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Oglos~enia pJ'~yjmują:

TV Łodzi księgarnie Schatke,
Fischera i Kolińskiego. TV Częstochowie W. Komornicki. W Będzinie W. Janiszewski Stan. W B1'zezinach W. Adam l\Iazowita. W Dąbrowie W. Waligór~ki Karol. W Sosnowcu księgarnia W. Jermułowicza i księgarnia K. Kossa.
kowskiego. W Łask?, W. Grass. TV Rawie W. Hipolit OlBzew8ki. W Radomsku W. Myśliński i Sklep Stowarzyszenia Spozywczego.

TV Piol1'kowie Redakcyja "Tygodnia" i obie

księgarnie.

W Wa1'szawie

" Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracyjanl\ Ungra Wierzbowa 8; oraz takież
biuro pod firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej nRajchman i S-ka"). W Łodzi
W-ny Gustaw Zlllewski ulica Mikołajewska:M! 7 oraz miejscowe księgarnie.
W innych miastach powiatowych gubernii piotrkowskiej-:-oBoby obok
wymienione, przyjmujące prenumeratę.

HOTEL ~!YICTOBJAH
takiej pracy, nietylko od n::ts, ale prze- zakłady dla towarzyskiego życia ludu przeEestau.racyja
dewszystkiem od W 3S zależą; od tego, znaczone. W dobie atoli gdy rozbudzaną
być zaczyna samowiedza ludu, gdy tysiące
Handel Win i Towarów Kolonijalnych czy i o ile zechcecie nam dopomódz najzgubniejszych prądów nurtuje w jego ło
i zjednoczyć się w dążeniu do ogólnego nie obałamucając ciemne głowy, budząc
w Sosnowcu
żadnych Wam tu niezdrowe instynkta-chwila przełomu, któM. DAJKOWSKIEGO.
(7-6) dobra. Dlatego też
"obietnic przednoworocznych" nie da- rą wytwarza monopol, nadaje się wybornie
Zjednoczcie się we wspólnej do opanowania stanowiska, na którem najCzas odnowić prenumeratę! jemy.
będzie rozniecić światło wśród ciemz nami pracy, a wówczas--o! wówczas łatwiej
ności, dostarczając ludowi godziwej i uszlanie ,.obietnicę', ale damy Wam naj- chetniającej go rozrywki.
solenlliejsze zapewnienie, że praca ta Zamknięcie karczem i szynków pozbawi
odrazu lud nasz uświęconych przez tradycy:
będzie owocną i użyteczną.
ję
miejsc wspólnych zgromadzeń, uczym
Oto wyciągam y dziś dłOll n::tszą do
w jego życiu towarzyskiem próżnię, którą
"Tydzień" w r. 1898 wychodzić bę wszystkich bez wyjątku ludzi dobrej
będzie on usiłował wypełnić jak najspiedzie w tym samym co i dotąd zakresie, woli, zbiorowemi ożywionych uczucia- szniej. Wszelkie więc zakłady, zastępujące
usiłując jeno coraz dokładniej i wszech- mi - niechże i oni wyciągną do nas utracone szynki i karczmy, lud chętnie nastronniej ogarniać całokształt życio swe dłonie. Lecz niechaj to nie będzie wiedzać zacznie bez względu, czy one mu
wych stosunków danej okolicy.
chwilowy tylko zapał i obietnica, ale narazie przypadną do gustu luh nie, bo na
bezrybiu i rak ryha. W tern właśnie leży
"Tydzień", będąc organem najwięcej silne i niezłomne, wobec wszelakich
cały rdzeń k westyi i tu otwiera się do dziaprzemysłowej i n~jruchliwszej w Kró· przeszkód i chwilowych trudności, pos- łania niesłychanie Owocne pole dla tych,
lestwie Polskiem gubernii, pragnął tanowienie w imię Boże!
którym dobro własnego społeczeństwa cięży
ka mieniem na sercu.
i pragnie zawsze byc wiernem jej życia
Betlakcyja.
Czem tedy zastąpić szynki i karczmy?
odbiciem, zwłaszcza w znaczeniu infor---c.>-Czy
mają to być: kawiarnie, herbaciarnie,
macyjnem. Kładąc główny nacisk na
czy wreszcie gospody, które byłyby dostarźródłowe ze wszystkich miejscowości
czycielkami zdrowego a taniego pokarmu,
naszej okolicy informacyje i koresponmiejscem pogawędki i godziwej rozrywki?
