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P IS M O  P O Ś W IĘ C O N E  G Ł O W N I E  S P R A W O M  M IE J S C O W Y M .

" W "  T C H O D Z I  " W  Ś E O D T

W A R U K K I  P R Z E D P Ł A T Y :

W Plookn I w lonty: Bocznie r«. 6, 
pólreczn. r«. 2 k. W, kwartalnie r«. 1 k. S6. 
Za odsoszenie do donn »iesięcz»ie k. 6.

Z przesyłką pocztową Rocznie ra. 6, 
pn/rocanif r- 8, kwartalnie ra, 1 k. 60.

0 ZagrKnloę: Ksenie ra. 8, półrocznie
•> 4, k W Hrtc.' nic rą 2.

K A Ż D E C ł O  T Y O O D  ŁT I A .

Numer pojedynczy k. 5.
Za zmiany adreai dopłaca 

•i« kap. 80.

Przedpłatę i og-leazenla 
przyjamją r d ir iM  kat^ar- 
nia 1 kolparteije p* ■tacach 

1 BUateMkack.

Adres wydawnictwa 

w Płocku Rynek Kanoniczny. 

W oddiiale Łomżyńskim: 

Księgarnia Ryehtera na Nowym Rynku.

Pr>edpłat« i ofloazeaia aaj- 

lapiej priyaylać vpreat do 

redakcji.

Rękoplay nie zaitrieione

nie zwracają się.

OCŁOS2CMIA p* kep. I  aa Tierw 
petitewy lub jefe Z* aaatfpaa
razy kap. «.

BCKLAKT aa 1 a trenie po kop. 10
SA

HEKROLO0U v ian i kap. II.
V  f « m t » l «  m y in t fą  t f b ie u i i

ajeartry: U ugra (Wifńfeowa 8), Płe 
tnwaMŚ( 0  (Seaataraka 16), Bergaeif 
(Senateraka 31).

Do numeru dzisiejszego dołącza się za
powiedź noworoczna „Tygodnika llustro- 
wanego“ .

OD REDAKCJI.
W obec kończącego się kwartału i roku 

prosimy czytelników uprzejmie o składa
nie wczesne przedpłaty zaległej i na czas 
dalszy.

Ustalenie wczesne liczby przesyłanych 
egzemplarzy przed Nowym Rokiem jest 
bardzo pożądane dla każdego wydawnic
twa.

Zarząd Płockiego Oddziału Cesarskiego To
warzystw a prawidłowego polowania i roz
mnażania łownych i pożytecznych zwierząt
ma honor podać do wiadomości, że Płocki 

Oddział Towarzystwa został N A JW Y Ż E J 

zatwierdzony 20 października r. b. Osoby, 

życzące wejść w liczbę członków tegoż to

warzystwa raczą porozumieć się piśmiennie 

lub osobiście z sekretarzem zarządu p. Hej- 

de, mieszkającym w domu p. Gorbatow przy 

ulicy Więziennej, osobiście od godziny 4 

do 6 po południu codziennie z wyjątkiem 

dni świątecznycli i przedświątecznych, lub 

też z członkiem zarządu p. Janem Szymań

skim, róg ulicy Kolegialnej i Tumskiej —  

w każdym czasie 

Na odpowiedź listowną zamiejską dołączać 

uależy markę 7 kop.

D E N T Y S T A
L U D W I K  L A N D Y

osiedlił się w Płocku i z dniem 7 b. m. 

otwiera gabinet przy ulicy Grodzkiej w do

mu W-go L. Kempnera. Godziny przyjęć: 

od 10 rano do 6 p. p.

ZAWIADOMIENIE.
Podaje się do powszechnej wiadomości, 

że:

1) Obywatel ziemski Tadeusz Karol Ksa

wery Około-Kułak w Bieżuniu, Król. Pol

skim- zamieszkały, syn właśc. ziemskiego 

Józefa Około-Kułaka i małżonki jego Iza

belli z Ossowskich, obojga w Bieżuniu za

mieszkałych;

2) Gertruda Emilja Schneider, zamiesz

kała w Dreźnie, córka obywatela Roberta 

Juljusza Schneider i małżonki jego Emilji 

Kamilli z Roessnerów w Dreźnie zamieszka

łej zamierzają wstąpić w związek mał
żeński.

Król.-Saski Urząd Stanu
w Dreźnie I 

dnia 27 listopada 1899 r.

Urzędnik Stanu Dr. Sarfcrł.

Dyrekcja Towarzystwa, Kredytowego

M. ŁOM ŻY

ma honor podać do wiadomości, że należ

ności za płatne kupony od Listów Zasta

wnych Towarzystwa, począwszy od d. 2/14 

stycznia 1900 r., oprócz w kasie Towa

rzystwa w Łomży, będą też wypłacane i w 

Warszawie, przez Bank Dyskontowy W ar
szawski, oraz przez Dom Bankowy „A. 
Peretz i S-ka”  (Krakowskie-Przedm. 58).

Łomża d. 30 listopada 1809 r.

Prezes M. Smiarowski.

Sekretarz R . Łempiclci.

Żegluga Parowa
n a ,  ■\7ś7‘ i ś l e

Podaje do wiadomości, że 

z dniem 1 Grudnia z po

wodu krótkich dni i ciemnych nocy statki 

wychodzą: z Płocka do Warszawy o godz.

6 i 7 rano i do Włocławka o g. 6 rano.

Statki wychodzące z Płocka do Warszawy o 8 rano 
a do Włocławka o l-ej popol. przestały kursować.

Kalendarzyk tygodniowy

Środa
Czwartek 7 
Piątek 8 
Sobota 9 
Niedziela 10 
Poniedz. 11 
Wtorek 12

S w lę d  K ościo ła  
R .-K ato lick iego .

fi grud. Mikołaja
Ambrożego 
Niep. Pocz. N.M P.
Lookadji i Wal. 
N.M.P. Lorctańsk. 
Damazego i Sab. 
Aleksandra

Im iona  

• lo w 'a  \*k1e

Jarogniewa 
Lu domyś! a 
Bogu wola 
W yszosława 
Radzisława 
Woj mira 
Wolidara

Wschód słońca o grodz. 7 m. 56.
Zachód słońca o godz. 3 m. 45.

Zmiana księżyca. Pierwsza kw. d. 9 o g. 11 m. 27 w.

\̂ \'8ok. wody na Wiśle d. 1 gruli."5 stóp 1 cali.
pod Płockiem. d. 2 „ 5 2 r

d. 3 v 5 3 „
d. 4 „ 6 „ G „

7 r. 1 p .p . '»  w

Temperat. w Płocku: Ć7°d. 1 grud. 6,4 6,4 2,4
d. 2 2.8 6.4 4,2
d. 3 „ — 2,6 3 .4— 0.4
d. 4 „ — 0,6 3 ,0— 2,2

Deszczu spadło; d. 2' grudnia 0,5 m. m.
d. 3 ,, 0,3 „ 
d. 5 „ 1,7

J a r m a r k i :  W gub. płockiej: 11 grudnia w 
Chorzelach, w Dobrzyniu nad Wisłą, w (iołyminie, 
w Żurominie, 12 w Bieżuniu, w Płońsku, 13 w 
Szreńsku, w Zieluniu, 18 w Kikole, 19 w Kucz- 
borku, w Sierpcu, w Wyszogrodzie, 20 w Bielsku.

W  9uh. londyńskiej: 11 grudnia w Radziłowie,
12 grudnia w Czyżewie, w Nasielsku, w Wiznie,
13 grudnia w Ostrołęce, 14 w Broku, 19 w Czer
winie, w Jedwabnem. w Krasnosielcu, w Śniadowie, 
w Wyszkowie, w Tykocinie, w Zambrowie, 20-go 
w Makowie.

Teatr. We wtorek 12 grudnia przedstawienie ama
torskie na dochód straży ogniowej: „Qut pro quou 
komedja Korzeniowskiego; i vBojomir i lVandau 
opera w 2 aktach Kurpińskiego.

Zmiany w służbie i mianowania.
Archiwista zarządu pow. przasnyskiego, sekr. 

gub. Paweł Kupt/lski zaliczony został do płockie
go zarządu guberujalnego.

W  dniu 22 listopada (4 grudnia) jako 

w uroczysty dzień Urodzin Jego Cesarskiej 

Mości Wielkiego Księcia Następcy Tronu 

M i c h a ł a  A l e k s a n d r o w i c z a  odpra

wione zostały nabożeństwa dziękczynne w 

kościołach wszystkich wyznań.

Miasta byty upiększone flagami, a wie

czorem uiluminowane.

Nieco o amortyzacji pożyczek
TOW. KRED. ZIEMSKIEGO.
(Ciąg dalszy) (patrz JS 93)*

Czy dzwonią w miłej sarabandzie ma

rzeń sennych imperjały amortyzacyjne? 

Nie,— to tylko klucze ekonoma, który na 

progu ogłasza: „proszę pana, Lejba przy

jechał"! Lombarder dziedziczny przeciera 

oczy z żalem po pięknych rojeniaclt i słu

cha innych dźwięków. „Dzień dobry jaśnie 

panu słyszałem, co pszenica na sprzedaż". 

Ale Lejba przedewszystkiem wiedział, że 

rata grudniowa się zbliża, a dla niego

Ś P \ E M J f k C Z K f k .
N O W ELA  

przez Mabel Wagnalls.
Z angielskiego przetjomaczyl X . "'\7Ś7".

1. M i s e r e r e .

Podróżując kilka lat temu po Włoszech, zwiedziłem 

i Weronę. Pod koniec kilkudniowego w tern mieście po

bytu, gdy już wszystko, co było godnera widzenia, obej

rzałem, wracałem z wycieczki zamiejskiej. Zmęczony ogro

mnie, wstąpiłem do jednego z kościołów klasztornych, nie 

podanego w' Bedeckerze, jako godny widzenia. Pragnąc 

chwilę odpocząć, usiadłem w jednej z ławek. Odbywa

ło się właśnie nabożeństwo wieczorne, które początkowo 

z wielką uwagą śledziłem. Znużenie jednak tak mną 

owładnęło, że wkrótce zasnąłem twardo. Gdy po jakimś 

czasie przebudziłem się, nabożeństwo było już skończone, 

kościół zamknięty, a ja  w nim. Czekała mnie więc przy

jemność n ie lada— siedzieć w zamknięciu do rana, a by

ła to noc jesienna, długa. Rozmyślając nad swym losem, 

postanowiłem ostatecznie czekać, —  nie miałem odwagi 

wołać o pomoc lub wydostawać się przemocą.. Nagle usły

szałem w kościele szmer, a następnie zgrzyt klucza we 

drzwiach. Przez drzwi owe, ukryte z i ołtarzem, weszła 

osoba, niosąca w ręku świecę dla torowania sobie drogi 

w ciemności. Osobą tą była zakonnica miejscowa, jak  się 

z ubrania jej domyśliłem. Nawą b o c z n ą  kroczyła powoli 

ku schodom, prowadzącym na chór górny. Pierwotnie 

miałem zamiar zbliżyć się do niej i zapytać o sposób 

wydostania się z zamknięcia. Coś m n ie  jednak trzymało 

na miejscu. Byłem zaciekawiony ukazaniem się w ko

ściele osoby o tak niezwykłej porze. Pozostałem na 

miejscu, oczekując rozwiązania zagadki.

Zakonnica weszła na chór, stanęła przed organami, 

zapaliła świece w lichtarzach, rozłożyła na pulpicie nuty. 

Odezwały się w kościele pierwsze dźwięki, pierwsze akor
dy. Nie bardzo ją  widocznie dźwięki te zajmowały, grała 

jakby od niechcenia. Wkrótce jednakże zaczęła szybko 

przewracać karty zeszytu.
Przypatrywałem się jej ciekawie i snułem domysły. 

Wysmukła postać, zawoalowana twarz, wyraźnie odbija

jąca się wśród świec płonących przy ogólnem ciemnem 
tle chóru stanowiły ćziwnie pociągający tajemniczy, nie

zwykły widok. Zapewne jest organistką w tym kościele 

i przyszła grać ćwiczenia. Organy jakoś inaczej, niż 

zwykle, brzmiały pod jej palcami w tem pustkowiu. Mu

zyka ta stawała się coraz piękniejszą. Organistka zmie

niała wciąż melodje, znudziło ją  widocznie powtarzanie 

fug bachowskich...
Ale co to? Brzmi „Miserere" z Trubadura Verdi’ego. 

odegrane artystycznie, uroczo? Nigdy przedtem nie sły

szałem tej arji, tak pięknie wykonanej. Zdaje mi się, 

że nuciła pi żytem z cicha partję Leonory.
Wkrótce grać przestała, powstała, obejrzała się 

trwożliwie, jakby śledziła, czy niema kogo. Uspokojona, 

znowu siadła, zdjęła z głowy welon i kornet. Miałem 

teraz sposobność przyjrzeć się jej twarzy. Była w ca

lem znaczeniu tego słowa piękna: rysy regularne o typie 

klasycznym, oczy duże czarne błyszczały jak  brylanty, 

włosy krucze, kędzierzawe, tylko cera niezwykle blada. 

