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W każdą Niedz:ielę

eksped~' cyja główna

wraz: z: oddz:ielnym

w oficynie domu p. Ka-

tarzyńskiego obok Magistra~u,-~g14~szeni~\ IU'Zrjmllją: w Piot~

stałym

Dodatkiem

o

kończący In się !~wa1'

tale, p1'osimy uprzejmie.. dla un01'mowania nakładu "Tygodnia" na f'ok 1896,
o wczesne zapisywanie się na listę abonent6w naszych od Nowego Rok~t.
P1'enu1ne1'ata, po za Piot1'kowe1n, wynosi tylko 7'S, 1 !wp, 20; w Piotrkowie
kop, 80 ktva1'talnie,
JVszyscy nowi p1'enume1'atM'owie, bezwzględu na to, za jal~i czas uiszczą z 067'y należną p1'zedpłatę (za kwa1'tal lub
więcej),

otrzymają

początek

bezpła tnie

cały

d1'ukującej się

obecnie w dodatkach naszych Po-vvieści, Nowi p,'en1tmm'atM'owie, składający z góry
całoroczną na 7', 1896 p,'zedplatę,
otrzymają nadto
tegM'oczny NnD'ler
Q-w iazdko~y wraz z kalenda1'zem
(choćby nie należeli do katego1'yj os6b,
kt6rym, według naszych ogłoszeń, numel'
ten corocznie 1'Qzsyłamy),

Robotnicy i Fabrykanci
w

Łodzi.

W ostatnich czasach, w stosunkach do fabrykantów zaszły liczne zmiany, ulepszając byt pierwszych. Nie tak jeszcze dawno fabrykant nie
zwil!:zany z robotnikiem żadnI!: umową piśmiennI!:
wynagradzał go jedynie na zasadzie ustnej umowy, zawartej z robotnikiem przez majstra, który był wyłl!:cznym jego panem, Majstl'Owie,
cudzoziemcy, obkładali robotnika dowolnie
lwrami, wydalali z fabryki wedle własnego
widzimisię, słowem
częstokroć wyzyskiwali go
niemiłosiernie.
Pokrzywdzony robotnik nie
miał
możnosCl
poszukiwać
swych pretensyj, nie mając naj mniejszego dowodu w ręku,
któfyby regulował jego stosunek do fabrykanta.
Od r. 1892 pojawia się szereg rozporządzeń
rządowych, biorących robotnika w opiekę. Fabrykantów zniewolono do opracowania regulaminów,
które wszechstronnie, punkt po punkcie oznaczyły
wzajemny ich stosunek do robotników; tych ostatnich zaopatrzono w książki fa bryczne do zapisywania
zarobków, kar nakładanych za przewinienia, wypłat czynionych stosownie do jasno określonej
umowy. Książeczki te stanowią rodzaj kont!'aktu
zawartego między pracownikiem i pracodawcą,.
OVrócz tego, wydalano z fabryk mnjstrów, nie
władajlllcych rosyjskim lub polskim językiem.
Miejscowy oddział "popierania ruskiego handlu
i przemysłu", pierwszy w całem Państwie unormował dzie{\ roboczy. Po za tem, wyuano szereg
rozporządzeń ochraniających robotników od niE\szczęśliwych wypadków i zniewolono fabrykantów
do utrzymywania przy fabrykaCh felczerów i lekarzy w stosunku do liczby robotników.
Nakoltiec zastosowano zbiorowe ubezpieczeuia
robotników od nie,>zczęśliwych wypadków. Środek
ten zastosowano we wszystkich nieomal fabrykach łódzkich z małemi wyjątkami, a obecnie

Powieściowym,

Prenumeratę przyjmują: w Piotrkowie ~iuro R~dakc'y;i i.obie
ksiegarnie' w Łodzi ksieO'amie Schatke, FIschera l Kohnsklego,
Prócz tego,
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~O

kowie Redakcyja "Tygodma" l oble kSlęgarme; W WarszawIe
Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8; w Częstochowie W. Komornicki.
~raz takież biuro pod firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej "Raj- » Będzinie
» Janiszewski Stan.
chman i S-kaLl); w Łodzi "Biuro Dzienników" B, Londyńskiego, » Brzezinach
» Adam Mazowita.
'lawadzka 12; wreszeie wymienione obok agentury w miast.ach » Dąbrowie
» Waligórski Ka.rol.
powiatowych gubm'nii piotrkowskiej.
» Jermułowicz.
» Sosnowcu

P1'zypominając

OGł,OSZF.NU,

Za ogłosl!:enie l-razowe k. 8
od jednoszpaltowego wiersza
petitu. Za ogłoszenia kilkal krotne - po k. 5. oc! wieri sza. Za rekla1l!y i Ilekr~logj, I I
Ii oraz ogłoszenw zagramczne
iJO k. 10 od wiersza.-Za ogłoszenia, reklamy i nekrologi na
l-ej stronie IJO k.20 od wiersza petitu.
(Jeden wiersz szerokości strony=
I 4- wierszom jt:d~~~p~~

jest już :~ I,000 robotników łódzkich ubezpieczonych IV Towarzystwie "Rosyj a" ; ogólna zaś liczba
robotników łódzkich, ubezpieczonych od nieszczę
śliwych wypadków, wynosi około r>O,OOO ludzi.
Każdy z robotników na wypadek nieszczęścia,
ubezpieczony jest na sumę :2000 razy przewyższa
jącą jego dzienny zarobek. Premija ubezpieczenia płaci za niego fabryka z własnych funduszów. Jeżeli nieszczęśliwy wypadek zdurzy się,
czy to z winy fabryki, czy z własn ej nieostrożno
ści robotnika, czy też pod działaniem siły wyż
szej, robotnik okaleczony ma prawo do wynagrodz enia za zmniejszenie jego zdolności do pracy
w nast\lPującym stosunku: w razie śmierci robotnika całą ubezpieczonI!: na jego rzecz sumę
otrzymuje pozostała po nim rodzina t. j. żona,
dzieci do lat t b i starsze, jeżeli zdrowie ich lub
kalectwo nie pozwalają im własnlll pmclj, zarabiać
na życie, lub rodzice, jeżeli w skutek starości nie
mogą już pracować na siebie. Jeżeli oprócz zmarłego jest jeszcze więcej dzieci, które utrzymywały
rodziców to ci ostatni otrzymują tylko połowę
zaasekurowanej sumy. Również połowę tej sumy
otrzymuj 1lI l\rewni zmarłego, jeśli jako sieroty
nieletnie znajdowały się na jego opiece. Jeżeli
niema spadkobierców, fabrykant płaci tylko 10%
na pogt,zeb zmarłego od zaasekurowanej na jego
rzecz sumy.
Jeśli robotnik dotknięty nieszczęśliwym wypadkiem traci najzupełniej zdolność do. dalszej
pracy otrzymuje również całkowitą, ubezpleczoul!:
sumę;' w razie przeciwnym-stosownie do rozm~a
ru kalectwa otrzymuje od b O/ o-2bOfo z ubezpIeczonej dla niego sumy.
Lekkie okaleczenia, nie pozbawiaj lilce zdolności
do pracy, nie dajlII prawa do wyuagrodzenia.
P.
-K:.~--

Z Miasta i Okolic.
-- Wiadomości kościelne, We wtorek,
8 grudnia, w kościele po-Bernardyńskim rozpoczyna się odpust Niepokalanego Poczęcia
Matki Bożej, trwający przez całą oktawę.
Nieszpory, poczynając od poniedziałku, rozpoczynać się będą o god. 5· ej po południu
codziennie.
W tymże kościele od dwóch tygodni rozpoczał swoje istnienie nowy chór amatorski,
złożo~y z osób muzykalnych, w liczbie 40,
pod kierunkiem znanego w mieście pianisty,
pana Aleksego Benduskiego,
Kościół po-Bernardyński, pomimo pory zimowej, wciąż się odnawia wewnątrz, Obecnie miejscowy pozłotnik Edmund Sakowski
złoci już czwarty ołtarz,
Przy odnawianiu
ołtarza Św. Anny, na sl'ebrnej sukience tej
świętej, z lewej strony, istnieje następujący
z przed 160 laty ciekawy napis:
1)to ohfial'Uje Maciei Kołbieski mieszczanin
"Piotrkowski i Gagnieszka gmałżonka jego
,,1694 r." - a dalej: "restaurata 1734 a 24
"Iunii" .
- Koncert amatOl'ski. Miłą niespodziankę sprawił nam czwartkowy koncert,

W. Grass.
" Tomaszowie" J. Sochaczewska.
Hipolit Olszewski.
» Rawie
»
Myśliński Feliks.
Sklep Stowarzysze.
"Radomsku
nia Spożywczego.

