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zaprowadzonem o bo wiązkowo zaopatrywanie się wszelkiej służby rozmaitej kondycyi W książki służbowe, opllrafowane
przez magistrat. NajPrzypominając o terminie skłudania przed i poświadczane
pierwszym
więc
warunkiem powstunia i
płaty na "Tydzień" na f'ok lS90 oświadczamy, że wszyscy nowi pre- i@tnienia tak, zdauiem J1aszem, potrzebnego
numeratoroł~ie ptacący najmniej za i pożytecznego przedsiębiorstwa, jak kanpól, roku z góry, otrzymają bez- tor służących, jest stanowcze rozporządze
p"atnie początek drukującej się obeonie nie władzy, zabl'aniające faktorom i ~ak.
w dodatku powieści "Lord Vtswater," torkom stręczenia jekiejkolwiek służby, oraz energiczne środki, aby raz na zawsze
(arkussy 30).
wyplenić wszelkie pokątne rt~jfu,·stwo.
Prosimy jednocześnie Szanow- Jakiego rodzaju służący<;b,w więks%ości
nych abonentów o szyb/de ure- wypadków, faktorzy dostarczają, jakich nua-

OD REDAKCYI.

gulowanie zalegwści; tych zaś,
którzy nie J:yczą sobie nadal odbierać "Tygodnia", onatycI".
miastowy zwrot numerów,-w
przeciwnym bowiem rtlzie uwa~ać ich będziemy za naszych
d"U~flików.

Wkwestyi kantoru stręozefi służijoyoh.
Nie potrzebujemy się zapewne rozwot.1zi~
nad tern, czam jest IV rodzinnem nl\szem
życiu sługu. Nie odzowny ten członek domowego ogniska i ciągl'y świauek czynności naszych, tak pod wz~lędem moralnym,
jak i pod względem znajomości swoich o·
bowiązków, wsz~dzie wogóle wiele pozo8tawia do życzeniu, w szczogólnośoi zaś w
naszem mieście do rozpaczy doprowauza
cblebodawcó", Fakt to pewny, iż nu dziesięć sług, zaledwie trafi się jedna, spetniająca jako tako swoje obowią1:ki, a przynajmniej mająca dobre ku temo chęci.
Het to skarg i utyski'Tań słyszymy bez -'
u8taDnie od naszych pań na nied. balstwo i pr1:erÓine wady 8łużlicych. Gdyby nawet połowa tylko tych lamentów
nie trąoiła pJ'2esadą i nadmierne mi wymo.ganiami, dOByćby ich było, aby uznać konieaznolić 1:8l'adzenia złemu i ujęcia W pewne karby całej falangi kucharek, pokojówek,
nianiek etc. Na polu tern, niestetyl nic dotąd nie zrobiono i nie pomyślano o żadnej
kontroli nad służbą. Odwiec~nym zwy'czajem w służących zatlpatrywać się musimy
przez pośrednictwo faktorek, ~ydówek i za·
uawalniać się ich opinią, która, rzecz prosta, jest za wsze wyborną.
O ile lyiemy, u8iłowano już nięjednokrot.
nie zllinteresować sprawą tą odnośną władzę
i uzy.kać pozwolenie na otwarcie \T mieśoie
nuszem kantoru stręczeń, lecz usiłowania te
rozbijały .i~ o brak interwencyi ze strony
władzy municypalnej i polioyjnej. Ktożby bo
wiem zeohciat ryzykować, bądź co bądź, apory dosyć kapitał na wymaganfł puy podobnem przedsiębiorstwie kaucyję, urządzl:nie 10kalu, opłacenie gildyj, zakupno niezbędnych
utensylijów eto., dopóki operować bl,ldzie
bezkarnie cała rze.za faktorów i faktorek,
niekaucyjonowunych, nieopłaoającYQh żadDyoh świadectw i dopóki nie zostanie

użyć się dopuszczają,
służbę,

odmawiając umyślnie

aby wskutek zwiększonego zapotrzebowania, pomnożyć swoje dochody, jaj;
wogóle t.1emoralizują w przeróżny sposób
swoich klientólV i klientki, każdy z nas aż
nadto minł sposobności przekona n ia się;
nie ma więc obawy, abyśmy nie zrezygnowali z radością z ich usług,byleby funkcyjonować zaczął sumiennie prowadzony kuntor. Przedsiębiorstwo takie nie m<>głoby
również zadaniu swemu
należycie odpowiedzieć bez zaprowadzenia przy magistracie wydziału kontroli służących, któryby
zaopatrywał wszelkiej kondycyj służbę w
książeczki służbowe (jak tego wymagają optirte na postanowieniu ks. Namiestnika z
1823 r. przepisy o najmie sług, mieszczące
się w Ustawie o sądach gminnych z 1860
r., mianowicie zaŚ art. 585 i następne) oraz
czuwał nad tem, iżby, bez ksi1!żki od powiedniej, żaden służący nie był przyjmowany; dla zachowania zaś tego przepisu,
zarządzał peryj(ldyczne rcwizyje.
Zreszt~ dobrze zrozumiany intere/l włusny z~u8i nas samyoh cło ścisłego 8tosowania ei~ do przepisu powyżuegoj wypełnio.
na bowiem zaświadczeniami poprzednich
chlebodawców książka, da nam d~kładne
pojęcie o u:ldolnieniu
i wartości przyjmowanego sługi, bylebyśmy Yf wydawaniu za·
świadczeń tych jaknajściślej trzymali się
prawdy, nie powodująo się ani uniesieniem, ani względami sercowemi i pamię
tajl}c o odpowiedzialności, wynikajlłcej
z art. 589 wspomnianych powyżej przepisów.-Niezależnie od tego, sumiennie i
energicznie prowadzouy kantol', nie poprzestając na piśmiennych świadectwach,
winien starać się w8zelkiemi Ulożli werni
sposobami o dokładne i wiarogot.1ne wiadomości co do każdego stręczonego przez
siebie słu~ącego i takowe zapisywać " utrzymywanej przez siebie kontroli --zachowujlłc jednocześnie u siebie kopiję z ksią
żek słUibowych. celem wydawania duplikatów, w razie zagubienia oryginałów.
W t}'ch warunkach. założony kantor strę
ezeń, uwalniająo nas od plagi faktorskiej
i dając pe\Yne rękojmie dobroci przyjmowanej służby, oddałby miastu niemało usługi, n rozszerzając lItopniowo działalność
SWOjl) do stręt.lzenia oficyjalistó\y wiejskit,h
oraz Iprowadzania z zagl'unicy, tak zwa-

nye h bon, mógłby zapewnić przedliiębior.
ey wcale przyzwoite zyski.-Podobno~ dzi~
ki inicyjatywie miejscowego p. policmaJstra, projekt otwarcia w mieśoie naazem
kantoru został ponownie podjętym, a przy
znanej eneri{ii szano Ivnego inieyjatora, apo.dziewać się możemy wkrótce
urzeczyw i stnienia tego zamiam.
R.

ST A N
małej własności

ziemskiej.

(Korespond, " Tygodnia") ..
Niektórzy

utrzymują, że większa własność

i est stano wezo u nas skazana na zatracenie,
że się przeżyła i umrzeć musi. Dla ludzi tej
opinii, ideatem jedynym bogactwa narodowego. jest mała własność, której przepowiadają wielką przyszłość. Tymozasem ła
two przekoD.ać !iię moźemy, :i;e i mała wtaeność jest u nus obecnie zagrotona tak samo
jak wil,lksza i, jeżeli dalej gospodarka na niej
w tym kierunku jak dotąd będzie prowadzoną, to przyjdzie i na nią. krvzys niepożądany. Przysłowie dawne 1)00 Maciek zarobił-Maciek zjadł," do dziś, niestety, ma
raoyję bytu. Może poniższe dane statystyczne, jakie zebrać zdołałem z trzech Wił
włościańokich, zuajdują"yoh się w odmiennych całkiem w!u'unkach, tak ze względu
na glebę zimni, jak i sposób gospodarowania i zarobkowania, posłużą do uzasadnie·
nia powyższej tezy. Dzisiaj podaję tu wyrachowanie ze wsi potożonej w glebie ziemi lekkiej, piasczystej, w której ludność
pozbawioną jest wszelkiego zarobku, gdy1i
dwór upadł i obszary dworskie leż'} odło
giem. W uastępnym artykule przedstawię
wieś położoną w glebie średniej, gdzie
dwór istnieje i gospodarstwo dworskie znajduje si(;l w stanie średnim. Nareszcie w
końcu podam statystyczne ze wsi położonej
w dobrej glebie, gdzie d wór istnieje zamożny, kultura· ziemi wysoko posunięta i ludność ma możność znacznego zarobku.
Do
",łożenia tabeli
posługiwałem się tabelfł
likwidacyjną, wiadomościami z gminy Clerpanemi, a mianowicie z wykazów, jakie 8kła
da. komitetowi statystycznemu, oraz z wiadomości i objaśnień, któl'ych mi sami wtoś
(.lianie dostarczyli.
Z poniższego okazuje się, że z osad '71
zamieszczony"h w tabeli likwidlłcyjnej, -zo;stało w pierwotnej catości niepodzielonych
31; podzielonych osad 40 ~i,
dało następnie osad 122 małych, z których
najmniejsza wynosi morgów 3 prętólv 114,
Z porównania cyfr wysiewu zboża i sprzę
tu, okazujo się, że całą produkcyję zużytko
wują one na swoje potrztlbyj nb. urodzaj nazywaj ą "urodzajem," j ut wtedy, jeteli produkoyja wystarcza na własnlł potrzebę i niezachodzi potrzeba dokupienia. Dla opła
<tenia więo ciężarów sprzedaje "łośoianin
ziarno, a sam cały rok żyje kartoflami a
sol!J. bez żadnej okrasy. Dawniej wieś ta.
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miała taki inwentarz: krów 2.44, wołów par I prawda do koni. Każdy mórg osady włośeiań.' na tydzień procentu
52, owiec 185; obecnie ma krów 260, owiec 1skiej jest obciążony przeciętnie dług:iem w 1 na rok 48 pro"ent ••
sztuk 93, koni sztuk 55-niepodobnych co stosunku 1'8. 2, od których zwykle płaoi