Nie miałem jednak czasu przypatrywać się długo, bo 

coś innego mnie zajęło, poruszyło. Młoda kobieta wzięła 

kilka cichych akoz:dów i zaczęła śpiewać. Dość długo 

tryiowała coraz głośniej i głośniej, aż nareszcie przeszła 

w crescendo i skończyła gamą, która jest wstępem do 

słynnej arji z klejnotami z Fausta. Arję tę odśpiewała 

pełnym głosem.

Niczego podobnego wżyciu nie słyszałem. Takiego 

głosu metalicznego, takiego tonu głębokiego, takiego 

uczucia w' śpiewie nie mogłem sobie nawet wyobrazić. 

Słuchałem oczarowany, bałem się stracić najmniejszą nutkę 

tego przecutlnego głosu.
Lecz co to wszystko miało znaczyć? była tylko 

zakonnicą, a wydała mi się najpierwszą śpiewaczką 

w świecie. Te szybkie arpegja, te czyste, pięknie wy

konane tryle, to frazowanie przy wyśmienitej wymowie, 

wszystko to świadczyło, że przy wrodzonym talencie 

m iała wyborną szkolę, że pracowała nad śpiewem usilnie.

Co to jest? Zdawało mi się, że jestem we śnie, że 

to sen niezwykły. Arja z opery śpiewana w kościele 

przez zakonnicę I Śpiewaczka zapominała widocznie 

nawet, że znajduje się w murach klasztornych, bo od 

czasu do czasu, poruszała głową, uśmiechała się, jak 

gdyby występowała przed pablicznością.
Światło dwóch świec rozjaśniało, jej twarz, niezwy

kle ożywioną i podnieconą. Oczy były pełne życia, po

liczki zapłonęły rumieńcem. Czarująea postaci

Po odśpiewaniu arji z klejnotami, rozpoczęta „Una 

Voce“ z Cyrulika z tym samym artyzmem mistrzowskim. 

Odśpiewała prócz tych „Pieśń cieni* z Dinory i inne, 

których rozpoznać nie mogłem. A wszystko z taką ła

twością, tak piękniel
Nagłe przerwała na jednym z przepięknych pasażów, 

zatrzymała się i zaczęła nadsłuchiwać. Zdziwiło mię to 

nagle zmilknięcie, lecz wkrótce zrozumiałem powód.. Ze

gar na wieży kościelnej wybił godzinę dziewiątą. Śpie

waczka przyłożyła rękę do czoła, jak  gdyby przebudzona 

ze snu i jednocześnie głęboko westchnęła.

W tem westchnieniu było coś dziwnie żałosnego, 

tembardziej, iż nastąpiło zaraz po tak pięknym śpiewie. 

Zakonnica zgarnęła włosy z czoła, włożyła kornet i czar

ny welon, poczem zasiadła przed organami. Zaczęła grać 

fagi.
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pożyczka Tow. Kred. jest pożyczką pre

miową,— po swoją więc premję przyjechał. 

I  cena lokalna ustanawia się niżej o tę 

premję w stosunku do rynków zbożowych. 

A tragiedja w komizm przechodzi, gdy 

lombarder dziedziczny jest radcą. Co za 

dualizm 1 Jakie samozaprzanie. Wszystkie 

pokolenia amortyzują, wszyscy amortyzu

jemy. Papa amortyzuje, panna Zofia amor

tyzuje i Zygmuś amortyzuje, na dwóch w 

jednym folwarku brak miejsca, więc amor

tyzuje gdzie się da, aż papa przestanie na 

zawsze amortyzować. Ja  amortyzuję, ty 

amortyzujesz, on amortyzuje, my amorty

zujemy— zdawałoby się, że szlachetniejszego 

zajęcia niema, a jednak Tow. Kred. Ziem.

I  żyjemy tak z dnia na dzień w miłym 

towarzystwie, przyzwyczajeni do wiecz

nego amortyzowania tego Towarzystwa, 

a ono ciągle siedzi, pozbyć go się nie 

można i tak do niego przywykliśmy, że 

kupując majątek, bierzemy je w rachu

bę, jak  starego tetryka rezydenta. Prze

żegnał by się lombarder dziedziczny, gdy 

by się dowiedział pewnego poranku, że go 

niema, bo co by wtedy amortyzował. Naj

prędzej myślałby, że mu ktoś figla wypła

tał pozbawiając starego druha. Zamorty

zowane? Wszelki duch, co on z ratami 

zrobi, przewrót w gospodarstwie, koniec 

świala,— pomyślałby lombarder dziedziczny. 

Dawno się nie było w Warszawie, stara 

kareta rozklekotana, pani u Hersego nie 

była i tak dalej. Taki by może skutek 

odniosła szybka amortyzacja, biorąc analo

gię z dobrych czasów. A może i nie?

Trudne warunki gospodarcze otworzyły 

niejednemu oczy i zmusiły do rachunko

wości, nawet te okolice o bogatej glebie, 

gdzie ziemianin uważał gospodarstwo swe 

za rodzaj paktolu niewyczerpanego. Ogól

nie biorąc rolnicy coraz lepiej rozumieją, 

że majątek ziemski nie jest przeznaczony 

do dawania dochodów na wydatki przy

jemnościowe, nie jest ich absolutną wła

snością, którą rozporządzać im wolno ku 

szkodzie społecznego dobrobytu, że mają

tek jest rodzajem fidei comissum, społe

czeństwa, z którego wolno czerpać na oso

biste wydatki li tylko do wysokości zuży

tego kapitału osobistych zdolności wytwór

czych. Inaczej wartość gospodarcza się 

obniża, nawet, gdy poświęca się na wy

datki tę część owego kapitału, którą wyż

sze wymagania kultury wobec bardziej 

skomplikowanych warunków życia ekono

micznego przeciągają na stronę absolutnych 

potrzeb gospodarstw intensywnych w coraz 

większej mierze. Rozumieją, że np. spalo

ny stóg zboża wróci właścicielowi pokrytą 

przez ubezpieczenie stratę, ale wykreśli 

z ogólnego kapitału społecznego cyfrę, j 

o którą by się jego wartość podniosła, 

tym bardziej, gdy stóg na eksport był 

przeznaczony. Przesunięcie z rąk konsu

mentów odpowiedniej cyfry w ręce właści

ciela, obniżając, rozłoży pośrednio stratę

na reszcie jego wytworów czyli, że pokry

cie straty stanie się fikcyjnem. Zmarno

wany pożarem stóg naraża na większe 

jeszcze straty. Każdy produkt rolniczy 

wytwarza konsumentów, ci zaś wytworzyć 

muszą nowe wartości, by się na sto

pie konsumentów utrzymać —  paradoksem 

jest bowiem, że przemysł podnosi ro ln i

ctwo kraju, faktem jest stosunek odwrotny. 

Wymownie świadczą warunki w Klondyke 

o tem: Rolnictwo jest podstawową warto

ścią kraju, reszta jest fikcją, gdyż życie 

krąży około żołądka. Wszystkie fabryki 

by stanęły, w przeciągu tygodnia, gdyby 

spichrze świata zostały zamknięte. W  zło

żonym ruchu życiowym zbyt mało na to 

zwraca się uwagi Rolnik zatem winien 

być benjaminem społeczeństwa, lecz za to 

winien mu maksymalne wyzyskanie tak 

mierne w swej gałęzi. Ziemianin zaczyna 

rozumieć już, że społeczeństwo nie liczy 

się na głowy tylko, bo tak można liczyc 

bydło, którego sprzedażną cenę reprezen

tuje kapitał. Społeczeństwo liczy się na 

głowy, przedstawiające siłę podatkową, ja 

ko procent od kapitału wytwórczego. Co 

zatem idzie, że, każda głowa ma wartość 

relatywną nie absolutną i tylko o tyle daje 

się wliczyć w ogólną cyfrę, o ile jest w 

stanie wytwarzać czy to zdolnością czy 

wykształceniem warsztatowem. Różna war

tość społeczeństwa daje się łatwo określić 

sumami wwozu i wywozu, obliczając na 

głowę. I  tak: Rosja przywozi 15,6 na 

głowę (marek) —  wywozi 19,5 czyli zy

skuje 4,1 na bogactwie rocznie. Francja 

81,6 resp. 61,4 czyli ubożeje o 20,2, 

Norwegja 116 —  70 czyli o 46, Anglia 

211— 111 czyli o 100, Holandja 506— 391 

czyli ubożeje o 115. Pomijam tu zyski 

kolonjalne. Zdawałoby się, że Rosja w 

ciągu 5 lat winna zyskać tyle, ile Francja 

w jednym roku traci, Francja winna zban

krutować w przeciągu trzech lat, Norwegia 

również, Anglja w ciągu lat dwóch, Ho

landja w czterech. Ale tak nie jest, bo 

gra tu rolę siła kapitału absolutnego. 

U Holendra 115 m. różnicy stanowi odse

tek od jego kapitału obrotowego co naj

mniej; przypuśćmy, że na przywozie nie 

zyskuje absolutnie, to na kapitale wywo

zowym jego 'zysk^musi być 30°/o inacziej 

nie miałby zaco przywozić; u Rosjanina 

zaś 4,1 m. przedstawia tylko oszczędność 

zrobioną na wywozie, nie zaś zysk. Dalej, 

przypuśćmy, że obydwaj mają 4 %  od ka

pitału obrotowego, to tenże u Rosjanina 

wyniesie 0,78 m., u holendra 15,64 in., 

czyli po 20 latach, nie licząc procentu, 

Rosjanin będzie m iał 976 m. a Holender 

312,80, w 40 lat różnica wyniesie 195,2 

a 625,60 m., czyli, że procentowo będzie 

rósł w siłę w stosunku do Rosjanina z trzy 

razy bogatszego na 4 razy. Ponieważ zaś 

ciężar długu państwowego w płaconym 

procencie u Holendra jest 12,5 na głowę, 

u Rosjanina zaś 5,9, to Holender będąc

trzy razy bogatszym, mógłby w danym 

razie płacić 37,5 w stosunku do Rosjanina, 

będącego trzy razy uboższym i winnego 

płacić 4.17, zatem jako jednostka społe

czna 9 Rosjan reprezentuje dopiero jednego 

Holendra, a co zatem idzie 5 miljonów 

Holendrów reprezentuje 54 mil. Rosjan, 

z czego wynika, że Rosja mając 107 mil. 

mieszkańców jest , tylko 2 razy bogatszą 

od Holandji. Gdy zaś budżet Rosji wyka

zuje 4030 mil. m„ Holandji 299 mil., jest 

więc o 20 razy mniejszym. W yn ika stąd, 

że winniśmy 10 razy wzmocnić naszą wy

twórczość, w 20 razy zwiększyć wartość 

wywozu, o 40 razy przyśpieszyć obrot 

kapitałem, jeżeli głowa w Rosji ma w ku l

turze ekonomicznej wyrównać głowie w 

Holandji. Ziemianin to rozumie, jako też, 

że głowy na które się liczy jego rodzina, 

jako podzielnik w sumie jego majątku, 

działają ujemnie, jeżeli nie będą podniesione 

w wartości przez wykształcenie fachowe, 

a pozatem zwiększoną cyfrą podziałowego 

majątku. Francja sobie ułatwia zadanie. 

Ojciec rodziny liczy tara w ten sposób. 

Mam majątku 40,000 fr. i dwoje dzieci od 

4— 5 lat, oszczędzając zatem, jestem w sta

nie podwoić majątek do ich pełnoletności, 

każde więc z moich dzieci będzie równie 

bogate, jak  ja. Gdybym m iał czworo dzie

ci, nie mógłbym tego uczynić, bo każde z 

mych dzieci byłoby o połowę uboższe i mógł

bym mieć tylko po jednym wnuku, a każdy 

wnuk miałby tylko mój majątek. Oto sy

stem oszczędnościowy.

Nasz obywatel inaczej liczy:

Mam majątku 20,000 rb. i dzieci dwoje 

od 4 —  7 lat; mogę ich mieć jeszcze sze

ścioro, razem ośmioro. Gdy majątek po

dwoję, nie dam im nic, niech czekają: córki 

może za mąż wyjdą, synowie będą praco

wać na swe utrzymanie, wykształciwszy się, 

a tymczasem majątek mój dojdzie do 80.000 

rb; każdemu dam zatem po 10.000 rb., co 

wraz z technicznym wykształceniem znów 

reprezentować będzie mój majątek. Oto 

system przedsiębiorczy. System o wiele wyż

szy od francuskiego pod warunkiem, gdy 

przedsiębiorca nie rzeknie: dość się „napra

cowałem, chcę się zabawić". Kto bowiem 

tworzy rodzinę, bierze obowiązek na siebie 

postawić każde dziecko przynajmniej na 

tej stopie, na której sam stał.

Ale na przeszkodzie temu u ziemianina 

staje amortyzacja Tow. kred. Ziem. po

chłaniająca większą część jego dochodów. 

Mając 20,000 majątku posiada długu dzie

dzicznego 10,000. Te 10,000 w ratach 

spłacanych po 4 od sta reprezentuje po 

latach 17 drugie 10,000, po drugich latach 

7-u 20,000+10,000 świeżo płaconych ra 

zem 30,000 wypłaconych osobom obcym. 

