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Za ogłoszenie l-razowe k. 8
od jednoszpaltowego wiersza
petitu. Za ogłoszenia kilkakrotne - po k. 5 . . od wier- I
SZtl. Za reklamy i nekrologi,
oraz ogłoszenia zagraniczne
po k. 10 od wiersza.-Za ogło
szenia, reklamy i nekrologi na
l-ej stronie po k. 20 od wiersza petitu.
(Jeden wiersz szerokości strony= ,
_ 4 wiers~o;(ednO~~~Y~. _:

I

20
. rs. 1 kop. 60
kwartalnie . rs. - kop. 80
Cena pojeclyńcz ego numeru
kop. 8.
I
I
Z P r z e 8 y ł k ą:
/
rocznie. . . rs. 4 kop. 80
półrocznie
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Wychodzi

W każdą Niedzielę

wraz z oddzielnym

Biuro Redakc)"i i ekspedyc~ja ~łówlla w oficynie domu p. Katarzyńskiego obok :Magistratu.-O~łoszellia łn'z~j Illłlj~\: W Piotrkowie Redakcyja "Tygodnia" i obie księgarnie; w Warszawie
"Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8;
oraz takież biuro pod firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej ,.,Rajchman i S-ka"); w Łodzi "Biuro Dzienników" B, Londyńskiego,
Zawadzka 12; wreszeie wymienione obok agentury w miastach
powiatowych gubernii piotrkowskiej.

stałym

Dodatkiem Powieściowi'm.

P r e n u m e r a t ę P r z y j m u j~: w Piotrkowie Biuro Redakcyi i obie
księgarnie; w Łodzi księgarnie Schatke, Fischera i Kolil1skiego,
PrÓcz tego,
w Częstochowie
Będzillie

" Brzezinach

"
n Dąbrowie

Sosnowcu

W. Komornicki.
n Janiszewski Stan.
n Adam ;\fazowita.
n "Wali górski Karol.
J e rmnłowicz.

"

W. Grass.
w Łasku
n Tomaszowie n J. Sochaczewska.
n Hipolit Olszewski.
n Rawie
l\fyśliński Feliks.
Radomsku n{ Sklep Stowarzysze·
"
nia Spozywczego.

Obchód wigilii tak drogi naszemu sercu
swym piastowskich czasów,
W dobie tej, w wiekach przedchrześcijań
skich przypadały dni poświęcone bożkowi
God, opiekunowi weselnych obchodów,
Z wprowadzeniem wiary chrześcijańskiej
lud zwyczaj ten zachował, choć w zmienionej formie, a nazwa Godów d~tych,czas
utrzymaną została pośpód ludu WIejskIego,
,. jako termin dla oznaczenia czasu od świąt
Bożego Narodzenia do Nowego Roku, Na
października
Podlasiu po dziś dzień zachował się zwyczaj domowy urządzania wieczoru zwanego
szczodrym ("bogaty wieczór"). Dziewczęta
i chłopcy przebrani za cyganów lub dziadów
rof"Uc!!nte"e.
chodzą od chaty do chaty, udają głosy zwieartykułów
~
rząt i zbierają pieniądze, oraz mięsiwo i ciaijta. Obszedłszy wieś całą, wracają w umóz;)r;~~~~kę
~ wione miejsce, przynoszą trunki i zabawa
trwa do późnej nocy.
W chwili gdy nume)' bieżący dojdzie do
Na żądanie wysyła się bezpłatnie jeden z wydaAdreS::;,a ~ rak waszych mili czytelnicy, będziecie zapew'ne łamać się opłatkiem, zasiadając do wigilijnej wieczerzy. Dajcież i nam miejsce
....
. ....
przy stole, przełamcie z nami chleb miłości,
boć przecie jesteśmy poniekąd członkami
waszej rodziny, dzieląc się z wami przez rok
nych doprowadziła do wyżyn nieznanych caly, myślami i sercem naszem.
sięga początkiem

Najtallszy tygoQnlK literaCKI ilustrowany,

wydawany od
r, b. przy
współudziale wybitnych pisarzy, za-n"e. wiera wkażdym numerze obfity wy r~~l~
bór
literackich i utworów
..,
roc_
z~)~~:t~~~k{} beletrystycznych, ilustrowanych przez
1'~~~I~~~z~1e.
pierwszorzędnych artystów,
1,~~~l~~~z~1e.
~

J~ Adres:

.~!~::;.a ... . . ...

nY'h~;:;;r6W.

~

I::,

l

j,,'

!
~

'~~::~

starożytnemu światu,

Pamiątkę

----<+:.----

Narodzin Jezusa Chrystusa ob-

Przypominając o lcmiczącym się lcwa1'- chodził Kościół uroczyście od chwili jej usta·
tale, p1'osimy up1'zejmie, ellet unm'mowa- nowienia, Chwila ta sięga aż czasu Apostonia nalcładu "Tygodnia" na 1'olc 1897, łów, lub nader blizkiej im epoki.--Początko
o wczesne zapisywanie się na listę abo- wo kościoły na wschodzie obchodziły Boże
nentów naszych od Nowego Rolcu,
Narodzenie jedne 6 stycznia, drugie w kwieTeatr amatorski ma u nas świetne h'adyp"enume1'ata, po za _Piot1'kowem, wy- tniu, inne w maju; z czasem jednak zwyczaj cyje, Od lat paru atoli, czy to w skutek zbyt
nosi tyllco 1'S. 1 lcop, 20; w Piot1'lcowie ustalony na zachodzie, przyjął się powsze- długich wakacyj, czy też, co najprawdopokop, 80 kwa1'talnie,
clmie, zwłaszcza, gdy zostało udowodnio- dobniejsze, rozbicia się dawniejszego grona
Wszyscy nowi p1'enumeretlm'owie, bez- nem, że istotnie Chrystus się Narodził 25 amatorów, z których bardzo wielu opuściło
mury naszego miasta, wszelkie usiłowania
względu na to, za jaki czas uiszczą z gó- grudnia,
ludzi
dobrej woli, aby teatr amatorski powo1'y należną p1'zedpłettę (zet kwm'tał f,ub
Aby przygotować niejako wiernych do

Teatr amatorski.

więcej), ot1'zymają bezpłatnie cały uroczystego obchodu tej wielkiej pamiątki
początek d1'ulcttjącej się obecnie w do- kościół ustanowił post adwentowy, Niegdyś
datlcach naszych Po"Wieści. Nowi p1'e- rzucano trzechletnią klątwę na tych, którzy
numm'atm'owie, sklaoający z góry w dniu Bożego Narodzenia nie znajdowali
całoroczną na 1', 1897 p1'zedplatę, się na nabożeństwie. Dla pomnożenia uroot1'zy'tnają nadto _teg01'oczny N1.uner czystości kościelnych dozwolono w dniu tym
G"Wiazdko"W"y W1'az z l.;etlenda1'zem kapłallOm odprawiać po trzy msze święte:
(chodby nie należeli do lcategm'yi osób, jedną o północy, drugą o świcie i trzecią
któ1'ym, według naszych ogloszeii, nume1' w dzien.--Dawniej uroczystość Bożego Na-

ten C01'ocznie 1'ozsyłamy),

Boże

Narodzenie.

nBóg

się

rodzi, moc truchleje"!

Pieśń to stara i wybornie zastosowana do
uroczystej pamiątki Narodzin Zbawiciela.
Truchlały istotnie złe moce, gdy rodził się
Bóg, który li tylko siłą miłości i bezprzykła
dnej ofiary miał rodzaj ludzki odkupić, odrodzić i uszlachetnić, Dał On podwaliny
nowej erze, która rozwój uczuć hUlpanitar-

rodzenia trwała aż do Trzech Króli: czego
atoli ślad tylko w officium kościelnem pozostał.

U nas Święta Bożego Na.rodzenia poprzedza wieczerza. wigilijna-święto czysto rodzinne, zazwyczaj w ciasnem tylko kole rodziny i przyjaciół obchodzone. Wspomnienie wigilii drogiem jest każdemu; każdy
cieszy się i oczekuje błysku pierwszej
na niebie gwiazdy, by zasiąść tradycyjnie
do wspólnego stołu. Ileż to razy przy wigilijnym opłatku topnieją stare waśnie i niesnaski rodzinne, a ściśle zawarte węzły
w ściślejsze jeszcze skuwają się ogniwa,

łać

na nowo do życia, spełzały na niczem.
nawet przekonanie, jakoby
towarzystwo piotrkowskie rozbite na mnogie kółka i kółeczka, wzajemnie sobie niechętne, nigdy i żadną siłą w jedno harmonijne grono zebrać się nie mogło, a jeżeli
już co, to projekt teatru amatorskiego należy złożyć do archiwum akt dawnych,
A przecież nie jest tak źle, I ludziska dobrzy i chęci im nie brak, byle jeno istniało
owo ognisko, świętym ogniem płonące,
przy którego cieple nikną niesnaski, milkną namiętności i serca przyspieszonem
uderzają tentnem.
Otóż znalazło się ono,
znalazł się ów święty znicz cnót starocla- _
wnych i zapłonął właściwym sobie płomie
niem. Na wzór dawnych matron, które tak
umiejętnie umiały spajać w jeden bratni
Wyrodziło się

