nadużycia służbowe i skazanego 

za to przez sądy), uprzedził w nocy Pod

skoczą, od którego miał otrzymywać stalą 

pensję pieuiężuą, o mającej nastąpić u uiego 

rewizji. Wkrótce potem woźnica w' Sierpcu 

Lichtenstejn doniósł sztab-oficerowi do szcze

gólnych poruczeń warsz. okr. celnego pod

pułkownikowi Litwinience, żePfdsko, /, i Frank 

od lat już kilku zajmują się kontrabandą, że 

Mordka Milntz, jako ich buch a 1 ter wtajem

niczony jest we w-szystkie szczegóły działal

ności, oraz że on Lichtenstejn jest od lipca 

1895 r. stałym przewoźnikiem przemycanych

K M

towarów, otrzymując za to 12 rb. tygoduiowo.

W dalszym ciągu na śledztwie pierwiasu 

kowem ustalono, że w przeddzień rewizji nje. 

jaki Smoleński otrzymał z Golubia telegram 

w języku niemieckim tej treści: „Powiej 

Podskoczowi, aby był ostrożnym.” Strażnik 

Jerłaczew zeznał, że przed rewizją widział 

u Podskoczą i Franka więcej towarów, njż 

znaleziono ich przy rewizji. Podskocz miał 

je w nocy porozsyłać do różnych znajomych. 

Podczas dokonanej przez sędziego śledczego 

rewizji znaleziono u Podskoczą, Franka i Min

ca różne rachunki, listy, weksle, notatniki, 

oraz oprawy od zniszczonych widoczni* ksiąg 

handlowych, a także w mieszkaniu Azrjela 

Podskoczą dwie skrytki w suficie (pomiędzy 

polepą a podbitką), w których według orze

czenia rzeczoznawcy inżeniera Pomaskiego 

można było przechowywać przedmioty nie

zbyt ciężkie. Firma „Podskocz i Frank“ spro

wadziła nici i ołówki różnych fabryk zagra

nicznych przez ekspedytorów, zamieszkałych 
w miasteczkach pogranicznych.,

Rachunek z jedna tylko fabryką Augsbuig. 

ską sięgał 15,000 marek rocznie. Firma prze

stała istnieć w 1896 roku, o czem zawiado

mieni zostali jej klijenci. Pomiędzy innymi 

niejaki Lejb pisze w styczniu 1896 r. do 

Podskoczą: J a k  strzałą z łukn zostałem ra

żony wiadomością o rozwiązaniu firmy.”

Ekspedytorzy zagraniczni oddawali towary 

na ręce „ludzi” , t. j .  przemytników, wysy- 

łanycli za granicę z kartkami przez Azrjela 

Podskoczą, który w szynku swym w Sierp

cu rozdawał przemytnikom kartki, a nieraz 

i pieniądze. Przemytnicy przeprowadzali to

wary potajemnie, ale często również za po

przednią zmową z szeregowcami straży po

granicznej. płacąc po rublu od osoby. Prze

noszenie towarów odliywało się zwykle w cza

sie ciemnych nocy jesiennych i w ogóle połą

czone było z wielkiemi trudnościami i nie

bezpieczeństwami.

Sprzy jały kontrabandzie demoralizacja i brak 

subordyuaeji ze strony szeregowców straży 

pogranicznej, którzy wszyscy byli na żołdzie 

kontrabaudzistów. Nawet naczelnik oddziału 

straży nie zwracał na szeregowców uwagi 

szczególnej i za wykroczenia kazał ich bić 

po twarzy, a w razie zatrzymania kontraban

dy, handlarzy dobrzyńskich zarzucał Omaro- 

wowi, że zupełnie zbytecznie niepokoi spo

kojnych żfcjów.— Podług Omarowa praktyko

wały się także naifużycT^^P^Jtacji kontrolu

jącej w Ostrowitem i na komorze w Dobrzy

niu. Akt oskarżeuia na poparcie możliwości 

tych nadużyć powołuje się na list ekspedy

tora z Dobrzynia, niejakiego Topola, w któ

rym tenże pisze, iż „na komorze sprawy za

łatwiają się inaczej, niż tego żąda Omarow. 

Kombinacja z fałszowanemi adnotacjami na 

kwitach podług zeznań Omarowa polegała na 

tem, że na kwitach tych O. początkowo zapi

sywał „przewieziono wszystko.” Adnotacja 

ta miała służyć za dowód, że za wszystek to

war wymieniony w kwicie cło zostało opłaco

ne i miała służyć za usprawiedliwienie przy 

możliwem zetknięciu się w pasie granicznym 

ze strażą pograniczną, karczemną lub ziem

ską. Po przeprowadzeniu na mocy takiego 

kwitu, Olsztejn i Ruina zwracali kwity Oma- 

rowowi, który do słowa „wszystko” (wsio) do

pisywał innym atramentem sylabę „we” i ty® 

sposobem utworzył sio wyraz „wsiewo (wszy

stkiego), przy którem zapisywał nieznaczna 

ilość towaru. Odmienny atrament używany 

był przez Omarowa jako dowód dla sprawdze

nia fałszu. Tyiu sposobem teu sam kwit mógł 

znowu służyć do usprawiedliwienia tej więk

szej ilości towaru, która nie była podług adno

tacji przewiezioną przez punkt kontrolujący. 

Manipulacje te powtarzały się kilkakrotnie u* 

jednym i tym samym kwicie.
Delegat oskarżenia przytacza szczegóło** 

dowody winy wszystkich oskarżonych, wyka

zuje różne punkty zbytu nici w całym kraju 

stosunki między wspólnikami.

Wszystkie to okoliczności podług aktu os- 

karżenia mają służyć za dowód utworzeni8 

szajki, która za pomocą fałszów na kwitłch 

przemycała znaczną ilość nici i ołówków.
Oskarżeni na pytanie przewodniczącego, oj*

przyznali się do winy. W ciągu 1, 2. 3, Ji.