kopiejkę
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Z Miasta i Okolic.
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im do szycia bieliznę :ze l'lzpilala, i z ZBdania teg o dziewczęta wywiązują się barlepl'ucowane przez nie pieOtr2ymaliśmy następujący komunikat,któ- dzo do brze.
ry drukujemy tu w całości, na ważność j e - niądze mają być na ioh imię oddane do
go zwracając uwagę szanownych nuszych kasy oszcz ę dności.
czytelników.
- Na gwiazdkę dla ubogiej dziaMuzeum Przemysłu i Rolnictwa w War- twy z oclu'ooki, pp. piekarze ofiarowali
szawie urządza w swym własnym gmachu już 100 strucelek; opiekunki ze swej stro.
(Krako\nkie Przedmieście 66) wysta wę ny dodały do tego pierniki, Przygoto \fU'
wYl'obów rzemieślriiczycJl i innych dl'o, ją się tez i ubranka dla nich. WSGelkie IV
bnych przedmiotów wchodzących 'IV zakres tym kierunku dary z wdzięcznością przyjhandlu wy wozo wego. '\V ysta wa ta, mająoa mowane będą u puni Kl'zywick;iej, szat rwaĆ
przez , miesiąc marzec i kwieoień nownej opiekunki. Niewątpimy, że rodzi1890 r., zostanie otwartą na żrtdanie kup. ce st-rojąc choinki dla własnej dziatwy,
eów l'u!lkioh, którzy w tym czasie licznie nie zapomną. odłożyć pew nej cząstki dazjadą do Warszawy, celem zawiązania 8tO~ rów i łakoci dla upośledzonyoh od losu
sunków wywozu
naszych towarów na istotek, którym ta k rzadko błyska gwiazdwschód. Dla tak ważnych celów, Komitet ka radości. Rozwijajmy w sercach dzieci
wystawy poczyni t wszelkie możliwe Rtara- miłość dla ubozszyoh braci-niech się poniu, aby wystawa jak nujliczniej obesłaną czuwają. do spójni z uimi w radości, w
bylaj zwróoił si~ do pp, starszych i pod- smutku i w pra ey.
stul'szych każdego cechu z pl'Ośbą o ich
- Koncert, a właściwie świetny wiec7-ynny wspóludział w tych staraniach, róczór muzycGoo-dl'amatyllzny ua korzyść
wnież jak i do więcej wpływowych o~ób
na prowincyi, któreby jako Cztoukowie Ko- dobroozynności i etraiy ogniowej odbył się
mitetu działały na jaknajliczniejsze jej dnia 8 b. m. Na bardzo urozmaicony pro;
z różnych okolic kraju obesłanie, Nakoniec gram złożyły się: koncel't, oraz komedyja
Komitet zmiejszył kOB?ta obciążyć mogące p, ,t. "Prelegent", SłyszelIśmy zatem bardzo
ewentualnych wystawcówido minimum, tak, udatnie odegrane przez ~'annę E, Goleńską.
solo fOl'tepiano we Mendelsohna z akompaże każdy wystawca ze 'TZględnie małym
w ydatkiem, osiągnąć może w przyszłości oijamentem sll1yozko wego k wioletuj śpi e IV
solowy młodego ale uiepospolieie pięknym
wielkie korzyści.
Fabrykanci i rękodzielniey prowi ncyjonal- obdarzonego glosem al'tysty tenOl'a p Puni, po deklaraoyje, programy, wszelkie ra- kle l'U; wyborną deklamaoyję p. Smiarow<1y i wskazówki, mogą się zgłaszać do skiego; świetnie wyćwiczone i pud dzielną
pl'zedsta wicieli Warszawskiego Komitetu dyrekcyją p. Gerbera ' COl'az większe czyniące postępy chóry straży ogn,iowej, oraz
zamieszkałych w miastaoh gubcrnijalnych,
chór
mieszany, który przy towarzyszeniu
którzy popierania calej wystawy i usiłQwań
podwójnego
kwul'tetu smyczkowego i forKomitetu łaskawie się podjęli.
W mieście Piotrkowie mandat ten przy- tepianu, z ogniem i werwą odśpiewał mazura z opery "Straszny Dwór" czem wieI·
jął łaskawie p. Adolf Heinn'oh, r~jent,
Komitet wystawy dołożył wszelkich sta- ki wśród publicznośoi eutuzyjazm wywo·
lal.-Prawdzi.vą atoli ozdobą wieczoru był
rań, aby wystawę tę, mającą tak wainy
udział panny Czaki, która wystąpiła trzywzgląd na celu, uczynić jaknajwięcej inkl:otnie:
oprócz zapowiedzianej w prograteresującą i najświetniejsząj reszta zależy od
Ima
"Flory
panny Flory", zadeklamo wała
<lObl'z6 zrozumianego własnego interesu
wiersz
"Student
i róża", oraz kilka pokażtlego z pp, fabrykantów i rękodzielników.
mniejszych nad program, a prócz tego odtworzyła rolę Andzi IV komedyi p. t. "Prelegent", Dzięki znakomitej gne panny C,
oraz współu()zestl1icz~cych amatorów:
Wychowanki Zakładu Ade- Smiarowt3kiego, Kleyny i Szturm de Hirl!zli, oprócz innych pl'aktycznych zajęć, uczą fella, komedja odegraną została pl'awdziwie
się białego szycia i takie już w tym kie- koncertowo, Burzami oklasków) kilkunastotun,ku zrobity postępy, że obecnie oddano krotl1em przy woływaniem, oraz ofillrowaniem

WYSTAWA

J

mień

pp.

L. P.
bukietu, publiczność starała się okazać ayrn~
patyllznej artystce swą wdzięczność za najzupelniej bezinteresowne, a jednak pracowite i ktopotliwe poświęceuie się dla naszych filantropijnych instytucyj.
Rezultat pieniężny do bardzo dobrych
zaliczyć należy, gdyż dochód czysty około
260 rubli wynosi,
- Chóry amatoT$kie. W Niedziel~, dnia 18 grudnia, w kośoiele po.Pijarsklin, podczas sumy, micj !lcowy chór a_
matorski wykona ł po raz pierwszy mszę
znanego
kompozytora naszego, Józefa
Elsnel'a,
Szczególne wrażenie na zebrane licznie ttumy pobożnych wywarto
"CI'edo", IV któl'em duet uasó w i ten9rów
odznacza się jak wiadomo wielkił szblchetńosoią Bt.vlu. N a Benedictus panna M.
Sokolowska odśpiewała udatnje piękni! modlitwę do Matki Boskiej, Mercadantego.

- ~ ominacyje duclwwieiutwa.