łańcuch różnorodne żywioły swą łagodno
ścią i słodyczą,
p, Stefanija Łuczycka.
otworzyła swój dom gościnny dla wszystkich,
któl'zy tylko chcieli pracą swą przyczynić
się do otarcia' łez niedoli,
Zgrupowawszy
ich w jedną myślą ożywione kółko, przy
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celn, w urze- jatorów , amatorek, amatorów i reżyseryi
najzagorzalsi p. Stanisłllw Łąpiński odpowiedział w mowie wiązanej, toastem, który pozwalamy
optymiści.
Zwycięztwo wywalczono na całej linii. sobie przytoczyć w całości:
Dowodem tego sala te;ltralna literalnie
.Na poddaszu dziecię kwili,
przepełniona po brzegi na pierwszem przed·
Matka tuli je do łona,
stawieniu w sobotę Hl b . .m. i bardzo liczne
PierA jej pusta-nie posili
grono widzów na drugiem, powtórzonem
Choć dziecina z głodu kona.
Wiatr po izbie mrozem dmucha,
na ogólne żądanie publiczności w niedlieJę
Zimną wodę ściany leją,
20 b. m.
A na dworze zawierucha
Reżyseryja (pp. York i Sto Łąpiński ) slJeł
Ze ś niegiem wichry szaleją,
Grosz ostatni jeszcze wczora
niła swoje, bo i dobór sztuk: "Pierwszy Bal"
Na kawał e k poszedł cllleba,
Przybylskiegu, ,~asze Bziki " Piątkowskiegn,
Dzi ec ię chore, m:\tka chora,
"Łobiowianie tl Anczyca i doskonale wyuczeWola Boża: Umrzeć trzeba!
nie ról, oraz wzorowy porządek ,uie pozostaO nie, matko!-i\liędzy nami
Nic wam złego się nie stanie;
wiały nic dożyczenia.
Toć nic darmo aniołami
Naturalnie były pewne braki i usterki, od
Nazywają nasze pauie.
których żadne dzieło rąk ludzkich woll1em
Widzisz?,. Oto pomoc bieży,
nie jest, ale całość wyszła bardzo dobrze
Będzi e ciepło i uie głodno,
i na długo zapewne zostanie w pamięci tych,
Niosą ci trochę odzieży
I ogrzeją izbę chłodną.
którzy bez żadnych uprzedzeii, bez przesaNasze panie uproszonednych wymagań i stronniczych sądów przy"\V długi wieczór, w noc zimową
jęli udział w tej tak milej i pożytecznej rozJak aktorki uiezmęczone,
Pracowały piersią-głową,
rywce. Talent - to dar BożYi jeżeli więc
Później ładnie sil) ubrały,
niektóre role znalazły bardzo dobre wykoAby ulzyć waszej uędzy
nawczynie i · wykonawców, a inne wyszły
Zatańczyły, zaśpi ewały,
mniej szczęśliwie, nie przynosi to nikomu
I-zebrano garść pieuiędzy. -ujmy i żadnej krytyce podlegać nie może,
,:V izbie jasno, w izbie błogo ,
bo każdy czynił co mógł, oddając na usługę
Spi dziecina nakarmiona,
pubJiczuą cal y zapas swych sił, dobrej woli
Matka odzianą chędogo
i niezmordowaną pracę.
Do p e łnego tuli łona . . . . , .
Więc dziękujemy za już i prosimy o jeRadość matki któz wypowie?
Wi«c, panowie , w górę szklanki!
szcze, o to jeszcze, które zostało już wreszcie
Amatorek naszych zdrowie:
postanowione i przygotowuje się przez nowe
Wiwat zacne piotrkowianki!
dwie organizatorki pp. Cedrowską i Dobrzańską.
Zapewne i tym razem nie 0hejKończąc na tern sprawozdanie nasze
dzie się bez protektoratu i pomocy II. St. Łu z pierwszego przedstawienia amatorskiego,
czyckiej, od którego, mamy nadziej q, uchy- oczekujemy z niecierpliw08cią na drugie,
lić się nie zechce.
życząc jego organizatorkom równie dobreW przedstawieniach sobotniem i niedziel- go rezultatu.
nem przyjęły udział panie: Chądzyilska,
M. D.
Chotkowska, Dąbrowska, Dobrzańska, Da--«+»-szkiewicz, Goleńska, Malczewska Helena,
Malcżewska Władysława,
Petrykowska,
Pstrokańska, Rudnicka, Srzerlnicka, Stawiska, Wolska; oraz panowie: Egicrski, DPcbski, Grzmielewski, Jarnuszkiewicz, Kański
W piątek dnia 18 b. m. jako w uru ·
Tadeusz, Keppen, Michałowski, :Musialkowski, Orpiszewski, Rakowski, Rosłan, Róży czystym dniu imienin Jego Cesal'skiej
cki, Starosielec, Wardzyński i Za pałkiewicz. ~Iości ;Sa.jj~lśllie.iszego Palla lUikołaja JJ
Po przedstawieniu sobotniem grono ama.- Aleksandrowicza i Ich Cesarskich Wysokotorskie zebrało się w restauracyi p, Zale- ści Księ(lill Mikołaja. Konstantynowicza i Miskiego na wspólną skromną kolacyję skład kołaja l\'lichajłowicza., w świątyniach wszykową i wśród ożywionej gawędy nacler stkich wyznałl naszego miasta zostały odmile spędziło kilka godzin, które były nie- prawione uroczyste nabożeństwa, a domy
jako apoteozą całości.-N a toast wzniesiony i balkony w dzień przystrojone flagami,
przez szallownego prezesa towarzystwa do· wieczorem zajaśuiały wspaniałą iluminabroczynności za zdrowie inicyjatorek, inicy- cyją·

pomocy p. Babiekiej,
czywistnienie którego

dopięła
wątpili

Z Miasta i Okolic.

Gwałtu! gwałtu, co się dzieje? ..
Piotrków, doprawdy ... szaleje! Ji'rajda za
frajdą sypią się niby deszcz rzęsisty na ciche
miasteczko nasze, tak nieda Wl10, bardzo niedawno 7·e snu zbudzone. Magicy, koncertanci, skrzypiciele i basetliści, śpiewacy i de·
klamatorzy, monologiści, dyrektorzy teatralni, słowem różnobarwna i różnojęzyczna
dziatwa artystyczna dała sobie na naszym
bruku rendez-vous i pojedyńczo lub też całemi gromadami zlata się do nas po żer
i sławę!.. To drugie nie ?awodzi, zwłaszcza
mniej wymagającychi ale za to pierwsze
coraz to boleśniejszem "fiasco" odbija się na
kieszeniach impresllrjów wesolych igrzysk,
któremi na.s tak hojnie w sezonie bieiącym
częstuje fortuna. Inaczej nawet być nie może, boć trudno zedrzeć z jednego barana
dziesięć run złotodajnej wełny.
Ciężkie
bo sny miewa obecnie przeciętny piotrko·
wiani n, zwłaszcza ojciec liczniejszej rodziny
a mniej licznych dochodów, któremu przecież godność osobista nie pozwala siedzieć
gdzieś w kącie, niby tabaka w rogu ..•
Kilku radców przeróżnych instytucyj sp 0-

na biednych: ks. kanonik Sałaciński
rs. 3; pp. Kużelewscy rs. 3 dla biednych dzieci Dll gwiazd~~; p. K. Bronikowski dla straży rs. l i dla dobmczynności rs. 1; p. M. Sokołowski dla straży rs. 1; p. Dyouizy Skónalski na Tow. Dobrocz. r8. 1.
- Dla dziilhvy. Kto chce mieć bodaj
przyhliżone pojęcie o owej bezmiel'l1ej uciesze, jaką sprawiają ubllŹ,uchnej dziatwie,
przytulonej w ochrunce podarki gwiazdkowe, niechaj pospiesr-y w dzieli wigilijny
w nadchodzący czwartek o 10 rano do
ochronki imienia "Adeli ", gdzie ruzdawnictwa odzieży, pierników i podarków gwiazdkowych w obec zaproszonych gości i Rady
Towarzystwa dobroczyn\lo8ci dopełnią Szanowni opiekunowie:
W. ,E. Krzywicka
i W. u-r Strzyżo wsk i. Smiecby dziatwy
i rozpromienione jej oblicza kamienne po·
ruszyły by serca, a ofiarodawcom rt!zhawione dzieciaki łzą zwilżą powieki i dostarczą
takiej summy wrażeń, po których człowiek
lepszym i niejako odrodzonym się czuje.
- KOllcel·t. Dnia 28 b. m. t. j. w przyszły poniedziałek, czeka inteligellcyję )Jiotrkowską
prawdziwa uczta artystyczna.
W dniu tym bowiem, w sali miejscowego
Towarzystwa Cyklistów daje kO\lcert słynny
\lasz skrzypek prof. konserwatoryjum war·
szawskiego Barcewicz, przy współudzialc
znanej śpiewaczki p. Zofii Godmin Akompanijować kocertantoITl hąuzie, jak zwykle
p. Ursztejn.
- PI'ośb" o kl·edyt! Dla ubogiej wdowy, bquącej w prawdziwie rozpaczliwem
położeniu potrzeba rs. 60 na kupno sklepiku,
który by mógł dać jej choćby najskromniejsze utrzymanie. Jest to prawdziwa nędza,
która jednak nie jllłmnżny żąda, ale poży
czki drobnej snmki, którąby mogła spłacić
drobnemi ratami. Dziś na ten cel złożono
w naszej Redakcyi rs. 10, mamy nadzieję,
że znajdzie się jeszcze parę osób litościwych
które w ten sp0sóh zechcą wesprzeć bieuną
p. L. z małoletnią wnuczką, O adresie jej
dowiedzieć się można w Redakcyi.
- Zmimn w duchowiel'lshvie. Przeniesieni zostali \vikarYiusze: ks. Mikołaj Relkowski do parafii Wida waj ks. Józef Kuczyń
ski do parafii Bogdanów w powiecie piotrkowskim.
- ZllIiany w urzędowaniu. Pomocnik
naczelnika więzienia w Łodzi, sekretarz gubernijalny, Aleksander Gawrilow, dla dobra
służby zaliczony został do rządu gubernijalnego piotrkowskiego, a na jego miejsce mianowany został podporucznik zapasu Wiktor