5 i 6 b.m. odbyło się badanie świadków, z któ

rych większość zmieniła swoje z e z n a n i a  da«* 

na śledztwie pierwiastkowem.

Charakterystycznemi są oświadczenia 

których świadków z powodu zmiany zo2D*®; 

Podczas gdy jedni wprost zaprzeczali tres®1 

zeznań, inni tłoinaczyli, że zeznania icb 

sane zostały mylnie, inni jeszcze, że sodz 

śledczy zmuszał ich do zeznań niekorzyść0 

dla podsąduyeh. W ogóle zeznania świndk 

stanowczych dowodów winy podsądnyeb ■'* 

dostarczyły, W d. (3 b. m. rozpoczęto W
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tanie zeznań świadków, którzy sie nie sta

wili i sprawdzenie dowodów rzeezowycli — 

Czynności te zostały ukończone zaledwie na 
posiedzieuiu niedzielnem w d. 7 b. m „ j v - 

posiedzenie sądu i w niedzielę pomimo’świe- 
ta nie zostało przerwane.

W poniedziałek i wtorek eksperci dawali 

odpowiedzi na pytania, postawione przez os

karżających. oskarżonych i obronę. Obecnie 
(środa) nastąpiły mowy obrońców'.

Teatr. W soboto i we wtorek p. Artur Za

wadzki rozweselał publiczność dowcipnymi 

monologami, w których wykonaniu należy do 

lepszych tego rodzaju artystów. Wcielenie 

się w odtwarzane typy i postacie jest rzeczy

wiście doskonałein. To też publiczność, któ

ra łatwo mogła się znużyć i znudzić słucha

niem jednej i tej samej osoby przez cały 

wieczór, była zupełnie zadowoloną, a zado

wolenie to wyrażała artyście hucznymi okla

skami.

Rozlepianie ogłoszeń w lG-stu szafkach, 

jakie znajdują się w mieście nie odbywa sie 

prawidłowo, Spełuiający tę czynność wido

cznie przez lenistwo nie we wszystkich szaf

kach pomieszczają ogłoszenia, wskutek czego 

mieszkańcy niektórych dzielnic pozbawieni są 

informacji, które winny być wszędzie uwzględ

nione. Cierpią na tem zwłaszcza okolice od

leglejsze, dokąd rozlcpiaczowi uie chce się 

chodzić. A dzierżawca tych szafek, należą

cych do magistratu pobiera pieniądze za roz

lepianie we wszystkich 10 szafkach.

Drobne pożary. W ubiegłą niedzielę aż 

trzy razy alarmowano straż ogniową do po

żarów. U godz. 12-ej w południe dano zuać 

do magistratu, że w sklepie maszyn do szy

cia Singera wynikł pożar. Uderzono na alarm 

lecz straż w drodze zwrócono, gdyż ogień 

ugaszony został siłami miejscowemi.

We dwadzieścia minut potem znów odez

wał się sygnał alarmowy, wzywano straż po

wtórnie do tego samego pożaru, gdyż znowu 

ukazał się dym. Po zbadaniu przyczyny oka

zało sic że tli się coś pod podłogą. l’o oder

waniu kilku desek, ogień stłumiono.

Po raz trzeci zaalarmoyauo straż o godz.

12-ej w nocy ua ulicę Więzienną do domu 

Zaleskiego. Ukazało się, że zapaliły się drzwi 

w oficynie, gdzie mieszczą się magle. Ogień 

naturalnie szybko ugaszono, tak że większa 

część mieszkańców tego domu uie wiedziała 

o-ptrżwrzf. Przypuszczać n*łe*yrże ogień 

wynikł wskutek umyślnego podpalenia, gdyż 

obok znaleziono podstawiony koszyk z wę

glami i wiórami, polauymi naftą.

Ofiary . -Vu wptt (Ua nwtauioinych uczniów: 

Urzędnicy cukrowni Leonów (i rb., R— 1 rb.

Nd uzdrowisko tlia suchotników: l  rzyduicy 

cukrowni Leonów tj rb.

— W redakcji naszej pani B. złożyła szy

nel uczniowski dla biednego uczuia. Szynel 

stosunkowo jeszcze mało zniszczony. Może 

nam któś wskaże potrzebującego ciepłej odzie

ży na zimę.

Ł 0  M Ż A.
Herbaciarnia, założona niedawno przez 

knratorjam trzeźwości, jakkolwiek znajdu

je się w punkcie odpowiednim (obok rynku 

targowego), utrzymywana jest porządnie, 

i czysto i odznacza się taniością, nie cieszy 

się powodzeniem wśród ludności uboższej. 

Zakład ten, pozostający pod opieką urzę

dnika p. Moszkina składa się z trzech po

koików, cokolwiek za nizkich, lecz czysto 

utrzymanych. Duży kubek herbaty z 8 ka

wałkami cukru kosztuje tu 5 k o p ; prócz 

herbaty dostać można lemonjady, kwasu, 

mleka, kiełbasy, kiszki, chleba i bulek, 

a nawet papierosów. Oprócz „Warsz. l)nie- 

wnika” i „Gub. W ied.“ znajduje się w her

baciarni „Kurjer Polski" i „Kurjer Poran- 
ny“. Większość gości stanowią przeważnie 

żołnierze.
Loterja fantowa na dochód szpitala sw. 

Dacha, która m iała odbyć się w niedzielę 

przeszłą, odłożoną została z powodu nie

pogody do niedzieli następnej t. j. do 15 b. ni.

Pogłoska. Słyszeliśmy, że zarząd para- 

fji katolickiej zamierza nabyć od gminy 

ewangielickiej dawny kościół po-pijarski, 

w którem obecnie ewangielicy mają swoją 

świątynię.
Cukiernia. Brak należycie urządzonej 

cukierni odczuwamy oddawna. Przed pa

ru miesiącami izraelita p. Żyto otworzył ptzy 

zajeżdzie tykocińskini, na placu pocztowym 

podobny zakład. Według brzmienia ogło

szeń, ciasta sprowadzane były z Warsza

wy, z pierwszorzędnych cukierni. Nie wy

nagradzało tu jednak niewygód lokalu zbyt 

małego, ciasnego, z powietrzem nieprzyje- 

innom. To też p. Żyto słabo podtrzymy

wany przez publiczność swój zakład zrnu- 

szony był przed paru dniami zwinąć.