Obeony wikaryju~z przy kościele po-Bernal'dyńskilll w Piott'kowie ks. Smoczyński
zostut nominowany adminisu'atorem parafii Hojny IV powiecie sieradzkim, gubernii
kaliskiej. Nowowyświęceni na dyjakonów
Ed ward E,man i Marjan Hofman zostali
nominowani wikal'yjuszami: piel'wszy w
parafii Borowno, w powiecie radomskolVskim, a drugi w parafii Krzepice, w pow,
częstochawikim,
Administl'atorel1l parafi i
Malus2yn, w powiecie radomskowskim, nominowany został wlkaryjusz parafii Bogdanów, powiatu piott'kowskiego, ks. Antoni
W oszczlllski,

-

Zatwie'l'dzono na

sędziów

posadaclł

grninnycll z wyboru pp,
Franciszka GorczyńRklego w okręgu I powiatu

łódzkiego,

Juliana

Malcz~ IV, okręO'u

IV powiatu brzezińskiego, 'Autoniego
słowskiego

Ma,

w okręgu I i Stanisława Rogaczewskiego w okręgu IV powiatu łaskie~
go; Wit, Podkańskiego .-w okręgu II powiatu 1'Ilwskiego, Adama Miehalsldego w okrę
gu III i Antoniego Krzenkowekiego w ' okręgu IV powiatu DQworadomskiego, Teodora Wiśniewsk;'ęgo w okręgu IV powiatu
ezęstocbowekiego, Adama Gl'abia6skiego w
okręgu III i t:itanisła,!a Nowickiego w okręgu IV powiatu będzińskiego.
Nominacyje na sędziów gminnych z urzę
du otrzymali pp.: llia Podberezskij w okrę
gu I, Józef Bos:lowski, w okręgu III, Włt\~
dysłtl.w Sudl'a w okr~gu IV i Józef Wa-
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aiłowski w okręgu VII powiatu piotrkow- powinna się była oddawna zd~być na jej
nU'a 'worcc~ki do pieniędzy (jeskiego, oraz Autoni Bóźnicki w okr~gu lU zorganizowanie
den z drobną monetą i pierścionkiem ) . znapowiat.u częstoohowskiego.
- Jak .~ybko rozwija się m. Łódź, lezione w zeszłym tygodniu na ulioy~ złv
żone zostały, do odebrania, IV nlSszej reda- Środki p,'~eciwko dewasfa .. powziąć można pojęcie z liczby pozwo- kcyi.
cyjo'llł. Ponawiające się woiąż dew9sta- leń wydanych przez 1l1ugi3trat tego miaeta
= Podług informacyj "Gazety Losowań"
cy.ie mlSjątków ziemskich wyozerpały ciel'- nu buuowę nowych domów mieszkalnych
Tow!łl'zystwo
akeyjne "Zawieroie" sprzedapliwośó Towarzystwa Kredytowello.
Dy. i na powiększenie starych. "Dzien. Łódz."
rekcyja główna, postanowiła odtąd ścigać donosi, że.,., r. b. do tej pory magistl'at ło za 2,250,000 mart:k 5% oblil!aoyj swodewastatorów na drodze sądowej; do czego tamtejszy wydat 1~3 pozwolenia na budo- iob; firmie Ginsberg w Berlinie po kUI'sie
wreszcie znajduje wszelką podstawę w o- wę nowych domów. a około 40-tu na prze- 85%. oblicztnie w rublach nastąpi na mQCy
bowiązujlłoem prawie, w opinii publicznej, budowę fabryk i l'óżnych zakładów prze- ku~su rubli w B.erlinie z dnia 27 "go grudUła r. b. Stal'llOla czynione przez zurząd
w interesie kraju, w interesie instytucyi i mysłowych.
Towarzystwa o ulokowanie obligaoyj za posamych stowarzyszonych. Dochodzenie są
- 5 majstrów s~ewckich w Ło
dowe przeciwko paru jednostkom, winnym dzi zatożyło spółkę, celem wysyłania goto- śreunictwem instytucyj tutejdzY!lh i zagl'arozmyslnej dewastacyi-zostało już podobno wego obuwia w głąb Cesardtwu. Iteresy niczoych, skutku nie odniosły.
= Wypadki zaszłe w obrębie gubernii w
rozpoozęte.
spółki, jakkolwiek powstała ona dopiero
połowie listopadn 1'. b.-pożarów
pierwszej
-Faktor~y()zęstochowscy. Kore- przed miesiącem, zapowiadaj'ł si~ pomyślnie. było 9; z tych: 8 z podplllenia, a 1 z poW
y8łano
już
do
Kazania
i
Wiatki
kilka
spondent nll8Z pisze, {~o następuje:
wotu nieostrożnego zachowania si~ z ogN aj większą u nas plagę stanowią fakto- partyj obuwia, za które pieniądze spółka niem.-Straty ztąd wynikłe wynoszą rl!.
otrzymała.
Przaważnie
wysyłane
są
buty.
rzy. Bez faktora nikt się nie ruszy i ~ad
2,580, Wypadków nagłej śmierci było 5,
nel!0 interesu nie jest \V stanitl załatwić; Warto, aby i tutejsi pp. szewcy pomysleli zabójstw 2,
faktor częstoohowski-to typ wstrętny nad o czemś podobnem.
- Do dzistej'lzego numeru dołąeza się
wyraz. Przy za wiązaniu stosunków jest
- Wyrok. Czytamy w pismach, że prospekt
wydawnictwa .Kuryjel'l\ Codziennego' na
uniżonym do podłości
i robi zaraz na i nżynier z kopalni von Kramsty p. Baum- rok 1890.
wstępie obydne propozycyi e, w widokach garten skazany został Uli areszt siedmiojak największej dla siebie korzyści. Staje dniowy. za niezaohowywanie pl'zepisów, doWiadomości Bieżące,
uię on nieodstępnym towarzyszem ka~dego tYllzących bezpieczeństwa górników. Spruprzyjeżdżająoego; zaczepia wszystkich bez TV a wytoczoną została z inicyjatywy inży
- Konsystorz papieski, nu którym nastąpi
rĆ\żnicy płoi i \"ieku, prawiąo ka~demu coś niera okręgowogo p. l(ondratowicza, któDa ullho i obliczając swój zarobek. Po I'y wykazat, że w przeciągu roku w ko- mianowaDIe pięC i U biskupów rzymsko-kaskończonej tranzakoyi, staje się aroganckim palniach KraUlstów wydarzyło się ~O wy- tolicd·ki.ch dla Rosyi, odbędzie się w dniu 16
gru Ula. Jednocześnie odbędzie się nominaai do wywoływanią awantur; nieraz chęt padków śmierci
rIT. B
d' d
K '
I cyja ólześciu nowych kal·dyn:.łów.
nie nawet twarz nadstawi!. .. Wówczas to
lU
ęuZ'Ina p'lszą
o" urYJer"
_
, .
, ".1'
,
llratka dl" niego!-zwołuje świadkó~v, a- warszawskiego": "W lecie r. b. firma Hult~ ,,~ow~Je _wremla uono~!, że koloD1z~larmuje polieyję. która oddaje ma się ro- eehinsky, posiadająoa fabrykę rur pod So- c~Ja DłemlC,oka ~ poluJmowY8h, guberzumieó sprawę na drog~ sądową. Położe snowccm, skupywała pod ilamem miastem U1Jae~ Rosyl ~roblłl1 bardzo szybkIe p~stę
nie pasażem złapanego w taki samotr.r:ask Będzinem mniejsze i większe obszary gmn- P!· Cale pO\~la~y pl'z~chodzą. w ,ręce memareynic:wygodne, i grubo kompromitujące... tów. celem budowy na nich wielkich pie- co.w. W pOWI~CI~ mehtopolS~ltn l perekop:
To też najczęściej w takim wypadku na- ców do przetapiania ruuy żelaznej. Po- s~lm otwarto blllrH, wydające zap?mogl
stępuje dobrowolna zgoda-"odszkodowa- nie\vaż wlaścioiele firmy są cudzoziemcami, n,lemc0";1' którzy .ch,cą. !'~zszerzaó swoJe p.onie policzka" w postalli 10-0 rublówki. przeto musieli kupować grunta należące do sladł,oścI w Rosyl; Ist~leJe. przypu~z\lzellle,
Za po~rednictwem tutejszych faktorów miusta, płaol}c, \lO kto zażądał. DO!lzło do 'le blU!·ą te ,subwe,ncYJon~Je z~gl'~mcą znadomy rozpusty w y..r arszawie zaopatrywa- tego, że Z3 grunt, który przed rokiem mOżna ?zn~~1 kapItałamI. ~onlewaz blUr~, oW,e
no eą stule w towar iywy pochodzący z było kupić za rjl. 200 ,Hulschinsky płacił IstmeH bez pozw?lemu władzy wła~clweh
nallzego miasta, lub wiosek okolicznych; rs. 2,000 a nawet wi~cej. Budowa wepo- wys~ł\) w tyoh ~OI?ch. roz,p~rzą~zeDle, naprzez to Częstochowa płaoi szpitalowi ś-go mnianYllh pieców rozpoczętą będzie dopiero kazuJąc~ zamkDlęc~e_ Ich, l. ząJa~ące spraŁazurza rok rocznie około 1,500 rs. za le- na wioenę. Natomia!lt przystą.piono ;uż do wozdaulI\ z czynn~sCl. MIDI8terYJum s~ra\ł'
czenie tych nieszczęśliwych ietot. Nadto, budowy walcowni blachy cynkowej pp. w~,,:nętrzn.fch ~blera d~ne o cudzozlemfąktorzy nuei strasznie demoralizują mało Oppenhoima, Heifa i Tilmana.- W środku ~kleJ k?loUlzallyl w .Ro~Yl; dll,ne te postuletnich. Porozstawiani w pierwszej alei, miasta ulwńczono zewnętrzne roboty, około zyć, mają, do opraoowama prOjektu prawa o
przed cukiernią Rudzkiego, lub hot"lt:m an- budowy wielkieO'o browaru paroweO'o br.a- emlgrlScyl.
gie18kim, weią~ atakuj!! idących młodzieńców; ci Hercygier. Browar urządzony ~ielkim
= Ustawa ~ utrzymaniu ze~nętr~neg~ powiedzą też oni,który .z nich posiada ~otów kosztem rozpocznie działalność na wiosnę. rząd~u na ulicach, plallach ,mieJskIch l ~o- '
kę, lub któremu można udzielić kredyt. sta- Z powodu budowy tyeh fabryk. już obecnie se~YJach prywa!nych w mla?tach prowmjący się wkrótce zgubą nieroztropnY<lh.
ści'ł~nęto do .BęJzina mnóstwo robutników, cYJonalny~h ~r,oles~wa PolskIego, poddaną.
'1'0 też dawniej młodzież była do tańca któl'ych część znalazła zajęc ie przy robo·. była rewlz.fl l w tym c:lu zebrano ustai różańca-eerę miała świe~ą i minę dziar- t:lch budowlanych, a część użytą będzie wy lekarskle z lat 1886 I 1887, o kal'a~h
eką; obecne, nowe pokolenie. wygląda jak później' w fabrykach.
wyznaczanych przez sądy pokOJU, tudzleź
gromada kur zmokłych, zniewieściałe fi_
,
. .
wszystkie rozporządzenia wydane przez
zycznie i moralnie.
,- .Pom'lęd~y LaskIem a Pa?.J,anlCa- rzą.dy gubernijalne z uwżględnieniem wą
Ciemności nocne, które zawdzięczamy te- ml, ~apadło na p. B. d wóch WłoscI~ln u- runków lokalnych każdego miasta. Popraraźniejszemu oświetleniu,głównem są żerowi zbroJonych w l:e\~o.lwel'y, którzy dalI ~wa wiona i uzupełniona ustawa o utl'zymanill
skiem dl" faktoró\v, obstępujących kaidego strzały d? prze~ezdzuHcyc~. Furman J:d. porzą.dku zewnętrznego i czystości w miaprzybyua i ofiarujących mu swoje asługi. nak p,uścll ~oUle. galopem I zdołano unIk· st!1oh, obejmuje 28 al'tykułó\v, z któryoh
Rozliczne kraJzieie, zdzieranie kobietom nąó mebezpleczeostwlI.
cztery dotyczą sposobu zabezpieozenia rzek
chustek z głowy. napady dla rabunku DIl , - . W
7!o~as~owie rawslrim, i wód pod miastami od zanieozyszczania.
po v,racująoych z kolei, kupno rzeozy kra- Jak Się dOWIadUJemy, zaprowadzone być
WedtuO' tej ustawy każde większe miasto
',:'. -'Uzionych. ułatwianie na zastaw pożyezek Inają telefony, przez wars~a,wskie biuro e- podzielon~ będzie na rewiry sanitarne, podto wszystko ich sprawki. Dziesilłtki ioh !ektro - techUlczne, da wmeJ Abakanowi~z dane opiece lekarzy, policyi i uproszonych
włóczy się po mieście bez stałego zajęcia l S-ku,
do tego .obywateli, a każdy z opiekunów
żyjąc wygodni\} bez pracy. Zakorzeniło się
- MinisteJ'yjum 06wiaty wyru- będzie miał książkę do zapisywanią prototo złe, pl'zez n!\8zą tolel'llnoyję i brak po- rllziło uznanie: przedstawicielowi domu han- kularnego swych uwag i uzyska praw()
czucia obowiązków; uniemoralniliimy siebie, dlowego i fabryki Schona, panu SlIhonowi skarżenia sądownie winnych naruszenia
a ich ośmielamy do coraz większej zuchwa- i dyrektorowi fabryki "ZawiercIe" p. Ma- ustawy.
łości. W czyiilh rękach spoozywa ukrócenie slo~ski~rnu" ,za ofiary, ich, złożone ~a k?= Ministeryjum skarbu asygnowało 20,000
nadużyć tej niesfornej zgrai 0pl'yszków- l'Zy~Ć lodzkleJ wyż8zeJ szkoŁy rzemleślnl- I'S. na pokrycie wydatków na publikowanie
nie wiemy;-ale to lviemy, że inny porzą- czuJ.
przez inspektol'6w podatkowych cen zboża"
dek może być z/lpro\llldzony.
X. X.
Wy/,sztalcenie szkolne ,'0- fra(\htów, premij esekuracyjnyoh,llośei przeJ#7 Sosnowcu wynikł w nocy botników fabryc~nych. PoJ takim wożonego kolejami węgla kamiennego i t. p.
pożar w handlu kolonijalnym Bolemu, ale nagłówkiem spotykamy w "Wal'szawskim
= W sprawie dozorow kościelnych nlłd
ogień zostat w porę dostrzeżony przez Dniewniku" d~va listy inspektora fabl'yez- świątyniami rzymsko-katolickimi, rozpatry-.
konduktorów wiedeńskiej drogi i w za- nego p. W" Swiatłowskiego.- W przt:kła- wanej w Petersburgu, postanowiono, jak
rodku zagaszony; skończyło się tylko na dzie polskim 'zamieścił je temi dniami donoszą dzienniki tutejsze, prowadzić wspólponiszczeniu części towarów. Przyczyna "Dziennik Łódzki."
ne rachunki składek na kosztą. utrzymania
pożaru nie wiadoma. Bklep byt asekuro- Nominacyja. Na posudę sekre- wszystkich kościołów w każdej parafii pod
wany na 2000 l'ubli. Straży ochotniczej tarza w powiecie radomskowu:im przezna- wspólnym dozorem.
Pomocni oz e dozory
Soenowiec nie posiada, co nas bardzo dzi- czony zostllł podporucznik Sergij Andre- na~ !ilijalnemi kościołami i kaplicami będfł
wi. Miejscowość talt ludna i fabryczna jew.
zmeBlOne.
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= Tabor ruchomy tntejszych dróg ~żell1znyuh-jak donosi "Stowo" - ma być powiększony: DIl drodze wiedeńskiej o 200 wagonów towarowyoh i ;)0 osobowych, na terespolskiej o 150 towarowych i 30 08Clbowyeh, na nadwiślańskiej 0130 tOWBrolvych
i na iwangrodzko - dąbrowskiej o 150 towarowych.
= Z powodu wystawienia na sprzedaż przez
'fmbliczn'ł licytacyję cukrowni "Zakrzówek,"