n.as I?od godnoM swą osobistą obywatel-majster (wszelakiego kunsztu) nie może i nie powinien
dotrzymywać słowa kundmanom, a natomiast
obdzierać ich ze skóry i dawać na potęgę
- Widzę we śnie, pa.nie dobrodziejufuszerkę·
szepcze ci w ucho taki pan, z obawą spozierając dokoła--widzę mości dobrodzieju, ja- Ho, ho! a cu komu do tego?-powiedzą
kobym był baranem ofiarnym, o bardzo nasi p.p. rzemieślnicy, przeobrażeni niedawchudej wełnie. Otac~ają mnie zwartern ko- no w pp. przemysłowców! ..
łem dziwne jakieś postacie, a każda z no·
Alboż to nie przemysłowcy?!.. Niechże mi
życami w ręku. Słyszę słowicze głosy naikto
rozwiąże podobue zadanie algebraicznownych, soprany diw, tenory amantów, basy
i dyszkanty charakterystycznych; skrzypce, krawieckie: dlaczego za rotundę damską gofortepian, śpiewy, tańce, deklamacyje, sprze- tową już, z własnego, dość dobrego mateIjału
krawiec żąda rs. 35, a od roboty tadaże rabatowe, kiermasze, zlewają się w jeden chaotyczny akord, nadrywają mi bole- kiejże rotundy z powierzonego mateljału
rs. 25?. Krawiec piotrkowski rozwiązał owo
śnie bębenki uszne, ale ból ten wnet ustępu
je, bo czuję już, że wełny zabrakło na mej zadanie:
skórze.
- Nie chce on konkurencyi!
- Ale ... -dodaje zafrasowany-nie powtaTen atoli, ktoby kusił się o rozwiązanie
rzaj że tego nikomu, nie wsadź mnie przy- zadania algebraiczno-kiermaszowego, nie
padkiem do felijetonu, bo nawarzysz bigosu, tak łatwo wybrnie z kłopotu, chyba że ...
którego obaj nie strawim) , chyba ... że przy- przyjdzie mu do pomocy osławione "jakoś
gotujesz taki, jaki daje nasz Zaleski piotrko- to będzie . Ałe krytycy nasi, kraczący
wianom w Warszawie!
nawet nad kołyską nowonarodzonego dziechoć ono jeszcze Bogu ducha winno,
cka,
·-Nie, nie wsadzę cię do felijetonu niechże
mnie Bóg broni! Ale za to umieszczę tam rze- tym razem mają poniekąd racyję dowodzac,
mieślników naszych, wyrzekających wiecznie że "nie czas konia siodłać, gdy trzeba na
na miasto, że popierać ich nie chce, a wiecznie niego siadaćtl .•.
i uporczywie trzymających się starej traPo trochu wyrośniemy z tej biedv i zamą
dycyj, w imię której przyzwoity i szanujący cona chwilowo kiermaszem tafla towarzy-

łeczno-dobroczynnych

TOIO-VVO

Zamiast IlowinszowaJ'l noworocznych
złożyli

upewniało

słowem honoru, że od pojawienia Słę plerszego śniegu prześladują ich sny ok.,ropne:

tl

v
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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afanasiew, Lekarzem II ucząstku m, Łodzi
mianowany został lekarz Stanisław Czekań
ski; referentem p·tu brzezińskiego-młodszy
referent wydziału wojenno-policyjnego przy
rządzie gubemijalnym piotrkowskim Stanisław Olszewski.
- Pl'Zy pl'aey, Woźnica ze składu wę
gli p, Gajewskiego Błażej Dl1chowski w
piątek rano jechał ze stacyi towarowej przez
aleję Aleksandryjską wozem, naładowanym
20 korcami węgla, Naraz obok browaru
Bartenbacba najechał na niego wieśniak,
powracający z targu w zbyt wesołem usposobieniu i zbyt raźno. Dmuchowski widząc,
że ciężkiego wozu, rozpędzonego z góry,
żadną miarą powstrzymać nie zdoła, aby
uniknąć starcia, które bezwarunkowo mogło
być śmiertelnc dla najeżdżających, skręcił
w bok. Rucb ten dla przy tomnego woźnicy
spowodował fatalne następstwa, wóz bowiem z węglem przewrócił się a Dmuchowski spadając potlukł sobie piersi i złamał
rękę. Auy uniknąć tego rodzllju wydarzeń,
które częściej powtarzać się mogą, naleźało
by bardzo surowo karać wóźniców za zbyt
prędką jazdę IV granicach miasta i na po·
dobne wybryki nie pozwalać nigdy, nie
czyniąc przy tem żądnych wyjątków.
-- ~a g",iazdk~ dla ochrony złożyli
w dalszym ciągu: W-ny rejent Dąbrowski
rs,6, W-ni Pinowscy 1':5, 5, bezimiennie rs l,
pp. K. i S. w sklepie W-nej Popowskiej rs.l,
Stefcia G. ubranie, pani l\IOl'. rs. 1 i ubranie.
-- ~adesłane. Szanowny Redaktorze:
załączamy przy niniejszem rs. 25, któremi
prosimy rozporządź w ten sposób: rs. 12
k,50 nwz dać na wpis dla u uogiego ucznia gimnaz)'jum, według uznania Redakcyi, rs. 2
kop. 50, 70 letniej, głuchoniemej szwaczce,
Ludwice, rs. 10 uhogiej wdowie p. L" jako
pożyczkę na kupno sklepiku, Te rs. 10 p. L,
będzie obowiązana spłacać ratami miesię
cznemi po kop. 40 w Redakcyi, dla gluchoniemej Ludwiki, a gdyby ona umarła, W-ej
Krzywickiej na ochronkę.
Racz przyjąć i t. d.
Pinowscy.
- Dla ubogiego ucznia do uznania Redakcyi złożył rs. 2 pan W, B.
-- Sh'óie domów zbyt późno posypują
piaskiem chodniki i oczyszczają je ze śnie
gu; a jednak w godzinach między 8 a 9 rano, najwięcej młodzieży płci obojga ~pieszy
do zakładów szkolnych, dla której upadek
na. ślizkiej powierzchni trotuaru może sprowadzić bardzo szkodliwe następstwa,
- Latarnie gazowe nie wszędzie palą
się jeclnakowem światłem. Należałoby rzecz
tę doprowadzić do porządku,

Podatt'k mit'szkaniowJ'. Do gnbernijalnej komisyi piotrkowskiej do spraw
podatku skarboweg'o z mieszkań wybrani
zostali: Wllldyslaw Prądzyliski, Stanishłw
Kempiński oraz na kaudydatów Józef Ła
guna i Roman Szymań!!ki, na trzechlecie
następnie w latach 1897, 1898 i 1899.
- Kannł wudlly. W Łodzi agituje się
projekt przepl'Uwadzenia kanału wodnego
przez miasto. Inżynier D. z Poznania w tych
dniach złoży oddziałowi łódzkiemu popicI'.
przem. i handlu projekt takiego kllnału, który ma zaopatrywać w wodę bieżącą i służyć
jako śl'odek komunikacyjny pomiędzy Ło
dzią i niektól'cmi miejscowościami gub, Kaliskiej, Kanał 6w połączyłby rzekę Wartę
przez Ner z Bzurą. Podobo kosztorys kanału
jest już opracowany.
- Dl'ak w~,g(lI)()\V. W Sosnowcu wszystkie magazyny przepełnione zuożcm z po·
wodu nie nadsyłania przez drogi zagraniczne d()statecznej ilości wagonów.
Pożm',
Pod Brzezicami, około 12
w nocy, 13 u. m. , wybur.bł pożar w majątku
Leszczyce, p. St. Czarnowskiego. Spłonęła
stodoła napelniona
niemłóconą
pszenicą
i żytem, owczarnia, IV której znajdowało się
przeszło 1000 sztuk owiec, oraz obory i stajnie. Do ognia pospieszyli z pomocą i sikawkllmi rządz ca dóhr Pogoń p. Brudnicki i p.
Bieruacki z Rogowa, lecz wszelkie wysiłki
nie pozwoliły dość wC7.eśnie opanować szalejącego żywiołu. Strat na razie obliczyć nie
zdołano. Będą jednak znaczne, zwłaszcza
w owcach, których pastwą płomieni padło
przeszło 500 sztuk. - Przyczyna
pożaru
niedocieczona, naj prawdopodobniejsze podpalenie.