Powrót wojsk. W  d. 5 b. m." wrócił 

na zimowe leże wołyński pułk dragonów, 

do czasu powrotu którego odłożono loter- 
ję fantową.

Jarmark. W poniedziałek (2 b. tu.) od

był się w mieście naszeni jarmark z nie

zwykle małym obrotem, przypominający ra

czej targ znaczniejszy. Koni sprowadzono 

nie wiele, przeważnie włościańskich.

Pewnem powodzeniem cieszyły się wy

roby stolarskie, których zwieziono znaczną 
ilość.

Teatr. W sobotę odegrano „Ducha opie

kuńczego", w niedzielę „Nitouche’', a we 

wtorek „Małkę S z w a r c e n k o p fW  sobotę 

na otwarcie nie wiele stosunkowo zebrało 

się publiczności, gdyż jednocześnie odby
wał się koncert w Tow. miłośników muzyki, 

który również nie sprowadził zbyt wielo 

publiczności. Boć ostatecznie dwóch wie

czorów publiczność miejska zapełnić nie 
może.

Z  naszych okol/e.
„W ikarjatki.” Przy kościele parafialnym 

we wsi Kłeczkowie w pow. ostrołęckim za

chowały się w części t. z. „w ikarjatki.” 

Kościół zbudowany w roku 1429, otoczony 

jest wysokim i grubym mtirem. W  pięciu 

miejscach tego muru były zbudowane małe 

wieżyczki z maleńkimi izbami na górze i 

okienkami w pole. W pokoikach tych za

mieszkiwali wikarjusze kościelni, a służyły 

one również juko strażnice. Z pięciu tych 

wikarjatek, cztery zostały zwalone, pozo

stałą jedną, która również chyliła się ku 

upadkowi, obecny proboszcz ks. Marjański 

kazał odrestauiować, zachowując styl i cha

rakter budowy, W ikarjatka obecna służy 

jako zachowanko dla utensyljów kościel

nych. Skromne bardzo urządzenia mieli 
dawniejsi wikarjusze.

Komisje poborowe w gub. łomżyńskiej po

dają następujące terminy spisu wojskowego:

W pow. kolneńskim, w okręgu 1, obejmu

jącym m. Koluo, oraz gin. Czerwone. Turośl, 

Łyse i Gawrychy, spis odbywać się będzie 

od 27-go do 30-go października (włącznie); 

w okr. II w gin. Mały-Płock, Rogienice, Jed

wabno, Kubra i Stawiski: od 1 do 4 listo

pada włącznie.

W pow. łomżyńskim, w okręgu poborowym 

I od 27 października do 2 listopada; w okr. 

Ul od 3 listopada.

W pow. mazowieckim w okr. I, składają

cych sio z gmin: Mazowieck, Szepietowo, 

Klukowo i Piekuty—27. 28, 29, 30, 31 paź

dziernika, oraz 1 i 2 listopada; w okr. II 

w gm. Stelmacliowo, Kowalewszozzzna, Pisz- 

czaty, Sokoły, Poświętne i m. Tykocin w d. 

4, 5, (i, 7, 8, 9 listopada.
W pow. makowskim w okr. 1, losowanie 

odbędzie się w d. 27 października, superewi- 

zja 28, 29, 30 i 31 października: w okr. 11 

losowanie 3-go listopada, superewizja 4, 5, 

(i i 7 listopada.

W pow. ostrowskim w okr. 1 w dniu 27 

października. Określenie wzrostu rekrutów i 

losowanie, w d. 28, 29, 30, 31 października 

1, 2 i 3 listopada—superewizja i przyjęcie 

do szeregów; w okr. II w dniu 4 listopada 

określenie wzrostu i losowanie, w d. 5, (5, 7 

i 8 listopada superewizja i przyjęcie.

W powr. ostrołęckim w okr. I, składają

cym się z m. Ostrołęki i gm. Troszyn, Rze

kuń, Piski, Czerwiu, Goworowo i Szczawiu 

w dniu 27 października; w okr. II, to jest 

w gm. Nakły, Nasiadki, Dy lewo, Wach-My- 

szynie—4-go listopada.

W  pow. szczuczynskim, w okr. 1 losowa

nie 2-go listopada, w du. 3, 4 i 5 listopada 

przyjmowanie rekrutów, w d. 6 i 7 listopada 

rozpatrzenie przedstawicieli pospolitego ru

szenia; w okr. II w d. 27 października lo

sowanie, w d. 28, 29 i 30 października przyj

mowanie rekrutów, w d. 31 paździenika i 1 

listopada— oględziny pospolitego ruszenia.

Czytelnia. Pan Kobyliński z os. Bodza

nowa otrzymał pozwolenie na otworzenie 

czytelni.
Z Andrzejowa. W  dniu 28-m września 

zwiedzał nasze miasteczko p. gubernator 

łomżyński, baron Korf. Powitany przez 

władze miejscowe Chlebem i solą, p. guber

nator udał się do miejscowego kościoła, 

aby przyjrzeć się robotom około odnowie

nia świątyni. Podjęte obecnie roboty, mają 

na celu odnowienie ścian, odnowienie zaś 

ołtarzy w braku funduszów odłożono na 

później, gdyż i tak kosztorys wynosi prze

szło 1,300 rb.

Z kościoła dostojny gość udał się do

szkoły. Następnie zwiedzał budynek, mie

szczący przyrządy przeciwpożarowe, przy- 

ezem o projektowanej u nas straży ognio

wej ochotniczej p. gubernator wyrażał się 

przychylnie i przyobiecał swoje poparcie 

przyszłej instytucji.

Przy wyjeżdzie p. gubernator dziękował 

miejscowemu wójtowi Brzozowskiemu za u- 

trzymanie we wzorowym porządku kance- 

larji gminnej.