w Łasku

»{

urządzony staraniem pp. Kailskiego i D~t.
kiewicza na rzecz T - wa DobroczynuosCl.
Na wypełnienie obfitego a urozmaiconego
proO'ramu złożyłv się wyłącznie siły miejsc()~e zkąd nadż'ieja, iż tego rodzaju wieczory mt;zykaln.e, przy dOb,rycb, chę~iach ~~~.
torów, będzlemy moglI mlewa c częs~leJ.
Tymczasem musimy tu pl'ZedewRzystklem
zaznaczyć nowy a cenny w szeregu naszych
artystów i amatorów nabytek w osobie panny Chotkowskiej, której silny, dźwięczny,
o bardzo sympatycznem brzmieniu i doskonale ustawiony głos, wyrazistą dykcyję,
i wiele danych na śpiewaczkę koloraturową, pierwszy raz m,ieliśruy spos.obnoś? ocenić z estl'ady, DebIUt ten pOWiódł Się doskonale, zarówno w duetach Mozarta (Don
Juan) i ~[olliuszki (Cyganie) jak i w rolach,
z których uryja z Królowej Sabby i nadpro"'ramowe "Zapóźno" Maszyńskiego podob~ły sie niezmiel'uie,-Zawsze chetnie na
każde śpi~szacy wezwanie pau Brandt i tym
razem dał uam dwa z właściwą sobie powag~ i nieposzlakowaną CZ!stości~ inton~.
cyi wykonane nuruera: mesta.rzeJący SIę
koncert 9-ty Beriot'a i Tirindellego mało
znane a prześliczne, pełne figlarnej f~ntazyi
"Pasquinade i Cappricio", - UtaleDtowa~a
amatorka pani Grabowska, tak rzadko mestety dająca nam si~ słyszeć, z niepor~w
nanym wdziękiem wypowiedziała "Mój wal:
czyk" Gawalewicza, a po pełnym poezyl
wierszu Jankowskiego "Matka" dorzuciła,
w zamian za oklaski, jesz.cze jeduą pełną
finezyi i wdzięku deklamacyję, - Znaczną część koncertu
wypełnił
sympatyczny śpiew p. Tadesza Kańskiego, który
oprócz wyżej wymienionych duetów z panną

Chotkowską

odśpiewał

śliczną

aryję

z Carmeny (Torreador) oraz dwie zorze i Lirnika Moniuszki.-Program urozmaiciło trio
na skrzypce, fishanuoniję i fortepian (Faust)
wykonane przez pp, Benduskiego, Brandta
i Kańskiego, Wytrawny a zawsze chętny
nasz akompaniator p, Benduski oraz towarzysząca córce i p, Brandtowi na fortepianie
pani Chotkowska dopełnili całości, a publiczność, niewiadomo czemu muiej licznie niź
zwykle zebrana, opuszczała salę z prawdziwem zadowoleniem,
-

Podobno lIa IteWno tym razem przydo nas p. Wołowski na trzy przedstawienia w dd, 9, 10 i 11 b, m, i przedstawi nam 3 zupełne dla nas nowości: Komedyję pomyłek Szekspira,
Miłost7ct Sznitzera i Hr. Oczko Schontana, Sława sumiennego kierownika sceny, którą pozyskał
sobie p. Wołowski w Łodzi i Warszawie t
oraz poważne traktowanie sztuki dają nam
nadzieję, że teatr zapełni się po brzegi.

jeżdża

-

Sl\I'zynki Itocztowe. W swoim czasie
brak w naszem mieście
skrzynek pocztowych w niektórych bardziej
ożywionych punktach miasta. Miejscowy zazaznaczaliśmy

~

TYDZIEN

2
rząd

pocztowo-telegraficzny, dbały WidO- 1 Dnia 21 listopada w sali teatralnej miejcznie o wygodę mieszkańców, wyjednał po- scowej resursy udbyłn się na korzyść niezamnożenie wzmiankowanych skrzynek i po- możnych uczniów szkoły realnej w Sosnozawieszał je
w miejscach wl:lkazanych, wcn amatorskie przedstawienie. Grllno tny
a mianowicie: obok hotelu Krakowskiego, jednoaktówki: "Na ulicy" Szymanowskiego,
ua ulicy "Sławialiskiej" i w alei Aleksan- "Na wędkę" Walewskiego i "Łobzowianie".
dryjskiej.
Star/mną i bez zarzutu grę amatorów i ama- Z Tomaszowa rawskiego korespon- torek z Sosnowca hucznie oklaskiwano_
dent nasz pi.sz~: U n~s ,:..ied~ym t:ygoc1~i~
W nastqpną sobl)tę d. 28 listopada w tejże
~w~ ~oncelty ... _ Nie rob _c~y~el.mkn tilk samej sali na korzyść niezamożnycb uczzdzlwlonycb ocz~, po~łuchaJ raczeJ komen- niów szkoły sztygarów danem było przez
tarza. Otóż zJecbnh do. nas pp. Alfons amatorów z Sielca drugie przedsta wienie na
Brand~ znany ~krzypek l Tadeusz La- które złożyły się trzy jednoaktówki: r,ciotka
go~~kl bar~tolllsta? artysta opery lwow- nar wydaniul.l Blizińskiego, 7) Wycieczka za
sk_leJ:':. Pomeważ Jednak, z . powodu, od- gmnicę" Z,dewskiego i 7)Blażek opf}tany"
wledzaJącyc_b na~ często mętow ~rtys~y?Z- Anczyca.-Staranna reżyseryja p. M. i don~cb, od~oslmy ~Ię d? tego r.odzaJu gOSCI z borowa gra amatorów zachwycały publiwlel.ką llI~ufnoś.clą, _WięC na ~lerwszym kon~ czność która szczelnie zapełniła sale te acerCie, .m!mo ze .Dle pr.zestaJemy .narzekac t1'3lna.'
•
na prózmę długich wieczorÓw zimowych,
•
..
'.,'_
mimo że żony nasze i córki uważają się za
'~ogóle tez .~szy~tkl.m .. plzYJmu~ącY!"ll
"żywcem pogl'zebaue", sala świeciła pust- ud~la~ w, tyc~ p~ zedst~wleD1~~h ?al~z~ Się
karni. Kiedy jednakże, panowie ci dali sie szczme uznal11e. za podJęte .stal ame l pucę·
słyszeć, zawstydzeni uprosiliśmy ich, o za: M~zur n~ sceme w kosty.)uma?h k~akow
produkowanie się powtórne i oto jest histo- sk_Ich,.. pIZy sz:u.cznem OŚWIetlenIU ~Hz:dstaryja owego drugiego koncertu, który zapeł- Wlał SIę wyboIllIe.
P10b s.
niwszy na ten raz salę, takie dodatnie pozo- Naczelnik poczt i telegl'afów okl'~
sta~i~ wrażenie, ~eśmy. od k?l1certantów gu wal'szawskiego pisze do Re;laktora
wZI.ęh przyl'zeczeUle odwledzel11a nas pono- "Tygodnia" pod dniem 16 listopada s. st. za
wllle.
I'I! 22005 co następuje:
We wtorek ubiegły obchodziliśmy 25 letni
"W X! 41 7)Tygodnia" z dnia 11 paździer
jubileusz zaslużonego lekarza tutejszego
nika
1'. b. pomieszczony został artykuł, jakoD-ra Jana Rode, który przyjecbawszy do
by
mieszkańcy Sosnowca uważali za konienas dwudziesto paroletnim młodzieńcem, POtrafił odrazu stanąć w poważnym stosunku czne pomnożenie ilości skrzynek pocztudo szczytnie pojętego zadania lekarza i od- wych; bowiem obecnie istniejąca jedna tylko
skrzynka, ulokowana przy d worcu kolejotąd przez ciąg lat 25-ciu na chwilę nie zbowym, nie może zadość czynić potrzebom liczył z wytkniętej raz drogi, wytrwale stocznej ludności fabrycznej, rozrzuconej na
jąc na posterunku. To też uroczystość jubileuszowa znalazła · radosne ecbo we wszy- przestrzeni kilku wiorst. Zachodzi więc kostkich warstwacb ludności tutejszej, a ucze- nieczność zawi eszenia kilku jeszcze takich
stnicy, urządzonego na cześć jubilata w klu- skrzynek, cbociażby przy fabrykacb, zatrubie miejskim bankietu, wydawali się jedną dniających tysiące robotników.
przejętą radosnem uczuciem rodziną.
"Wskutek powyższego, mam honor zakoO godzinie pierwszej po północy odwołano munikować W-mu panu, że w Sosnowcu
jubilata do łoża walczącej ze śmiercią Sa- istnieją cztery skrzynki pocztowe, z którycb
lomei z Colmów Halpernowej, której zgon trzy zawieszone zostały przy dworcu kolejooprócz rodziny osierocił liczny zastęp nędzy, wym, gdzie mieści się kantor pocztowo-telewspieranej przez nieboszczkę zarówno wśród graficzny, jedna od strony platformy, druga
żydów jak chrześcijan.
przy drzwiach głównych od strony Sosnow- Dwa illllatol'skie przeclstł\wieniil. ca i trzecia w sali pasażerskiej; czwarta zaś
Z Sielca pod Sosnowcem, korespondent nasz skrzynka zamieszczoną została w samym
donosi :
środku osady, przy domu N ejgehauera.