kilka towarzystw zagranicznych wystosowało zapytanie, czy woluo im PI'zystąpió
do licytacyi. "Kuryjer codzienny" donosi,
ze ministel'yjum dało odpowiedś, iż w myśl
ukezu marcowego" Zakrzówek," jako 08adu wiejska, nie mo~e być nabytym puez
cudloziemców.
= Zarz~d wigzien za wiadomi! władle wykonawoze, że n~ r. 1890 ustanowiony został podatek w wysokosci 20 kop. z domu
w osadach i miastach, nil pokrycie kosztów transportowania aresztautów i włó.
częgów.

:M 50

wiązkowych i dlatego zmuszeni są szukać
punktu wyjścia z istotnie trudnego położe
nia. Wlaściciel majlltku jednak puyznał, iż
sprzellal go drogo i "nie w stosunku do
cen dzisiejszych;" to też zgodził się na obniżkl2 oeny o rs. 10,000, t, j. do rs. 94,000,
O"'IZ wyraził życzenie otrzymania tej sumy
w formie zaliczenia, na zastaw sprzedanego
majątku, z banku włościańskiego. Szczęśli
wym zbieg-iem okoliezno&ci, grunta te (o·
koto 900 mOI'gów) Sił podzielone pomięd~y
włościan nabywców sposobem kolonijalnym,
dzięki ~zemu tranzakeyja została już przygotowtwa do opinii banku przy czynnym
udziele komi8arza, pod którego kontrolą
prowadzone były układy i teraz dokonywane są roboty miernicze. W tego rodzaju
wypadkach sprzedawoy powinni iść za p"wy~8zym przykładem, t. j. obniżać cenę do
jej skali obecuej."
Notatka ta może posłużyć za wskazówkę'
przy parcelaoyi majątków za pośrednictwem
banku włościańskiego.

ceny są jeszcze wyższe, ~dyż gatunek: wina besaraeskiego okazał się lIłabyrn; wino akel'mańakie jest skutkiem tego bardziej poszukiwane i osilłO'ą rs, 1.30-1,50 za
wiadro.
o