Przy dłuższej amortyzacji jeszcze i wtedy 

długu spłaconego mieć nie będzie. Czyli 

że pan taki w połowie pracuje przynaj

mniej nie na swą rodzinę i że rachunek jego 

majątku rodzinnego nie wytrzymuje kry

tyki. O ile posiadaczami L. Z. są człon

kowie tego samego społeczeństwa, o tyle 

ono zyskuje. Lecz cóż jeżeli jest dłużni

kiem innego społeczeństwa? Wzbogaca wte

dy klasy ludzi nie dających mu w zamian 

nic więcej, ja k  tylko konsumpcję częściową 

jego produktów, wynagradzając go za nie 

wskutek czynników giełdowych nierówno

miernie do wysiłku wytwórczego. Wzbo

gaca on kapitał, który nie pracuje w przed

siębiorstwach, mogących dać mu w zamian 

w przemyśle normalniejszą podporę w po

staci narzędzi potrzebnych i t. d. Gdy 

uwzględnimy jeszcze walkę ceł ochronnych, 

kapitał ten jeszcze więcej się czyni nieza

leżnym — i bardziej może wyzyskiwać rol

nika. Bilansów swych Tow. przez oszczę

dność zapewne Stowarzyszonym nie dorę

cza, ani nawet rachunku osobistego. Zwykły 

zatem stowarzyszony niema wiadomości, 

jaką kolosalną cyfrę wynosi suma rok rocz

nie przez stowarzyszonych wypłacana ob

cym ziemiaństwu sferom— cyfrę na długi 

czas sferom tym zapewnioną prawie jako 

podatek niewolnictwa wskutek długiej amor

tyzacji. Pieniądz ten wycofany z obrotu 

rolniczego może się równać tylko z siłą 

glebną rokrocznie wywożoną w ziarnie, ku 

wzbogaceniu obcych rolnictw. Gdyby pieniądz 

ten mógł być zużytym na podniesienie go

spodarstwa, jakże olbrzymią dźwignię stał 

by się dla dobrobytu kraju, nie tylko w sfe

rach rolniczych, i jakby wpłynął na wyżej 

podany rachunek przywozu i wywozu na 

głowę. Weźmy jako podstawę rachunku 

folwark 10 włókowy oceniony przez Tow. 

kred. na 20 tysięcy z pożyczką wydaną 

10,000—jest to stosunek bardzo korzystny. 

Podług norm Tow. folwark taki jest przy

najmniej w połowie o ziemi pszennej klasy x 

albo y, mało to znaczy bez analizy che

micznej. Dziś folwark taki w czteropolówce 

z płcdozmianem dowolnym, abstrahując od 

serwitutów, daje jedno pole ziarna handlo

wego 2 wt.— jedno wzorowe, jedno jarzynne 

z połową ziarna handlowego, jedno oko

powe, jako gospodarne. (D. n.).

P Ł O C K .

Nabożeństwo odpustowe. W dniu 7-ym

grudnia, nieszporami w kościele po-refor- 

mackim rozpocznie się uroczyste nabożeń

stwo ku czci Najśw. Panny Niepok. Pocz. 

Uroczystość ta trwa przez całą oktawę, to 

jest w ciągu dni ośmiu po sobie idących. 

W  tym czasie sumy i nieszpory codzień od

prawiane będą z wystawieniem Najśw. Sa

kramentu. Pierwsze rozpoczynać się będą 

o godz. 11-ej z rana, drugie o 4-ej po po

łudniu. Słowo Boże głosić będą: na pierw

szych nieszporach 7-go grudnia (czwartek) 

profesor seminarjum ks. Fr. Klimkiewicz; 

8-go grudnia na Roratach ks. djakon Do- 

becki, podczas sumy ks. Stan. Dembiński, 

prefekt szkół elementarnych, na nieszpo

rach ks. St. Dembiński; 9-go grudnia na

J Ł £ L
nieszpora 

podczas 1

-lir kssumie

W tejże chwili drzwi się otwarły i kilkanaście za

konnic otoczyło pilną organistkę. Jedna z nich zapaliła 

resztę świec; tymczasem grająca przerwała muzykę, by 

zamienić kilka słów z przybyłemi, poczem zaczęła się 

próba, do której widać przygotowywała się przedtem 

organistka.

Zakonnice były wszystkie nadzwyczaj poważne i śpie

wały poprawnie, lecz najstaranniejsze wykonanie śpie

wów nie mogło mnie teraz zadowolić. Nie miałem 

ochoty do słuchania chóru, chociaż w innych warunkach 

byłby mnie 011 prawdopodobnie zachwycił. Ale myśli 

moje były teraz daleko... Tymczasem przypomniałem 

sobie, w jak i sposób zostałem świadkiem dzisiejszego 

koncertu, i pomyślałem, iż teraz będzie mi najłatwiej 

uwolnić się z zamknięcia. Zdecydowałem się sobie po

szukać wyjścia i wymknąć się przez drzwi, którymi we

szły zakonnice. Gdyby mi się ten zamiar nie powiódł, 

pozostawał mi jeszcze jeden środek: prosić zakonnice 

o pomoc. To ostatnie nie bardzo mi się uśmiechało, 

byłem też bardzo zadowolony, odszukawszy drzwi, ukryte 

za portjerami, w pobliżu schodków, prowadzących do 

organów. Nie spostrzeżony przez nikogo, mając odwrót 

zapewniony, nie bardzo się śpieszyłem z opuszczeniem 

kościoła. Czułem, że po takim wypadku, jak i mnie dziś 

spotkał, prawdopodobnie nigdy więcej się nie nadarzy 

nic podobnego, byłem więc zdecydowany raz jeszcze 

wrócić na swoje miejsce, aby ujrzeć poraź ostatni scenę 
tak pięknego widowiska.

Zakonnice śpiewały „Ave Maria laudamus” , powta

rzały to kilkakrotnie za każdym razem inaczej, ale nie 

mniej pięknie. Śpiewaczkę swoją mogłem teraz dobrze 

obserwować: siedziała przed organami, nie różniąc się 

niczem od innych. Ktoby przypuścił, że k ilka minut 

przed tem śpiewała ona pieśni, któremi byłyby zapewne 
zgorszone pobożne siostry.

Spojrzawszy po raz ostatni na zakonnicę, opuściłem

kościół. Drzwi wychodziły na wązlcą drożynę, prowadzą

cą na ulicę. Naprzeciw stał duży nizki budynek, który, 

prawdopodobnie, był gmachem klasztornym. Patrzyłem 

nań, jak  Da schronisko i więzienie właścicielki pięknego 

niezrównanego głosu. Przeszedłszy kilka kroków, spot

kałem dorożkę, która mnie odwiozła do hotelu. Lecz głos 

tej zakonnicy prześladował mnie tak bardzo że nie by

łem w stanie opuścić Werony na drugi dzień, ja k  to pier

wotnie zamierzałem. Chciałem raz jeszcze usłyszeć ten 

głos i zbadać tajemnicę jego właścicielki. Dlaczego tak 

wzdychała żałośnie i dlaczego była w klasztorze?

Wszystko to było dla mnie niezrozumiałem i tajemni- 

czem. Postanowiłem jeszcze raz dać się zamknąć w owym 

kościele, nie będąc nawet pewnym, czy moja zakonnica 

śpiewa co wieczór. Nie mogłem doczekać się tego wie

czora. Nareszcie chwila upragniona nadeszła i o zmro

ku udałem się do kościoła. Lecz tu czekała mnie przy

kra niespodzianka. O ile łatwo było niechcący zostać 

zamkniętym, o tyle trudno to było teraz, gdy sam te

go pragnąłem.

Zostałem w kościele, gdy wszyscy go opuścili, są

dząc, iż osiągnąłem swój cel, tymczasem sta.ry jakiś ksiądz, 

zapewne zakrystjan, podszedł do mnie z napomnieniem: 

„Zamykam kościół, musisz go pan opuścić.“

Zgodziłem się na to i udałem, że odchodzę. Prze

śladowca mój zaczął się krzątać koło ołtarza, ja  tymcza

sem skryłem się w ciemnym kącie, będąc pewnym, iż 

nikt mnie nie spostrzeże. Staruszek po jakimś czasie za

czął drzwi zamykać. Zamknął drzwi boczne, lecz główne 

zostały jeszcze otwarte; połowę jedną zamknął, przyczem 

zwrócił się do mnie tonem rozkazującym: „Czekam na 

pana.“ Widocznie przez cały ten czas śledził mnie uważnie

Nie pozostało mi nic innego, ja k  opuścić kościół. By

łem gniewny, rozczarowany. Dziwną mi się wydaje te

raz ta wielka pewność, że raz jeszcze usłyszę moją ta

jemniczą śpiewaczkę.

Pozostawało mi teraz tylko chodzenie po ulicy w 

oczekiwaniu na chwilę, kiedy zakonnica będzie wycho

dziła drzwiami, prowadzącymi na chór z klasztoru do ko

ścioła. Po dwugodzinnem jednak wyczekiwaniu, zmu

szony byłem stanowisko swe opuścić, ponieważ ani jedne 

ani drugie drzwi się nie otwierały, a pora była dosyć 

spóźniona. Teraz dopiero zadowolony byłem, iż staru

szek nie pozwolił mi zostać w kościele, gdyż rozczaro

wanie moje byłoby tem większe. Powróciłem więc na

tychmiast do hotelu, a na drugi dzień opuściłem Verenę, 

kościół, klasztor, śpiewaczkę i uwiozłem ze sobą zagad

kę, której rozwiązać nie byłem w stanie.

11. Prima-donna.

Cale to zajście zrobiło na mnie silne wrażenie, jednak 

chociaż piękny śpiew ciągle brzmiał mi w uszach, echo je

go powoli stawało się coraz słabszem, aż wreszcie cała 

ta historja wydala mi się tylko pięknym snem. Byłem 

prawie przekonany, iż śpiew zakonnicy wydawał mi się 

tak pięknym dzięki otoczeniu i okolicznościom towarzy

szącym zdarzeniu, a w rzeczywistości nie było nic nadzwy
czajnego.

Rok następny spędziłem w W iedniu —  gdzie często 

bywałem w teatrze i wiele zajmowałem się muzyką. Tam 

też poznałem pewnego W łocha, signora Canovę, członka 

poselstwa włoskiego. Życie jego było bezcelowem jak 

j i moje, dla tego też prawdopodobnie zaprzyjaźniliśmy 

I się. Wszędzie i zawsze byliśmy razem. Był to przystoj- 

I ny, wysoki i wysmukły mężczyzna, były oficer armji czyn

nej. Twarz jego wyrazista, zawsze interesująca, rozja

śniała się wtedy tylko, gdyo powiadał ja k ą  anegdotę, co mu 

się dosyć często zdarzało, lecz gdy przestawał mówić, 

nabierała wyrazu smutku i goryczy.

(C. d. u.).
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nieszporach— ks. prof. Dublasiewicz; 10-go 

podczas Rorat —- ks. djakon Jezierski, na 

sumie ks. Chabowski, wikarjusz kościoła 

farnego, na nieszporach ks. 1‘ęski, sekre

tarz konsystorza; 11-go na nieszporach —  

ks. Burawski, wikarjusz farny; 12-go na 

nieszporach— ks. Grnberski, wikarjusz ka

tedralny, 13-go— ks. Bornik, wikarjusz far- 

ny, 14-go— ks. W ilkoński, wikarjusz kate
dralny i, 15-go— ks. prof. Borniński.

Jubileusz. P, Wacław Gronwald obcho

dzi w miesiącu bieżącym dwudziestopięcio
letni jubileusz pracy zecerskiej. P. G. wypi

sany został na towarzysza sztuki drukarskiej 

w warszawskiej pracowni Tomaszewskiego 

w r. 1874. W  następnym roku przybył do 

naszego miasta, gdzie dotychczas pracuje.

On stale składał „Korespondenta Płoc

kiego,” on obecnie zajęty i przy naszem 

piśmie. Zawód zecerski należy do najcięż

szych, nie wielu wytrwa przez czas tak dłu

gi przy kaszcie. Bardzo często zecerzy po 

kilku latach opuszczają swoje zajęcie, któ

re wymaga wielkiego zasobu siły i zdrowia.

Składamy p. G. w dniu jego jubileuszu 
serdeczne życzenia.

Biskup Simon. Jak donosi „Now. Wre- 

m ia,“ zamieszkały w Odesie biskup Simon 

uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Powóz, 

którym biskup jechat, wywrócił się, przy- 

czem J. Ekscelencja poniósł ciężkie obraże

nia na głowie i twarzy.

Zdrowotność. W  ciągu ostatnich dwóch 

miesięcy nie było śmierci od chorób zakaź

nych. W  ostatnich czasach zdarzają się wy

padki zasłabnięcia na lekką influenzę, co 

objaśnić można dżdżystym, bezstonecznym 

stanem powietrza.

Z Tow. lekarskiego. Na ostatniem po

siedzeniu miesięcznein członkowie T-stwa 

postanowili zawiesić w sali zebrań portret 

ś. p. d-ra med. M. Erlicha w uznaniu jego 

zasług, jako założyciela i długoletniego pre

zesa Towarzystwa

Na temże posiedzeniu kierownik labora- 

torjum miejskiego dr. chemji Ignacy Ma

jewski mówił „O hodowli laseczników Ló- 

flera (laseczniki błonicy =  dyfterytu) i o 

metodach zbierania i przesyłania ich do 

pracowni. Na przyszłe zebranie p. Majew

ski obiecał przedstawić rozbiór wody i wy

pływającej ze źródła zwanego popularnie 

„Pod lewkiem" (ujście źródła jest ujęte i 

wypływa szerokim strumieniem z paszczy 

lwa). Wodę tę, zawierającą podobno zna

czne ilości żelaza, lekarze płoccy zalecają 

często do picia przy niedokrwistości i cho

robach stąd powstających.