TOIO-VV-O
Skoro tylko światło gazowe rozjaśniło nasze posępne usposobienie, wlewając w nie
potok .\.uerowskiego światła, wnet i życie
umysłowe rozbudziło się z niebywałą energiją: wszystkie naraz instytucyje nasze, i te
pleśnią z dawnych, gnuśnycb dni pokryte i
owe zaledwie kiełkujące poszły w zawody,
która z nich więcej życia wykaże, bardziej
energicznie działalność swoją zaznaczy.
Przycichly plotki i ploteczki, zaprzepaści
ły się komeraże, a ludek z nad Strawy z
małomiasteczkowej skorupy wychodzi powoli. Wprawdzie tu i owdzie jeszcze przy
kufelkach piwa zakostniali prowincyjonaliści wecują na nice tycb, którzy cośkolwiek
czynić usiłują, lecz czynią to już półgęb
kiem, nie tak ja.k dawniej, kiedy pierwsze
skrzypce w mieście trzymali_ Nikt też nie
zwraca na nich uwagi.
Młodzież płci ob~jga, pod kierunkiem
tych średniaków, co jeszcze wcale nie mają
ochoty zaliczać się do weteranów, zajęta duSzą i ciałem teatrem, ani słuchać nie chce o
ploteczkach i skandalikach, które ją ongi,
za panowania egipskich ciemności roznamiętniały; ojcowie zaś miasta zafrasowani
dolą powołanych świeżo do życia instytucyj
nie mają czasu na bzdurstwa i bezmyślną
paplaninę. A wszystko to może sprawiło owe
ożywcze światło, bez którego gdy na zewnątrz głupio, to 'IV duszy ciemno.

Ale i na słońcu bywają plamy, budzące
niepokój w mózgach astronom6w, co się stanie skoro źródło światła i ciepła zamarznie?
Zanim to atoli nastąpi to i Strawa uregulowaną zostanie; miasteczko nasze, uzdrowotnione, przemieni się w eden na ziemi; przestaną nas trapić tyfusy i influenzy, a hoże
dziewoje nasze ze zdrowia i nrody zasłyną
po wszem kraju. Tylko .. , co wówczas czynić będą lekarze nasi?-A no, poprzemieniają się w dzicnnikarzy, boć t.o najłatwiej
przecież. Bierze się po Pl'ostu arkusz papieru, stalówkę i bezdenny kałamarz atramentu,
a o treść korespondencyi mniejsza... Temu
się nawymyśla od "niedołęgów", tamtemu
od 7)upartycb". jeszcze owemu od 7)arbitralnych"; domiesza się do tego trochę plot.ek,
trocbę cyfr, którycbby sam dyjabeł nie
sprawdził i-mikstura gotowa. A że dziennikarzowi wolno pisać nawet o tern, czego
sam nie rozumie, więc lekarze śmiało często
wać mogą czytelników rozprawami o kwestyjach prawnych; prawnicy zaś, aby nie
zostać w tyle, wypracują elaboraty o akuszeryi i .. , jakoś to będzie. Nic łatwiej
szego, jak zawrócić komu w głowie podpisem 7)D-r." pod t.akiem wypracowaniem.
A czy to będzie 7)doktór" prawa czy medycyny-efekt ten sam.
Trudniej za to przyjdzie nam pogodzić się
z kolejami naszemi, które raz po raz tłuką
wagony na p<:>tęgę, jakby to nie przymierzając były jajka do bab wielkanocnych, a
pasażerowie mieli kości i muskuły z gutaperki!.. Jeżeli tak dalej pójdzie, wynalazek

48

" Według opinii naczelnika pocztowo-telegraficznego biura w Sosnowcu, cztery te
skrzynki aż nadto wystarczają nil obecne
potrzeby mieszkańców tej oiady. Rozmie·
szczanie skrzynek pocztowycb przy ludniejszych fa brykach w chwili obecnej nie może
być uskutecznione, dla braku odpowiedniej
HOflci służby, któraby wyjmowała korespondencyję pocztową ze skrzynek i dostarczała
ją na pocztę. Przytem Sosnowiec niema ści
~le oznaczonych granic ani też nie posiada
bruków, wskutek czego wybieranie listów
ze skrzynek pocztowyrh, przy pomocy pieszych posługaczy nie da się wykonać, zwła
szcza gdy wiele fabryk oddalollych jest od
biura pocztowo - telegraficznego od 2 do 5
wiorst".
Wobec trzech skrzynek pocztowych na
dworcu kolejowym a jednej tylko w środ
ku osady, korespondent nasz miał prawo żalić si~ na brak tych skrzynek.
Brak ten znaczniejszej liczbie mieszkań
ców S.)snowca niewątpliwie daje się bardzo we zllaki.
Redakcyja.
-- Komisanci ł6dzcy w niemałym stopniu przyczyniają się do zdY8kredytowania
wyrobów tamtejszych f:\brykantów na rynkach Cesarstwa. Panowie ci przybyłego do
Łodzi po raz pierwszy kupca prowadzą zwykle do podrzędnych fabryk, gdzie za drogie
pieniądze dostaje on towar lichy_ Solidni
fabrykanci łódzcy powinniby zorganizować
biuro komisowe, uposażone w agentów uczciwycb i znającycb się na rzeczy.
-- Tenit· amatol'ski. W Łodzi w zakła
dach szeiblerowskich, w sali zabaw na Księ
żym Młynie, grono amatorów, złożone z oficyjalistów i członków personelu technicznego zakładów, ouegrało teatr amatorski dla
robotników fabrycznycb. Widowisko było
bezpłatne, Godne naśladowania!
- Nil ochl·onkę. Z przedstawienia danego w teatrze 7) Victoryja" w Łodzi, na dochód pierwszcj ochronki dla dzieci, zebrano
czystego dochodu 616 rs.
Dobl'owolni ureszhmci.
"Gazeta
Warszawska" donosi, jakoby w niektórych
fabrykach łódzkich trzymano specyjalnych
agentów od siedzenia w kozie. Są to panowie związani aktem rejentalnym jako z!l.rząów, którym zainaugurował sili
dziewiętnasty, stanie siq jedną

u nas wiek
z form najIDodniejszego samobójstwa, w stylu ... dekadenckim. Ci zaś śmiertelnicy, którzy o dekatentyzmie i innycb izmach nic nie sły
szeli, po staremu wędrować będą "per pedes apostolorum", lub dadzą pierwszeństwo
samocbodom lub welocypedom.
Oto jeden z przemysłowców naszycb_ .. maluczko, a otrzyma koncesyję na samochody,
czy tam r,samojazdy mechaniczne", Podobno
ten środek lokomocyi przedstawia wszelkie
bezpieczeństwo, bo albo zupełnie odmawia
posłuszeństwa, gdy mu staną na drodze kamienie, lub jaka Sabara, albo też po gładkiej
drodze pędzi niby cyklista na rowerze. Że
zaś jeszcze prawie ' żaden z cyklistów ?lap1'a'Wdf} karku nie skręcił (guzy i potłncze
nia nie liczą się), możemy więc być spokojni,
iż pod koniec wieku, coraz lepszych wynalazków, nie powrócimy do starej lokomotywy
i wagonów.
Zresztą moźe i na kol~jach po siedmiu latach chudych, nastąpią lata tłuste, w których dobrze płatni i w dostatecznej liczbie
facbowo uzdolnieni a.genci kolejowi czuwać
będą pilnie nad całością naszych kości i
mózgownic. Tymczasem atoli wartoby wozić kolejami naszycb "ptaków niebieskich",
co to ni sieją ni orzą, a przecież porastają w
piórka i tłuszcz.
Bo i my mamy swoich ptaszków niebieskich,-a jakże! Opierzenie ich siwo-buro-rudawe, często gęsto na wierzchołku głowy
wyłysiałe. Gnieżdżą się one po norach, wul-
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dzający domami, fabrykami i t. p. Obowią
zki ich spełnia zupełnie kto inny; oni zaś
obowiazani sa tylko odsiedzieć koze w J'azie, gdyby zarządzający int('rcsem de facto
skazany na nią został.
-- O~I'ód miejski w Łodzi stał się nakoniec faktem. Nowy park spllccrowy wytkni~ty został prawie w środku miasta na
przestrzeni 6,467 sąż. kwad. Drzew, krzewów i innych roślin posadzono f,koło 7,000,
Ogólny koszt urządzenia parku wyniósł
8,600 rs. nie licząc kilku tysięcy rubli, wydanych na kratę żelazną, okalającą ogród.
Dozór nad parkiem powierzono wykwalifikowanemu ogrodnikowi, któremu dodano
ollpowiednią pomoc. Pierwsze drzewo posadził pau Gubernator Piotrkowski, radca tajny K. K. Miller.
- Szkoła dla kueh,u'ek otworzoną bę
dzie podobno w Łodzi W niedalekiej przyszłośei.