...... Przeniesienie jarmarku futer z Lipska
do Warllzawy, jak opolyiada ,,8to\yo" jest
niewykonalne, ~dyż oboąc ten pl'olekt urzeczywietnić, należałoby najpierw przenieść S6tki rodzin i l:oz11e garbarnie lipskie, zajmujące się speeyjalnie wypraWił skór futrzanycb. Główne jarnlal'ki nil skóry odbywają się w Londynie, ZiłŚ dl) Lipska z całego świata zwożą skóry do wyprawy.
Z Rosyi COI'ocznie wywotą do lIpskich
zakładów garbarskich po kilklluziesi,t tysięcy pudó w SUi'() wych skór futrzanych,
które powlacają za opłatą cła i skutkiem
tego, w handlach tutejszych skóry futrzane
są droższe niż w Lipsku.
...... W "Praw. wiesłniku" ogłoszono 1'01porządzenie o zamknięciu oddziałó\, banku
państwa: włocła,yskiego. kieleckiego i cz~

stochowskiego. Urzędnicy tych odzzialów
spadaj ą z etatu na zasadach ogólnych.
cm Od cukru wywiezionego za granioę do Oddziału tomasw wskiego, jak wiadomo.
dnia 13 listopada 1889 roku, akoyza zo- nie zamknięto, na skutek petyeyi przemysłowców.
stanie zwrócona w stosunku jednego rubla
Niniej~zem poczuwa.my się do ohowiązku złozyć
od pudai od cukl'O, wywiezionego po 13
liRtopaua, zwrllca ~ię ukuyza w stosunku 1 publiczne podzi~kowanie panu Z. ROZENBL.ł.
TO WI, lokarzowi ·dentyści~ w Piotrkowie, :la narubla od puda tyl140 wtedy, jeśli opłacona. der umiojętnie i z wielką znajomości/\ rzeczy dokozostała po 13 sierpnia r. 1889; od cukru naną operaeyję na z~bacb, zupelue swe wyzdrowiewywożonego z cukrowni, zwracane będ!ie nie których tylko tej operacji zawdzięczamy. Zręczność
łagodność z jaką pan RozeniJlat przystępuje do
po_ ;ublu .od puda w tYIl'l. ~ylk~ wypadk?, oraz
ope1'acyi godne serdecznego pOdziękowania.
]esh dowledJllOnem zostaOle, ze w czaSIe
M. K. i .ł.. S.
wysyłki cukru, na sktadzie w cukrowni
nie było zapasów dawnego cukru, obłożo
Komitet Towarzystwa zachęty sztuk
ne~o .akcy~l). w st(l~unku 85 kop •. od puda. pięknych w Królestwie Polskiem, ZawiaZaswladolen18 takle przedstaWiane byó damia pp. Członków, i:i: w kancelaryi Towarzystwa
nabyć można po cenach zniżonych: Rel.rodukmogą tylko do 13 stycznia 1890 r.
Towarzystwa z lat dawniejszych:
...... Przepisy dotycz~ce towarów niewykupio- cyje
Otrucie królowej Bony-J. Matejki cena. za egz. rub.
nych we właści wym oz asie ze składó" ko- 1, Zachwycenie-W. Cersona 1'8. 1, Wit Stwosz-J.
mory celnej i "yetQwionych z tego po- Ma.tejki r8. 1, Wydobycie Wandy-S. Lessera rs.l,
wodu na licytacyj9 publioZ'tll}-jak dowia- Obozowisko w Harthuzen-J. Brandta rs. 2, Wieczornice-M. Gierym~kiego rs. 2, Jan Kazimieu-J.
duje się "Kuryjel' Codzienny", ulegną pe- Matejki
rs. 1, Toast weselny-l~. SYl'niewakiego u.
wnej zmianie. Terminy wyznaozone dla 1, Napad Tatarów-J. Suchodol o~kiego rB. l, Koperlicytacyi od chwili przybycia towaru do nik-W. Gersona rs. 2, Powrót z Golgoty-F. Kruskłl1du, majl) byó skrócone, jak również dowskiego rs. 1, Przyjęcie do konwiktu-J, Maszyń
mają być przyjęte inne zasijdy do obli- Hkiego rs. 2, Scena z potopu - P. Merwarta. rs. 1,
Polowanie na CiapIe - J. Kossaka rs. 2, Zamoyskf
czenb szaounku piel·wotnego.
pod Byczyną- J. Matejki 1'8. 2, Stańczyk - J. Macm Taryfa zboiowa. W d. 27z. m. zostu- tejki 1'B. 2, Po napadzie Tatarów-L. LoffJera rs. 2,
la wprowadzoną w życie nowa taryfa zbo- Medaljon J. 1. Kraszewskiego - A. Pruszyuskiego
1. D Z I E Ł A: J. Roltera .Podręcznik perspekżowa dla bezpośredniej komunikacyi we- rs.
tywy malarskiej" cena za egzemplarz z atlasem
użytek \VoJ~kowy, po~ocy ~ dOlltar~zllOlu wnętrznej pomiędzy wszY8tkiemi IItacyjami- rubli 6.-A. Narkiewicza·Jodko. • Zarys dziejów mareproduktorow.. ube~plecza~1U st~dnm od sieci relsowej (z wyjątkiem punktów wy- larstwa" cena za egzemplarz w 3·ch tomach wopzarazy, ZOr~8n!ZOWaDla p"~wldłoweJ pomocy wozu). Za ogólną miarę przyjęty został ra wie rubli 18 (autor połowę dochodu ofiarował na
budowę domu dla Towarzystwa).
weterynaryjnej, gwuranc~1 zakupu d?roc.z- następujący rachunek: za odlegtośó od
Opakowanie i }u'zesyłlia reproduknego przyehowku, wreszCie zakupu zrebląt 1-360 wiorst po l/U kop. od wiorsty i od cyj i dzieł na prowincyję kosztem Topo skońclonych trz~ch latach, które res~tę puda, z potrąceniem 10% za odległość więk warzystwa.
czasu, c~lem ~~żemu. hodowcom koszto~, 8Zą niż 260 wiorst. ~a odległośó 360licytacyje w obrębie gubernii.
wyezekuH ChWIli, UŻyCIa do pl'a~y -?u koszcie 1,600 w. do opłaty za 360 dodawać nale8~al'bowym. Opr?cz tego, komlsyJ9 mu p~. ty lIso kop. od puda i wiorąty. Za odle- - 18 (30) gruduia na komorze celnej w Sosnowrownaó oenę koma wyhodowanego na ml~J: glość 1,60L>-3,000 w. do opłaty za 1,600 cu, na sprzedaż towa.rów dkonfiskowauych na rs.
8CU ze sprow.adzonym.z ?dległych .guberDlJ. w. dotącz. l/~OO kop, od puda i wiorsty. 1,561 oszacowanych.
- tllg07- dnia w urzędzie gminnym Kromołów, na
Pne~naczeOl d.o komlsYI. delegac~ nr~ądu Za odległość ;:$,001 w. i wyżej opłata taż wydziel"Żawieoie
dOCHodu :l lażui i mikw] zydowstadnm, bad~h "arunkI hodowh kODl na suma, co za 3,000 wiorst.
skiej w osadzie Kromoló\v, od .,umy rs. 53 k. 82
potrze~y ':f 0 J8kowe w Prusach, W ks. Po<O>
Bezpłatny powrót koleją dąbrowską rocznie.
- tegoż dnia, w sądzie gmiuuym 'Popień, na
~nuńskIem l na Szląsku.
worków powrotnych od zboża, to jest wortrzechletnie wydzierżawienie różnycb dochodów M= Taksy na mifJlo. We wszystkich mius- ków pustych, powracaj:!cych po wylado- zuiczoych, ora.I dosta.wę opału i światła dla synatach posiadających magistratury, majl) być waniu zboźa ad portów lub punktów gogi żydowskiej w osadzie Jeżów.
- 4 (16) grudnia. w urzędzie gminnym Lnbochprzywrócone, i ogła~zane 00 najmniej raz na krańcowych na granicy lądowej położo
miesiąc, taksy na mięso.
nych, został gniesiony. Obecnie pobiera się uia, na restaur acyję zabudowań szkolnych w osadzie lnowłódz, od sumy u. 397.
-= "Kuryjer warszawski" dowiaduje się, że za takowy pl'.lewóz l/iO kop. od pudu i
kasy oszczędności przy urzędach poczto- wiorsty.
Z
zbożowego
wy~h mają by? zaprowadzone w Króle- ...... Tegoroczny zbiór wina w Akermauie
stwle z poczl}tklem roku przyszłego.
był znacznię gorszym od zeszłorocznego;
Łódź dnia 12 grudniall889
"Kur. War." opowiiKla następująoe zebrano wszystkiego 12,000 beczek, t. j. Na stacyi towarowej sprzlJdano: pszenicy 800
··
G l .
'"
ki
5 6 tysIęcy
.
b
k korcy po fS. 6 kop. 20 do rs. 6 kop. 40; żyta do8zozeg óty O parce l aCyl JnaJątku
o emowy, mDlej OIŻ zwy - e o ecze. wieziouego z Cesarstwa 1,000 korcy po fS. 6 kop.
W pow. włoszczowskim: "Przed 5 laty ma- W roku 1887 zebrano okoto 35 tysięcy 26 do rs, 5 kop. 60; żyta z Królestwa 400 po rd.
jątek ten był Bprzedany wal'unkllWO (t. j. beozek, tak, se próżne beCIki-jak donoszą [) kop- 50 do rd. kop. 70; owsa 1,800 korcy po ra.
nie .przedany, lecz umówiona została suma, "Bidewyju wiedomoati "_były droższe od 3 kop. 35 do rs. 3 kop. 60 za korzec .
.z-a J'aką bAdzie sprzedany po J-eJ' wypłaceniu,' wina i sprzedawano JOe po 25 r. W roku
Na. Starym Rynku sprzedano: pszenicy 400 kor~
I
cy pg rs. 6 kop. 30 do rs. 6 kop. 50: żyta 600
W hipotece zaś podana została suma, za- bieżąoym ceny wina wahały się początko- korcy po fS. 5 kop. 60 do rs. [) kop. 70 za kopłacona za majątek) 102 włośuianom za wo około rs. 1-1.05 za wiadro i skut· rzec.
104,OUO r. Włościanie zapłucili już na ten kiem znaczniejszych zakupów ze strony
Popyt na I\boże staby. d
'1"
o d . fi
R (L '
k'~
ł
Sia.no od rs. 1 kop. 30 o rs. 1 kop. 35: słoma
h
k
40
000
d
rac uI?-e
,
rei zaprowa ~I l OnI na tym ~e neJ
umy
• &.tora ~a ·Upll!, przell~ o od rs. 1 kop 30 do rs. 1 kop. 35; koniczyna od rs~
gruncie budowle gospodarskIC, lecz res.zty 800 beczek) ceny podnIOsły Sl~ stopulO- l kop. 50 do rs. 1 kop. 65 za centnar.
/:lUllly nie mogą cptuoić w terminach obo- wo do 1.10 - 1.20 za wiadro. Obecnie
(.Dzien. ŁdrJzkl").
= Pasa2erowie, którz-y nie zdążyli nabyć
biletów przed zamknięciem kasy, mogą 0tl'zymywlló od naczelnika stacyi drukowane
upow!1Żnienie, pozwalające im jecuaó do
najbliższej stacyi, gdzie mogą nabyć bilet;
którzy zaś wsiądą do pociągu bez uzyskania
upoważnienia od naczelnika stacyi, ścią~ana
hędz.ic podobnie jak dotychczas, opłata pod wÓJna.
= W gł6wnym zarz~dlie stadnin państwowych, z inicyjatywy w.ład,y wojskowej, poruezono sprawę rOZWInięcia hodowli koni
na potrzeby wojskowe w gub. zachodnioh i
Królestwie, gdzie konsyatuje znaozna ilość
ko~nicy i artyleryi. Oddawna ministeryjnm
wOjny wyraża żyozenie rozwijania hodowli koni na zachodnich kresaoh państ'"fo'Wych, celem .n~bywania do oddziałów ozynnych pewnej dośoi koni nu ruiejseu, bez
Jlotrzeby sprowadzania z odległych gub.
Cesal'st~u. Wobec jednak rozwiniętego zamiłowaOl~ do hodowli ras zbytkowych, od'Wolano Się do rady i pomocy ministel'yjum
dóbr państ\Vow~ch, które postanolviło wydelegować komlsyję, zło~onl) z przedstawicieli głównego zarządu stadnin państwo"yob, delegatów ministeryjum wojny i giemia,n bodowców z gubel'~ij zachodnich. i
~role~twa, cele~ podduDll\ rozpatrz~Dlu
srodkow, z~chęcających do hodowh kODl ~a
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Wielkie premij a besplatnel