Wielki pożar. W  dniu 2 października 

w odległości kilkunastu wiorst od Bieżunia 

spłonęła doszczętnie niemal wieś Lubowidz 

(w pow. mławskim) licząca przeszło 200 

zabudowań. W niespełna dwie godziny cała 

wieś przedstawiała jedno wielkie morze 

ognia. Pomiędzy innymi budynkami spło

nęły dzwonnica i plebanja; kościół drew

niany, w środku niemal wsi się znajdują

cy, ocalał, pozostały również nietkniętymi 

szkoła, młyn wodny i kilka przylegających 

do niego budynków.

Dwieście ri dżin, prawie w przededniu zi

my, pozostało bez dachu i chleba, gdyż 

wraz z domami cały tegoroczny zbiór zbo- 

za zamienił się w popiół.

Widok nieszczęśliwych, lamentujących nad 

swem położeniem, jest wprost rozdzierają

cy. Potrzebna jest koniecznie pomoc ze 

strony osób dobroczynnych. X.
Monopol we wsi Liszynie i okolicy nie 

podziału! tak zbawiennie, jak  przypuszczali 

wszyscy. Liczba karczem zwiększyła się; 

przed wprowadzeniem monopolu istniały 

w pobliżu zaledwie trzy karczmy, obecnie 

mamy takich zakładów aż pięć, prócz skle

pu monopolowego. Po dawnemu kumowie 

i kumy życzą sobie zdrowia przy kieliszku, 

w święta, po dawnemu spotykamy ich na

stępnie zataczających się po drodze.

Bardzo pożądaną byłaby u nas herba

ciarnia, niema się widocznie, jednak komu 

tem zająć.

Ciechanów. W  dniu 5 października, od

było się zebranie w Ciechanowie, celem 

zawiązania Tow. Wzajemnego Kredytu.

W restauracji p. Ranieckiego, zebrało się 

45 uczestników, między którymi przeważał 

żywioł ziemiański. Dziwna rzecz, że żydzi 

byli nieobecni.

Na przewodniczącego powołano p. Józefa 

W łodka z Lekowa, który zaprosił na ase

sorów p. Józefa Milewskiego z Osieka i p. 

Zygmunta Mazowieckiego rejenta z Ciecha

nowa. Poczem p. Stanisław Kujawski, po

siadający dom handlowy w Ciechanowie, 

jako inicjator i zajmujący się dotycliczaso- 

wemi przedwstępnemi czynnościami, odczy

tał zatwierdzoną ustawę, ułożoną na pod

stawie normalnej ustawy dla takich T-stw'.

Towarzystwo może działać dopiero wte

dy, gdy osiągnie liczbę (30-iu członków, re

prezentujących 10,000 rb. wkładów. Człon

kami mogą być wszyscy, oprócz włościan, 

korzystających z kredytu banku włościań

skiego, lub posiadających ziemię na zasa

dzie ukazu z 1863 r.

Po odczytaniu ustawy i listy zapisanych 

okazało się, że liczba uczestników wynosi 

73 z wkładami 14,000 rb. Wskutek czego 

w myśl ustawy, T-stwo uznano za zawiąza

ne. Przy wyborach na skarbnika powołano 

p. Zyg. Śląskiego, rejenta z Ciechanowa, 

a do prowadzenia dalszych przedwstępnych 

czynności uproszono p. Stan. Kujawskiego, 
przeznaczając do jego dyspozycji kapitał 

nie przenoszący 1,000 rb.

Następny zebranie naznaczono na 18-go 

listopada, w którym to dniu ma być wy

brany zarząd i różne komisje z pośród 

członków, którzy wnieśli wkłady.

Zebranie wyraziło życzenie, aby T-stwo 

mogło zajmować się operacjami na zastaw 

produktów wiejskich, o ile uzyska przywi

lej, pozostawiania zastawów w magazynach 

właścicieli pod ich osobistem dozorem i od

powiedzialnością. F. N.
Sprzedaż majątków. Część folwarku Pio

trowo, w ilości 8 włók nabył od p. Blumberga 

p. Aleksander Wolibner po cenie 3,725 rb. 

za włókę.

WIADOMOŚCI RÓŻNE.
Subsydja mają otrzymywać niezamożni 

studenci wydziału medycznego, w celu ukoń

czenia kursu. Pomoc tę pieniężną studenci, 
po ukończeniu uniwersytetu obowiązani bę

dą odsłużyć na posadach lekarzy w małych 

miasteczkach i wsiach.

W sprawie sjonistów. W W ilnie odbył 

się liczny zjazd rabinów, w którym, z 

łona rosyjskich rabinów, przyjęło udział 

ośmiu wielkich „gaonów” (genjuszów). Zgro

madzenie doszło do następującego wniosku, 

rozesłanego do wszystkich kierowników ru

chu sjonistycznego. Nie zgadzamy się z 

podstawami państwa żydowskiego, nieuzna- 

nego przez prawo; nie pochwalamy rozsze

rzania kultury żydowskiej, oraz ruchu emi

gracyjnego w Palestynie i Syrji, dopóki 

sprawy powyższe nie będą się odbywały 

pod opieką rabinów, których obowiązkiem 
jest bronić religji.

Wydawane w Niemczech czasopisma ży

dowskie wypowiadają zdanie, że rezolucja 

zjazdu rabinów w Wilnie, stanowi bardzo 

ważny argument antisjonistyczny.