.- Pln,ity łódzkie najbardziej dały się
we znaki szewcom, stolarzom i innym rzemieślnikom, którzy z różnych stron ściągnę
li do Łodzi za dobrych czasów. Połnżenie
ich, powinno być przestrogą dla wielu,
którzy słysząc o łódzkich milijonach ciągną
nieopatrznie do osła wion~j Łodzi po fortnnę,
a znajdują często nędzę ...
- Poźm'. W Łodzi sp"liły się ruchomości w magazynie ubiorów męzkich Bornsteina. Straty znaczne.
- Szpital fnbl'yezlI)' otworzony zosłanie
w Łodzi w pierwszych dniach b. m. Szpital
urządzony został kosztem miejscowych fabrykantów na HO łóżek.
- KOI'espondeucyja z Łodzi kilka lat
temu czytywane były jak wogóle korespondencyje z innych miast kraju. Obecnie we
wszystkich prawie gazetach pojawiają obszerne listy z bawełnianego grodu i stają się
one coraz bardziej zaciekawiającemi. Szczególnie chciwie korespondencyje te czytywane bywają przez tych, którzy radziby jaknajprędzej dorobić się grosza. Jadą więc do
Łodzi różni poszukiwacze złota, lecz nader
szybko znajdują tam rozczarowanie. Konkurenr.yja, wywołana przez napływ tego 1'0,
dzaju indywiduów, pozwala jednym bogacić
się szybko, innych zaś całkiem ruj~1Uje. i wY,koleja. Dowodem tego - ostatllle łodzkle
go knajpach i knajpeczkach, w najbardziej
zacisznym ich kąciku, a żyją pewnem gatunkiem żółtodziobych piskląt, wylęgłych po
kantorach i kancelaryjach i zaledwie opierzonych, lub tłustemi barankami w rodzaju
mamusinych synków, którym papa zbyt
wsześnie zostawił fortunkę. "Ptaki niebieskie" na żel' wychodzą zwykle po nocy, sło
wiczem pieniem wabią pisklęta i baranków
do nór swoich, a zwabionych łupią w karcięta dopóty, dopóki nie oskubią naiwnych
do ostatniego piórka, lub kłaczka wełny ojcowskiej. Ogolonych puszczają na wolę wiatrów; sami zaś lecą po nowy żel'.
Ale bądźmy dobrej myśli, ruch umysłowy,
o którym mowa na początku, ogarnie i owe
sfery, zawstydzi je i upokorzy; ptaki niebieskie nie znajdą u nas żeru i odlecą w dalekie krainy. Gdyby tak jeszcze w owe krainy odleciały z niemi i stare gąsiory, wodzą
ce młodzież naszą po manowcach rozpusty,
zaśpiewalibyśmy im na pożegnanie pieśń radosną·

I bez tego atQli poradzimy sobie jakoś,
aby dobrze zgodnie i spokojnie było. Sowy,
puszczyki i inne gawrony, kraczące nad kołyską nowonarodzonych instytucyj naszych
umilkną, a te niemowlęta nasze wyrosną da
Bóg, w hożych młodzianów!
Janek.
----~~c<»~-----
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świadomi rzeczy
przepowiadają, że może być jeszcze gorzej.
Utrzymują oni, że Łodzi grozi olbrzymi kry-

przesilenie ekonomiczne, a

zys, po którym powstanie odrodzona, ale
kosztem wielu ofiar. Ostrzeżenie to nie zawadzi.
- Zemsta. W jednym z kantorów przemysłowych w Łodzi pracowała urodziwa
p. W., b. nauczycielka, w charakterze zarzą
dzającej oddziałem iellskim. Dysponent zakładu, człowiek żonaty, zaczął sili jej nar1.Ucać ze swojemi względami; gdy ta nie zwracała na niego uwagi, oskarżywszy ją przez
zemstę przed ' pryncypałem, wyrobił biednej
uwolnienie od obowiazków.
I co mamy myśleć o'podobnym pa nu dysponencie, H tcm wi~cej o jego pryncypale? ..
Stosunki takie należą podobno do uader powszednich w łódzkich zakładach przemysło
wych.
- Polowilnin. Dnia 29 z. m. odbyło się
polowanie w .Mierzynie u p. Bronikowskiegu
w 11 strzełb. Ubito na nim 130 zajęcy i 15
kuropatw. Najwięcej zwierzyny położyli
pp. A. B. i S. L. - W dniu zaś 31 z. m. i l
b. m. miało miejsce polowanie w Mniewie
w pow. kolskim gub. Kaliskiej u p. Zielonki.
Ubito w 15 strzelb 198 zajęcy i 50 kuropatw.
Najwięcej zwierzyny położyli pp. G. S. i M. S.
- Pohezki bankowe dla rolników.
Obywatele ziemscy w gub. piotrkowskiej,
zamieszkali w okolicach Łodzi po większej
części udll:ią si~ do oddziałów banku Pań
stwa w Piotrkowie lub 'l'omaszowie, gdy
idzie o pożyczkę pod zastaw zboża w ziarnie. Dzieje się to na mocy powszechnie ustalonego mniemania, jakoby oddział banku
państwa w Łodzi zajęty był wyłącznie operacyjami w mieście. Tymczasem w r. z. oddział łódzki wydał takich pożyczek 43 na
ogólną sumę 72,000 rs.
- Balik gÓI·niczy. "Pet. Wied." donoszą, jakoby pośród więkBzych przemysłow
ców górniczych powstał projekt założenia
specyjalnego banku gómiczego, który udzielałby pożyczek na zakłady i przedsiębior
stwa górnicze.
- Posiedzenie ,.'ezydy.ium do spraw
gÓl'niczych odbyło się w piątek ubiegły
w Kielcach, pod prezydencyją Naczelnika
Zachodniego ogr<igu górniczego p. Choro·
szewskiego,
- Zjazd górniczy w Warszawie rozpocznie posiedzenia śwoje 10 b. m. Zjazd zapowiada się bal'dzo liczny. Dotychczas zgło
siło się już 100 uczestników.
- Sąd pokoju w Zgiel'zu. Mieszkańcy
Zgierza, doty~hczas w sprawach sądowych
zmuszeni byli jeździć do Łodzi, do sądu pokoju III rewiru_ Obecnie władze sądowe wydaly polecenie, aby sędzia pokoju VII rewiru m. Łodzi jeździł raz na tydzień do Zgierza dla sądzenia spraw tamtejszych. Na pomieszczenie sądu w Zgierzu wyznaczono
770 rs. rocznie. Koszt ten pokryją obywatele miejscowi.
- Licytacy.ia. Dnia 29 b. m. odbędzie
się w magistracie łódzkim licytacyj a na zabrukowanie nowego placu targowego przy
ulicy Przejazd, na co przeznaczono 2,732 rs.
54 kopiejki.
- Św. Bar'har'a obchodzoną była w zeszły piątek w okręgu sosnowickim solennemi nabożeństwami i wstrzymaniem pracy
w kopalniach. Nabożeństwa w Dąbrowie
odprawiano w podziemiach kopalni węgla.
- lUol'del'stwo. Włościanie powiatu bę
dzińskiego ze wsi Gniazdów, Piotr Lis i brat
jego Jan, po pijanemu poranili ciężko 70 letniego starca Antoniego Starczewskiego.
Starczewski wkrótce zmal·ł. Ciało zamordowanego, złoczyńcy wrzucili do jamy ustępo
wej. Mordercy również niebezpiecznie pOl'anm i syna swej ofiary Konstantego Starczewskiego.
- Znmek w Pieskowej Skale z parkiem i 300 morgami gruntu nabył p. Wilczyński z Warszawy za 70,000 rs.
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- Bawełna. W środę ubiegłego tygodnia odbyła się w Petersburgu narada
przedstawicieli ministeryjnm skarbu i komunikacyj, dróg żelaznych i floty czarnomorskiej w przedmiocie obniżenia taryfy na
przewóz bawełny indyjskiej i egipspiej
z Odesy <lo Łodzi i innych miast Królestwa;
- W~· buch. W osadzie Czeladź w pow.
będzińskirn pod dom Ignacego Sztuby podło
żono nabój dynamitu.
Wy buch uszkodził
ścianę zewnętrzną i wybił prawie wszystkie
szyby w budowli. Jako przestępcę podejrzewają jegnego z lokatorów, który żywił do
właściciela domu niecbęć z powodu rozterek
familijnych.
- Nominac~ja. D-r Jakób Lewenstein
z Zawiel'cia mianowany został lekarzem asystentem kliniki chirurgicznej w uniwersytecie w Jurjewie.
- Złote gody. W dniu 17 b. m. mieszkańcy Rclwy, August i Florentyna, małżon
kowie Wesołowscy obchodzili uroczystość
złotego wesela. Błogosławieństwa udzielił
jubilatom miejscowy dziekan, ks, kanonik
Grabowski,

------(.>---Wiadomości bieżące.
Z żałobnej kroniki. W Warszawie w dniu
22 b. m. zmarł ś. p. Leopold Lewandowski,
dyrektor orkiestry teatru Rozmaitości, twórca wiełn utworów tanecznych, a zwłaszcza
mazurów, w których celował. Była to postać znana w całej Warszawie. Zmarły liczył
63 lat wieku.
•
Herbaciarnie. Ministeryjum skal'bn wydało polecenie, aby towarzystwom dobroczynności wydawano pozwolenie na otwieranie herbaciarni i tanich kuchen, bez wykupywania świadectw handlowych,

=

---(<»--

Listy do Redakcyi.
- Panu M. w Zapolicach. Ostatni raz opła.'.
eon o w październiku r. 1895 za rok 1895 z dołu.
Obecnie więc wniesiona kwota rs. 4 kop. 80 użytą
została na pokrycie należności za 1'. bieżący 1896.
- .Panu Pr. w Sielctt. Dziękujemy serdecznie. Czy jednak od tak dawna nic godniejszego
uwagi uie było do zanotowania z Waszej okolicy?....
Prosimy o częstsze i w ważniejszych sprawach
wiadomości.