ECHO

z:
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MUZYCZNE TEATRALNE i ARTYSTY~ZNE

.-......
LI..I

wychodzić będzie

w roku 1890, a siódmym swego istnienia, na warnnkach dotychczasowycb. Zamieszcza ono: po·
wieści, nowelle, dramaty, komedyje, monologi, rozprawy
estetyczne, naukowe,
literackie, sylwetki działaczy
współc7.esnych na wszelkicb niwach sztuki i literatury,
krytyki i sprawozdania wszelkich dziedzin i z różnych
centrów. Noty w dodatku muzycznym czynią zadosvć
wszelk im potrztlbom: pedagogicznym, artyr.tycznym i sa·
lonowym. Są one ltlkkie, w łatwym układzie, oraz powaznicjsze w trudniejszej transkrypcyi, zarówno na fortepian, skrzypce, do śpiewu, jak i do tańca. Zawieraja
one 100 arkus2.y, co obliczone po cenach ksillgarskich-.
I'eprezentuje wartość 20 rubli.
'
Prenumeratllo "Echa/' wynosi W n'arszawie
rocznie rs. 8-półrocznie rs. 4-kwartalnie 1'8. 2 - Na
prowincyi: rocznie rs. lO,-półrocznie rs. 5,-kwartalnie
I'S. 2,50.
Opłacający bezpośrednio w Redakcyi ,za rok
cały z góry, ma prawo do wyboru iednego z poniższ ych

C

r:

WACtA WA HORODYNSKIEGO

LI.J

W

domu W. ZALESKIEGO.

:bo

Posiada znaczny zapas bielizny, koronek,
haftów, wstążek, oraz wyrobów wełnianych,
jedwabnych, włóczkowych i t. p., wykonanych
we własnych pracowniach kierowanych przez
specyjalistów z Warszawy sprowadzonych.

Ceny

możliwie najniższe, stałe.

GWIAZDKĘ..,.

_ _ NA

"BAZAR" poleca w)' borowe trykotaże,
galanteryję i zabawki, które rów·
~.
nież po cenach jak najuiż~'
szych sprzedaje.
"_",i x
V'

(5-4)

PBEMIJÓ\v BEZPL&.TNYCH.
~UGAZYN

TYTUSA KOWALSKIEGO dawniej Juliana Penkali

1. Kom.tletna Encyklopedyja
powszechna S. Orgellll·anda w 13·tu

w

tomach (za zwrotem jedynie 75 kop. za broszurowanie).
2. Premij um nntowe, polegające na
wyborre prze? abonentów nut, którymkolwiek ketalogiem (warszawskiln
lnb mllskiewskim) objętych, za cenę 3 rubli.
Nadto abonenci mogą w zamian tych nut
wybrac ~ partytury operowe na fortepian:
(.Don Juan", .Cyrulik Sewilski", -.Napój
miłosny" ,-i "Hugo noe i").
3.

Album najnow8zych

S
Dziennik Polityczny,

tańców

bezpośrednio

l'ł'al'szauie,

ul. Senatorska,

poleca piękne filtru damskie i
(R. i Fr. 11259)

Ł

~

męzkie, błamy,

10,
oraz skórki.
(3-3)

OW O

Społeczny,

Ekonomiczny i Literacki

wychodzi codziennie, pl'ÓCZ świąt, UJ Warszawie.
wraz z beltll)łatnym sobotnim dodatkiem !)owieściowym

ua karnawał 1890 roku przez L. Lewa ndowskiego przygotowanyc h, mieszczlicych 12 no"'y eh utworów kompozytorów naszych i zagranicznych.

Adresować należy

FUTER

" pod redakcyją II1ŚCISŁA WA GODLEWSKIEGO
Z dniem 1 styllznia 1890 r. rozpoczyna .SŁOWO· dziewiąty rok
swego istnienia i prowadzone będzie nadal w tym samym duchu i kleruukll
przy współprallownictwip. pierwsZOl'Z~dllych sa puhlistyczoych polskich i niensta nnem staraniu o możliwą szybkość jak i do/cładność wszelkich informacyj.
W roku bieżącym stały skład Red "~kp.yi .SŁOWA" wzmocniouy został
tak znakomitą siłą, j,\k .Józef Iieni;;, przez lat 30 redaktor "Ga.ety
WaJ'szawskiej" .
W dniu 2-gim grudnia .SŁOWO" rozpoczlllo druk naj nowszej po·
wieści (w dWó('h tomach)
,

do Re-

Beha, JI7 arszawa, Senatorska.AP. 26.
Jllkeyi

HENRYKA SIENKIEWICZA
pod tytuiam

"B E Z

DOM MICHELSONA, OBOK MAGISTRATU

W pierwszym dodatku powieściowym, jaki ukaże się w rokij
rozpocznie druk przekładu słynnej powieści

6l . .~ I wywabiające lupiez z głowy, a przez łx=c ~

N

~ Q

~g
a=::r:

~ ~

~ --c
~

-..

ro Ji.c
, N ~
~

I

...,

to przyczynające się do utrwalenia
wlos6w.

(Jeny;

C-«

łt::e

~

~ ~

Wyszczotkowanie maszyną kop. 5 ł:::J ~
Ogolenie . . . . • . » 5 tl~
Ogolenie z uczesaniem . ,,10 I ~,,~.
Ostrzyżenie włosów
..
15 1%1 ~
Ostrzyżenie brody. . . ;, 10 ~ ~
-Ostrzyżenie brody i włosów ,,20
Fryzowanie.
.
' " 20 ~
Strzyżenie maszynka. . " 5 c:>

M

-+

lł'ilkie

DOM MICHELSONA OBOK MAGISTRATU

Collinsa pud

tytułem

"KOBIETA. v;r BIELI".
Ut wór ten znakomitego pi~arza angielskiego
a tłómaczoDo go już na wszystkie zyjące języki.