(Sprawa do publicznej dyskacyi).
O nazw~ i sposób urządzenia mniejsza: wydencyje. dotyczące rolnictwa, przemysrobią je praktyka i potrzeba, owe najlepsze
łu handlu, stosunków górniczych i t. p.,
Na wszystkich szczeblach drabiny społe mistrzynie życia. Idzie tylko o to, aby oszojednocześnie nie przestajemy śledzić
cznej ludzie garną się nawzajem ku sobie, łomiony zamknięciem szynku robotnik odrawszelkich innych objawów społecznego zwłaszrza w eh~i1ach na odpoczynek prze- 'lU znalazł miejsce, przenoszące go w inną
życia, a przedewszystkiem powstawania znaczonych; bo jedną z potrzeb naszego du- atmosferę, zanim przywyknie do brudu i de·
i rozwoju coraz liczniejszych instytucyj cha, jest wspólna wymiana myśli o rzeczach moralizującej rozrywki, które na gruzach
szynków pojawią się niezawodnie, aczkdnaszych i stowllrzyszell. Słowem wszyst- naj bliżej nas obchodzących.
Tak zwane klasy średnie we wszystkich wiek w zmienionej formie... Idzie o to, aby
ko, co tylko nosi na sobie cechę życia krajach,
mniej lub więcej ucywilizowanych, lud puszczony samopas nie przeniósł szyni legalnych usiłowań zbiorowych, zaw- posiadają różnorodne miejsca wspólnych ków na ulicę i do ognisk domowych, jak to
sze było, jest i będzie przedmiotem zgromadzeń, poczynając od cukierni i jadło niestety miało miejsce w jednej z gubernii
d,ljni, a kończąc na klubach i resursach.
Cesarstwa, po zaprowadzeniu w niej monajtl'oskliwszej naszej uwagi.
Dla
mas
ludowych
miejscami
takiemi
bynopolu.
Oto prosty i jasny nasz program,
dotychczas jedynie szynki i karczmy.
Szlachetne więc pobudki i zacny cel kiektóry SMm przez się wyklucza z siebie ły
Tu odbywały się icu uroczystości rodzinne, rowały ręką jednej z mieszkanek Piotrkowa
wszelką stronniczość, wszelkie waśnie, tu zawierano znajomości, omawiano wspól- p. Jadwigi Bogusławskiej, gdy kreśliła list
wszelkie egoistyczne interesy jednostek ne sprawy, dokonywano umów i tranzakcyj, do zarządu naszego Towarzystwa Dobrosłowem--tu jednoczyło się życie towarzy- czynności, proponując mu, aby po opróżnio
pojedyńczycb i zbiorowych.
Stając na tem stanowisku, zwracamy skie ludu naszego wiejskiego i mieszczań nych przez szynki sklepach założyło ono coś
stwa, a jakkolwiek wpływ tych zakładów w rodzaju gospód chrześcijańskich z podsię za pośrednictwem niniejszego do
był bardzo ujemny, stały się one potrzebą wójnym celem: powiększenia swych dochowszystkich inteligentnych, bezstron- mas ludowych, dla których zgromadzenia dów i-dostarczenia ludowi godziwej roznych i miłujących dobro ogólne jednos- w domach prywatnych, ze względu na szczu- rywki. Na pierwsze potrzeby p. Bogusław
tek, z prośbą o życzliwą pomoc i po- płość mieszkań i ograniczone środki utrzy- ska proponuje użycie funduszu, osiągniętego
ze sprzedaży warsztatów tkackich i radzi,
pHrcie USiłOW~ll naszych. Prosimy mania, były absolutnie niedostępne.
Monopol
wchodzący w życie za tygodni aby koszt wynajęcia lokalu pokrywać z wyo 'nie naszego duchowielistwa, zie- parę, kasuje owo nowoczesne forum ludowe,
dzierżawiania go na wesela i zabawy ludomian. przemysłowców, kupców, urzę zamyka bezpowrotnie jedyne miejsca zgro- we. Produktów dostarczałyby wprost ze
dników, miasta, gminy i parHfije-sło madzeń licznej rzeszy włościan, robotników źródła panie wiejskie. W gospodze takiej,
wedle projektu p. B., -powinny się znajdowem wszystkich, pod hasłem og6lnej i wyrobników miejskich.