Rosyjskie Towarzystwo techników. W ce

lu zapoznania elektrotechników z najno

wszymi' wynikami wiedzy w dziedzinie elek

tryczności i jej zastosowań, oraz w celu 

przedstawienia współczesnego stanu elek

trotechniki i wykształcenia elektrotechnicz

nego, z zamiarem zbadania warunków roz

woju tejże nauki w Rosji— organizuje w 

Petersburgu zjazd techników z całego Pań

stwa. Posiedzenia zjazdu twać będą od 

dnia 8 do 19 stycznia, roku 1900. Udział 

w zjezdzie prócz członków towarzystwa 

mogą przyjąć wogóle osoby, pracujące w 

zakresie elektrotechniki. Wpisowe członków 
zjazdu wynosi 10 rb., zapisywać się można 

najpóźniej do dnia 18 listopada. Bliższe 

szczegóły w kancelarji Cesarskiego, Rosyj

skiego Tow. techników (Petersburg, ul. Pan- 

talejmonowskaja Aó 2, na ręce sekretarza 

zjazdu N. N. Gieorgiewskiego.

Kursy dziesięciodniowe, jesienne przy 

Towarzystwie pszczelniczo-ogrodniczem cie

szyły się w r. b. powodzeniem, gdyż uczę

szczało na nie 50 osób. Z gub. płockiej 

na wykłady przybyły pp. Mochlińska i Char- 

szewska, z j,ub. łomżyńskiej p. Długoborski.

Zarząd więzienny główny zbiera daue, 

dotyczące więźniów chorych umysłowo, ska

zanych na ciężkie roboty lub osiedlenie na 

Syberji, celem rozpatrzenia [sprawy wyży

wienia tych więźniów.

Narew- Wisła. Wypracowany pod kie

runkiem inż. Pińskiego szczegółowy pro

jekt przeprowadzenia kanału od Serocka 

do Warszawy, dla połączenia Narwi z W i

słą, złożony został do rozpatrzenia i decy

zji ministerjum komunikacji.

Ministerjum sprawiedliwości wydało roz

porządzenie, aby komornicy sądowi nie sto

sowali egzekucji do gruntów', nabytych przez 

posiadaczy drobnych przy pomocy Banku 

włościańskiego, gdyż wpływa to ujemnie na 

opłacanie regularne rat bankowych.

Wywłaszczanie gruntów. W  sferach 

rządowych powstał projekt przymusowego 

wywłaszczenia gruntów' pod budowę szkół 

wiejskich.

KORESPONDENCJE.
Z Dobrzynia n. Wisłą.

(Szachownice gruntów.— Nadzieja polepszenia Sto
sunków).

Nigdzie, zapewne, system szachownicy nie 

wyrządza tyle szkody właścicielom gruntów, 

co w Dobrzyniu. Proszę sobie wystawić ob

szar gruntów miejskich, zajmujących prze

szło 80-iu włók przestrzeni, otamowanej tuż 

pod miastem płynącą rzeką; zagony, należą

ce do 106-iu właścicieli, ciągną się wzdłnż 

Wisły, na przestrzeni blizko 3 wiorst. Pol

ka niektórych właścicieli rozdrobnione są do 
tego stopnia, że dochodzą zaledwie do £ prę

ta szerokości. Nic dziwnego, że w podob

nych warunkach przechodzenie lub przejeż

dżanie wpoprzek przez zorane i obsiane za

gony należy u nas do rzeczy zwykłyeh, o któ
re nawet gniewać się na sąsiada niepodobna.

Wypasanie bydła ua cudzym zagonie lub 

kradzież polna wśród niektórych uboższych 

rodzin, przechodzą prawie w proceder.

Dzieci tych polnych szkodników w porze 

powakacyjnej trudno napędzić do szkoły: ob

rzynają kłosy ze snopów, kopią kartofle, kra
dną buraki cukrowe z wozów i t. d.

Niektórzy z właścicieli, zniechęceni do 

swych ważkich a długich zagonów, zanied

bali rolę zupełnie (nb. bardzo urodzajną) i, 

wysługują się żydom, furmaniąc im, nawet 

wśród zimy. Ani jeden z nich nie jest w 
stanie zaopatrzeć się w przyzwoitą bryczkę, 

lub przykrycie na słomę. Dlatego też każdy, 

życzący sobie odbyć podróż wygodniej, musi 

najmować konie pocztowe, które uie zawsze 

znajdzie na miejscu. Nędzny żywot wiodą 

ci furmani; sami w łachmanach, jak cyganie, 

konie w szmaciarsklej uprzęży...

Wprawdzie uie można zarzucić dobrzyuia- 

koin, aby uie pojmowali korzyści, jakie osiąg

nąć można z uregulowania i ześrodkowania 

działek rolnych. Owszem, niegdyś odbyła się 

! uchwała w sprawie seperacji. Niestety dwóch 

zamożniejszych obywateli, z pośród obradu-
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jąeych, w obawie, żc ziemia później zdroże

je, wskut'k czego trudniej im będzie nabywać 

działki sąsiadów uboższych, dołożyli wszelkich 

starań u władz, aby rezultaty uchwały uda

remnić, zjednawszy ku temu nadto i opinję 

publiczną, przy pomocy intryg i listów bez

imiennych. Następnie wznawiano kilkakrot

nie powyższą kwestjc, lecz prawie zawsze 

znalazła się opozycja złych ludzi, którzy w 

niekorzystnem świetle przedstawiali komasa

cję. Wszystkie uiedoszłe obrady uprzednie 

odbywały się w magistracie.

Obecnie mieszczanie, zniechęceni do uchwał 

magistrackich, postanowili nową swą umowę 

spisać przed miejscowym rejentem. W tym 

celu zebrali się I-go października i. po wy

słuchaniu składkowej mszy św., podpisali 

w liczbie 5- ci u umowę: w dniu następnym 

liczba wzrosła do 80-ciu.

Należy oczekiwać pomyślnego rezultatu 

jakkolwiek zawodowi szkodnicy starają się 

wpłynąć na ludzi chwiejnego charakteru. Są

i tacy, którzy jawnie nie występują przeciw 

porozumieniu ogólnemu, lecz ociągają się 

z podpisami, by utrudnić działalność inicja

torom umowy.

Czy zapanuje zła, czy dobra wola, nie 

omieszkam w czasie właściwym donieść czy

telnikom. X . Y.