,... DLA.

I

doczekał

sill paruset

wydań,

ZIEUI&.N ....

SŁOWO' prowadzi najobszerniejsly ze wszy8tkieh pism polskich dział ekono·
~iczno-h andlowy, w którym pomieszcza najświeższe sprawozdania t irgol7e z
wazuiejszych rynków ];rajowych i zagranicznych oraz Telegramy handlowe.
o cenach zboża, cukru i t, p. Dział ten pl'owr-dzi Dr. Antoni Donimirski
Zwraca ~ię uwagę, ze "SŁOWO , jako organ naj,vięcej ze wszystkich
dzienników rozpowszechuiony na prowincyi, nadaje się bardzo do pomieszcza·
nia wszelkich firm bandlowycll, ogłoszeń tabrycznych i przemysłowych.
n

" 'al'onki preuuweraty

.SŁOl"A" są lUlstępująee:

w Warszawie: rocznie rB. 9 półrocznie rs. 4 k. 50 kwartalnie rs. 2 k. 25
miesięcznie k. 75. 7.11. odnoszenie do domu 5 kop. miesięcznie.
Na prowiucyi i w Cesarstwie: rocznie rs. 12, półrocznie rs. 6, kwartaluie ra.3.
Zmiana adresu 20 kop. p.,jedynczy numer 5 kop., z dodatkiem 10 kop.
Z powodu roz]loczęcia druku powieści .BEZ DOGMATU' nie w terminie prenumeracyjnym, dla abonentów zamiejscowych otwieramy spesyjalną
prenumeratę na m. grudzieil
b. r. za opłatą na prowincyi i w Oesarstwie
l rs., a zagranicą 1 rs. óO kop •
Wszyscy nowi prenumeratorowie, przyLyw ,\jąey od dnia l·go
styc;;;lals90 roku, otrzyma:P;' początek powieści .BEZ DOGMATU' Cran-

=

co i bez
(Hl

przyszłym

"SŁOWO'

;\ ~ ta§!!Szczotki
NOWOŚĆ!! a
maszynowe ~ ~
.~

DOG M A T U".

żadnej dopłaty.

Redakcyja i Administracyja "SŁOWA n Mazowiecka II, w Warszawie.
(4-2)
/
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....NA PODARKI....
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w Warszawie:

znajdujące się

do nabycia we wszystkich zn8mzniej8zych kSięgarniach:
NowoB6 tego1'oczna: Z KRAINY CZARÓW, M. J. ZALESKIEJ,
cena rs. 2.40 kartonowo n. 2. b) Książki obrazkowe dla dzieci. PRZY.JACIELE DZIATEK kop. 60. DZIATECZKI SIĘ BA WJĄ kop. 60.
NA WAKACYJACH U BABUNI kop. 60. PRZYJEMNOSCI WIEJ·
SKIE kop. 60. BAJARZ POLSKI, wybór bajek ril. 2. BAŚNIE i
PODANIA LUDU POLSKIEGO rs. 1.50. ROK DZIECIĘ,CY . GAWA·
LEWICZA rs. 2 c) Dla dZIeci od lat .5-iu do B·iu. KSIĄZECZKA BABUNI rB. 1.20. POWIASTKI i NAUCZKI fi. 1.2U. TUZIN KOMEDyJ
DLA DZIECI rs 1.50. PRZECHADZKI OJCA Z DZIEĆMI rs. 2 d)
Dla dorastając';}' młodzl·eiy. NA POBRATYMCZEJ ZIEMI n. 2. BOHATER TEBAŃSKI rs. 2. ZIEMIA OGNISTA rB. 2. Robinson Mcksykań·
ISki rs. 2. ŻYCIORYSY ZNAKOMITYCH KRAJOWCÓW 2 tomy po rs.
1.80j POLO W ANIE NA WIELORYBY rs. 2. WYPRAWA PO ZŁOTE
RUNO rs. 2. HISTORVJA POWSZEqHNA W OBRAZACH 3 tomy
po rs. 2.40. ZIEMIA i JEJ MIESZKANCY 3 tomy po rs. 1.80 c) Dla
panaBnek. BLICHTR i ZŁOTO I'S. 2. DZIEWCZĘCE LOSY rs. 2. ZNAKOMITE NIEWIASTY rs. 2. KOPCIUSZEK r8. 1.50. REGINKA r8.2.
f) Dla dorollyeTi MARY J A MALCZEWSKIEGO rs. 2. LIRNIK POLSKI, wybór Poezyj r8. 4. FIZJOGNOMIKA i FRENOLOGJA Lawatera la. 2. g) Ozdobne abecadlmki. ARKA NOEGO rs. 1.20. OD A. DO
Z. Abecadło ozdobne rs. 2. WIELKI ELEMENTARZ POLSKI kop 60
ACH CO ZA PRZEŚLICZNE ABECADŁO rs. 1.
. . . . Katalog gwiazdkowy licznych wydawnictw tejże księgarni
udziela się na żądanie gratis.
Obstalunki na prowincyję wysyłają się franko, jeżeli takowe
wynoszą co najmniej rs. 5.
eR. i Fr. 11676)
(1-1)

Tow arzystwie

Ubezpieczeń

"ROSYJA"

NAJWYZEJ ZATWIERDZONEM w 1881 roku
ł1BEZP~JjJOZJjJN~JjJ:

Kapitałów

na wypadek śmierci.
Pensyj dla wdów.
Kapitałów na starość.
Pensyj na starość.
Posagów dla panien.
Stypendyj dla chłopców.
Dozywotnich dochodów.
r~~~~~~J~J~JJJ~J~~

Ubezpieczeni mają udział w zyskach
Towarzystwa.

Do dnia l-g-o stycznia 1889 roku było ubezpie.
czonych w Tow!lr'zystwie ."Bosyja" 20,107
oliób na sumę I'S. 56,~95,020.
..r"'-"'J'\J"..r~~-

Dywidenda dla ubezpieczonych na rok 1889

~~~~ll~~:r~~

Deklaracyje na ubezpieczenia przyjmuje, jak
również wszelkieg-o rodzaju wiadomości udziela
Zar~ąd W St.Petersbu.rgu (Wielka Morska 13). Jeneralna Bep','e~entacyja
w JI1a,,.s~awie (Marszałkowska. 144), Ol'az
Agentu'l'Y Towarzystwa we wszystkich
miastach Państwa.
B'I'os~ury o ubezpieczeniach życiowych
wydllją
się
i wysytaj:} na żądanie be~
płatnie.

~Z_Z""~A.Z~

Z

~

.

CUKIERNIA
W

I~

PRAW-

iORUŃSKICH PIERNIKÓW.
.
~
[~~ ::Polecając zarazem asortyment łj
LHJ C~KIERKOW CHOINKOWYCH, l!P~as~a . rów- CH)
rtl nleż o wczesne za,mOWlenle SWlątecz- Ił)
~~ nych obsta,lunkow, w zakres eukier- r.~
HJ nicy wchodzących.
(2-1)
~J
~~~~
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DZIWYCH

Warsz.-Wiedeńskiej

i Warsz.-Bydgowskiej

Padaje dó wiad olllośoi, iż nil zasadzie §§ 40 i 90 Ogólnej
Ustawy dla dróg ruskich, począ~szy od dnia 4 (16) kwietnia,
1890 roku i dni następnych, o godzi nie 10 rano, w magazynie
towarów zaległych na stacyi Warszawa, sprzedawane b~dą
przez publiczną licytaoyję townry i bugaże, przybyłe na stncyj~
obu dróg żelaznych do dnia 18 (30) listopada 1889 r. wtącznia
i dotąd przez adl'ceatów nie odeb rane.
Każdy z lioytujących obowiązany jest ztożyó na ręce prowadzącego licytacyj ę rub. ::5. tytułem kaucyi.
Wykaz towarów, zakwalifikowanych na sprzedaź, poc_ąwszy od dnia ~O marca (1 kwietnia) 1890 r., Ilodziennie mo·
że być przejrzany w godzinach biurowych w Wydziale Służby
Ekspedycyjnej d róg żelaznych W a J'U 11 wsko- Wiedeńskiej i Warsza wsko-Bydgowakiej.
W końcu Dyrekcyja nadmieni u, że omawiano towal'y moga
być przez właśoicieli odbierane tylko
do dnia 31 marca (12kwietnia 1890 roku.
(3-1)

lEKCYJE TAŃCA.

Życzący sobif:\
II: początku

wiać adre~y

pJbi erać lel.cyje tańca,
stycznia 1'. p. raczą zostaswoje w księgarni p. F.

Jędrzejewieza.