- K02'espondentowi z Dąb2'owy Górniczej. Zamieścimy w przyszłym numerze. Żądanie
pańskie spełnimy również, ale prosimy pozostawić
nam trochę czasn, aż skończymy Numer Gwiazdowy, który nas kompletnie absorbuje.

--«.»--

R OZMA l T OŚ Cl.
= Sola weksle. Kredyt na sola weksle, wprowadzouy niedawno w Banku Państwa w celu zwię
kszenia kapitału obrotowego gospodarstw wiejskich, uległ następującym ograniczeniom: Z kredytu tego korzystać mogą te tylko majątki, które są
obdłużone do 60% swej wartości, nie zaś jak było
dotychczas do 750f0. Przed przyznaniem kredytu,
sprawdzaną będzie zdolność kredytowa przyszłego
dłużnika, ogólny stan jego majątku, opinija co do
jego zdolności rolniczo-gospodarczych, oraz wszystko to, co daje gwal'ancyję, iż (Uug spłacony bę
dzie w terminie. Spłata weksli dokonywać się będzie
tylko gotowizną; wymiany weksli nowych na stare
wzbroniono. Wogóle kredyt na 80la weksle będzie
obostrzony daleko surowszemi przepisami, niżeli
miało to miejsce dotychczas.
Sprzedaż majątku
niewypłacalncgo dłużnika będzie następować tylko
w ostateczności. Dłużnikom niewypłacaJnym pozwolono rozkładać dług na lat pięć.

- - «.»--

TYDZIEŃ

4

DO NUMERU GWIAZDKOWEGO
:n.a.a.esła.ły

ogłoszenia.

a.a.lszy:z:n oią.gu
na.stępują.oe f5.r:z:ny:
~

Z Piot~'kowa: J. Gajewski - skład węglij
~Flora"-zakład ogrodniczYj
Zommer-cnkieruia;
F. Jurczykowski-wyroby rękawiczniczej AbrahamBon-browarj W. Zaleski-handel win; L. Pluciń
ski-skład tytuniuj
M. Pąkciilski-zegarmistrzj J.

Malangiewicz--Handel win; Hotel Polskij K. Bartenbach-skład
węglinj Rajtberger-restauracyjaj
Silberstein-tartak parowyj W. Sobieniewski-zakład ślusarsko-mechanicznYj Hotel Polski-TomaSZÓWj Forster i Rechterman-dom handlowy-Noworadomsk; Wino Saillt-Raphael; GerMoll Willtertartak parowy, Gorzkowice.
Z Częstochowy: lU. Neufeld-skład materyjałów aptecznych; Rektyfikacyja Ks. Lubomirskich.
Z powiatu Będzińskkiego: J. Malinowski - fabryka śrutu, Sielcej S. Reich - fahryka
szkła, Zawierciej J. Sercarz-browar, Dąbrowa pod
Będzinemj
Gustaw Hoinkis-restauracyja, Sosnowiecj Deichsel-fabryka lin drucianych, SoslIowiec.
Z Łodzi: S. Robowski - skład fortepianów;
J. Vogelsang-tapicerj Neidlingcr-Rkład maszynj
S. Szenfeld-biura wiertnicze; W. Rościszp,wska
biuro nauczycielekj Salldmeer-zakład fotograficzny; J. Herzenberg-towary łokciol"l'ej Elwartskład fortepianów.
Z Wa~'szaUJy: Karpiński-aptekaj B. Berson
-biuro ogłoszeńj Ch. Cohn-nal;;łady nankowej Laboratoryjum chemiczne-mydło" Tatra" i Eliksir.
(d. n.)

Licytacyje W obrębie gubernii.
- W dniu 1 (13) stycznia 1897 r. w sądzie okrę
gowym piotrkowskim na sprzedaż nieruchomości
a) w m. Łodzi, położonych przy ulicach: 1) Wschodniej pod Nł 14l4-A hipotecznym i 80 policyjnym,
od sumy 10000 rs. 2) za Radwańską ulicą, w polu,
pod Nt 875, od sumy 5000 rs.
b) w m. Piotrko\vie: 1) na rogu Moskiewskiej
i Pocztowej pod'" policyjnym 564-b i hypotecznym
490, od sumy rs_ 10,000. 2) przy ulicy Petersburskiej pod 1fł policyjnym 224 i hypotecznym 236, od
sumy 10000 rs. 3) folwarku zwanego nHildebrandszczyzna" pod]i policyjnym 194, hypotecznym 267,
od sumy rs. 3000.
- 9 (21) grudnia w urzędzie p-tu częstochow
skiego na reparacyję 11-stu mostów w m. Często
chowie, od sumy 3576 rs. 74 kop., in minus.
- 3 (15) grudnia na komorze w Granicy na
sprzedaż towarów skonfiskowanych, od sumy 1035
rs, 93 kop.
- 9 (21) grudnia w nrzędzie p·tu noworadomskiego na 3-ch letnią dzierżawę dochodów z rzeźni
miejskiej w Noworadomskn, od sumy 1916 rs. rocznie, in plns.
- 27 listopada (9 grudnia) w urzędzie gubernijalnym piotrkowskim na dostawę w ciągu 1897 r.
1) opału dla więzienia w Łodzi, od cen: 8 rs. 50 k.
za półkubiczny sążeil drzewa i 18 kop. za pud wę
gla kamiennego. 2) zapasów żywności dla aresztantów więzienia "" Piotrkowie, od 10,26 kop., (in
minus) za dzienną porcyję aresztanta. 3) zapasów
zywności dla aresztantów więzienia w Łodzi, od
10,22 kop. (in minus) za dzienną porcyję.
OGŁOSZENIE.
(Dokończenie).

Władysława Gniazdowskiego, stypendyjum w
ilości rs. I :38, dla krewnych zapisodawcy, pierwszeństwo mają, Gniazdowscy.