- Kronika vvypa(lh:óvv 'v ~u ·
berDi piotrkovvskiej _ W drugiej poło wi e
paździel'llika
189"; r. było pożaró w 22.
W t p.j liczbie: z po(lpale lJia 6; z ni e o s trożno śc i 6,
z ni e dbał e go utrz ymywania komina l , z ni ewiadom ej przyCii\yny 9, straty wynio ~ły 23537 I'S.
Wypadków nagłej śmierci było 12; znal eziono
trupów 7, porani e ń było 3, zabÓjstwo 1, samo·
bójstw 3, ui e szcz ęśliwych wypadków na linii
drogi żelazn ej 3.

~.~--

Wiadomości bieżące.
(

= Jubileusz.

---C.1I--

Pod tym zmienionym chwilowo tytułem , zamieszczamy poniżej wzmiankę o wyszłych w ostatnich
czasach k siążkach i wydawnictwach, ktÓre nadsyłane nam bywają, a o których zwykle mówimy
w dziale "Z prasy i BibliJograjii". Z różnych przyczyn, z e brała siQ tego przed nami spora paczka,
z której pierw szeństwo dajemy jak zwykle tej firmi e, która r,) zsyłalli e po Redak cyjach swoich poży
tecznych wydawuictw, od<1awna praktykuje jako
s tałą m e todę.
Firmą tą jest firma "Teodora Paprocki ego i g·ki". Z ostatnich jej wydawni ctw zasługują na uwag ę :
- "JJI.ozajlca 'Yilcza", ułożona z młodzień
czych w s pomuień myśliwskich przyjaciela przez
Konrada Macheżyńskiego, z portretem autora i licii\uemi rysunkami w tek ś ci e, jest książką jakby
umy ś lni e
uapisaną lIa długie zbiorowo-familijne
wi eczor y. J es t napisana ciekawie, barwnie, doskouałą polszczyzną i tak z jej tre ś ci jak i formy bij e jaka ś 8 woj s ko~ć, wieje wiatr z pól naszych i lasów, w których jakbyś na własne oczy widział
łowy na wilki, oraz wszelkie ii\wyczaje i obyczaje
tych bestyj.

-

"Niobe"-j est

drugą

rz e czą,

którą

zalecić

moż e m y gorą<,o,
J est to powieść

jako zdrową i zajmującą lekturę.
Jonasa Li e, powi eś ć współcz e sna
w prii\ekladzi e z oryginału norwegskiego. Idźmy
dal ej:
- "Dziadowie i wnulci u powieść współ c ze
sna przez Maryję Milknszyc,
- "JY XX wielcu u fantazyja humorystyczna
Wło dii\i m i erza Zagórskiego,
- "Poezyje" Pawła Kośmiński e go, ni e bez
sporej warto ści, a proste i p ełne uczucia,
Z "Biblotelci Powszechne}": IfigclIija
w Taurydzie i Torkwato Tasso-Goetego, Julijusz
Cezar- Szekspira , Grażyna-nie starzając e si ę ar\)ydzi e ł o Micki ewicza , Pan Benet i Nikt mni e ni e
zna-Al. hr. Fredry i inne.

-

"Obl'az

Lite1'att.w y

Powszechne}"

w streszczeniach i )lrzykładach ułożyli Piotr Chmielowski i Edward Grabowski. Przed nami l e ży
tego cenn ego dzieła zeszyt ostatni. Dwa wielkie
tomy najpi ę kni ejszycĄ pereł literatnr obcychczyż to uie ciekawa lektura i najlepszy podarek
na g wiazdk ę? Sądzimy też, ze dzieło to znajdzie
B!leroki pokup i uznanie wśród inteligentlJiejszej
publiczno ś ci.

Taż sama firma
pnie napisane dla

- "Pierwsze

świeżo

wydała

młodego

wieku:

wiado 'mości

bardzo

z

przystę

gemnetJl'yi

Adam Asnyk, znany pod pse- (loświadczalne)" ze 141 dl'zeworytami w tekudonimem Ely ...... jeden z największych śei e ; "O życiu i ś1nim'ci" D-ra M. Flamnai wrewspółczesnych poetów naszych obchodził szcie hygi eniczny podręcznik p. t. "T1'zeba dbać
o Zd1'owie, aby s ię ustrzedz choroby" przez An w tych dniach jubileusz tt'zydziestoletniej toszk ę .
(d. c. n.)
pracy literackiej, Obchód na wyraźne życze
--1[.11-nie jubilata zredukowano do bardzo skro-

stwa, ale najsroższym basem odzywa się ten,
co najwięcej o.biecuje ...
Pllnie Redaktorze "Tygodnia"! alhośmy
to jacy tacy? alboż to nas nie stać na pomysły?..
Dają wszyscy
prenumeratorom
swym premija "noworoczne", nawet takie
premia, których wartość " przenosi wysokość
całorocznej prenumeraty"(!); więc dajmy i my.
Z góry przekonany, że w redaktorskiem
twem sercu projekt mój znajdzie wdzięczne
uznanie, siadam do pisania prospektu. Oto
wszem wobec i każdemu z osobna oświad
czam, iż, gwoli podniesienia krajowego piśmiennictwa, wszyscy prenumeratorzy, któ'
rzy wniosą do naszej wydawniczej kasy
całoroczuą prenumeratę z góry, srebrem
papierami lub złotem, otrzymają jako premium przedmiot wybrany dowolnie, przechodzący wartością swą dziesięcioletnią preNie tak atoli gladkc, załatwia się z likwi- numeratę "Tygodnia" !..
dacyją interesów po Karskim syndykat massy
A co? nie szczęśliwy pomysł?.. Zobaczysz
upadłości; powstaje bowiem obawa, że licyRedaktorze,
jakie pyszne posprawiamy sobie
tacy ja na winll zasobnej piwnicy trwać bę
futra,
rotundy
i rzeczy nazwą zbliżone do
dzie jeśli już nie wiecznie, to przynajmniej
bliźniaczej siostry Hiszpani (tylko bez Kudo czasu uregulowania Strawy, Leci zHnim
Stl'awa obleje miasto nasze potokami kry- by, bo łapę po nią wyciągają Jankesi,
nicznej wody, zalewH nas tymczasem potop a z tymi nie radzę zaczynać).
Jeśli projekt
w onej formie nie trafia
prospektów i prospekcików na przeróżne
wydawnictwa peryjoclyczne. Grzmią w tym do Twego przekonania, to jako premium
koncercie i dyszkanty reporterów kuryjerko- możemy obiecać każdej całorocznej prenuwy ch i barytony koryfeuszów dziennikar- mel'atorce pudełko blanszu paryzkiego z za-

. skiego życia wygładzi się, niby powierzchnia zwierciadła, w której odbijać się będą
same świetlane tylko zarysy naszego miasteczka. Teatr amatorski, zgllupowawszy
w swem gronie artystyczuem siły zrekrutowane z szerokich sfer towarzyskich, będzie
może owym cementem, co potrzaskane kolumny towarzyskiego życia spoi nanowo!
A chociaż przy narodzinach jego buczały gromy, jako wynik podrażnionych ambicyj i
ambicyjek; chocillż rydwan teatralny wciąż
przesuwał się ponad przepaścią, ciągniony
przez rumaki, z których każdy w swoją skrę
cał stl'onę- powoli uśmierzyły 'się zbyt krewkie temperamenty, zespoliły pojęcia, przycichły niesnaski i pierwsze przedstawięnie
doszło do skutku, a następne pójdą już gła
dziej) bo droga utorowana.

mnych rozmiarów. Zebrano składkę na szkołę polską w Białej i fundusz zebrany wręczo
no poecie jubilatowi, jako prezesowi TowarZyRtwa szkoły ludowej, na uroczystem
przedstawieniu w teatrze w dniu 14 b. m.

kład n

fryzyjerskiego Lipinka w WarszHwie,
blanszu posiadającego własność przeobrażenia
w naiwne i nasze babki i prababki! Będzie to wabik najskuteczniejszy
i sprowadzi nam taką moc prenumeratorek,
że ... śmiało o własnej kamienicy pomyśleć
będziemy mogli.
I to nie? Z pana człowiek jak skala!
A więc zamiast podsuwać ci myśli genijalne w stylu "dekadencko-symbolistycznonaturalistycznym", wyciągam do ciq dłoń
z opłatkiem i, z okazyi nadchodzących
świąt, prawie sążuistą odę ...
Nie, nie chcę; nasze czytelniczki i czytelnicy,
posnęli by przy niej napewno. Wolę rzucić
jedno tylko dosadne słowo, co jak iskra
wpadnie do serc zamarłych, do dusz zgorzkniałych, do mózgów zaspanych-obudzi je
z letargu, żywiej poruszy, ociepli płomie
niem rodzinnego ogniska i, nakarmionych
chlebem miłości, w jedno zespoli ogniwo.
Ale ... jakie tu wybrać słowo, kiedy wszystko już było?, ..
Wiem. "Dosiego roku czytelnicy mili
w zgodzie i wzajemnej miłości!". Reszta sama się znajdzie.