.Jan

.Jaśuiewicz,

b. członek baletu t"atrów rządowych
(4-1)
w Warszawie.
,

Skład Węgli
Włoozimierza SapińsKiego

I

(Róg alei Aleksaadryjskiej)

wychodZI w każdą sobotę
ROCznie rs. 1 w Warszawie z odnoszeniem.
Rocznie rI. 2 na prowincyi z pl'Zesyłką.
Re dakcyja i Administracyja: Krak.owskie·Przedmieście Je 51.
(R. i Fr. 11846)
(3-1)

. . . . Do
dotącza

eię

dzisieJsze~o

arkusz 28

numeru
pOlTieści

p. t.
"Łord VI.wafeJ· n
przez J. R. Harwoou prz ekład.
z Angielskiego.

Oeny
Korzec węgli kamiennych
grubych 2łO fi. . . . . 85 k.
K!!rzec węgli kamiennych
grubych na. skrzynie 10
korcowe, zamknięte(prze ..
Magistrat Warszawski
ostemplowane) • • • • • 8S t.
Pud koksu (korzec 4 Plldy) • 35 k.
Korzec węgli drzewnych • 1 rs.
Uwaga. Na miasto rozsyła.
liię w
koszach pÓłkorco.vyCh
wagi lilO (l.
(13-1)

Włodzimierza Sapińskie[o

Wynajem Pojazdów
Dom

(R. i Fr. 10881)

W -go

Adama. Gołembowskiego
wprost Poczty

Karety, Powozy, Bryki, Konie
Redaktor i wydawca

Mirosław

Dobrzaliski.
W drukarni E.
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-Jestem rannym ptaszkiem-~zekł-i takim ZB-W1l7e byłem, Wiesz Lordzie, że ptaszek tak postępować
powinien, ohoąc nazbierać robaczkó IV na cały dzień,
'Otóz, eo rano, przed śniadaniem, przeglądam za wsze
-pisma, I w tej oto gazecie znalazłem coś, co mnie
.zmusiło do wysłania mego chłopaka prawie bez czapki, po powóz, Połknąłem na pr~dce kawę, zapłaciłem
podwójny kurs, aby stanąć na 6zas ua kolei-i oto
jestem, A to oto-mówił dalej uuerzajlło ręką w pognieciony papier-to mnio tu sprowadza,
Ulswater w wielu razach podobny do wiel-kieg6 Marlborougha, zachował oały spokój ścigając
tylko wzrokiem poruszenia małego adwokata j nie
'kazując ani obawy, ani ciekawośoi. PrawdopodobnIe
-pod tą najwyższą obojętnością. ukrywała się maska,
-~asłaniaj ąca obawę jakiegoś gl'ożącego mu nieszczęścia.
- Cóź tum masz takiego adwokacie?-rzekł zi~
mno, gdy tymczlłsem adwokat rozkładał dr~ącą ręk!ł
·sO'nieciony papiel'-czekam na rozwiązanie tragedyi,
<>
Tragedyi?.. tak jest -M ilordzie, odgadłeś,
l'zekł Moss, szukając wzrokiem artykułu ... Ach! otóż
.go maruy,
I bez żadnego wstępu, głośno zaczął czytać:
Morderstwo na ulicy Cumberland,
: Mamy nowe szczegóły 00 do straszliwej
."zbrodni spełnionej z tak zimną krwią,Caytelnicy na."si przypominają sobie ....
- Prawdopodobnie-przerwał Ulswater-ale te
nie maw zaszczytu należeć do czyttllników tego pisma, os%czędź mi Mosl!lie nudów słuchania tej gadaniny i powiedz w d wóch słowach, o co chodzi, Tak

?-

Sm'kom pieniądze, nadesłane im przez Ulswatera,
Z temi stu funtami, udadzą się do nowego
świata, aby rozpocząć nowe życie,Australija właściwszą
by była zapewne na przeprowadzenie ich zamiaró,,;
lecz tam mogliby poznać zbiegłego więźnia, włożyć
mu kajdany i ubrać go w żółty kaftan, aż do chwili
skończeni" kary, Ameryka więc była pewniejszą,
·W sZy8tkie zamiary rozbij ały się pl'Zecież o potrzebny
fundusz i to, czy on zostanie przystany na czas
przez Johna Carnak, jak się upierała Ludwika nazywać Lorda Ulswatera, Mocno również ujmowała
umyst Jama kwestyija, kim był doktór Marsh i w jakim
-celu pragnął porozumieć się z Luuwiką, przypuszczał,
że przybył on doLondynu jako postll.niec LOl'da,w celu
odkrycia jego schronienia i wydania. w ręce sprawiedliwości, Podejrzenie to nabrało pewności, skoro na
umówionem miI.Jjscu i
naznal.lzonej godzinie James
E żoną nie zastali doktora przy sJdadzie dl'zewa,
Czekali godzin~-d"ie, doktór się nie ukazał.
Zachorował może, lub udając nienawiść dla Lorda,
grał tylko rolę szpiega Ulswatera, James był tego
przekonania; Ludwika przeoiwnie, utrzymywała, że
słowa Marsha zanadto tchnęły nienawiś<'i/ł, by mogły
.być nieszl.lzere, Dziwiło ją tylko, dlaczego nie stawił
się na schadzkę, której tak gorąco pragnął; dlaczego
nie dotrzymał słowa?
- Spóźniliśmy się o pół godziny Jamie - za.wołata,-ten djabelski człowiek zawsze był niedowieuaj/łcym i drazliwym, Stracił cierpliwość i odszedł
rozgniewany,
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Jam.es wstrząsnął głową.
- Kiedy się ma. ważną do załatwienia spra \vę,
nie zważa się na taką bllg!\telę-odpowiedział.-Twój
doktól" nie miał dobrych względem osoby mojej zamiarów, to widoczne, kochanko, Gdybyśmy przynajmniej wiedzieli, gdzie mieszka?
- Ależ ja \viem-zawołała-Ludwika. Mówił,
że powrllca do hotelu Gruppa.
- Przy której ulicy?

"0

- Mam pl'zy sobie kulendarzyk adresowy, Poszukajmy ... Grupp ... na Arundel-street.
Arundel-stl'eet? to bardzo blisko 1 ztąd.
Biesz kapelusz Luizo, pójdziemy,., tamtą stronę
może się czego dowiemy.
W dziesięć minut potem znajdowali się o dwadzieścia kroków od hotelu Gruppa. Ludwika zatrzy-

mata

si~

nagle,

ściskająo rękę męża.

Czy słyszysz Jamie? czy widzisz tych ludzi
ku nam? Boję się-Loję-może oię poznali?
- Nie bój się-zawołał Sark spolcojnie.-To
nie policyja. Zdarzył się zapewne jakiś wypadek.
Cofnijmy się troszkę i dozwólmy im przejść.
-

idących

Tłum

mężczyzn
15łożony z nadbrzeżnyeh włó
uliczników, kobiet i dzieci, tłoczył się w ulicy idącej od rz.eki, Środkiem, ,czterech ludzi, z których dwóch dozorców nadbrzeża, niodo na noszach
jakiś przedmiot, okryty szarem płótnemi
grube
krople błotnistej -wody spadały z noszy na bruk ulicy. Pięćdziesiąt osób mówiło na raz, krzyczl}c, woczęgów,

1aj'łC, giestykulująo.

Anglii. Policyja utrzymywała, że to jest niepodobień
stwemi byly w Australii \vydane rozkazy, aby nie 'dozwolić im wsiąść na okręt, tu zaś śledzono przybywający_ch, aby uwięzić Sarka. Przekonałem się .Milordzie,.
że poruszyłeś wszystkie sprężyny, nie uWlIŻając za
potl'zebne zawiadomić mnio o tern.
Właściciel zamku skinął potakująco głową. Moss
mówił dalej.
- Otóż kilku z moich ludzi
chociat do polioyi nie należy-wie jednak wiele rzeczy i niepodziela opinii Scotlllnd Yardu co do tego przedmiotu. Wpraw-dzie nie widziano dotąd Sarka, ale
żonę jego spotkał w Clapham, przed kilkoma dniami, jeden z zuchów, który teraz siedzi w kozie za.
jakąś
uliczną bijatykę.
W czasie prooesu Jamesa
Sark, chłopak ten znajdował się IV sali slłdowej i pamięta dobrze jego żonę, gdy zemdlała pl'zy czytaniu
wyroku.
CIapLam? nieprawdopodobne miejsce dla
Ludwiki Sark! Czyżby umieścita się w jakim znakomitym domu, jako bona do dzieci? Albo moze Sark
ukrył się pod przebraniem jednego z członków towarzystwa wBtrzemięiliwości? - UIswater mówił to
tonem sardonicznym i obojętnym.-I to już wszystko, c~
wiesz panie Moss?-dokończył.
Spostrzegł zapewne po wyrazie twarzy adwokatu, ze nie położył jeszoze na stołe atutu, leoz zacho wllł go na koniec.
Moss przez ch wilę milczał; potem zagłębił rękC;?
W kieszeni' i wyciągnął z niej zmiętoszoną gazetę.
świeżo wyszłą z rąk drukarza.
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