Józefa Zak1'zewskie.qo, stypendyjów dwa, po
rs. 62 kop. 50, dla ucznia zakładów naukowych
średnich, Zakrzewskich, herbu» Wysogota".
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Anieli Or~isz, stypendyjów dwa, po rs. ~\)
k. !lo, dla mezamożnego ucznia, odznaczają,ceao
~i.ę IJilnością, w naukach i sprawowaniem, wyzn~ma rzymsko-katolir:kiego, rodem z miasta Rawy
lub jego okolic.
Pierwszetlstwo mają, synowie
Aleksanrlry Procner, urodzonej Duchanowskiej
lub jeden z synów Piotra Lewandowskiego.
Ludwika 'J.'yborowskiego, stypendyjum w ilości
rs. 17 I, rlla ucznia gimnazyj um męzkiego w Piotrkowie potomków rodzonych braci zapisodawcy:
Władysława, Henryka i Stanisława urodzonej
siostry Józefy, fi IV braku takowych - jla krewnych wuja zapisodawcy: Feliksa i Marcelego
Walentynowiczów Sokołowskich i Romana Turkowskiego; a w braku jednych i drugich - dla
s~na biednego urzędnika, urodzonego w gubernii
PlOtrkowskiej, polskiego pochodzenia, wyznauia
rzymsko-katolickiego, z wyboru dyrektora gimnazyjum, l,s. nauczyciela religii i nauczyciela języka
polskiego. Pierwszeństwo maj<J: sieroty i półsie
roty.
Franciszka Jabłońskiego, - stypendyjów trzy, po
rs. 236, dla uczniów średnich i wyższych zakładów naukowych, z familii zapisodawcy, z wyboru
zięciów testatora: Mazurkiewicza, Trzcińskiego,
Łuszczewskiego, Manugiewicza i Ozermitlskiego.
Jana Buczyńskiego, stypendyjów dwa po rs. 264
dla uczniów zakładów naukowych średnich w
Piotrkowie, najbliźszych krewuych zapisodawcy.
Romana Jabłonowskie.qo, stypendyjów dwa, po
rs. 227, dla uczniów pochodzą,cych z rodziny zapisodawcy. Stypendyści powinni mieć nie mniej
lat lo-ciu.
Hortensyi Staniszewskiej, stypendyjum w ilości
rs. 17!l, dla ucznia i uczennicy gimnazyjum, rodem Staniszewskich, herbu "Pobóg" , a następnie
dla urodzonych ze Staniszewskich, z familii testatorki pochodzących.
Oeliny Bielińskiej,-stypendyjum wilości rs. 225,
dla uczniów zakładów naukowych średnich i Uniwersytetu Warszawskiego, wyznania rzymsko-katolickiego. Pierwszeństwo mają krewni testatorki
i jej nieboszczyka męża Klemensa Bielińskiego.
Mikołaja lzdebskiego, stypendyjum w ilości
rs. 145, dla uczniów z familii Izdebskich, herbu
"Pomian", przydomek "Guz"Józefaty Toka1'skie}, stypendyjum w ilości rs
750, dla uczniów zakładów naukowych Okr. Nauk
Warsz., krewnych zapisodawczyni, w następują
cym porządku: l) zstępnej i bocznych linij ojca
testatorki, Grzegorza Wyrzykowskiegoj 2) zstę
pnej i bocznych linij matki testatorki, Agnieszki
Wyrzykowskiej, urodzonej Modzelewskiej i 3)
zstępnej linii dwóch sióstr męża testatorki, Franciszki, żony Egidjusza Bożuchowskiego i Barbary
żony Franciszka Zdziarskiego, urodzonych Tokarskich. W braku kandydatów z wymieuionycb
rodziu, dla synów niezamożnych urzędników są,
dowych tutejszego kraju.
Uwaga 1. Kandydaci, mający prawo do powyższych stypendyjów i pragną,cy ubiegać się
o takowe, winni zgłosić się co do stypendyjów
z zapisów: Turskiego, Sierakowskiego, Lipińskiego,
do osób wskazanych w tekście ogłoszenia, przy
kaidem ~ rzeczouych stypendyjów. 00 zaś do pozostałych zapisów, pragnący się ubiegać o stypendyja, wiuni przedstawić podanie z dowodami
wprost do J. W. Kuratora Okręgu Naukowego
Warszawskiego, w terminie najpóźniej do dnia
15 (27) grudnia 1896 r. z załączeniem dowodów.
Uwaga 2. Do dowodów przedstawionych przy
podaniach do J. W. Kuratora Okręgu Naukowego
Warszawskiego, pisanych nie IV języku rosyjskim,

o s

Z E

powinny być dołączone t1umaczenia takowych na
jezyk rosyjski, należycie poświadczone. W przeciwnym razie pl'Ośby pozostaną, uez skutku.

___

Poleca

się pierw.~or~~dny

....
a tani Hotel Angiebki
w mie6cie O~~lItochowie, w blizkości
dworca kolei żelazn~j,

Eu.oh.

pooiągó'W'"

na. ","tacyi Pio"trkó ___
od 15 (27) października na sezon zimowy 1896 r.
w kierunku od Warszawy
do Granicy:

G.

M.

2
2
4
4
9
9
9
5
5

30
36
13
23
41
51
10
18
31
41

3
3
1
1
5
5
10
10
4
4

17
23
13
23
32
42
38
48
17
32

12

10 w

1=- -

.J\i9 1 Kuryjerski {prZYCh.

(2 klasy)
odchod.
]i 5 Pospieszny {przYCh.
(3 klasy).
odchod.
}f, 9 Osobowo- (przych.
poczt. (3 kl.) \ odchod.
Nt 13 Osobowy {prZYCh.
(2 i 3 klasy)
odchod.
.J\i9 51 Osobowy {prZYCh.
(2,3 i 4 kI.)
odchod.

9

nocy.

} W

}podniu.
} rano.

poło-

} wieczorem.

} w nocy.

w kierunku od Granicy do
Warszawy:

2 Kuryjel'ski {przYCh.
(2 klasy).
odchod.
.J\i9 6 Pospieszny (przy ch.
(3 klasy).
lodchod.
]i 10 Osobowo- {przYCh.
poczt. (3 kI.) odchod.
.J\i9 14 Osobowy {przYCh.
(2 i 3 klasa).
odchod.
Nt 52 Osobowy {prZYCh.
(2,3 i 4, kI.)
odchod.
]fj

} w nocy.
}w

poło-

dnie.

} po połodniu.

} rano.
} rano.

Pocii!gi miejscowe
(3 klasy):

151 Do Piotrkowa przychodzi z Warszawy
'" 16 Z Piotrkowa wychodzi do Warsz.
oN;

'" 171chodzi
Do Piotrkowa przyz Warszawy
Nt 18

Z Piotrkowa wychodzi do Warsz.

'" 191Z Piotrkowa do Granicy i Sosnowca.
'" 20 Od Granicy i Sosnowca do Piotrkowa.

6
11
8

1 Koluszki-Łódź
2 Łódź-Koluszki
!1i 3 Koluszki-Łódź
]i 4 Łódź-Koluszki
N! 5 Koluszki-Łódź
]fj 6 Łódź-Koluszki
.tfi 7 Koluszki-Łódź
~ 8 Łódź-Koluszki
]fj 9 Koluszki-Łódź
]fj 10 Łódź-Koluszki
~ 11 Ko]uHzki-Łódź
]i 12 Łódź-Koluszki
]i 13 Koluszki·Łódź
.Nil 14 Łódź·Koluszki
]fj
Nł

5 rano.
20 w nocy.
10 wieczorem.

12

40 w

12

20 w nocy.

D.Ż.Fab~'1Jczno- Łód:f) ~~~~.
Łódzka.

południe.

połodnie.

g .m, -:.-r.::g'lm.

Ł~czy si! w Kolu·
szkach 2 pociagami
dr. żel. W.-W.

256 1 53
1225 128
526: 4201
6 51 653
949 846
7 151 8 18
12 3: 11 20
1242,. 151
4 31 3 28
2 10 3 13
9 181 8 15
5 131 6 16
11 16 1028
8 25 9 13

Nt 1
.J\i9 1
.J\i9 51
.J\i9 52
.J\i9 9
Nt 9
.J\i9 15
.J\i9 6
.J\i9 5
.J\i9 5
.J\i9 13
:M 10
Nt 17
.J\i9 18

1

w nocy.
w nocy.
i 2 rano.
i 16 rano.
rano.
rano_
i 14 po poło
po południu
po południu
po południu
po południu
po południu
wieczorem
wieczorem

1

---«.»--

N I A.

OS'l~RZEŻENIE.
Compagnie du Vin de

.,., S .A J: N

T

- E.A J?

Valence,
Doszło

D~'01ne,

wiadomości, że w Wa~'
pojawiło się pod~'abianie na-

~

.A.. :El L

~~

F1'ance,

do naszej

szawie
szego "ł:Jaint-Raphaelskiego" wina,
wskutek czego upraszamy Sz. konsumentów
o zwrócenie przy kupnie tegoż bacznej uwagi
na ma1'kę fab1'Yczną i nalclejenie na
buf.elce obok ga1'dziollca ma~'ki Stowarzyszonych fab~'ykantów, dla ściga
nia fałszu. Każda btttelka naszego wina zaopat1'zoną jest w stempel Libawskiej komo1'Y celnej, o~'az b1'OSZtJ,~'ę D-1'a de Ba1'1'eh'a Valence, Dro.u,!e F1'anc,e o winie "Saint-Raphaelslciem," jako śro
dku wzmacmaJącym, pozywnym i skutecznym.
(10-6)
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OGŁOSZENIE.

pod

W

poleca znacznie ulepszone papierosy:

DROGI ŻELAZNEJ
IWANGRODlK~-DA~ROW~KmJ

a··················· .-•
• ~r. ZALESKI
I

~KtAD WIN i D~lIKAT~~~W •••
Warszawie pałacu J. W. Ordynata Krasińskie[o, I
w Piotrkowie w domu

W

własnym,

W

poleca

i
•

wina węgierskie, tokajskie lecznicze, odznaczone medalem srebrnym •
na wystawie hygi~nicznej 'v "V ar- •
szaWIe.
•

I

Poleca również Wina Krymskie na szczepach węgier.
skich, Miody stare, Madery i Koniaki odstałe.
BakaZije i delikate.fJY sezonowe w najlepszym
gatunku.
...-Przy Skladzie Win w Warszawie, znajduje sic
wyk~i~tll~e Ul"ządzoua Bedauł·acyjtJ,. Przyjmuje
zamOWIellla na zebrania towarzyskie i uroczysto6ci we$eZne.--..t
(6-4)

•
•
•
•
•

.......................

•

Oren~e,

Nl' 1, Wytl'awne, Kawalm'skie, Dessel't i inne
10 szt. 10 kop.
Dob1'e, Salonowe, SmY1'na, Af1"ykańskie, N1' 80.
10 szt. 6 kop.
Wyścigowe, Gól'nicze i wiele innych
10 szt. 3 kop.
Tytonie od rs. 1 do rs. 15 lila funt, w różnem opakowaniu.