Z czasopism.
„W iek“ opisuje następujący ciekawy wy- j  

padek, który uważamy za stosowne tu przy

toczyć: „Oto obywatiil W ., ekspolak, zniem

czony od czterech pokoleń, pan wielkich 

włości w Poznańskiem, syn rodziców nie 

umiejących ani jednego słowa po polsku, 

poczuł nagle pod obuchem hakatyzmu sza

lejącego wokoto, że tam gdzieś w popio

łach serca tli się iskra polskiego czucia. 

Pan W. zaczai z zapalet i kształcić się w 

języku polskim, rozpędził na cztery wiatry 

niemieckich suflerów, usiłujących wciąg

nąć go do agitacji liakatystycznej, pracą 

i mieniem ją ł  popierać instytucje i stowa

rzyszenia polskie, a co najdziwniejsze, na

rzeczoną swoją, niemkę, przywiózł do za

kładu hr. Platerowej w Chyliczkach, aby 

tam zapoznała się z mową polską.

Tak wicher hakatyzmu, który ma zdmu

chnąć światło myśli polskiej, roznieca iskry 

utajone w popiele, słabych krzepi, uśpio

nych budzi, zgaszonych zapala i wnuków 

zniemczałych powraca na łono tego społe

czeństwa, któremu służyli dziadowie.” 

Wypadek taki nie jest pojedynczy, oder

wany, gazeta przytacza dwa jeszcze tego 

rodzaju zdarzenia, o których doszły wieści. 

A być może, że było jeszcze sporo innych, 

ukrytych dla oka ludzkiego.

„W is ła ,” miesięcznik gieograficzno-etno- 

graficzny za kwiecień i maj (zeszyt 4 i 5) 

zawiera następujące prace:

Świat nadzmysłowy ludu krakowskiego na 

prawym brzegu Wisły, przez Sew. Udzielę. 

Lud wiejski w okolicach Przeworska, przez 

Al. Salouiego.— Opowiadanie ludowe z oko- 

lic^Chodcza w pow. włocławskim, przez He

lenę Sarnowską. — Materjały do bibljografji 

ludozuawstwa polskiego, przez Adolfa Strze

leckiego. — W  dalszym ciągu poszukiwania 

zawieraja przyczynki do leczuictwa ludowe

go. (R. Oezykowskiego), przysłów żydowskich j  

(Henryka Lewa), pojęć ludu o przyrodzie 

(St. Wojtacby), nazw topograficznych (Mar- j 

jana  Kucza), pamięci o zmarłych, pisanek, 

sobótek. — Przegląd czasopism, bibljografia i 

krytyka kończą zawsze ciekawe i pożyteczne 

a zbyt słabo popierane przez publiczność, to 

wydawnictwo

, .Ogrodnik polski” (nr. 18) pomieszcza 

artykuł p. St. Karczewskiego, ogrodnika 

objazdowego p. t. „Do z i e m i a n ’ w któ

rym czytamy następujące uwagi, w spra

wie zakładania ogrodów po wsiach.

Jedną z przyczyn niewiary w dochód na

szego owocarstwa, jest praca na tem polu 

bez planu i bez jasnej myśli przewodniej.

Więksi właściciele ziemscy, pragnąc oka

zać pewne zamiłowanie do ogrodnictwa, do- 

sadzają corocznie trochę drzewek w istnieją

cym już sadzie. 1’osiadać własny ogród i 

trzymać ogrodnika, a nie mieć produktów 

ogrodniczych przynajmniej na własną potrze

bę, ^akoś nie wypada i nie licuje się z po

zycją obywatela. Pod egidą więc „na swoją 

potrzebę," sadzą się sady często na dziesię

ciu, a nawet i piętnastu morgach. Zachwa

lona u sąsiada odmiana lub sprowadzona z 

warszawskich szkółek, choćby nie z odmian 

pewnych i wypróbowanych, aby tylko jak 

najświeższa nowość, po rb. 1 i 2 za sztukę, 

znajdą tam zawsze swe miejsce. Wpadnje 

czasem w rękę i ceunik niemiecki lub fran

cuski, a wtedy dopiero próżność ludzka jest 

podrażniona; ileż to tam gatunków, o jakich 

nikt w okolicy nie słyszał, a wszystko naj

nowsze, smaczne, wyborne!

Takie amatorstw7o jest wprawdzie koszto

wną zabawką, ale dość sympatyczną, spra

wiającą nawet przyjemność pewnego rodza

ju ,— niechże więc próbuje, kto może. Bawiąc 

się tak. nieraz natrafić można na coś rze

czywiście cennego.

Lecz pocóż rozwijać taką zabawkę zaraz 

na kilkunastu morgach?

Choć ziemia na prowincji nie jest tak dro

gą, i niejeden obywatel ma na taką przyjem

ność, to przecież przyjdzie szybko czas, że 

z takiej przestrzeni, zebranego owocu sami 

zużytkować nie zdołamy. Zbywającej zwykle 

reszty w kompost nie wrzucimy, na przet

wory owocowe z powodu zbytniej mieszani

ny użyć się nie da: rozdać trudno, bo to de

moralizacja ludu, sadu wreszcie nie wytnie

my, bo byłoby to i lokkomyśluein marno

trawstwem i wandalizmem nawet nie do da

rowania— więc trzeba sprzedać.