Ze straży ogniowej. W dniu 17 b. m. 

w sali posiedzeń magistratu miejscowego od

będzie się ogólne zebranie . członków stra

ży w celu dokonania wyborów prezesa, za

rządzającego majątkiem, trzech członków 

zarządu" i tyluż kandydatów, naczelnika 

straży i jego pomocnika na lat trzy 1900 

— 1902, oraz trzech członków komisji re

wizyjnej i tyluż kandydatów na 1900 rok. 

Ogól 

zie

51ne zebranie będzie prawomocne w ra- 

przybycia przynajmniej 1/4 części wszy

stkich członków, mających prawo głosu, to 

jest członków- rzeczywistych (ochotnicy o- 

placający roczną składkę) i delegatów od 

członków ochotników i ofiarodawców.

Początek zebrania oznaczono na godzinę 

3-cią po południu. Członkowie mogą dać 

upoważnienie głosowania od siebie innym.

0 kantor służących. W korespondencji 

z Łomży wyczytaliśmy, że w mieście tein 

mają zamiar otworzyć kantor służących przy 

domu zarobkowym. Jakżeby u nas w Płoc

ku przydał się podobny kantor. Wszak 

u nas także istnieje dom zarobkowy, ł a ź 

nie z przytułkiem noclegowym. Czyby więc 

nie mogła instytucja ta, która obecnie jest 

dość bezczynną, otworzyć kantor stręczeń 

sług. Zaprowadziłby trzeba książki służ

bowe, w których chlebodawczynie wpisy

wałyby sprawiedliwie stopień uzdolnienia, 

wysokość pensji pobieranej i zachowanie się 

służącej. Obecnie oddani jesteśmy na łaskę 

rajfurek, którym zależy, aby służba zmie

niała się jaknajczęściej, bo wtedy częściej 

wpływają opłaty tak od jednej, ja k  i od 

drugiej strony.
Polecamy więc tę myśl sferom właści

wym; kantor służących w mieście o lud

ności 30 tysiącznej jest potrzebą niezbędną, 

konieczną. . . .
Przedstawienie amatorskie. Nin jestesmy 

tym razem głosem krytyka prowincjonalne

go, który dla świętego spokoju lub przez 

grzeczność dla występujących znajomych mu 

amatorek i amatorów wszystko chwali i sła

wi—jesteśmy głosem ogółu. A ogól ten mó

wi. Jeżeli obmyślimy sobie jakąś skalę, je 

żeli ustanowimy sobie jakąś linję graniczną 

i według tej skali, według tej linji kierować 

się będziemy w uwagach i sprawozdaniach, 

co mogą zrobić, a co zrobili amatorzy, to 

w sprawozdaniu z ostatniego przedstawienia 

musimy odrazu powiedzieć z góry, że ama

torzy wznieśli się znacznie wyżej ponad tę 

skalę, przeszli daleko poza tę linję w kie

runku naprzód. Były jakieś powątpiewa

nia, jakieś sceptyczne kiwania głową i u- 

śmiechy ironiczne, w których można było 

odczuć pytanie, czy wystawienie opery w 

dwóch aktach nie przechodzi sil amator

skich. Jakto, mówili, wyuczyć orkiestrę, 

wyuczyć amatorów śpiewu lak, aby zgadza

li się z orkiestrą, wystudjować rzecz, aby 

występujący nie zapominali, że nie tylko 

śpiewają ale i g ra ją ,—  czy nie za trudne 

zadanie? Z pewnością, że trudne i tem wię

cej właśnie podziwiać należy, że amatorzy 

zwycięzkn, bardzo zwycięzko wywiązali się 

ze swego zadania. Tak, podziwiać należy 

pracę i dyrektora orkiestry p. Antoniego 

Wunderlicha, który wzmocniwszy orkiestrę i 

teatralną siłami amatorsldemi miejscowemi 

świetnie z nią dzieło przeprowadził i reży

sera p. Ant. Matuszewskiego, pod którego 

kierunkiem i radą Występujący pracowali, 

podziwiać należy talent i pracę amatorek 
i amatorów.

Wystawiono operę Kurpińskiego „liojo- 
mir i W anda" jedną z pierwszych oper pol

skich, bardzo przyjemną dla naszegi ucha.

Uwertura, z powtarzającym się pięknym, 

a tak smętnym motywem pieśni Wandy, 

odegrana z precyzją, zyskała serdeczny 

oklask od audytorjum. Swojska melodja 

nastroiła wszystkich przyjemnie i serdecz

nie. Podnoszą zasłonę— na scenie Bojomir, 

w świetnym ubiorze i lękliwy jego towa
rzysz Nikita...

Ale nie możemy śledzić w całości gry, mu

simy się ścieśniać i ograniczyć. Powiemy 

więc krótko, że całość zrobiła wrażenie nad 

wszelkie oczekiwania, że nawet wśród serc 

zimnych, które nie wielu rzeczami już się 

zdołają przejąć, ręceskładaly się do oklasków. 

Panna Łuczyeka (Wanda) wzruszała swoim 

pięknym śpiewem przy grze bardzo odczutej, 

bardzo iuteligientnej. Szlachetnie, podnio

słe, poetycznie przedstawioną była ta rola. 

Panna Wunderlichówna (służebna Łucja) 

wywołała wśród słuchaczów zdumienie, skąd 

poraź pierwszy na scenie występująca ama

torka, mogła przeniknąć tak tajniki sztuki. 

Gra jej przy bardzo miłym śpiewie była pu- 

prostu skończona. Wypracowanie, obmy

ślenie i wykonanie roli we wszystkich szcze

gółach znakomite. Role męzkie również do

skonale były oddane. Dzielnym Bojomirem 

był p. W ładysław Robakiewicz, smutnym 

a wspaniałym wojewodą p. Juljan Kore- 

wicki, lękliwym Nikitą p. llonorjusz Wolski.

I w pieśniach oddzielnie śpiewanych i w due

tach, tercetach, kwintetach i wreszcie w ca

łości gry wszystkich, wybornie przez każde

go i każdą z osobna oddanych, nikt nicze

go nie popsuł. Trudna rola Nikity oddaną 

została w grze p. Wolskiego bardzo cha

rakterystycznie.

Powtarzamy, że jesteśmy głosem ogółu, a 

ogól jest więcej wymagającym od krytyka.

Operę poprzedziło odegranie przez ama

torów starej, ale jarej komedji Korzeniow

skiego „Qui pro quo.“ Pani Wolska (Rzep- 

kowska), p. Al. Chądzyńska (Emilja) i pp. 

M. Dmowski (doktór), M. Kostrzębski (po

rucznik)- i Cz. Wolski (lokaj) odegrali sztu

kę tę bardzo udatnie. Charakterystyczne 

postacie Rzepkowskiej i porucznika wyszły 

doskonale. Wszyscy amatorzy zyskali w 

sztuce tej ogólny poklask.

Głosy po przedstawieniu (podsłuchane).

Dzierżawca teatru: Najlepiej bywa, gdy 

amatorzy grają. Teatr zawszo przepełniony.

Widz z galerji: To ci brachu frajda, niech 

się schowają aktory.
W idz z krzeseł l rzędu: Nie spodziewałem 

się tego, dobrze, że nie poszedłem na wiuta 

a miałem zamiar...
Przypadkowy widz z Warszawy: Bywam 

często na operze warszawskiej, a jednak 

przepędziłem wieczór ten u was bardzo przy

jemnie. Brawo, umiecie bawić się doskona

le bez pomocy innych. Jeżeli tak zgodnie, 

tak harmonijnie pracujecie u siebie na wszy

stkich polach działalności, jak zgodnie gra 

wasza muzyka, to powinszować...

Ktoś inny: Aż ręce rai popuchly od okla

sków... Ale nie żałuję...
Na korzyść straży ogniowej amatorzy 

powtarzają swoje świetne przedstawienie we 
wtorek 12-go eruduia.

Oddział Tow. Cesarskiego racjonalnego 
polowania. W  październiku r. z. zawiązało

się kółko zwolenników polowania, które po

stanowiło postarać się o zatwierdzenie od

działu T-stwa. Kółko jednocześnie w ocze

kiwaniu zatwierdzenia wybrało z pośród sie

bie Radę zarządzającą, która i obecnie po 

zatwierdzeniu oddziału urzęduje.

W grudniu r. b. członkowie Oddziału, 

których obecnie jest 34, zbiorą się w celu 

obioru zarządu według tego, jak  wymaga 

ustawa dla oddziału Tow.

Członkowie oddziału mogą być: 1) rzeczy

wiści, którzy płacą jednorazowo 5 rb. wpi

sowego i 12 rb. rocznie w terminach pół

rocznych z góry, i 2) amatorowie, których 

obecnie jest dwóch bez prawa głosu na wy

borach, wnoszący również 5 rb. wpisowego

i 0 rb. składki rocznej z góry ratami pól- 

rocznemi. Członkowie amatorowie nie ma

ją  również prawa polowania pojedyńczo na 

polach, wynajmowanych przez Oddział.— 

Przestrzeń pola, wynajętego obecnie dla po

lowań cztonków oddziału wynosi 8220 mor

gów w pasie pomiędzy Ośnicą a Bulkowem 

(około Bodzanowa). Zaznaczyć wszakże na

leży, >;e osoby wnoszące 125 rb. jednora

zowo, liczą się dożywotnimi rzeczywistymi 

członkami Towarzystwa i od wszelkiej o- 

płaty w dalszym ciągu są uwolnieni.

Skl id obecny Rady aż. do przyszłego ze

brania jest następu ący: porucznik Budogo- 

ski, porucz. Gejde (sekretarz), kapit. Lunkie- 

wicz, pułkownik Paratiejew, podpułkownik 

Rajkowski (s. o. przewodniczącego), sędzia 

śledczy Skoryna, wlaśc. apteki Szymański, 

czł. sądu okręg. Szczerbaczew i dr. med. 

Zinowicz-Kaszczenko.

Sprzedaż rabatowa. W dniu 18 b. m. 
odbywać się hęlzie sprzedaż rabatowa z us

tępstwem 10% la rzecz dobroczynności w cu

kierni i sklepie pierników Sieńskiego.

W sklepie zasiadać będzie pani Detry 

z paniami: Eleonorą, Łuczyeka i Jlarją Wun- 

derlichówną.

Ł 0 M Ż A.
List Z podróży (zamiast kroniki), Nie 

jeden z płoeczan musi od czasu do czasu 

zwiedzić Łomżę,—łomżaninowi rzadko się przy

trafia zajechać do Płocka, chyba w podróży 

dla przyjemności przypomni sobie o starym 

grodzie Kouradowym i wsiadłszy w War

szawie na statek popłynie szarą Wisłą, aby 

pokłonić się górze Tumskiej. Płoeczanin jeź

dzi do Łomży zmuszony nieraz interesem. 

W Łomży znajduje się zarząd akcyzy, któ

ry obejmuje i gub. płocką. W sprawach 

więc związanych z tym Zarządem, jak wy

nagrodzenie za propinację, w sprawach go- 

rzelnićzych, monopolowych płocczanin, chcąc 

nie chcąc, dla poparcia interesu osobiście, 

wyrusza do miasta, dokąd podróż trwa dwa 

dni. Z Płocka wyjechałem o godzinie 7 rano, 

a w Łomży byłem nazajutrz o godz. 6 wie

czorem. Kolej nadnarwiańska nie bardzo się 

śpieszy, chociaż pasażerami nie jest obłado

waną,— a może właśnie dla tego sio nie śpie

szy. Hotel Polski czy Iieinbieliński? zapy

tuje nas woźnica, wiozący z Czerwonego 

Boru do miasta? Tam, gilzie najporządniej, 

chociaż nie najdrożej. Jestem więc wreszcie 

u celu podróży, a czuję to po trzęsieniu 

pojazdu na bruku. Z brudnego wehikułu, 

zwanego powozem, rozglądam się po ulicach 

i rynkach, chociaż z powodu ciemuości nie 
wiele mogę zobaczyć. A więc „Polski" — 

niech będzie. Umieściwszy się w numerze, 

zapragnąłem posilić się i w tym celu wysze

dłem na miasto, a również chciałem odwiedzić 

znajomego, z którym oddawna się już nie wi

działem. Błądzę po Nowym Rynku, przy

patruje się sklepom, domom, podsłuchuję 

spacerujących. Magazyny mniej okazałe, jak 

w Płocku, domy różne: ładniejsze i brzydsze, 

jak w każdem mieście. Pytam się jakiegoś 

przechoduia żyda o mieszkanie mego znajo

mego, ale ten odburknął mi coś niezrozu 

miale pod nosem i poszedł sobie dalej. 

Wreszcie, znacznie już później, znalazłem 

przechodnia, który mi wytłomaczył, jak się 

mam kierować w mojej wędrówce. Dziwiłem 

się, że żyd, do którego przemawiałem języ

kiem zrozumiałym dla wszystkich, nie pojął 

mnie. Dopiero później, znajomy wytłuma

czył mi tę zagadkę, nad którą głęboko się 

zastanowiłem.