P"zyroda nie znosi próżni i skoro jedne wać: herbata, kawa, piwo, miód, bulki,
zg'ody i jedności.
czynniki zanikną, natychmiast na ich chleb, wędliny, masło, jaja, mleko, a w PiotrChcemy pracować wspólnie, bo tyl- jej
miej$ce tworzy nowe, do zmienionych za- kowie można by nawet urządzić kuchnie gako wsp6lnemi siłami taki program da stosowane warunków. Niezawodnie więc zowe, do przyrządzania gorącego posiłku.
się urzeczywistnić. Rezultaty i pożytek na miejscu szynków powstaną pokrewne im Przedmiotami rozrywki powinny być: war-
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caby, szachy i gazety dla ludu przystępne. w Warszawie i na prowincyi, dał się we znaki
TEATR,_
Zakłady zaś same pozostawałyby pod opie- również i okolicznym fabrykom. Każdy z mIeJką i kierunkiem Rady Towarzystwa Do- scowych zakładów przemysłowych ma zagwaranNa ponurem tle nędzy moralnej i materyjalnej
towaną pewną ilość wagonów -węgla na dobę; po- ciemnych mali żydowstwa rozgrywają aię losy isbroczyności.
Projekt ten, w zasadzie dobry, u nas mimo to, w lcońcu ubiegłego miesiąca droga toty ludzkiej, w zaraniu życia przeniesionej
W.-W_ nie była w stanie dotrzymać zobowiązania w świat inny, ogrzanej oźywczem słońcem wiedzy,
w Piotrkowie nieUJożliwym się zdaje do wy- i zamiast określonej ilości węglarek przysyłała po to jedynie, aby w chwili gdy rozwinięta i uszlakonania przez Towarzystwo Dobroczynności, ich znacznie mniej. Były dni kiedy naprz. taka chetniona rwać się pocznie do życia, rzucono ją
kt6reby w żaden spos6b żyoia weń wlać nie Huta Bankowa, potrzebująca około 60 wagon6w qa śmietnik nędzy i brudu, gdzie samą siłą rzezdołało. Zakłady podobne, aby przyciągnęły na dobę otrzymywała zaledwo kilkanaście, co czy uwiędnąć i zmarnieć musi. Oto główne kontury głośnej sztuki dramatycznej pani Gabryeli
do siebie gości, uie mogą być prowadzone mogło by łatwo spowodować chwilowe zatrzyma- Zapolskiej "Małka Szwarcenkopf", odegranej trzysposobem urzędniczo-administracyjnym, ani nie niektórych oddziałów fabryki, gdyby nie krotnie (11, 12 i a b. m.) przez goszczące w nateż dorywczo traktowane; dla 'Towarzystwa znaczny zapas węgla, wcześniej przygotowany na 8zem mieście towarzystwo dramatyczne p. Bolesła
wa Mareckiego, przy przepełnionej widowni.
Dobroczynności byłby to ciężar ponad jego wszelki wypadek.
"Małka Szwarcenkopfu zręczuie usceniżowaua,
Jedna znajbogatszych kopa.lń naszych nNiwka"
siły. U nas byłaby lepszą w tym kierunkuznaczną czę ś ć swych obfitych pokładów już wy- bogata w przeróżne efekta sceniczne, umiejętnie
jak się zdaje-inicyjatywa ze strony os6b
eksploatowała.