.Renoma,

- Ekspedycyja hurtowa i detaliczna w 'Warszawio:

podaje do wiadomości, że 4 (16) Grudnia 1896 r. w Środę o godzinie 12 w południe w kancelaryi Zarządu (w Radomiu) przy ulicy
Szerokiej dom Dębowskiego będzie odbyta licytacyja na dostawę
sosnowych podkładów dla potrzeb drogi żelaznej, w latach] 997
1898 i ] 899 w ilości 170000 sztuk każdorocznie; dozwala się tez
przedstawienie deklaracyi na dostawę podkładów w partyjach,
jednak nie mniejszych jak 30000 sztuk w ciągu jednego rok~.
Zyczący przyjąć dostawę jednoroczną mogą składać deklaracYJę
na ilość nie niżej 10000 sztuk,
Wzywa się osoby życzące sobie brać udział w licytacyi, aby
do południa dnia 4 (16) Grudnia podały lub przesłały pocztą swoje
deklaracyje zapieczętowane i zaadresowane: "Do Zarządu drogi
żelaznej Iwangrodzko-DąbrowskiejU; Deklaracyja na dostawę podkładów, według licytacyi z dnia 4 (16) Grudnia 1896 roku.
W deklaracyjacb koniecznem jest wymienić; 1) swoje im!ę,
nazwisko i stan, jako td imię ojca, 2) miejsce zamieszkama,
3) ilość deklarowanych dla dostawy podkładów, 4) cenę jednego
podkładu. Oprócz tego jednocześnie z deklaracyją należy wnieś~
do kasy Zarządu lub przesłać pocztą osobom znanym ZarządOWI
i solidnym, kaucyję w ilości 10% wartości od zadeklarowanej ilości
podkładów. Osoby nieznane Zarządowi składają kaucyję 20%.
Kaucyja może być złoiona w gotówce, lub w procentowych papierach. Deklaracyje nie zabezpieczone odpowiednierni kaucyjami
rozpatrywane nie będą. Techniczne i ogólne warunki dostawy
podkładów i rysunki można rozpatrywać codziennie, z wyjąt
ki<!m dni świątecznych i galowych od godziny lO-ej z rana do 4
po poludnia, w biuracb naczelnika wydziału gospodarczego i na~zelnika wydziału technicznego, jako też w biurach naczelników
dystansów, na stacyjach: Radom, Skarżysko, Kielce, S~dziszew,
Strzemieszyce i Tomaszów, Po rozpatrzeniu deklaracyi na dostawę
podkładów, osoby, które nie utrzymają się przy licytacyi odbiorą
napowrót zlożone kaucyje, kaucyje zaś tych osób, których deklar~cyje będą przyjęte, Zarząd zatrzymuje u siebie dla zabe~piecz~
ma warunków dostawy podkładów, jak również strącac będZIe
z rachunków po 5%, tak ażeby kaucyja wyniosła ] ó;t; i 25% wartości rocznej dostawy.
Zarząd drogi zastrzega sobie prawo wyboru dostawcy, kierując się nietylko zadeklarowaną najniższą ceną, ale i powagą
firmy i innemi warunkami co do akuratności dostawy podkładów.

I

(12-1)

firmą

"N O B """arszawie,
L E S S Eh

ZARZĄD

I

FABRYKA TABACZNA

(2-1)

•

W magazynie fabryki "NOBLESSE" ul. Marszałkowska)& 127.-Wmagazynie Kalinowskiego i Pl'zepió1'kowskiego ~ Hotelu Europojskim.W magazynie P. Kołodziejskiego i Sp. Nuwy-Swiat 51 róg Wareckiej.

~*********************~

~

FABRYKA PAROWA

~

B

~W!eC I w~roMw Wosl(Ow~c~,

i

oraz

,.

I PI~~NI~~W, Ll~K~LADY, I
ił

~ ~~Ł~~ ~Wlt~ ~Tt~~r~~wr~~ ~~~~Itl~r~~ ,.~
ił

i Jana WróDlewskie~o i
ił

,.

~

wWar~lawi~, ~a~itul~a ~,-T ~I~f~~ 4~o,

~

__~irma istnieje od r.1842.
~
FlhJe. JNo\Vy-~\Viat Nr. ~~-OliZkO Cluniclnci. ,.

ił

ił

dla sprzedazy

,

,

~

,d,

~ detalicznej: lMarsza1kowska 1~~-rog Krole\YsK18J.
ił

Cenniki wysyla gratis i franco.

**
~

jS Miód i wosk kupuj e i sprze-

łt

"'n

ty

jS

]l

daj e po cenach

bieżących.

Z wystaw europejskich 26 Dyplomów honorowych, medali różnych i listów pochwalnych.
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łt
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ty
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Kllr!/Jer Codzienn!l"

zaznajamia swoich Czytelników z llajważniejszcmi wypadkami chwili, nietylko drukowanem słowem, ale i zobrazowaniem jej w rycinach. Jest
wzglQdnie do obfitości materyjału naJ tańszeIIJ pisu'leJn -vv arsza """ ski eIIJ.
"KURYJER CODZIENNY", zaprosiwszy do współpracownictwa lll\jlVybitniejsze
siły literackie i dziennikarskie, dostarcza swym czytelnikom miejscowym
i prowincyjonalnym świożej i zajmującej lektury. Pomieszcza jak i dawniej
nlubione przez czytelników kroniki Eolesła"VC'"a Prusa.
"KURYJER CODZIENNY"ogłosił konk-ur.• z nagrodą r.ł.1. O O O
za najlepszą powieilć.
Powieści uznane przez Sąd Konkursowy za najlepsze, drukowane będą w odeinkn'

Wyborowe powieści obcych autorów w formacie książkowym.
Warunki prenumeraty"KURYJERA CODZIENNEGO"; w Warszawie: miesiecznie
kop. 50, kwnrtalnie rs. 1 k. 50, półroczuie rs. 3, rocznie rH. 6. Na prowincyi: miesiQcznie kop. 75, kwartalnie rs. 2 kop. 25, półrocznie rs. 4:
kop. 50, rocznie rB. 9.

Wobec

wzrastającej poczytności, niewątpliwa korzyść

z ogłoszeń w "Kury jerze",

Adres redakcyi i administracyi: JVa1'szaUJa, Kl'akowslcie-P7'zedmieście N1'. 17. TelefQnu N1'. 4:13.
Agentura Łódzka: Piotl'kowska Nl'. 4:6 Ul Łodzi.
Redaktor: Stanisław Libicki.
(W. B. O. Ni 6207)

Wydawcy: Gebethnel' i WolO'•
(3-~)
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Sce·· ...

I:-~;:"'I

Oz~o~nD kufry s~rzD~~III,

I

I'

8

Cena przyst~pna . .,Moskie,",ska.'" dom KorDlana.
mieszkania Jfl 7'. godzi. 3-5
(W. B. O. 636)

(2-1)

Włodzimierza Sapińskiego
W~GIEL K~MIEm, ms, W~GIEL ORIEWNr.
SKŁAD: przy rynku Aleksandryjskim
obok ogrodu po Pijarski ego w Piotrkowie. Obstalunki należy robić w składzie.
Odstawa natychmiastowa.
(26-13)

K/órg6g Z pp. At/wo!al/ów 11/6 Rejen/ólt7
pio/riolt7s/deń
potrz ebował, w godzinach popołudnio
wych pomocnika do przepisywania papierów, władającego dobrze językiem
rosyjskim i pi8zącego pięknym czytelnym charakterem, zechce zasięgnąć bliż
szych wskazówek w Redakcyi "Tygodnia".
(6-2)

Zaskarbiwszy sobie zaufauie powszechne, jako dzi erZawca Rt'stauraeyi w Hotelu Angielskim ~ C z ~.
s t o c h o "'...,. i e, dono szę, ze
HOTEL KRAKOWSKI
na JASNEJ GÓRZE nabyłem na własność i tenże urzą(lziłem
z wszelkim komfortem.
Doborową
kuchnią, wyborowemi winami, umiarkowanemi cenami i rzetelną usługą
będę siQ starał utrzymać już wyrobiona opiniję. Przyjmuję wszelkie zamówienia na śniadania, obiady i kolacyje tak w hoteln, jak i na miasto.
Dla dogodności Sz. Publiczności co·
dziennie kursowa ć będzie kareta z
dworca kolei do Hotelu i z powrotem.
Z szacunkiem

(50-39)

Włod.zimierza Sapińskiego
ul. Petersburska wprost Poczty.

KARETY,POWOIY, BRYKI, KONIE.
(20-111)
dołącza

powieści

się

p. t.