W długiej pogawędce z miłym znajomym 

rozmawialiśmy o swoich miastach, a każdy 

przytem naturalnie narzekał, chociaż Bogiem 

a prawdą, żaden z nas nie miał przyczyny 

wielkiej być niezadowolonym.

Czuć miasto to powiatówką jeszcze, mówił 

mój gospodarz, niema tu jeszcze tradycji 

miasta okręgowego, w którem, jak w innych, 

zaśroilkowywało się niegdyś życie szerokiej 

okolicy. Upiększyło się naturalnie znacznie,

przybyły gmachy i kamienice, przybyło to 

i owo. ale daleko mu do powabu miasta, 

do którego możnaby było przywiązać, się, 

ukochać jakoś. Traci ono przytem charakter 

miły, ten odcień sympatyczny, który przy

wiązuje, łączy. Zamyślają tu obecnie dużo, 

zamyślają urządzenie wodociągów, oświetle 

nie elektrycznością i t. p. ładue rzeczy,— 

ale wątpię czy doczekam ich urzeczywistnienia.

A życie społeczne, towarzystwo, instytu

cje,— zdaje się, że ich tu sporo.

Niektóre z nich rozwijają się dobrze i 

prawidłowo. Od lat kilkunastu istniejąca 

kasa przemysłowców kwitnie, tow. kredyto

we miejskie, które w tym roku otworzyło 

swoją działalność rozwija się podobno po

myślnie (nie mara kamienicy, więc dobrze 

nie wiem). Instytucje o charakterze spo

łecznym lub filantropijnym, z których w paru 

jestem członkiem czynnym, mniej świetnie 

działają, głównie z powodu ogólnej uaszej 

aneinji społecznej, jaka nie tylko w Łomży 

zauważyć się daje. Kilku ludzi czynniej- 

szyeh. borykających się z trudnościami, musi 

wreszcie upaść, lub zniechęcić się, jeżeli nie 

są dostatecznie poparci przez ogół. Tow. 

dobrocz. skarży się na zaleganie składek, 

toż samo skarży się i kółko muzyczne, które 

ma bardzo dobre chęci. Rozumiesz, że tam, 

gdzie uieiua trwałych podstaw bytu, insty

tucja musi chromać, kuleć. Chęci są u nie

których, u niewielu. Myślą o zawiązaniu 

Tow. sportowego, któreby jednoczyło cały 

ogół, bez podziału na małe gromadki, myślą 

o tow. pomocy dla uczącej się młodzieży,

0 ezera już przed paru laty pomyślano z chwilą 

ogłoszenia pierwszej ustawy, myślą i o tem

1 o owein. Podnoszą szybko jakiś zamiar, 

jakąś myśl, wielu się zapali do niej, ale 

później stygną szybko, jak wszędzie zresztą 

się to dzieje... U was tam jakoś lepiej się 

dzieje...

Z czego tak sądzisz? — zapytuję z uśmie

chem.

O ile z „Ech” waszych mogę rozstrzygać, 

jakoś w Płocku życie żywsze. Być może, 

że to tylko w druku zdaleka się tak wydaje.

Przecież to pismo wspólne, dla czego mó

wisz waszych?

To już nie jest to samo, gdyż pismo i re

daktor nie są na miejscu. Czuć mniejszą 

znajomość spraw, mniejszą obrotność i rozu

mienie w tych sprawach.

Uważałem, że wiadomości z Łomży jest 

sporo. Przynajmniej raz na tydzień jest 

dość obfita kronika łomżyńska. A zawsze 

lepszy jest rydz, aniżeli nie, jak mówi przy

słowie. Macie łamy pisma otwarte. Każdy 

w sprawie czy to instytucji, czy to towarzy

stwa jakiegoś może występować, może rozpra

wiać. Pismo wychodzące dwa razy w tygo

dniu powinno wystarczyć obu guberniom. 

Przyznaję, że to nie jest to samo, gdyby re

dakcja była na miejscu, ale przy dobrej chęci 

dałoby się to jakoś tak urządzić, że czulibyście 

się mocniej związani z pismem. A że otrzy

mujecie pismo o dwa dni później, to nie wiel

ka bieda. Gdybyście mieli u siebie pismo wła

sne wychodzące raz na tydzień, to również nie 

wcześniej czytalibyście wiadomości ze swej 

okolicy. Nie wiem, czy redaktor zgadza się 

z moim poglądem, w każdym razie przemawia

łem w jego interesie. Wędrownik.
' w w w w

Z  naszych okolic.
Kościół w Radziwiu. Pierwsze uroczy

ste nabożeństwo w nowowybudowanym ko

ściele w Radziwiu będzie odprawione w d.

8 grudnia. Kościół ten zbudowany według 

projektu budowniczego z Warszawy ś. p. 

Cichockiego, wyróżnia się wśród kościołów 

wiejskich wykończeniem architektonicznem. 

Prowadzeniem budowy kościoła kierował 

inż. Czechowski z Płocka.

Z okolic Drobina piszą do nas: Zżyliśmy 
się z kradzieżami, jakie są na porządku 

dzieunym w okolicy tutejszej, jak z chlebem 

powszednim. Nie wołamy nawet o pomoc, ale 

ostatecznie miara przepełoia się. — Nie ma 

dnia, aby nie słychać było o kradzieży u 

którego z mieszczan. Temu ukradli kilka gę

si, tamtemu kilkanaście, innemu cały kurnik, 

innemu wreszcie pochwycą wieprzka lub 

snopki, albo zboże gotowe ze stodoły. Zło

dzieje zaglądają również do chat, gdzie ścią

gają co raoga: pościel, pierzyny, statki itd.

Kilkudziesięciu nas mieszczan z okolicy nie 

może wprost opędzić się przed całą zgrają 
rzezimieszków, grasującyeh w okolicy.

Dziwna rzecz, że i policja nie trafiła na 

trop ich, bo przytrzymawszy gdzieś dłużej 

jednego lub drugiego, onieśmieliłaby tem iu- 

nych. A znaleźć ich nie byłoby rzeczą zbyt 

trudną, bo wszyscy ostatecznie palcem wska-
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żują owycli niewinnych ludzi, którzy są po- 

prostu złodziejami. I dowieść im kradzieży 

również nie byłoby trudno. Niechaj tylko po

licja weźmie się do nich energicznie.
Mieszczanin drobińskr

Z Ostrowi. W mieście naszem już od 

miesiąca zostały przerwane zajęcia w szko

łach elementarnych miejskich z powodu gra

sującej szkarlatyny. W zeszłym tygodniu 

było jeszcze około 40 chorych, a wypad

ków śmierci było dotychczas 11.

Przez całą jesień bawi u nas trupa p. 

Michalskiego". Przedstawienia odbywają się 

co drugi dzień: kilka przedstawień ludo

wych, danych z inicjatywy członków kura- 

torjum trzeźwości miały szczególne powo

dzenie, sala była zapełniona publicznością.

.Na przedstawienia te składały się jedno

aktówki Korzeniowskiego, Fredry, Bliziń- 

skiego i inne, śpiewy ludowe i tańce uroz

maicały scenę. L). 26-go listopada odbyło 

się przedstawienie na cel dobroczynny, a 

mianowicie na powiększenie funduszu miej

scowego Tow. Dobroczynności, które za

mierza otworzyć z początkiem roku następ

nego szpitalik na cztery łóżka dla potrze

bujących pomocy natychmiastowej.

Daje się nam we znaki błotnista jesień: 

wieczorem niepodobna wyruszyć z domu 

z powodu ciemności. Główna ulica otrzy

mała co prawda nowe latarnie, ale boczne 

nie są oświetlane, a że tam jest największe 

bioto, przeto trzeba albo tonąć, albo nara

żać się na rozbicie głowy o stojące drzewa 

lub parkany; ale jest nadzieja, że wkrótce 

będzie lepiej i że te ulice otrzymają nowe 

latarnie. B.
Szulborze (pow. ostrowski). Czekamy tu 

na założenie biblioteki gminnej, ale przy

słowie mądrze mówi, gdzie kucharek sześć...

Fundusz przy odrobinie szczerej chęci 

znalazłby się, ale panowie gminiacy zaraz 

marzą o osobnym domu na to. o zarządzie 

i wielu, wielu rzeczach kończących się na 

puśtej gadan nie.

Gdyby nie małe ale, wieś tutejsza była

by jedną z wzorowych w okolicy, za jaką 

i przedtem uchodziła. Kiedy przed 6, czy 

7-iu laty sprawa sądowa była osobliwością, 

wywołującą zdziwienie, teraz jeżeli stójka 

nie przyniesie z poczty od razu z 50 wez

wań sądowych, to cieszą się i uważają to 

za zwrot ku lepszemu. Puszczyk,.
Zuzel (pow. ostrowski). W listopadzie by

ło opadów atmosferycznych 48.4 mm. w po

staci deszczu i śniegu w 19 dniach, więcej 

od zeszłorocznego t. m. o 23.9. Maksimum 

11.3 (9— X I). Miesiąc ubiegły można zali

czyć do wilgotnych z umiarkowauem ciepłem 

W początkach i przy końcu listopada mie

liśmy nawet zupełnie nieoczekiwane ciepło. 

Wilgoci w ziemi nie zawiele, osobliwie na 

piasczystych miejscach, Oziminy wygląda

ją  pięknie, ogrzewało je długo słonce, a 

one wdzięczyły się do swego dobrodzieja 

zielonością; w końcu listupada zieloność na 

dworze... czyż to nie piękne zarazem?

Stadka kuropatw dość licznie koczują, 

rok bieżący był dla nich pomyślny, ale kło

sownicy tępią bardzo te ptaki.

Długie wieczory spędzają tu u nas na 

pracy ręcznej, czytaniu i po trochu udzie

laniu sobie plotek, jak  zwykle.

Kupido mało miał roboty na jesieni, ale 

zato w karnawale odrobi swoje zapewne 

z nawiązką.

Ligawki od dwóch tygodni obwieściły tu

tejszej okolicy o adwencie, ale jakoś liga- 

wek tych coraz mniej słychać. Wychodzi 

to już ze zwyczaju. „K .”

Usunięcie karczmy. Dzięki staraniom 

p. Lasockiego, stara karczma w Misze wie* 

Wurowanem, szerząca oddawna pijaństwo 

w naszej okolicy, będzie usuniętą. Do znie

sienia karczmy przyczyniło się rozszerzenie 

cmentarza grzebalnego o 120 prętów kwa

dratowych, wskutek czego stara karczma 

znalazła się tuż pod ogrodzeniem cmentar

ne jn.

Przeniesienie kancelarji gminnej. Zarząd
powiatowy płocki przeniósł kancelarję gminy 

Majki, znajdującej się we wsi Łęg-l’robostwo, 

gdyż budyuek w którym mieścił się urząd 

gmiuny, został zniszczony w czasie pożaru.

Obecnie kaucelarja ziiajduje się wc wsi 
Siemieniu.

Spadek. Rejent przy kancelarji hypotecz- 

nej płockiego sądu okręgowego ogłasza o suk

cesji, pozostałej po ś. p. Autouim Drewnow

skim, właścicielu dóbr Żocliowo i majątku 

Sudragi lit. D. w powiecie rypińskim.

Zakaz. Mieszkańcom gub. płockiej: Wol

fowi Wolarskiemu, Szmulowi Ćwikowi i Jo

zefie Włodarskiej, oskarżonym o zajmowanie 

się., i przeprowadzaniem wychodźców przez

granicę, wzbrouiono mieszkać w obrębie Króle

stwa i w g. Kowieńskiej w ciągu lat 3-ch.

W rubryce urzędowej wypadków niezwy

kłych, zaszłych w gub. płockiej, od 29-go 

października do 12-go listopada, znajdujemy: 

2 wypadki śmierci nagłej, 1 samobójstwo, 1 

zamach dzieciobójczy, 1 śmiertelne poranie

nie, 1 skaleczenie, 1 śmierć dziecka nowo

narodzonego z winy matki, która nie umiała 

się z nim zachować w chwili urodzenia, 2 

kradzieże koni, 1 grabież.

Mianowanie, Naczelnicy straży ziemskiej: 

powiatu ostrowskiego sztabs-kapitau Kronen- 

berg i pow. mazowieckiego porucznik Drcj- 

man, przeniesieni zostali jeden na miejsce 

drugiego.

Pożary W  gub. płockiej od 27 paździer

nika do 8 listopada, według wykazu ubez

pieczeniowego zrządziły strat w ruchomo

ściach i majątku ubezpieczonym, ogółem 

10,608 rb. Budowle, zuiszczone przez pożar 

ubezpieczone były na ogólną sumę 4,900 rb. 

Na 10 wypadków pożaru, zaszłych w tym 

czasie, w 4-eli wypadkach przyczyny pow

stania ognia nie zbadano, 3 pożary powstały 

wskutek nieostrożnego obchodzenia się z og

niem, reszta przypada na podpalenia.