Janek,
- - -·0 - - -

Sprawozdanie z handlu zbożowego, nasion i artykułów pastewnych.
Toruń,

dnia 16 grudnia 1896 r.

W handlu nasiennym spokojne panuje usposobienie a ceny są stałe. Obroty mamy nie tak wielk.ie,
co powetuje niewątpliwie miesiąc styczeń; Spodz,lewamy się bowiem nietylko większych dowozow,
ale i znaczniejszego ożywienia handlu. Popyt na
koniczyny, mianowicie na przelot i koniczynę czerwona jest wielki a ceny tychże stale się utrzymują;' tylko koniczyna szwedzka i bi!lła . ni~eo
w cenie sie obnizyły. Na targach llIe1meCklCh
w tym sezo~ie główną rolę odgrywają koniczyna
czerwona z Rosyi i Węgiel'. Inne kraje do konkurencyi hancllowej nie stawają, ponieważ albo
nawiedzone zoztały nienrodzajem, albo też w,ypro·
dukowały nasienie nader lichej jakości. To tez
bardzo prawdopodobną jest zwyżka cen, miano~i
cie w ezasie gdy konsumcyja z zapotrzebowamami wystąpi. ' Ceny koniczyny amery~ań8kiej są tak
wysokie, że jr.~t ona prawie zupełtue ze współza
wodnictwa na targaeh europejskich wykluczona.
Ofe~t koniczyny białej stosunkowo mało przybywa i to przewaźnie w ciemniejszym kolorze, który mało jest poknpny. Za jasne a czyste nasienie
koniezyny białej płaeą wysokie ceuy. Na tymotkę
pokup jest dobry, a ceny zwyzkowe. Przelotu
brak w wyborowych gatunkach. Seradeli prawie
się dokupić nie możua, a ceny tejże podwoi~y się
w stosunku do roku zeszłego. Dowozy są llleznaezne i przy wię.kszem zapotrzebowaniu ceny seradeli jeszcze podnieść s ię mogą. Na nasienie buraków pastewnych handel się rozpoczął ale po
smutnych doświadczeniaclI dwóch lat ostatnicb
nauczeni nieoględnością hodowców na~iennicy wielka zachowują ostrożność i tylko zagwarantowane
nasienie co do gatunku i czystości pokup znajduje.
To· samo z nasieniem marchwi, której żądana jest
tylko biała olbrzymia zielono-łebkowata odmiana.
Inne ·odmiany, mianowicie bez zielonej główki,
z Królestwa dostarczane, a pod powyższą marką
sprzedawane prowadziły do niemiłych sporów
a nawet do' dotkliwych procesów. Przelot bardzo

o

jest żądany a ceny jego są zwyżkowe. Trawy
pokup zuajdują; zwłaszcza trawa kupkowa i kostrzewa owcza są poządane.
W handlu zbożowym stała panuje tendencyja.
- Panu G. w Two111jankach. Z r8. 3 wrę
Żyto i pszenica zuajdują łatwy odbyt w młynach czonyrh nam w dniu 19 b. m. uzyliśmy rs. 2 k. 40
tutejszyco' jęczmień jest poszukiwany a dowozy na pokrycie należnoŚc.i za kwart. III i IV r. b. połubiuu ba;dzo małe. Obroty artykułami pastewnemi został e zaś kop. 60 zapisaliśmy a conto r. p.
miauowicie otrębami i makuchami są wielkie,
a ceny sa zwyzkowe.-Dotkliwy brak okazuje się
Licytacy je w obrębie gubernii.
makuchu -rzepakowego, podczas gdy zaofiarowanie
makuchu lnianego jest dostateczne.
17 (29) grudnia w urzędzie gminy :BratoszeZa pud kop. wice w pow. brzezińskim na budowę mUTowanego
P ł a e o n o:
76-90 domu dla urzędu gminuego z aresztem, od sumy
Pszenica
52-60 2,878 rs. 23 kop., in minus'
Żyto.
,
83-94
Jęczmieli browaruy.
.- 18 (30) grudnia na rynku w m. Będzinie na
70-74 sprzedaz 50 krów, od sumy 2001's. 51 kop.
pastewny
76-87
Groch
- 18 (30) grudnia w magistracie m. Piotrkowa
64-75 na restauraeyję budynku położonego na b. placu
Groch pastewny
73-7.9 artyleryjskim w m. Piotrkowie, w któl'ym mieści
Owies
71-78 się ceghauz 28-go pułku Połockiego, od snmy
Tatarka
.
64-72 597 rs. 22 kop" in minus,
Łubin żółty ..
57-64
Łubin niebieski
- Tegoż dnia przy urzędzie gminnym Dmosin
56-60 w pow. brzeziilskim, na sprzedaż 31 krów.
Łubin biały.
Makuchy rzepakowe cienkie czworogra- 18 (28) grudnia w urzędzie gminy Siewierz
niaste .
73-75 w pow. będzińskim na 3-ch letnią dzierżawę dochocienkie . okrągłe .
76-77 dów z miejsc dla handlu na placu miejskim w SiewieMaku'\hy lniane
73-75 rzu, od sumy 504 rs. rocznie.
Otręby pszenne miałkie
56
- 17 (29) grudnia w urzędzie p-tu łaski ego na reśrednie
57
paracyję bruku na ul. Zamkow!'j i w c.zęści na Sagrube
~
skiej w m. Pabianicach, od sumy 1891's. 20 kop.,
Otr!tby żytnie
58 1/ 2 in minus,
.
Koniczyna czerwona
. 4,52-7,50
- 17 (29) grudnia w urzędzie p-tu łódziego na 3.ch
Koniczyna biała
. 4,52-9,80 letnie oezyszczanie miejsc ustąpowych przy szpitalu
Koniczyna szwedzka
. 3,75-6,80 św. Aleksandra w m. Łodzi, od sumy 199 rs. rocznie,
Koniczyna ŻÓłta
. 1,51-2,60 in minns.
Rajgras angielski
1,50-1,80
- Tegoż dnia w magistracie m. Łodzi na zabrukoRajgras włoski
1,80 -1 ,94 wanie placu, położonego przy ul. Przejazd, pod NJ
2,26-3.40 1334 w m. Łodzi , od snmy 2,732 TS. 54 kop:. in minrs.
Tymoteusz .
GOI'czyca biała
0,76-0,91
Zwraca się uwagę, że otręby nieczyste, luh z domie·
. . . . . . Poleca się pierws~or~~dny
szką obcych części składowych, nie są poszukiwane.
......
a tani Hotel Angielski
B. Hozakowski.
w mieŃcie (J~ęstQchowie, w blizkości
dworca kolei żelaznej.
-----

Listy do Redakcyi.
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,Hutnik", tłumaczoną p. Nansena
I
b
"Ksi't.'la milości"; w clodat k'u: Ga rye a
,
Z
'
t
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e
'o·"
Jako
D ,Al]lUnZJO
" ~wyclęz wo snu I l .
premium bezpłatne dołącza "Pod?'!}'

czną 'Encyklopedyję powszechną", kt?rej tom ozwal'ty od litery K jui SH;l
rozpoczął dl'ukowa6; całość wyjdzie
w ciągu lat dwóch.--Cena ))~rzeglądu
·
"
'lITa szaWJe hval'
T ygo d l1JOwego·
IV H r
\ talnie rs. l kop. 80, na poczcie rs, 3,Adres: '\Varszawa, Czysta Nr. 4.
iii- Numery okazowe i katalogi na
iądanie gratis.
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O

~ możnej

ZARAZ DO ' SPRZEDANIA na
przystępnych warunkach, Osada
ludna, bez konkurentów, IV za-

N

E

:aUJNOWSKI.

Sklep'Trf'!J.on

z

n·yższym

patentem, NIElHIE-

CĘ:IlH, FRANCUZKUl:, l\1UZYKĄ

§

i SPIEWEU jJoszukuje miejsca
na wyjazd .
Wiadomość u pp. Sulimierskich
na poczde.
(3 -2)

Od chwili wprowadzenia ilu·
stracyj do ,)(raju", t. j. blizko
od roku, otrzymywaliśmy
od
t l kó
h
czy e ni w naszyc propozycje,
' b K ."
b k
k I 6
aze y" raj , o o ne 1'0 og w,
m6głł zamieszczać
portrety os6b
b 1\1 'I
.
zmar J"C . 11'd'
ys ta,
przez
dł przyjęta
'
ł
nas w zasa Złe,
ugo me DlOg a
być urzeczywistnioną, z powodu
trudności tecbnicznych. Pr6ba zamieszczenia nekrologu z portretern, zrobiona w N-rze 32 "Kra-

ju", przekonała, że papier, na
kt6rym drukuje się dział bieżący
K'''' kl'
.
d
w" raJu l ne 1'0 Ogl, me na a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . je się do artystycznych ilustracyj.