A - - -_ _ _ _

Wyrobów Gumowych w Petersburgu
się

o

z'W":rócenie u 'W"agi

Marka Fabryczna.

na ste:rnpel

na

pod.esz'W"ach.:
44
założenia
•

,,1860

CERATY, OBRUSY I CHODNIKI

OBUWIE PETERSBURGSKIE
CH. LURIE I sz. GURJAN
męzkie,

Joanna de JWercoeur
przekład

~o~~j~~~-~m~rJ~ań~~i~~~ T~warIJ~twa
HERB PAltSTWA I TRÓJK4T CZERWOliY Z rokiem

WYNAJEłl POJłZDOW

arkusz 20

KALOSZE

'O'p:rasza

JÓZEP :SUJNOWSKI.

Do dzisiejszego numeru

(3-1)

damskie i dzieciune.

w Warszawie, Rymarska 12, dom B-ci Lesser. -

Telefonu Nr. 967.

(W. B. O. (132)

(6-5-2)

z francuzki ego przez E. D
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tS0 ~ "WARSZAWSKIE BIURO ~mSZEŃ"

ula WRohuKOW I Ooywaleh llemsKJch
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Biuro
Komisowe
(tU
ngra
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8~

Zatwierdzone przez JW. Ministra Spraw Wewn~trznych
i kaucyjonowane pod firmą:

J

otwarte w WARSZAWIE przy ul. WIERZBOWEJ
Niecalej. Telefonu X~ 461.

x~

8, wprost

t.0 : : ~ Przyjmuje ogłoszenia do wszystkich pism
O ~ posiada do umieszczenia znaczną liczbę oficyjalistów wiejskich ~O
peryjodycznych
O ~ tylko z pe~neuli rekoDlel1dacyjaID.i. spe- {;'O
~ cyjalistów w zakresie rolnictwa, buchalteryi wiejskiej i prze- ~ O
PO CEltACR REDAKCYJNYCH.

8

w Warszawie, Krak.·Przedm. M 9.

~ mysłu, oraz pośreduiczy we ,",szelakieD1. kupnie:;:

~

i sprzedazy, za możliwie tanią pro\vizyję.

Na wszelkie zapytania,

odpowiedź i objaśnienia Ildwrotuą pocztą·

~

O

8

~

"V'-"~..r.r..r...rv"JV'V'V"J'..I"V"V~J"..rv"J"V"..r.r.J".r...rJ'..r.J'V">J'V'..r.rJ'V'V"../'.r.r.J'..r...r

Kantor otwarty od godz. 9 rano do 10 wieozór.

~"''''''#fIIIWJ'''''''''''''OOOOOOOOOOOOOOOO ~""""'''ń''~''''''''
Redaktor i wydawca
j(oSBO.leHO U e H3yp o l'J.

liirosław

Dobrzailski.
ITeqaTaHO Bn ITeTpoKoBCKOi

ry6epHcKo~ THnorpa~i8.
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tamten woła o czystą chustkę! Dzieciaka ubranie zawczasu zabrudziły się znów, trzeba je umyć albo co
gorzej zmienić im sukienki, lub oczyścić buciki.
- Ah! Boże, z te mi dzieciakami!
- Moja droga, dajże tę chustkę!
- Marto! gdzie moja książka?
Istny koniec świata!
Jest w Liwonie rzeczą zupełnie nie przyjętą sp6źniać się na wotywę i przyjść po trzecim dzwonku.
Nie m6wią też nigdy "trzeci dzwonek" ale wołają
z tragiczną rozpaczą: "ostatni"! jakgdyby to był dzień
ostatni świata!
Tłumy cisną się do drzwi i kościół w jednej
chwili zapełnia się śmietanką towarzystwa, by ksiąd
proboszcz zastał ją w komplecie.

Proboszcz Liwony miał opiniję. najzacniejszego
dyecezyi. Nizki, gruby, z całą drabiną podbródk6w dosłużył się rzetelnie godności kanonika. Był
wiernym synem kościoła, opiekunem ubogich, wybornym kaznodzieją iodnowicielem świątyni, która zchwilą jego przybycia do parafii groziła już ruiną, Odezwał
się do serca swoich owieczek i wkrótce dokazał cudu:
jeden z okolicznych obywateli ufundował wielki ołtarz,
inny dostawił boczną kaplicę, rejent sprowadził kolorowe szyby, a ubogi ludck złożył się na posadzkę,
każdy dorzucił swoją cegiełkę i powstała ztąd całość
niebardzo harmonijna, nie bardzo artystyczna, ale imponująca żywością barw, złotem, marmurem i zdradzająca dobrą wolę parafijan,
kapłana
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Jesteś zmęczona Janko - powiedział Raul do domu, a ja będę towarzyszyć ciotce.
- Nie, nie czuję się zmęczoną.
- Wróć, proszę cię o to, powietrze jest wilgotne.
Młoda kobieta od~zuła, że Raul cbce zostać sam
na sam z panną de Lensac. Zamyślona powróciła do
domu.
- M6j kochany! - zawołała ciotka, skoro tylko
pozostali sami - powiedz mi proszę co się tu dzieje?
Coś ty jej zrobił niegodziwcze?
Zauważyłam, że jest
bardzo smutną.
- Nie teraz, ciotko". za chwilę.,.
- Ah, wię~ to coś ważnego?
Przyspies~yli kroku. Niepok6j dręczył starowinę,
- N o, m6wże raz co się stało?
-- Zaraz ciociu, jak dojdziemy do ciebie.
Skoro przyszli, panna de Lensac zapowiedziała
Maryjecie, by uprzedziła pana de Lontras, że nie powróciła jeszcze z zamku i zamknęła się sam na sam
z RauJem,
- No, mówże teraz o co chodzi!
Czekała niecierpliwie w głębi fotelu, Raul stał
przed nią smutny, blady, wargi jego drżały, a oczy
płonęły gorączkowym blaskiem.
Przypomniała sobie
nagle, że był to syn jej ukochanej siostry, ogamęła nią
dziwna żałość i przyciągnęła go do siebie.
- No, mówże biedaku, co ci dolega?
Powiedziała to tak serdecznie, że Raul runął u jej
nóg, oparł głowę na jej kolanach i długo tłumione łka
nie wydarło się z jego piersi.

-

wróć

Joanna de Mercoeur.
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Daruj ciotko!-wyszeptał-płaczę, jakgdybym
przytulony do matki.
- Jakaż to tajemnica istnieje między wami?.. Co
was dzieli?
Rzecz stl'aszna., ohydna.
- Popełniona przez ciebie?
- Tak, ciotko.
- Domyślałam się tego; od pierwszego dnia zauważyłam jej smutek.
- Pamiętasz, pl'zyjechawszy do Paryia, pytałaś,
jak się to stało, że mnie, zrujnowanemu hulace, oddano
za ż(lnę tę piękną, bogatą i szlachetną dziewczynę?

płakał

- Tak, potrzebujemy mieć dwakroć sto tysięcy
w jaknajkrótszym terminie. Jest to sprawa, o której,
żona Raula wiedzieć nie powinna, mam blizko połowę
tej sumy, otóż czyby pan nie mógł pożyczyć nam reszty, Gwal'ancyja, jaką panu daję będzie opartą jedynie na naszem sumieniu, Wiem, że to nie jest rodzaj
operacyi właściwej dla bankiera.
- Wszak pani zaznaczyła odrazu, że chodzi tu
nie o interes, ? o pnysługę. :Mój pl'zyjaciel RanI ma
prawo żądać jej odemnie i jeżeli to tylko będzie w mojej, mocy postaram się o potrzebną sumę.

Więc cóż ztąd?

- Otóż... małżeństwo to, było pOpl'ostu interesem.
- Interesem? Nie rozumiem.
- Było poprostu handlem... za mój tytuł dostałem posag panny Berthout. ..
- Nieszczęsny! - zawołała panna de Lensac,
kryjąc twarz w dłoniach,
Oburzenie jej uie uszło uwagi Raula,
- Wiem ciotko, wiem z góry wszystko co mi powiedzieć możesz.
Tak, istotnie, popełniłem podłość;
podłość, której uczciwa kobieta przebaczyć mi nie
może.

Od niepamiętnych czasów wotywa odprawiana
w Liwonie o g·ej w niedzielę, była uprzywilejowaną
mszą mieszkańców miasteczka i okolicy. Tak samo jak
w poniedziałek odbywał się targ, jak co roku
wychodziła kompanija do Lourdes, tak w niedzielę
o 81/ 2 odzywał się pierwszy dzwonek,
Pierwszy dzwonek! - wołają tu wszyscy
i każdy przyspiesza zajęcia, by się na wotywę nie
spóźnić.

A Janka, a moja siostrzenica, czy

wiedziała

o tern? ..
Ona? Cóż znowu! ona była poprostu ofiarą
matki i mnie nikczemnika. Jak ty możesz
przypuszczać ciotko, by ona si~ na coś podobnego zgogłupiej

xv.

Boże wielki! pierwszy dzwonek, a myśmy nie
gotowi!
Drugi dzwonek odzywa się, a najczęściej nie
jesteśmy też gotowi. Tu brakuje guzika u rękawiczki,
tu zapodziała się gdzieś książka, ten zgubił parasol,