EpiZOOtja. Przebieg epizootji wgubernji 

(od d. 3 do 13-go listopada), według danych 

,,1’łoc. gub. wiedm.“ zaznaczył się znaczną 

liczbą eborób pyska i racic: we wsi Sumsku 

w pow. przasnyskim 164 zachorowań wśród 

rogacizny, 13 śród świń; we wsi Borkowie 

w pow. sierpskim; 15 śród rogacizny; we wsi 

Płonczvnie w pow. lipnoskim 43 i 6 śród 

trzody chlewnej. We wsi Glowiny 5 wypad

ków choroby śród rogacizny. Na nosaciznę 

zachorowało 6 koni, padła 1, zabito 3 sztu

ki (w Rypinie i we wsi Studzieńcu w pow. 

sierpskim). Na zapalenie płuc zachorowało 4 

konie, padł 1 (we wsiach: Chojnowie i Woj- 

uowie w pow. rypińskim). Na zołzy zachoro

wało 5 koni (we wsi Tomkowie gm. Płonne 

w pow. rypińskim). Trzy wypadki zapalenia 

oczu zauważono we wsi Miszewku w pow. 

płockim.

Z  Warszawy.
Posiedzenie sekcji rolnej. W  dniu i  1-ym 

grudnia odbędzie się posiedzenie miesięczne 

sekcji rolnei. Porządek dzienny obejmuje 

pomiędzy innemi odczyty:

p. Stanisława Wrońskiego „Sprawozda

nie z konkursu kartoflarek” ;

p. Zygmunta Rudowskiego: „Najnowsze 

zdobycze techniki mleczarskiej. Mleczarstwo 
u nas."

p. Wacław Karnicki: „O rzędowej upra

wie buraków cukrowych.”

Z Tow. hygienicznego. Na posiedzeniu 

T-stwa w d. 2 grudnia, sekretarz dr Szum- 

lański odczytał przysłany przez dra Peł

czyńskiego, lekarza powiatowego gub. łom

żyńskiej: „przyczynek do hygieny szkól lu

dowych." Przyczynek swój dr. Pełczyński 

oparł na materjalo faktycznym, zebranym 

przy pomocy kwestjonarjusza, rozesłanego 

do 200 szkól ludowych. Odpowiedzi otrzy

mał dr. P. 147, przedstawiających obecny 

stan hygieniczuy szkół ludowych w nie ko - 

rzystnern świetle. Z nadesłanych odpowiedzi 

okazuje się, że tylko 89 szkółek posiada 

własne ogródki, a 57 wprowadziło do pro

gramu zajęć szkolnych— ogrodnictwo; gim

nastykę uprawiają uczniowie w 123 szko

łach. Ujemnie również przedstawiają się 

warunki oświetlenia, wentylacji, opalania 

it.p. Wkrótce zapoznamy czytelników z ar

tykułem, napisanym osobiście dla nas przez 
autora o sprawie powyższej.

WIADOMOŚCI RÓŻNE.
Rada lekarska wydala rozporządzenie, 

dążące do usunięcia rozpowszechnionego o- 

becnie samowolnego zamykania aptek na 

czas dłuższy lub krótszy przez właścicieli. 

Ze względu na to, że ludność okoliczna, w 

razie chwilowego zaniknięcia apteki nara

żoną jest na wiele niewygód, szczególnie, 

gdy okolica posiada jedną tylko aptekę, 

urzędy lekarskie będą obowiązane na miej

sce aptek czasowo zamkniętych, zatwier

dzać niezwłocznie otwieranie nowych aptek, 
gdzie zajdzie potrzeba.

Przepisy co do wodnictwa rolnego. W 

grudniu r. b. rada państwa rozpatrzy pro

jekt o przeprowadzeniu kanałów, w celu 

nawadniania lub osuszania pól. W obrębie 

jednej własności przeprowadzać będzie moż

na ulepszenia wodne na mocy dobrowolnej 

zgody właściciela; przeprowadzanie ulepszeń 

w kilku posiadłościach zależeć będzie od 

ustanowionych w tym celu komisji powiato

wych, dla których opracowano już przepi

sy; w razie niezbędności przeprowadzenia, 

pewnego ulepszenia, projekt zezwala nawet

na przymusowe wywłaszczenie gruntu, w o- 

brębie którego wypadnie przeprowadzić wał, 

tamę itp. Za samowolne użytkowanie z ob

cych gruntów i urządzeń, przepisy wyzna

czają karę do 50 rb.
Muzea pedagogiczne. Według doniesie

nia „Prawit. wiestn.“ p. minister oświaty 

został upoważniony do wydawania pozwo

leń na urządzanie muzeów pedagogicznych 

przy szkołach miejskich i wiejskich. Muzea 

będą zakładane kosztem funduszów mini

sterialnych, lub drogą ofiar prywatnych.

KORESPONDENCJE.
Z nad Narwi.

Przysłowie powiada, że „jeszcze się ten 

nie urodził, ktoby wszystkim dogodził. ’ I jest 

to najsłuszniejszem. Choć znowu czasami nie 

tak wielkiej potrzeba ofiary, by zadosyć uczy

nić niektórym wymaganiom ludzkim. Zwła

szcza, gdy one zupełnie są słuszne i racjo

nalne.
Mam tu na myśli kolej ostrołęcko-pilaw- 

ską, której narodziny cała okolica powitała 

z zachwrytem i która, biorąc pod uwagę k il

ka szos, jakie prowadzą do jej stacji, tudzież 

podatność miejscowych warunków, z czasem 

odegrać może niemałą rolę w stosunkach eko

nomicznych. Lecz dotąd ma ona jeszcze pe

wne usterki, które coraz więcej zaczynają 

zrażać podróżującą publiczność, a które po

winny być usunięte.

Przedewszystkiem wielką jest niedogodno

ścią dla wszystkich, że pociągi na tej kolei 

wychodzą i przychodzą do najgłówniejszych 

swych stacji wieczorem lub nocą. Z tego 

powodu noc dla większości musi być zmi- 

trężoną. Sama zaś podróż, przy większej 

zwłaszcza ciżbie pasażerów, bywa zazwyczaj 

bardzo uciążliwą. Każdy bowiem pasażer, 

znalazłszy wolne miejsce, bez ceremouji roz

kłada się na ławce, nie badając wcale, czy 

inni towarzysze znajdą dla siebie miejsce. 

Stąd to dają się nieraz słyszeć wpośród wa- 

gouow uszczypliwe sprzeczki, pogróżki i in

ne nie właściwości; stąd pobyt w tychże wa- 

gonaclijest nieraz nie do wytrzymania. Przy- 

tem nocne te kursy mogą sprowadzić kiedyś 

nieopisane wypadki. Ot, i teraz niedawno ja 

kiś nicpoń, wysłannik zapewne rabusiów, po

łożył na szynach kawał drzewa. Na szczę

ście było ono nadpróchniałe; maszyna przeto 

zdołała je przeciąć, powodując tylko w wa

gonach uie wielkie wstrząśnieuie. Cojeduak 

nastąpiłoby wówczas, gdyby pociąg został 

wykolejonym? A tu dokoła rozlegle rządowe 

lasy, w których napewno czatowali złodzieje. 

Raz udało się wyminąć nieszczęście, ale klóż 

zaręczyć może, że taż sama ręka zbrodnicza 

więcej podobnych machinacji czynić nie bę

dzie? Zbrodniarz uie nie ma do stracenia. 

Nieszczęście bliźniego nie go uie obchodzi; 

owszem on je rad zawsze powoduje, byleby 

tylko dopiąć niecnych swych plauów.

Drugą zaś usterką rzeczonej kolei jest to, 

że pp. maszyniści w sposób niedogodny za

trzymują na stacjach prowadzone pociągi. 

Ostatnie trzy wagony nigdy nie dotykają ce

mentowej platformy. Wsiadanie zatem do tych 

wagonów, zwłaszcza w zimie, kiedy każdy 

suto jest ubranym, przypomina cokolwiek 

wdrapywanie się turystów na alpejskie szczy

ty. Inaczej być nie może, bo skoro głowa 

sięga tylko do pierwszego lub drugiego stop

nia wejścia, to w jaki sposób podołać z za- 

ambarasowanemi nogami? Trzeba nie mało 

mieć sprytu, by zdobyć posterunek.

Z tego powodu zdarzają się przy wsiada

niu do omawianych wagonów zabawne w swo

im rodzaju niespodzianki. Ostatniemi dniami 

na stacji Pasieki wsiadał do przedostatniego 

wagonu jakiś delikatniejszy żydek wraz ze 

swą małżonką. Dostawszy się po wielu wy

siłkach na schodki, podał on rękę swojej po

łowicy i chciał ją  wciągnąć za jednym za

machem na ganek wagonu. Lecz sam za

chwiał się z wysiłku, puścił rękf żony, zwa

lił się całym ciężarem i mocno ją  przygniótł. 

To też nieboga z bólu, czy też ze strachu, 

aż krzyknęła: „gwałt!" Pasażerowie,jak zwy

kle, różnie się zapatrywrali na tę bolesną 

przygodę. Jedni drwili po prostu z wystra

szonej żydówki, pozwalając sobie na humo

rystyczne dowcipy; drudzy zaś, pamiętając 

o tein, że podobny, przypadek każdemu przy

trafić się może, oburzali się na p. zawiado

wcę, że nie po ludzku traktuje pasażerów. 

Mógłby bowiem kazać maszyniście poprowa

dzić pociąg nieco dalej i wszystko byłoby w 

porządku.— Inne braki nadnarwiańskiej kolei 

opmijam, gdyż te można odnaleźć i na drugich I 

linjach kolejowych. Sądzę przytem, iż znaj- j 

dzie się ktoś z poważniejszych ludzi, który
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postara się u zarządu nowej drogi, by przy

toczone niedogodności zostały zmienione. Wte

dy nie będzie już żadnych przygód podob

nych. Podróżny.

Ze skrzynki redakcyjnej.
Szanowny Redaktorze.

Na przedstawienie niedzielne amatorskie 

zamówiono u mnie wiązankę z cenniejszych 

kwiatów z ozdobną wstęgą ponsową dla jed

nej z amatorek, przyjmującej udział w ope

rze: „Bojomir i Wanda11. Wiązankę tę po

mocnik mój odniósł do teatru we właściwym 

czasie i zostawił we wskazanem mu miejscu.

Ze zdziwienieniem ujrzałem w czasie wrę

czania amatorce wiązanki iż jest ogołoconą ze 

wstęgi, z ładniejszych kwiatów i w dodatku 

pognięeoną.
Ratując opinję zakładu mego, proszę szan. 

p. Redaktora ogłosić w swe u piśmie niniej

sza niewłaściwość w celu ostrzeżenia zarządu 

teatralnego, aby uchronić na przyszłość tego 

rodzaju upominki od kradzieży lub złośliwo

ści ludzi złej woli.
Pozostaję z szacunkiem Lilienthal.

Z czasopism.
—  Jako dodatek bezpłatny do tygodnika 

„G łos’ wyszedł zeszyt I I  dzieła p. t. „Fin- 
landja”  w opracowaniu Boi. Koskowskiego. 

Do zeszytu dołączono mapę tego kraju.

—  Zeszyt listopadowy miesięcznika „A te 
neum”  zawiera:

Karykatury, studjum sceniczne w czterech 

aktach, przez Jana Augusta Kisielewskiego. 

Jarosław Vrchlicky’ i jego dramat „Bar-Koch- 

ba” (karta z współczesnej literatury czeskiej), 

przez Bronisława Grabowskiego,— Dwa obli

cza Sfiuksa, fantazja filozoficzna, przez Wł. 

M. Kozłowskiego. — Seweryn Goszczyński, roz

wój jego talentu poetyckiego do roku 1827, 

przez Stan. Zdziarskiego. —  Nastrój, wiersz, 

przez Marjana Tatarkiewicza. — Z dziejów 

polskich różnowierców: Arjauie, Ludzie i Lo

sy przez Aleksandia Bruecknera. — Pamięt

niki Bismarka, przez A. Rembowskiego. — 

Sprawa Transwaalska, przez d-ra J. B. Mar

chlewskiego.— Kronika ekonomiczna, przez J, 

B. M, — Rozbiory i sprawozdania. —  Nowości 

naukowe i literackie.— Bibljografja. — Z karty 

żałobnej.

„Bibljoteka dzieł wyborowych’’ amieśeiła 

w nr. 109 wydawnictwa: „Przelotne w ra 
żenia z podróży do Rzymu”  przez Juljana 

Mohorta (z ilustracjami).

„W szechśw iat”  Nr. 49 zawiera: M. FI: 0 

zadaniach fizjologji doświadczalnej. — W. w.: 

Nowy system telegraficzny. — X.: Samum, ja 

ko czynnik geologiczny. — Jan Zawidzki: Z 

dziedziny ehemji fieycznej. —  Edward Rosz

kowski: Przyczynek do flory Lubelskiego.— 

Sekcja chemiczna.— Rozmaitości.

—  Konkurs. „Gazeta Losowań" ogłasza 

konkurs na pracę p. t. „Rozwój ekonomiczny 

Królestwa podczas ostatniego trzydziestole

cia. “ Nagroda konkursowa wynośi 500 rubli 

i 300 egzemplarzy dzieła dla autora.

—  Kronika rodzinna, ulegając życzeniom 

znacznej liczby prenumeratorów, poczyniła 

starania, mające na celu wydawauie pisma 

co tydzień,—  nie raz na dwa tygodnie, jak 

obecuie, W razie wprowadzenia tej zmiany, 

cena prenumeraty nie będzie podwyższoną.