Lecz i tu napotyka się trudność. Takiego 

odpustowego towaru poważny kupiec nie na

będzie, bo z podobną rozmaitością nierozgło- 

śnych odmian miałby dużo trudu. Pozosta

jemy więc na lasce i niełasce przekupnia, 

który krzywdzi ofiarowaniem zbyt niskiej 

ceny. Potrzeba bardzo licznej rodziny, aby 

mogła zużytkować owoce choćby z pół morga 

przy średnim urodzaju dla miłośnika ogrodni

ctwa przestrzeń 1 morga, na której można 

względnie do trzechset drzew owocowych, 

prócz krzewów swobodnie pomieścić, powinna 

by przedstawiać, dość obszerne pole do miłej, 

a nie kosztownej zabawki. O ile zatem chodzi 

o własną przyjemność, rozrywkę lub użytek, 

poprzestańmy na powyższej przestrzeni, gdy 

zaś chcemy mieć sad w i ę k s z y ,  traktujmy wów

czas przedmiot poważnie, w celach wybitnie 

handlowych, trzymając tylko parę lub najwy

żej kilkanaście odmian na takim obszarze, na 

jakim  mógłby się utrzymać ogrodnik fachowo 

wykwalifikowany, nie zaś szarlatan lub m iej

scowy samouk.
Plantacja zaś drzew owocowych, na kilku

nastu przynajmniej morgach założoua, według 

wszelkich zasad nauki i względów handlo

wych, da nam o b o k  poważnych stałych zys

ków' jeszcze możność korzystania z wiedzy 

ogrodnika zawodowca w kierunku upiększenia 

domu roślinnością i zapewni sposobność uży

wania wielu przyjemności, o których na wsi 

tylko marzyć możemy.
Zakładajmy więc sady nie wielkie, ściśle 

amatorskie, na swój własny użytek, lub też 

większe handlowe; nie trzymajmy się półśrod

ków, bo te nikogo nie zadowolnią, a ogólnej 

sprawie szkodzą.
, ,W szech św iat” nr. 40 zawiera: J. Sie

miradzki: O pochodzeniu zwierząt kopytnych. 

J. Radliński: Stan obecny badań gieograficz- 

nycli w Afryce (strefy wpływów francuzkich). 

Wacław Jacuuski: Siarczan amonu, jako 

źródło azotu w życiu roślin.— Spostrzeżenia 

naukowe.—-Buletyu meteorologiczny.

Nowe książki i w yd aw n ic tw a .
„P o tęg a  w yc h o w a n ia ,” czyli wyższość 

Anglo-Saksońskiej rasy, napisał Edmund De- 

molins, przekład dzieła p. t.: „A quoi tient 

la superiorite des Anglo-Saxs), wydawnictwo 

„Niwy Polskiej.”

„O na” — powieść przez H. Rider-Haggard. 

Przekład z angielskiego przez Marję Glotz, 

wydawnictwo „Niwy Polskiej.”

„B ib lio te ka  dzieł w y b o ro w y c h ’’ w nr. 

102-im swego wydawnictwa dała czytelni

kom powieść oryginalną p. Sylwerjusza Kon

dratowicza p. t. „Całą siłą!...’'1

Papież Leon X III.  Skreślił ks. Walenty 

Załuski, proboszcz Osiecki pod Brodnicą, 

Z portretem. Warszawa 1899 r. w drukar

ni St. Niemiry Synów.

Z okazji 60-letniej rocznicy kapłaństwa 

(jubileusz djamentowy) papieża Leona X III, 

znany autor licznych dziełek popularnych z 

zakresu moralno-religijnego, wydał książecz

kę pod powyższym tytułem, w której przed

stawił treściwie życie i dzieje tego papieża, 

któremu dzisiejsi historycy nadają już tytuł 

„Wielkiego,” a co zapewne w przyszłości hi

storia potwierdzi. Autor przesuwa przed czy

telnikami bieg życia Ojca św. począwszy od- 

lat najmłodszych, na które stosunkowo zwró

cił największą uwagę, gdyż w latach tych 

pod wpływem dobroczynnego wychowania ro

dziców zarysował się już przyszły charakter 

dzisiejszej Głowy Kościoła.

W dziełku tem pomieszczono tłumaczenie

kilka utworów poetycznyeh Leona X III. Wia

domo. że Papież dzisiejszy uprawia z zamj. 

łowaniem poezję i pisze wiersze w jezyi„ 

łacińskim , którym włada po mistrzowsku. 

Udatny portret Papieża zdobi książeczkę

K R O N I K A  H A N D L O W A .
Srpaiaozd. Domu Ruin l ic i  Wolihner, Barczak i S-ką

Płock, 10 Paidziernika.
Xa targ dzisiejszy dowieziono około 425 korcy 

różnego ziarna, a mianowicie: pszenic* około 150 
korcy, żyta 150 korcy, jęczmienia 40 korcy, o»sl 
75 korcy, gryki 10 korcy, grochu —  korcy j 

rzepaku letniego — korcy.
Jakkolwiek dowóz na targ dzisiejszy był bardzo 

ograniczony, to jednak ceny w obee bardzo słabej 
tendencji na rynkach zagranicznych i warszaw- 
skim, nie zdołały się utrzymać na poziomie da
wniejszym.

Płacono względnie do jakości ziarna: za pszenice 
od rb. 5,25, do 5,40 za 240 f., żyto od rb. 4,10 do 
4,20 za 230 f., jęczmień od 3,30 do 3,75 za 210 f 
owies od 2,40 do 2,50 za 140 f., grykę od 4 25 
do 4,50 za 210 f.

Do spichrzów kupieckich w minionym tygodniu 
dowieziono na kontrakty poprzednio zzwarte około 
1800 korcy pszenicy i żyta.

Za granicę spławiono 1 berlinkę z pszenicą i 
żytem i do Warszawy 2 berlinki.

Gdańsk, 10 pażdziern. Tendencja słaba, ceny 
pszenicy bez zmiany, żytą o 1 markz na tonnic 
niżej.

Warszawa 9 pażdziern. (Ceny zboża płacone na 
st. Praga kolei teTespolskiej w ładunkach wagono
wych, według notowań domu handlowego A. Wierz
bowskiego—Włodzimierska 21). Za pud w kopiej
kach, Pszenica krajowa wyborowa 100—102, śre
dnia 90—98, poślednia 83—87. Zyto krajowe w y .

borowe 82—83, średnie 79—81, poślednie 76_78.
Jęczmień browarny—— . Na paszę i kaszę 66—75 

Owies krajowy 65—83 (iroch polny warzel
ny—. Gryka 92—100. Usposobienie ożywione i sp,

(Targ zbożowy na placu Witkowskiego). Płaco
no za żyto średnie 0,00—4,70 za korzec. Pszenica 
0,00. Jęczmień 4,00 -4,20. Owies 0,00—0,00.