.l6'U

Y.l ' .-r1
O
fUllg

a
•________
,.Kufóm
es
Nauczycielka polka
.

8
8O

A.

I

Zaskarbiwszy sobie zaufanie po- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
jako d.zier~awca Restaura- :
N nadchodzace święta
•
eyl w Hotelu AngIelskIm",," C z ę·
a
v
••
s t o c 11. o ",v i e.
donoszę, ze
SPOŻY'\N"czy.
HOTEL KRAKO'VSKI..
.. ..
An
..
rr.fl.r 1
'4 ~ Tłna JASNEJ GÓRZE na-.
•
b"łem na własność i tenże urza.dziłem •• uliea "Odeska" dom Kempil't- ••
J
k'
z wszelkim komfortem.
Doborową.
s ·Iego
•
kuchnią, wyborowemi winami, umiar-.
z a k u p ił.
kowanemi cenami i rzetelną usługą.
znac.zny transport
•
będę się starał utrzymać już wyrobio-: Maku i owoców suszonych :
ną opiniję· Przyjmuję wszelkie zamó-. które sprzedaje po niebywale •
wienia na śniadania, obiady i kola-.
nizkiej cenie.
•
cyje tak w hotelu, jak i na miasto..
___
••
Dla dogodnośei Sz. Publiczności co. :
•
dziennie kursować będ~ie kareta z .
Poleca: pim'niki i balcalije •
·dworca kolei do Hotelu i z powrotem .•• z najlepszych firm.
(2-2)
••

w~zechlle,

w 1897 roku pomieści jednocześnie:
oryginalną powieść A. Gruszeckiego:

--0--

o s z

Ł

G

"Prz8[lad Ty[odniowy"

!

.M 51

TYDZIEN

4

Z nn, AJ.. _ Musieliśmy więc pomyśleć o inrr NUJWO nym sposobie zadość uczynienia

1116 Rejentów ~~tr~~~~:o;st~;~~ ic~f:s::~i~:ceJ

,I,. ,L
działu literacko
plOlrJlOWS.II.1e.l1
przeznaczyliśmy
potrzebował, IV godzinach popołudnio- na nowy dział
.I ,I,

wych pomocnika do przepisywania papierów, władającego dobrze językiem
rosyjskim i piszącego pięknym czy telnym charakterem, zeche.e zasięgnąć bliższych wskazówek w Redakeyi "Tygo-

;~~~~~~~~~~~~~~~.=d~n~ia~"~·liiiil• • • •Iii•••(~6~~4)~

- artystycznego
dwie stl'onuice
infol'macyjnoilustrowany U i d~ tego działu
. śI"
. d
.
.
przeme Ismy
mlę zy
mneml
i dział nekrologowy. Dział ten
będzie odtąd drukowany na tym

samym we l'lDowym papIerze,
co
.
i dział literacko - artystyczny,
a portrety osób zmarłych' przy
Zatwierdzone przez JW. Ministra Spraw Wewnętrznych
nekrologacb odbijane będą z tafi
k
b .
ś .
i kaucyjonowane pod rmą
ą samą tec D1czną staranno Clą,
00000000000000000000000
jak ilustracje działu literackiego. Próby, zrobione w ostatnich
·Uczennica konserwatoryjum
łł/ u ~ U
t\.tti
f
U~l
N-ach nKraju", wypadły jaknajudziela lekcyj muzyki, sklep "Józefiuy". otwarte w ~'arszawie przy ul. Wierzbowej ~;8, wprostNiecałej. Telefonu~y416 pomyślniej i, jak słyszeliśmy, za(3-2)
dawalniają wszelkie wymagania.
Otwierając obecnie dział nePoszukuj e Iniej sca
krologów z portretami os6b zmardzo przyzwoite
- §O
okolicy, utrzymanie.
zapewnia bar"Viadomo~ć w Piotrkowie u p.
Adama Dudkiewicza, dom wła- ~
O sny, ustnie lub listowni e przy
O załączeniu mal·ki.
(2- 2)
O

O

8
8

,1~'tnr~lf))WSr~llil

8'1uro

ll'n,~OSZeR.

Ka~uJ'JI ~rki lu~ ~kl~n~w~i
08K08 !~~~'ze~f:~t~zYi
i;: :J~r:fa
:&l~~
r ~ XTD.Op01EeEc:~
~
czać będziemy
następu-

osoba z dobremi św i adectwami i porę
czeninm. Bliższa wiadomość u P. JabłOllskiej, w domu Batki, ulica 'lło
wialIska. Tamże przyjmuje się bieli-

zna

do

szycia.

(3-2)

I~ .,~ D-"'
- ~ 10 0"1,11t1"U\I~J· Ea 1ł
., ~ II' ~, I
Fabryka Perfum i Mydeł, Przejazd 7.

w spos6b

';j;::

I

~

jący:

wym

przy portrecie jednoszpalto·

25 rs., przy portrecie za}

mującym

2 szpalty 50 l'S.
Admi1listracja Kmju.
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osrr"RZEżENIE.

KALENDARZ SĄDOWY
pod

na rok 1897
redakcyją Aleksandra Kronenbłecha

CO'lnpagnie du Vin de
~~

S A..

:r

N

T

Doszło

do naszej

wiadomoś ci, że

wskutek czego upraszamy Sz. konsum entów
o zwróccuie przy kupni e tegoż bacznej uwagi

Terminatka, Adresatka, Novelloe, Wiadomości praktyczne, dział
informacyjny Sądów Cesarstwa i KrólestwlI, Sądy gminne i rewiry Sądów Pokoju. Cena z przesyłką rs. l. Skład główny w kan··
celaryi Wydawcy: Warszawa, Senatorska 19.
(l-l)

A.. E

L

h

w Wa1'-

szawie pojawiło się pod1'abianie naszego "tsaint-Raphaelskiego" wina,

p. AtZw. Przys.

::s::

- ::E A.. P

17alence, DI'orne, F'r ance,

~

•

r{dj~l~~

i
~=--.".'"
na rna1'kę fab1'ycimą i nak},ejenie na
~
btttelce obok ga1'clziollca ma1'ki Stof
. wa1'zl1szonych fab1'ykantów, dla ściga·
nia fałszu. Każela btttelka naszego wi•
na zaopat1'zoną jest w stmnpel Li"C"'TURE ROOC{ s.... orss•• BlfO
bawslciej lwrn01'y celnej, 01'az b1'OSZ'tWę D-1'a de Ba1'1'eh' a Valence, Dro11'te FIrance o winie "Saint-Rapltaelsleiem," jako ś ro
dku

wzmacniającym,

pożywnym

i skutecznym.

(10-8)

w centrum mias ta jednego
widn ego
POKOJU_
do wynajęcia , wraz z opllłem i obsłu
gą, na przeciąg jednego ln,·artału , od
Oferty składać
l-go stycznia 1897 1'.
w Redakcyi .Tygodnia".
(1)-2)
Poszukuję

KALOSZE

~o~~j~~o-~m~rJ~a~~~i~~o TowarlJ~twa

Z[ubiono

Wyrobów Gumowych w Petersburgu
Uprasza

się

o

zvv-rócenie

u vv-agi

na

ste:r:npel

l.farka Fabryczua.
na pod.eszvv-ach.:

DapierOŚllic~

z nzarnej stali z 7-miu monogramami.
Znalaz cę Uprasza się o j(>j oddanie do
Redakcyi .Tygod nia" za dobl·em wyna grodzeniem.
(2-2)

HERB PAŃSTWA I TRÓJKĄT CZERWONY Z rokiem założenia ,,1860 41 •
----<~>---

CERATY, OBRUSY I CHODNIKI
---

I)()JAZDOW
Włodzimierza Sapińskiego

OBUWIE PETERSBURGSKIE

ul. Petersburska wprost Poczty.

WYNłJElI

---~~:

męzkie,

KARETY,POWOIY,BRYKI,KONIE.
(2() -14)

damskie i dziecinne.

CH. LURIE I SZa GURJAN

arkusz 21

w Warszawie, Rymarska 12, dom B-ci Lesser. -- Telefonu Nr. 967.

(W. B. O. 5132)

przekład

Tygodnik Mód

powieści

się

p. t.

Joanna de ff.lercoeu'r

(6 -6-2)

•

dołącza

Do dzisiejszego num ern

z frallcuzkiego przez E. D

Powieści

I

PISMO ILLUSTROW ANE DLA KOBIET
wychodzi w formacie wielkiego arkusza i obejmuje Vi treści literackiej

działy:

owieści

oryginalne i tłómaczone. Artykuły treści literackiej wraz z poglądami na kwestyje ogólnego znaczenia. Krytyki literackie i artystyczne. Zyciorysy i wspomnienia ludzi wybitnych różnych narodów. Artykuły treści naukowej. Podróże po
obcych krajach. Obrazy historyczne i obyczajowe. Korespondencyje z wielkich miast zagranicy treśei literackiej i estetycznej. Kronika tygodniowa z życia Warszawy i kraju. Kronikę tygodniową miejscową· Sprawozdenia dotyczące mody i strojów nadsyłane z początkiem każdego miesiąca z Paryża, przez p. S. Duchińską. Przepisy kucharskie i nowe ulepszenia z dziedziny gospodarstwa kobiecego, przez p. Ćwierciakiewiczową. Do każdego numeru dołącza się dodatek illustrowany, poświę
cony wyłącznie modom (2000 rysunków w ciągu roku). Co miesiąc nadto dołącza się wielki arkusz z krojami i wzorami robót
kobiecych.