Wydawnictwa gwiazdkowe.
— Nakładem księgarni Teedora Paprockie

go i S-ki wyszedł cały szereg wydawnictw 

gwiazdkowych dla dzieci. Książeczki ozdo- 

bioue bardzo pięknymi kolorowanymi obraz

kami, przeznaczone głownie dla dzieci ma

łych. Wymienimy tu nadesłane nam wydaw

nictwa:

ZAKLĘTY ŚWIAT, cztery baśnie: (Czer

wony Kapturek, Ali-Baba Kopciuszek, Śpiąca 

Królewna), napisane przez Or-Ota,

WESOŁY ZWIERZYNIEC, wierszyki dla 

dzieci, napisał Józef Jankowski,

ZWIERZĘTA NA ROWERZE-

MALI CIKLIŚCI, (mniej odpo^jg^jg  

dzieci).

NASZA WIOSKA, wierszyki Or-Ota (bar
dzo ładne wydawnictwo).

ZIMA 1 WIOSNA, wierszyki i bajeczki 
przez Or-Ota.

GRZECZNA JADZIA, wierszem, napisał J. 

Jankowski.

OBRAZKI JANI,  Książeczka Maniusi, Ka- 

jecik Władzia; obrazki z życia dziecięgo.
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Nowe książki i wydawnictwa.
-  Przekłady z poetów obcych. J. A. Lange. 

Zbiór tłumaczeń utworów głównie poetów fran

cuskich. Lange, sam utalentowany poeta do

brze zapewnie oddał treść i ducha oryginału.

Gabrjcla Zapolska. Z  pamiętników mło
dej mężatki. Warszawa 1900. Nakładem 

księgarni Teodora Paprockiego i S-ki.

Młoda mężatka, która ju ż  ua trzeci dzień 

poślubię, zaczyna odczuwać pewien rozdzwięk 

w pożyciu małżeńskiem niedobranej pary, pi

sze swój pamiętnik. On, jej mąż, którego 

chciałaby uważać za swą własność wyłącz

ną, przystojny lew salonowy, z tą pewnością

i śmiałością zwycięzcy serc niewieścich, oże

nił się z nią dla pieniędzy, chociaż kochał się 

w pięknej Idzie, nie mającej posagu. Ona* 

jego żona, młoda, niedoświadczona, nieprak

tycznie wychowana, w całem znaczeniu tego 

słowa „gąska" zostaje na wieki z nim zwią

zaną dozgonnym węzłem. On odrazu owład

nął nią nie tyle wyższością swego umysłu, 

ile tą śmiałością, która potulną kobietę przy- 

guębia i przygniata. W tem pożyciu 10-eio 

miesięcznem aż do przyjścia na świat pier

wszego dziecka, młoda kobieta opisuje przej

ścia swoje z mężem, z Izą, ze służącymi, z 

całem otoczeniem, w jakie wpadła, jako mę

żatka. Ale i ona nie bez winy. W sercu swem 

ukrywa głęboko miłostkę młodzieńczą, ideal

ną do p. Adama, który w rozmyślaniach jej 

przykrych przedstawia się jako jasny, pięk

ny obraz, do którego wzdycha i wyciąga rę

ce. Przechowuje w skrytce komody pamiąt

ki po nim. Ale zapóźao, wszystko skończone! 

Ona jest mężatką, pan Adam również się że

ni, przepaść więc nie do przebycia.

W pożyciu małżeńskiem w większej części 

winnym jest mężczyzna. Ona była źle, nie

praktycznie wychowaną, ale przy jego po

czuciu mężczyzny houorowego, możnaby łat

wo załagodzić wszelkie rozterki.

A koniec? Poznaje w końcu, po przybyciu 

dziecka, źe zapatrywała się na życie zbyt 

tragicznie, że niepotrzebnie przejmowała się 

drobnostkami.

— „Byłam głupia biorąc życie z tragicznej 

strony. Głupia i nudna. Idę na ślizgawkę..."

Po tym pierwszym roku pożycia zaczną 

się zapewne gorzkie chwile ale dla... niego.

Powieść napisana z talentem, cechującym 

uzdolnioną autorkę. W  ostatnich utworach

p. Zapolskiej czuć pewien zwrot w kierun

ku jej tworczości. Dawniej p. Z. przejętą 

była zbyt niewolniczo wzorami fracuzkich 

naturalistów, zbyt jaskrawo traktowała ten 

kierunek, do którego naciągała wszelkie 

uczucia. Obecnie umysł autorki zmężniał, 

obejmuje daleko szersze horyzonty, wnika 

głębiej w sprawy czynów i uczuć ludzkich. 

Połączenie realizmu rozumnego w szero- 

kiem tego słowa znaczeniu ze zrozumieniem 

tych uczuć ludzkich, które i w życiu trak

towane są poetycznie,— oto cecha ostatnie

go utworu autorki, która wśród kobiet u 

nas piszących wysoko się wybiła.

Pisma Ignac. Dąbrowskiego. I. „Śmierć," 
studjum, II. „Felka" nowela. Wydanie dru

gie. Warszawa 1900, nakt. Jana Fiszera.

Autor, który od pewnego czasu z wielką 

szkodą dla czytającej publiczuości nie odzy

wa się wcale, zwrócił od razu pierwszym 

występem powszechną uwagę. Zdawało się, 

sądząc z pierwszego utworu, żejest to talent 

silny, głęboki, który zajmie poczesne miej

sce w naszej literaturze nowelistycznej. Goś 

świeżego i nowego wiało z tych utworów. 

Autor przetrawił widocznie wszystkie myśli

i bóle, jakie szarpią dzisiejsze pokolenie. 

Czytelnicy znają „Śmierć," tę spowiedź do

gorywającego a badającego suchotnika, który 

spisuje wrażenia i myśli, jakie mu się na

suwają w biegu trawiącej go choroby wśród 

otoczeuia w którem przebywa. Coś szarpie 

wewnątrz człowieka przy czytaniu tego pa

miętnika.

„Felka“ ujmuje niezwykłą prostotą opo

wiadania dziejów życia szwaczki, pizybyłej 

do Warszawy. Zwykła szwaczka zakochuje 

sie w francie warszawskim, który udaje u- 

czucia, aby wyzyskać dziewczynę. Krótkie te 

jej dzieje spisane są nietylko zajmująco ze 

wszystkimi szczegółami drobnymi, do których 

nieświadoma dziewczyna przywiązuje ogrom

ną wagę. Takich złudzeń w życiu spotykamy 

tysiące.

Trzeba życzyć, aby Dąbrowski nie zamilkł 

na zawsze, zakończymy utartym frazesem: 

noblesse oblige.

Mitologia (Wierzenia pierwotne), napisał 

Andrev Lang. Z encyklopedji brytańskiej 

przełożył A. L. Kraków, nakładem Br. Na- 

tansona 1899. Skład główny w księgarni 

Jana Fiszera w Warszawie.

Dziełko to uwzględnia mitologję naukowo, 

t. j, przedstawia stopniowy rozwój wierzeń 

ludzkich u wszystkich narodów po wszyst

kie czasy. Jest to wyciąg z dzieła tegoż au

tora p. t. „Mity, kulty i religje,** które zy

skało sobie ogólne uznanie w całej literatu

rze europejskiej naukowej. Mitologja słowiań

ska w dziełku tem opracowana dodatkowo 

podług uczonego czeskiego Hanusza Machała.

Niewielkie to dziełko ( l f 4  stronic) w do

brem tłumaczeniu polskiem odda usługi tym, 

którzyby chcieli powziąć wyobrażenie o no

wym naukowym kierunku badań mitologicz

nych. Wierzenia pierwotne łączą się ogólnie 

z całym wytworem dzisiejszej myśli kultu
ralnej."

KRONIKA HANDLOWA.
Sprairozd. D om u Rolrt B -ci W olihner, H a m a k  i  S-ka

Płock, 5 grudnia.
Na targ dzisiejszy dowieziono około 550 korcy 

róznogo ziarna, a mianowicie: pszenicy około 150 
korcy, żyta 200 korcy, jęczmienia 50 korcy, owsa 
100 korcy. gryki 25 korcy, grochu 25 korcy i 
rzepaku letniego — korcy.

Płacono względnie «lo jakości ziarna: za pszenicę 
od rb. 4,80, do 5,10 za JMO f., żyto od rb. 3,60 do 
3,80 za 230 f., jęczmim od 3,— do 3,50 za 210 f.. 
owies od 2,10 do 2,25 za 140 f., grykę od 4,20 
do 4,80 za 210 f. groch do 4,50.

Do spichrzów kupieckich w minionym tygodniu 
dowieziono na kontrakty poprzednio zawarte około 
1000 korcy pszenicy i żyta.

Do Warszawy spławiono 3 berlinki z pszenicą
i żytem.

Gdańsk, 5 grudnia. Tendencja stała, ceny 
żyta i pszenicy bez zmiany.

Warszawa 5 grudnia. (Ceny zboża płacone na 
st. Praga kolei terespolskiej w ładunkach wagono
wych, według notowau domu handlowego A. Wierz
bowskiego —Włodzimierska 2 U. Za pud w kopiej
kach, Pszenica krajowa wyborowa 93—95, śre
dnia 87—1)1, poślednia 75— 82. Żyto krajowe wy
borowe 76 —77, średnie 74— 76, pośbdnic 70— 72.
Jęczmień browarny--- . Na paszę i kaszę 67—75
Owies krajowy 60—78. liroch polny warzelny— . 
Gryka 84—90. Usposobicnio spokojne. Ceny stale.

(Targ zbożowy na placu Witkowskiego). Płaco
no za żyto wyborowa 4,30 za korzec. Pszenica 
5,40. Jęczmień — . Owies 2,90—3,20.

Giełda. Notowania papierów. Ruble 216,55 Listy 
tow kred. ziemskiego: duże 4,5.— drobne 4,5.—97,65, 
duże 4— drobne 4—89,65. Listy m. Płocka 97,75 n. 
Łomży 97 not.

Renta państwowa 4—99.70. Pożyczka premio
wa z 1864 r.—310,50 z r. 1866— 274,00. Premiowa 
szlachecka 5—215,50.
Łomża, 5 grudnia. Pszenica 4,85— 5,15 rb., żyto 

3,85— 4,15. jęczmień 3,30—3,85, owies 2,45— 2.85 
rb., gryka 4.75—5.00 rb., groch 4,75—5,20, kar
tofle 1,35— 1,55.

Odpowiedzi Redakcji.
Niepodpitanej iyalitrej. Serdecznie dziękujemy 

za słowa uznania i dobre rady. Z uwag będzie* 
my korzystali w przyszłości.

P. Leonowi Orłowskiemu. Odebraliśmy, dziękuje
my. W oczekiwaniu na całość przesyłamy pozdro
wienie.

Pani Ii. [). ir O. Prosimy najuprzejmiej, może
my być tylko wdzięczni.

Brok, gub. łomżyńska, pow. ostrowski.

W dniu 28 listopada r. b. zawarty został 

związek małżeński pomiędzy p. Ignacym Bro- 
chockim, kupcem m. Płocka, a p. Klemen
tyną Hornowską, córką Bolesława i Maryi 

z Smiałowskich.

Związkowi pobłogosławił ks. proboszcz An
toni Wyżyński w asystencyi wikarjusza ks. 

Karola Miłoszewskiego, który w krótkich 
słowach przemówił bardzo ładnie do młodej 
pary.

Szczęść Boże młodej i dobranej parze — 

życzy serdeczny Przyjaciel.

PODZIĘKOWANIE.
Panu W ALEREM U KROWICKIEMU, wła

ścicielowi zakładu artystyczno-pozłotnicze- 
go W Płocku, za sumienne, gustowne, z zu- 

pełnem zadowoleniem parafian i mojem, od- 

nowieuie i odzłocenie wielkiego ołtarza Cu

downej N. Maryi P. w Skępem, oraz za ró

wnież staranne wykonanie innych robót w 

tymże kościele, składam wraz z całą parafią 

serdeczne podziękowanie w słowach „Bóg 

zapłać1*. Najświętsza i Cudowna Matka Boska 

Skępska, której p. Krowicki swą pracą ucz

ciwą przysporzył niemało blasku i czci, niech 

mu w jego zawodzie błogosławi.

'  Ks. Józef Pielaszewski
Proboszcz parafji Skępe.

Skepe 30 listopada 

1899 r.

Wszystkim znajomym. Profesorom, Na

uczycielkom, i Koleżankom, którzy w dniu 

28 listopada z życzliwością i współczu

ciem uczcili naszą nieodżałowaną córkę

Reginę Griinbaum,
zdobiąc w kwiaty Jej drogę do wieczuo- 

ści, nieutuleni w żalu rodzice i siostra 

przedwcześnie zgasłej składają serdeczne 

,.Bóg zapłać” .