Giełda. Notowania papierów. Ruble 216,50 Listy 
tow kred. ziemskiego: duże 4,5.—drobne 4,5.—97,75 
duże 4—drobne. 4 —97,—. Listy ni. Płocka 99 u! 
Łomży 99 not.

Kenta państwowa 4— 99.55. Pożyczka premio
wa z 1864 r.—298,50. z r. 1866—265. Premiowa 
szlachecka 5—209,5.

Łomża, 6 pażdziern. Pszenica 5,30 -  5,65 rb. 
żyto 4,30— 1,35., ję»ztnień 3,70 owies 2,90 — 3.25 
rb., gryka 3.35—3.50 rb., groch 5,25—5,50, kar
tofle 1,20— 1,50.

Odpowiedzi Redakcji.
Reg n 1 O ż^bf£f ti¥-io i _ r ó ż l i e o  dz aj iize -

brakach pisaliśmy w przeszłym roku. Podawaliś
my wtedy projekty, któreby mogjy wpłynąć 11 
zmiejszenie żebractwa. Prosimy o wiadomości cha 
rakterystyczne w swojej okolicy.

Dzida. Nic mogliśmy.

W stuletnią rocznicę urodzin

Teresy z Ostrowskich

Trzeińskiej
zmarłej w 1860 roku w Osieku, parafii Ligowo, po- 
cliowawnej Skępein, w dniu 13-go Października r. 
b. o godzinie 9-cj rano, w kościele farnym w Pło
cku, będzie odprawione żałobne nabożeństwo, 
na które syn z rodziną zaprasza krewnych, 

przyjaciół i znajomych.

O  G Ł O S Z E N I A .
Przewodnik Adresowy

FIRM HANDLOW YCH W  PŁOCKU.
p . . ! . . ’- ™ . ',  i Fabryka Pierników F. Sień- 
U U JU e r n ia  skiego poleca swoje wyroby. 

Płock, przy ulicy Kolegialnej.__________

,,Kow yCyklcdror." ; ; ; Bliy
ty dla użytku pań i panów codziennie. 

“TTTl A Skład mebli i zakład
Wi. Apielbaum ti, i)icerski istn . 0d

1885 r. W ielki wybór. Robota solidna. 

Płock, przy ulicy Kolegialnej.

„ROM ANA”
Magazyn Kapeluszy Damskich

Modele paryzkie  i fasony kra jow e.
DOBOR K W I A T Ó W  SZTUCZNYCH. 

Ul. Grodzka N» 47, dom p. Adlera (dawniej 

Załuskiego).

Ignacy Brochocki.
transporty tytuniów. Kolegialna Ar? 13.

W a lery Krow icki.
I. Warszawska 1, dom Lewensztejna.

1) Folwarezek 

około 3-cli włók z 

długiem Towarzystwa,

2) Dom z dużym ogrodem 

owocowym i warzywnym pod 

miastom. Adres: W a rs z a w a  
Hoża N° 20 .  Lewicki.

Bo I I  DOł-kPW
pow iatów  P łońskiego i C iechanowskiego.
Będąc naznaczonym delegatem przez Sek

cję rolną na te dwa powiaty do zebrania ma- 

terjału na u tw orzen ie  książki stad p ó ł-k rw i 
upraszani W . Panów o przysłanie swoich 

adresów w jaknajkrótszym czasie przez 

D zierżanów , poczta  W yszogród.
W IELO G ŁOW SKI.

Maszynista
zdolny żonaty potrzebny do dóbr Głodowo 

_______ pod Lipnem od Nowego roku.

Na miesiąc PAZDZ1ERN1K 

D ru karn ia  K. M iecznikow skiego w  P łocku
poleca broszurkę p. t.

him\w P a ź i z i r1. . ”
))

Wyszły z druku i są do nabycia

i  drukarni i  i c z i u l i i
napisaną przez Ks. A . PĘSKIEGO.

„ O D R O D Z I Ł 11
Studjum powieściowe 

przez ks. Ig n a c e g o  C h a rs z e w s k ie g o
j e s t  d .o  na/tojT-cia,

we wszystkich księgarniach i u a u t o r a  

(w Płocku)
SKŁAD GŁÓWNY w księgarni Centnerszwera 

w Warszawie Marszałkowska I43.

C e n a  1 r u b .

„ P W W
Tygodnik polityozny społeczny i literaoki

pod redakcją

d-rti f i l .  Aleksandra Świętochowskiego. 
W A RU N K I PRZEDPŁATY 

wraz z dodatkiem bezpłatnym:
w Warszawie: z przesyłką pocztową:

Rocznie rb. 8 Rocznie rb. 10,—
Kwartalnie „ 2 Półrocznie „ 5,—
Miesięcznie kop. 70 Kwartalnie ,, 2,50 

redakcji: Warszawa, Nowogrodzka 39

następujące broszurki:

„Duchow ne le k a rs tw o  dla chorych”
przez ks. A. Stoltza. Cena k. 2. 

„N abożeństw o P aźd ziern iko w e', ze

brał ksiądz A. P. Cena kap. 5. 
„B ło g o s ła w io n y  Nunzio Sulprizio, 

wzór i patron czeladzi kato

lickiej. Cena kop. 15- 
„N ow enna do św . S ta n is ła w a  Kostki, 

napisał ks. A. Pęski. Cena_7,k.

LEOPOLD LESSIN
SZEW C

- w  w a r s z a w i e

N o u ) i] -Ś iv ia t  60 .

AoBBu^euo UeusypoH). Top. IUoukł 29 CeuTjiOpa 1899 roaa.

Redaktor i W y d a w c a  Adam Grabowski.
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Dzień

1 N. |
2 P.
3 W. | 
4Śr.
5 Cz.

0 P.
 ̂S.

14,8
13.2
14.3 
8,7 
9,6 
8,4

-0,f

72)

Druk K. Miecznikowskiego w Płocku, ulica Warszawska.