P::EENUlN:!:E::EA.. T A..

'J\7-y'"NOS:C:

'''s.

D~a 'lIłiejscowyclt: HwaJ'ta~nie r.tJ. ~~ półrocznie
2~ roc~nie rs. 4.
D~a zanłiejscowyclt: Hwarta~nie r.tJ.:l. k. 2li, pó~rocznie J',ł. 2 k.liO~ "'ocznie

paSTrA~Z.L

r,tJ. 5.

.SIZ~1

PISMO TYGODNIOWE ILLUSTROWANE
nauce i rozrywce młodzieży poświęcone._
(Najstar.tJ~e

w kraju).

W części literackiej zawiera: opowiadauia historyczne i z podróży, powieści, wiersze, komedyjki, pogadanki uaukowe, zadania różne,
rebusy i t. p, Wszystko to w formie odpowiedniej dla umyslów młodocianych.
Część illustracyjna bogata i bardzo starannie prowadzona.
Dla rocznych prenumeratorów .Przyjaciela Dzieci" za rok 1896 przeznacza

się

jako premium

bezpłatne

;:ran Ski'"'ViTSki~

.Aktea"

powieść

na tle dziejów Rzymskich przez

'J\7arsza'"'ViTa~

PBENVMEBA'E'A WYNOSI:
miejscowych: rocznie rs. 4, kwartalnie rs. ~.
Dla zamiejscowych: rocznie rs .5, kwarta~nie rs. ~ kop. 25.

Teresę-Jadwig!!.

Chn:'l.ielna :::3S.

D~a

(2-1)
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ZABAWItl.

Kalosze

GU::r:v.rO~E
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Za tr",,,, alość poręczaD1

S
~~
Z. SO(Jze~

(2-')

W

Piotrkowie.

(12-3)

FABRYKA TABACZNA
pod

firmą

"N O B L E S S E"
W

a

"Kraj" wychodzić będzie w roku przyszłym piętnastym swego istnienia w dotychczasowym kierunku i pod tąż samą redakcyą.
Polityczne zadanie l1Kl'aju" polega na wywalczeniu lepszych
warunków społeczuego bytu, na drodze spokojnej, legalnej a wy·
trwałej pracy. Pod względem d~iennikaT"kbn "Kraj" stara się
o jak najbardziej wszechstronne, wyczerpujące i poważne informowanie o wszystkiem, co polskiego czytelnika wprost i pośl'eclnio interesować może. "Krl1j" posiada kilkudziesi ęciu stałych 'wspólpf'a(~owników w dziale politycznym i literackim i około dwustu korespondentów. KaMy tygodniowy numer "Kraju" .yklada
się; z 18-24 str. tekstu polityczno-społecznego z 10-12 str. ogłoszeń, przeplatanych "Kurjerkami" i starannie wybraną humorystyką polską i zagraniczną . W roku bież. ,.,Kraj " wprowadził
jeszcze jedną inowacyę: "pecyalne dodat1~i, gromadzące akta
i materjały do najważniejszych a będących na dobie spraw publicznych. W nbiegłym półroczu takie specyalne dodatki poświęcone
były: Rewelacom bismarkowskim, ruchowi ludowemu w Galicyi,
Zjazdowi zbożowemu w Petersburgu, Sprawie Opalenickiej i Sesyi
rady rolniczej. Wprowadzone od Nowego Roku ilust'r acye
chwili bieżącej będziemy się starali w przyszłości jeszcze
bardziej urozmaicić i artystycznie udoskonalić. Obecnie, korzystając z lepszych warunków, redakcya "Kraju" zajętą jest obmyśle
niem środków, celem rozszerzenia i podniesienia działu korespondencyi pTowincyonalnej. Nie będziemy wyliczać
szczegółowo prac, jakie posiadamy w tece lub mamy przyobiecane, ograniczymy się tylko doniesieniem, źe w pierwszym noworocznym numerze "Kraju" rozpoczniemy druk większych rozmiarów noweli Henryka SIENKIEWICZA p. t. "Naja.,n'!JJu br~eg'U"!!
poczem nastąpią: powieść M. Bałuckiego "Zamki na lod~e"
A Gruszeckiego " W .,taryn~ dwof·~e".

a
C~

SUXJ:ENN:El

i

. "KRAJ" w 1897 roku.

~.:.,v~'\\.,'\\;'\\;~

GWIAZDKĘ!

oM 51

-";'a·r.,~awie!!

poleca znacznie nlepszone papierosy:
RenQ1na, OI'elne, N1' 1, Wyt1'aU}ne, Kawale1'skie, Dessm't i inne
10 szt. 10 kop.
D()ln'e, Salunowe, Smy,'na, Af1'yka1iskie, Nj' 80.
10 szt. 6 kop.
JVyścigowe, GÓ1'nicze i wiele innych
10 szt. 3 kop.
Tytonie od I·S. 1 do rs. 15 ~a funt, IV różne m opakowaniu.
Ekspedycyja hurtowa ' i detaliczna w Warszawie:

Reclak'tor i WydawCCt

W magazynie fabryki "NOBLESSE" ul. Marszałkowska A~ 127.-W magazynie Kalinowskiego i Przepió1'kowskiego ~ Hotelu Europejskim.W magazynie P. Kołodziejskiego i Sp. Nowy·Swiat 51 róg Wareckiej.

"K1'aj'L~"

ERAZ1\'I PILT Z.
Przedpłata na "KRAJ" pozostaje bez zmiany: 3 rs. kwartalnie (łącznie z przepocztow ą) . Za najdogodniejsze dla siebie i prenumeratorów naszych uważamy
przesyłanie opłaty prenumeracyjnej wprost do Petersburga pod adresem Administracyj
.,KRAJ" (Jekaterinskij kanał 82), albo też zażądanie, ażeby przedpłata ściągniętą została przez Administracyę "KRAJU" drogą obciężenia (zaliczenia) pocztowego.-·
Ogłoszenia z Warszawy i Królestwa, oraz prenumeratę miejską z Warszawy raczą
sz. inserenci i prenumeratorzy składać wyłącznie w warszawskim kantorze "KRAJU"
(Krakowskie·Przedmieście 55), Ogłoszenia z Cesarstwa i zagranicy przyjmuje Administracya "KRAJU" w Petersburgu.
(4-1)

syłką

a~8~~

!kupująoyr.n

;na.śVTięta.!

Cukiernia ~ Zomera
w Piotrkowie ul. ~Petęl'sburska" przygutuwuje na nadchodzące święta duży zapas:

Pozostające

wyborowych St1'ltcli masowych i zwyczajnych, oraz wielki wyb61'
Pim'nik6w z fabryki J. W1'6blewskiego.- Ozdoby na choinkę,
Cuk1'y deserowe. - Codziennie świeże Ma1'on glace, Ka'l'melki
Cl'eme brule i Baspailki w koniaku.
Posiada Bombonim'l,i pa1'yzkie i krajowe po ceuach przystępnych.
_

P,'zyjmuje obstalunki na

święta.

-

władzą zwillrzchnią

pod

MinisterYJuUl finansów

2-/efnie KllrSII hllnd/owe d/II Ko6ie!

,&

S!EM!ltAB!!ttEX
"W'"

(2-2)

"'V'7arsza"W"'io;

rozpoczynają się

•••••••••••••••••••••••

i W. ZALESKI I
I ~KtAD WI~ i DlllKAT~~ijW I
•

I

0.•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

W

Piotrkowie w domu własnym,

WWarszawie

wina

wpałacu J. W. Ordynata Krasińskie[o, .
poleca

węgierskie,

tokajskie leczni-

•

I
i
•

cze, odznaczone medalem srebrnym •
na ,,'ysta\vie hyg'i~nicznej w 'V ar- •

szaWIe.

Poleca również Wina KI'ymskie na szczepach w~gier·
skich, ~Iiody stare, l\iadery i Koniaki odstałe.
Bll,kaZije i delikate.'y sezonowe w najlepszym
gatunku.
.-Przy Składzie Win w Warszawie, znajduje się
. wykwintnie urzą.dzona Be,fJtauf·acyja. Pl,zyjmuje
zamówienia na ~ebf'ania towarzyskie i 'Uroc~ystoŃci eselne. ~
(6-6)

•

•
•
•
•
•

jloBBo.ileao lleH3YPOIO.

Pracownice handlowe zgłaszać
do 2 po południlI. Bracka M 25.