O G Ł O S Z A N I A .
4  rb.

rocznie w

w roku przyszłym 

1900-ym

11

4 rb.
rocznie n a  prowincji ,  

i i

wychodzić będzie na w a r u n k a c h  do t ychc z a sowych  pod redakcją 

Ludw ika S traszew icza .
Stałem dążeniem redakcji jest pismo ulepszać i urozmaicać tak, aby czytelnicy zawsze w niem 

znaleźć mogli to wszystko, co ich obchodzi lub najbardziej obchodzić powinno.
Kurjer Polski zamieszcza codziennie artykuły wstępne w sprawach dla nas najżywotniejszych 

i najpilniejszych; obfite wiadomości z kraju i zagranicy. W numerach i w dodatkach zamieszczane 
bywają liczne illustracje z chwili bieżącej. Dział telegramów^własnych z rozmaitych stron świata roz

szerza się i udoskonala bezustannie.
Oprócz mniejszych noweli w dodatkach „Kurjer“ stale drukuje w odcinku utwory polskich i cu

dzoziemskich autorów. Niebawem rozpocznie się druk Ciekawej powieśoi nieznanego u nas dotąd au

ra Rudolpha Tiipffera p. t.

Przy miasteczku, niedaleko kolei lub 

nad Bugiem i W isłą od Terespola do 

Ciechocinka poszukiwany jest ogród 
lub kawałek lasu. Oferty proszę 

nadsyłać: Warszawa, Wilcza Na 38 
m. 3.

OSOBA
średnim wieku, inteligientna, poszukuje 

miejsca dozorczyni dzieci lub zarządzającej 

gospodarstwem domowem na wsi lub 

w mieście. Wiadomość: Ulica Zduńska 

dom Cybulskiego u emeryta Sikorskiego.

„ S P A D E  K ”.
Cena „K u rje ra  Polskiego”  w Warszawie i na prowincji rocznie rb. 4, kwart. rb. 1. 

Przy „Kurjerze Polskim” od Nowego Roku wychodzić zacznie

M IE S IE C Z H IK
ilustrow any

który prenumerować będą mogli wyłącznie abonenci „Kurjera“.
Miesięcznik w formacie grubych tomów, złożonych z 12 dużyoh arkuszy druku (192 stronic)

2 licznemi iiustraojam i stanowić będzie poniekąd dopełnienie „łvurjera“ i zawierać artykuły i prace, 
które z powodu rozmiarów swych umieścić było by trudno. Czytelnik znajdzie w nim: 1 A rtyku ły  
~ ' ...........................■ - 1-----1 '* w9*wflt.THftłi d7.ifld«in wiedzv i na-

uiozna po ukończeniu oprawić ouzieimc. n iu i » i t u u im  __________t r____
Y c‘a domowego, mody wraz z odpowiedniemi wzorami i rycinami, a dział rozrywek umysłowych 

obejmie: zadania matematyczne, szachy, zagadki i logogryfy i t. d.
Cena miesięcznika zarówno w Warszawie jak i na prowincji dla preuumeratów .Kuriera Pol- 

1 *®S°ii (ci bowiem wyłącznie miesięcznik prenumerować rnogąj wynosi rooznie rb. 1. półrocznie rb.

2’ kwartalnie rb. 1.

4 rb.
rocznie n i  prowincji ,

Redakcja prosi wszystkich, mających 
zamiar zaprenumerować Dodatek miesił

by zechcieli donieść o tem kurtączny,
pod adresem: Warszawa, Marszałkowska 141.

4 rb.
rocznie w Warszawie.

T O W A R Z Y S T W O
Rusko - francuzkich fabryk wyrobów gumowych, 

gutaperkowych i telegraficznych
POD FIRMĄ

„PROWODNIK
i i

Kalosze, Linoleum i wyroby gumowe.
Tegoroczny zbyt KALOSZY reprezentuje ilość 5,500,000 par, LINOLEUM 

przeszło 4,500,000 stóp, wyrobów gumowych przeszło 3,800,000 funtów.

Przy kupnie proszę zwracać baczną uwagę, na Herb Państwa i markę fabryczną.

Główny Reprezentant

Ju l ian M E I S E L
w Warszawie, Senatorska 22,

„ Nalewki 16,
w Łodzi Piotrkowska 49.

7284 C6— 3



Nagrodzona na ostatniej W Y ST A W IE  M LECZA RSK IE J w Petersburgu (wrzesień 1899 r.)

m e d a le m  z ło ty m

„KORONA
k i

C e a  s
fabryk i

Svenska Centrifug Aktie-Bolaget, Stockholm"
wyróżniająca się od innych systemów dokładności? oddzielania śmietanki, n isk i ceną, silną. Indową, wielką

prostotą konstrukcji i łatwa do obsługiwania. _ . . . . . . .  ...
Różne naczynia blaszane do mleka, jako to: konwie do przewożenia, szkop ki, mierniki, sitka, naczynia 

Szwarca i t. d. Oziębiacze Schmidta, masielnice, wygniatacze, foremki, łopatki, papier pergaminowy, 
farba do masła, farba i podpuszczka do serów, oliwa do centryfug i t. d. i t. d.

Na żądanie specjalne cenniki i opisy. Informacje i rady w zakres mleczarstwa wchodzące. Urządzenie

mleczarń: ręcznych, konnych i turbinowych.

Wyłączni przedstawiciele na Królestwo Polskie 
Centryfug „Korona’’

P ^ ln o r r i is i  i Fabryka Pierników F. Sień- 
UUJS16riiia« g^jego poleca swoje wyroby.

Płock, przy ulicy Kolegialnej.

^ R O M A N A ”
Magazyn Kapeluszy Damskich

Modele paryzkie i fasony krajowe.
D0130R K W I A T Ó  W  SZTUCZNYCH. 

Ul. Grodzka A*» 47, dom p. Adlera (dawniej 

Załuskiego).

W IE L K I W Y B Ó R  

gotowych ubranek dziecinnych
poleca nowootworzona pracownia, przyj

mująca również i zamówienia. 

Łomża, Nowi/ Iiytielc nad piekarnią 

turecką. Otwarta od- 10 r. do 3 po poł 

W. Głębocka.

POTRZEBNY JEST

Buchaj Schwytz
CZYSTEJ K R W I 

do dóbr SU SK  przez Ostrołękę.

TADEUSZ KOW ALSKI < A. T RYLSK I
W WARSZAWIE, ul. Miodowa N° 4.

W  d. 3 b. m. w przejezdzie z te

atru na ulicę Królewiecką (przez Tum

ską) z g u b io n o  b u r k ę  jasnego 

koloru. Łaskawy znalazca zechce od

dać takową do W. Benedeka, ulica 

Tumska, dom Kramera, za nagrodą.

Ignacy Erochocki. “ Ł 1 S ?
transporty tytuniów. Kolegialna Jf° 13.

K A L E N D A R Z E  JózeTa Ungra na r. 1900.
prukarnia jMiecznikowskiego w ptocku |  kalendarz Warszawski Jlusirowany

POSIADA NA SKŁADZIE DRUKI PARAFIALNE.

NA SEZON NADCHODZĄCY.
Najdokładniejsze opisy maszyn, rysunki, wskazówki do użycia, oraz cenniki 

przesyłają się na każde żądanie franco.

Przyrządy 
do przygotowania paszy

ułatwiające spożywanie, trawienie i wyzyskanie paszy przez inwentarz. 

Parowniki „Reform a” " pat. Reussa do parowania kartofli, łubinu i t. d. 

Niezaprzeczenie pierwsze między parowu, bez żadnego zarzutu.

•-c- Pasza z parownika „Reforma” pod względem pożywności, smaku 

i zdrowotności, nie ma porównania z gotowaną w wodzie.

Płuczki mechaniczne do okopowych.
Najdokładniejsze w użyciu z samowyrzucaniem kłębów po opłukaniu. 

Robota dokładna i nierównie szybsza od ręcznej.

Rozdrabiacze do parowanych kartofli. i znanei

Siekacze i szarpacze do okopowizn, | f-ibrvki

Rozdrabiacze do makuchów, ( Bentalla
Gniotowniki do gniecenia różnego ziarna, >
Srótowniki „Exce ls io r”  słynnej fabryki Fried. Kruppa do śrótowania wszel

kiego ziarna i mielenia na razówkę, pojedyncze (para tarcz) i podwójne 

o stalowych tarczach mielących obustronnie.

73 nagród na wystawach i największe rozpowszechnienie (20,000 egz.) 

we wszystkich krajach dostatecznie przemawiają za wartością. 

Sieczkarnie ręczne i maneżowe wyrobu Bentalla i inne.

Maszyny do czyszczenia 
i sortowania z ia rn a  i k a r to f li.
Wialnie do wiania Claytona najlepsze z istniejących, o znacznej powierzchni 

oczyszczającej, Backera. oryg. angielskie kombinowane, Roebera i inne. 

Młynki do sortowania na wagę gatunkową „Triumph” znane z doskonałego 
działania.

Trieury do odciągania okrągłych zanieczyszczeń i sortowania ziarna podług 

kształtu najstarszej renomowanej fabryki Mayera w Kalk.

Sortowniki do kartofli najprakt. z sitami płaskiemi wyrobu Cegielskiego i inne. 

Kombin. parowe młocarnie do koniczyny z bukown. „Monitor”  
wydające około 100 pud. czystego ziarna dziennie.

Bukowniki do koniczyny maneżowe —  i wszelkie inne maszyny.

POLECAJĄ

Tadeusz Kowalski i A. Trylski
w  W A R S Z A W I E ,  M io d o w a  4.

LI

POP UL AR N O-N AUKO W Y
W ydany obecnie kalendarz na roi; 1900 liczy 55 rok istnienia, mieści w sobie artykuły 
najcelniejszych w literaturze pisarzy, obszerny dział informacyjny i adresowy, taryfę 
domów przepisy pocztowe i telegraficzno. Cena kalendarza k. 50. Z przesyłką pocztową k. 75.

D Z I E N N I K
Cena egzemplarza ozdobnie oprawionego kop. 30. Z przesyłką kop. 45.

Do nabycia we wszystkich Księgarniach, Biurze Ogłoszeń Ungra, Aleje Jerozolimskie 84, 
róg Marszałkowskiej oraz w Biurze Dzienników Ungra, Wierzbowa 8, wprost Niecałej.

Osoby zamieszkałe na prowincji, jeżeli pod adresem wydawcy nadeszlą rubla jednego 
na powyższe dwa kalendarze, otrzymają takowe franco.
Adres: JÓ ZEF UNGER, W arszawa, Nowolipki 2406 (7 nowy) wprost Dzikiej.

Na nadchodzące Święta
Niniejszem mam zaszczyt zawiadomić, iż na nadchodzące święta Bożego Narodzenia 

z a o p a t r z y łe m  m o ją
Fabrykę Pierników i Cukiernię

egzystującą od lat kilku w PŁOCKU przy ulicy Kolegialnej JTe 288/9 
w domu p. Włoczewskiego

W  W IELKI W YB Ó R
najrozmaitszych gatunków, oraz w całkowito przybrania na choinkę 

po cenach możliwie przystępnych. Poleca stę również S t r u c l e  z inasą migdałową 

i z makiem. S t r u c l e  maślane. TORTY i wszelkie CIASTA w wielkim wyborze.

Mam nadzieję, iż Szanowna Publiczność zaszczycać mnie raczy swemi względami

Z szacunkiem S I E Ń S K I.
Od dnia I-go grudnia do 6-go stycznia kupującym pierników za jednego rubla dodaje 

się 25 kop, rabatu w towarze. Handlującym odstępuje się większy rabat,

H II S *0i E! II m M M li H M H M
LEOPOLD LESSIN

SZEW C
" W  " W - A - I R S Z A W  33

Nowy-Ścoiat 60.
Poleca swój bogato zaopatrzony Magazyn 

obuwia męzkiego i damskiego.

„ODRODZIŁ”
Studjuni powieściowe 

przez ks. I g n a c e g o  Cliarszewskiegj
ja s t  d o  rn.a.Toycia.

we wszystkich księgarniach i u a u t o r a  
(w Płocku)

SKŁAD OŁÓWUY w księgarni Centnerszwora 
w Warszawie. Marszałkowska 143.
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I
w Pozila“il1 * 18;«- 

j | |  Nagrodzony srebrnym  m edalem nu wystawie w r. 18 US

| PAROWY ZAKŁAD PAiEWA KAWY
ora, 25

1 hurtowa sprzedaż surowej.
% W ł  U f f  I n n  f i  w natural ny sposób bez sztucznych domieszek 

«5 w y  J J U l U i J G  i nie glazurowane aromatyczne i silne w smaku

h  w cenie otl kop. 50 do rb. 1,20 za I funt w paczkach oryginalnych po 1 f., 
l/» f., 1L f. i w pudelkach po 10 funt., poleca .

gt J. N. LEITGEBER.
P  KANTOR: Krak.-Przedm. 6.
p  Uprzejmie proszę żądać we wszystkich liandlach win i towarów kolonialnych.

Firma założona w Poznaniu w r. 1833.

Dzień
Tempe:

7 r. 1

26 N. -3 8
27 P. 1,"
28 W. 3'2 1
29 Sr. s s i

30 Cz. 8 7 •

t  P. ■i ?.
2 S. , 3

C

Średnia

Objaśnien 
r« oznaczają j e 

ry—zupełna cii

AoaBo^eao UeH3ypo». Top. IL n iw i 24 Hoflóp* 1899 ro/ia.

Redaktor i Wydawca Adam Grabowski.
Druk K. Miecznikowskiego w Płocku, ulica Warszawska.
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