JJ

wydawca

się mogą

w niedziele i
(WBO. 6697)

święta

od 12

(3 -2)

Kur!IJ'er Codzienny"

zaznajamia swoich Czyteluików z najważniejszemi wypadkami chwili, nie·
tylko c1l'ukowauem słowem, ale i zobrazowaniem jej w rycinach. Jest
względnie do obfitości materyjału na,jtańszeD1 pisD1eD1 ~arsza~skieJ.n_

"KURYJER CODZIENNY", zaprosiwszy do współpracowuictwa naj wybitniejsze
siły literackie i dziennikarskie, dostarcza swym czytelnikom miejscowym
i prowincyjonalnym świeżej i zajmującej lektury. Pomieszcza jak i dawniej
ulubione przez czytelników kroniki Eolesła"W"'a Prusa.
"KURYJER C,ODZIENNY"ogłosił konkurs ~ nagrodą '1'".1.. 000
za najlepszą powieść.
Powieści

uznaue przez

Sąd Konkursowy

za najlepsze, drukowane będą IV odcinku'

Wyborowe powieści obcych autorów w formacie kśi~żkowym.
Warunki prenumeruty"KURYJERA CODZIENNEGO": w Warszawie: miesięcznie
kop. 50, kwartalnie rs. 1 k. 50, półroczni'l I'S . •1, rocznie rs. 6. Na prowincyi: miesięcznie kop. 75, kwartalnie 1'8. 2 kop. 25, półrocznie rs. 4
kop. 50, rocznie rs. 9.
Wobec wzrastającej poczytności, niewątpliwa korzyść z ogłoszeń w "Kury jerze".
Adres redakcyi i administrncyi: Wa1'szawa, K1'akowskie-P1'zedmieście Nr. 17. Telefonu N1'. 41.'1.

•
•

•••••••••••••••••••••••
Redaktor

z dniem l stycznia 1897 r. Zapisy na kursa wyższe I U1zsze
codziennie od g. II do l i od 6 do 7.
Wpis lIa kursach wyższyeh 1'8. 100
rocznie-na niższych (wieczornych) języki nowożytne i arytmetyka po 1'8.10
rocznie, bnchalteryja rs. 20 rocznie.

Agentura

Łódzka:

Piot1'kowska N1'. 46 w

Redaktor: Stanisław Libicki.
(W. B. O. M 6207)
~Iirosław

Łod?!i.

Wydawcy: Gebethnm' i WolU'•
(3-3)

Dobrza.'lski.
rIeqaTaHO

B'b

UeTpOKoBCKoll: ry6epHcKoil: Tl1norpa<pil<!.
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·.lnaog.HlI~
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11t1t11l0r

'p'lP)qo SOI 'M9lll!MlJ: lapIną mAu{'l:puf alols ~u 'BI
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Szczególniej miłe wrażenie zrobił na niej bankier ·
Lestious, Gdy podał jej rękę, czuła, że ściska dłoń przyjaciel:,;ką. Od Raula wiedziała, że Lestious jest sierotą
i mieszka ze starą swą, sparaliżowaną babką. Nie wiuząe jej w salonie, prosila, by się jej mogła przedstawić, Lestious zaprowadził j!1 do pokoju staruszki.
- To żona Raula babuniu!
Młoda kobieta pochyliła się do ręki spoczywają
cej w fotelu babuni.
Od tej chwili Lestious gotów był wiele dla I?iej
poświęcić! Wszędzie zostawiła tak miłe wrażenie, wszę
dzie rak sel'decznego doznała przyjęcia, że z przyjemnością myślała o spotkaniu wszystkich tych nowych
znajomych w kościele. Wiedziała, że nie spotka tam ani
Bressaca, ani Gaetany, że w tym tłumie nikt nie powieży się podać w wątpliwość uczciwości Raula.
Ciotka de Lensac, kazała tuż przed ołtarzem, obok
swego klęcznika ustawić dwa inne z herbami Mercoeurów. Buruazyja nie pchała si~ tu jeszcze do pierwszych ławek, miejsca te przeznaczone były dla szlachty
okolicznej, dalej zasiadały mieszkanki Liwony, a śro
de~ kościoła zajmował lud, Pod samym chórem, w
głębi kościoła stała ławka pp. Saint i Blaise, tutej też '
skupiała się ta część towarzystwa, która zada wała
szyku tualetami, i nie chciała zbyt swobodnem zachowaniem się podczas nabożeństwa, razić oczów księdza
kanonikll i zacofanej szlachty, Wogóle rewolucyja i
wszelkie przewroty społeczne, bardzo słabym echem
odbiły się w tym zakątku Francyi.
Janka przyszła bardzo wcześnie i modliła się
szczerze wpatrzona w ołtarz. Nie zwracała uwagi na

otoczenie, Wszyscy dziś .lej się tylko przyglą
dali. S~eptano trochę o jej tualecie, dziwiąc się, że
jest tak skromnie ubrana i robiąc różne o niej uwagi,
Pani Saint Blaise, która niespodzianie zupełnie
przyjechała do Liwony, wystąpiła we wspaniałej tualecie,
ona i obie jej córki, Obok nich zauważono też dwie
nieznane w okolicy osobistości, młodą jeszcze, przecudnej cerze kobietę, w białej w bukiety kwiatów
sukni z ponsową parasolką i wysokiego szczupłego bruneta, który nie wiedzieć dlaczego wydał się wielce
znajomym.
- Czyżby to był on?. szeptano.
- ' Mówią, że się dorobił znacznego majątku.
-- Być może zresztą,
- Ciekawa jestem po co by tu przyjeżdżał?
Msza się zaczęła i szepty ucichły; w głębi tylko
kościoła, kilku panów zllczęło się cofać ku kruchcie i
po chwili wysunęli się na cmentarz.

°

Czytałeś p~m?
Ogłoszenie?

Blaise.
-

Tak, żółty afisz.
To zdaje się dobry interes.
Ja w każdym razie poradzę się Lestiousa.
To zbyteczne. Jeżeli do niej należy Saint

A czyż należy?
On się głównie tą sprawą zajmuje.
- Ah! w takim razie ...
Wszyscy byli przekonani, że skoro Saint Blaise
ryzykuje swoje kapitały w jakiej sprawie, jest ona
pewną i z góry wygraną.
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układała go w tom samem znaczeniu, którego używała
zawsze p. de Mel'coeul'. Zaniosła do salonu swoje nuty, ale najchętniej grywała z pożółkłych zeszytów te
same melodyj e, które niegdyś przed la.ty grywała
matka Raula. Jemu w takich razach stawały łzy w
oczach i cała istota jego rwała się ku tej szlachetnej
istocie, która tak kochać umiała, a z własnej jego
winy kochać go już ja.k sądził nie mogła.
Interes wyphlty nie mógł być tak szybko ukoń
CZObY, jak się tego spodziewał. Sprzedaż nieruchomości
panny de Lensac musiała się odbywać prawie potajemnie, kupiec się jakuś nie zjawiał. Lestious czekał
ze swej strony kapitałów, obiecywano mu je zewsząd
ale wszędzie na oddalony jakiś termin. Było rzeczą
pewną, że pieniądze będą, nie ulegało jednak wątpli
wości, że przyjdzie na nie pal'ę tygodni poczekać.
Drugi tydzień pobytu ich w l\Iel'roeUJ' dobiegał do
końca, gdy l~aul zaproponował Jance by złożyła kilka
wizyt.
-- Boję się obnlzić starych przyjaciół rodziny
mojej i moir.h!
Zaraz po śniadaniu Janka weszła do swego pokoju i w godzin ę póżniej zeszła w elegauckiej, choć
pełnej prostoty tualecie.
- Każ zaprzęgać Raulu, jestem gotowa!
Raul oczekując lada dzień pieniędzy od Lestiousa i zdecydowany wyjechać zaraz nazajutrz po spłace
niu długu chciał poznajomić żonę z sąsiadami, chciał
by przy nim poodawano jej wizyty, by zawiązała
trochę bliższych stosunków, i uie została zupełnie osamotniona w ogromnym zamku Mercoeur.-Nie miał już

-

nosa, a zależało mu na tern wiele, bo do nich należą
kopalnie w Nowej Kaledonii. Widząc cn się święci,
pomyślałem, że takiego interesu nie można puścić i postarałem się o to dla was. 1\I(,i wyborcy są zawsze
dla mnie na pierwszym planie!.. Nie macie panowie po·jęcia jak rozchwytują ak~yje ... bo do rady administracyjnej, zgromadzę w niej same solidne osobistości i zapomną nawet o· swoich przekonaniach politycznych i Z
całą bezstronnością, wybiol'ą do niej jednostki, którym
zaufać będziemy mogli.
Liwończycy stali zdumieni.
- Zkąd u licha ten Saint Blaise zna się na
wszystkiem, we wszystkiem potrafi sobie poradzić? ..
- Cóż chcecie panowie, gdy się zasiada w
Izbie ...
Po skończonem nabożeństwie Raulowie i ciotka
Lensac, skierowali się ku wyjściu. N a Jankę spokój
tego wiejskiego kościółka podziałał widocznie .. Czuła
się niewyruownie szczęśliwa, uspokojona. Spojrzawszy
na RauJa, przypomniała sobie ich spotkanie w Bellevue...
Podawał jej właśnie święconą wodę ona odwróciła się
do ołtarza i zauważyła, że wszystkie oczy na nią były
zwrócone,
- Cioteczko, służę ci.
- Podaj rękę żonie, takie starowiny jak ja, chodzą zawsze same,
- Dzień dobry Raulu!
- Kochana hrabino!
Ktoś wołał za nimi obrócili się by odpowiedzieć
na powitanie.