Obecnie, na terytorjum Towa- wyzyskane, pełna prawdy życiowej i realizmu jeprywatnych, z powodzeniem zakładu inte- rzystwa Sosnowickiego prowadzone są roboty śli idzie o cały szereg postaci z pośród mass żydow
resem własnym związanych, kt6rym Towa- poszukiwawcze za pomocą t. zw. nburlewych" czy- skich wziętych grzeszy w samem założeniu niekonsekwencyją, że nie powiem absurdem. Trudno borzystwo Dobroczynności mogłoby przychodzić li świdrów wiertniczych, celem odkrycia jalmaj- wiem zgodzić się z autorką na to, aby dziewczyna
jedynie z pomocą materyjalną w formie bez- obfitszych pokładów dla dalszej eksploatacyi. Po- młoda) inteligentna i pracowita, nie mogła znaleźć
procentowych pożyczek. Nadto Towarzystwo nieważ w okolicy głównych szybów pokłady sq, na pracy chlebodajnc!j 11 bogatszych swycb współwy
Dobroczynności mogłoby rozciągać nad po- wyczerpaniu, projektuje się bicie głównego szybu znawców, bodajby w roli bony lub panny służącej,
wreszcie sklepowej. Trudno przypuścić, aby kodobnemi zakładami pewnego rodzaju opiekę, w innem miejscu, dokąd i zostanq, przetranzloko- bieta taka, jak Małka, dla tego jedynie, że wybranadawać im kierunek, wizytować je i starać wane maszyny, pompy wodne, sortownie i wszel· ny jej serca żeni się z inllą, zgodziła się zostać
żoną takitJgo idyjot Y jak Jojne Firułkes!._ Rówsię wpływem swoim usuwać z nich to wszy- kie budynki.
Zupełnie zaniedbana i prawie rozwiq,zana or- nież i pan Jakób Lewi uie udał się autorce: kostko, co za szkodliwe by uznało.
cha "Małkęu, wie o tern, że nie jest jej obojęt
Do wytworzenia i rozwoju podobnych za- kiestra górnicza kopalni n Paryż " z winy jej by- nym-a przynajmuiej zrozumieć to powinien w
łego kapelmajstra, który absolutnie nie interesokład6w mogłoby się najbardziej przyczynić
wał się nią, obecnie na nowo rozpoczęła swą eg- scenie z Malką w akcie 2-i-mimo to, pozwala
naszem zdaniem: Towa1"zystwo specyjalnie zystencję pod kierownictwem p. N. Mamy na- jej na wstrętne małżeństwo z pół-idyjotą. Jeżeli
wyjściu Małki za mąż miał odwagę zerwać
w tym celu zawiązane, złożone z ludzi świa dzieję, że nowy prowodyr, nie zapatrując się na zponarzeczoną,
to dlaczego nie uczynił tego wczetłych, z życiem ludu i jego potrzebami do- swego poprzednika, zechce doprowadzić orkie- śniej? A owo otrucie się MaIki w akcie 5? ..
brze obznajmionych, a co najważniejsza strę do pomyślnego stanu, co przy dobrych chę Niech nam daruje autorka, lecz polowała tu jedynie na silny efekt sceniczny, boć daleko byłoby
traktujących rzecz samą nie jako chwilową ciach nie będzie rzeczą zbyt trudną.
W końcu ubiegłego miesiąca po raz drugi miał konsekwentuiej, i z prawdą życiową bardziej zgorozrywkę lub środek do zdobycia popularnodnie, gdyby ów targ o Małkę (przeprowadzony pości, lecz jako cel, doniosłe obiecujący korzy- miejsce u nas pożar. Tym razem spalił sil: par- między Lewim, Szwarceukopfem i i:)tarym Firnł
terowy
domek
na
kolonii
zw.
"Starą,
Dąbrową".
ści moralne.
kesem) doprowadził do połączenia zakochanych!..
Wreszcie, jest to przedmiot tak wielkiej Przy silnym wietrze i skupieniu w tem miejscu Wprowadzenie na scenę żargonu, w którym toczy
mnóstwa domków krytych gontem, lub słomą nawagi i tak doniosłego znaczenia, że tylko wet, można było się obawiać rOZS7.erzenia pożaru . się cała kulminacyjna scena aktu 3, nadaje w połowie Aztuce p. Zapolskiej charakter bomby i nawszechstronna dyskusyja wyczerpać go mo- Natychmiastowy i energiczny ratunp.k garstki lu- szem zdaniem, znacznie obniźa jej wartość.
że i rzecz samą doprowadzić do pożądanych dzi, którzy z narażeniem swego życia bronili od
Pomimo to, "Małka Szwarcenkopf" posiada wszyrezultat6w. Dlatego też chętnie otwieramy zajęcia się sąsiednie budynki, zapobiegł szerzeniu stkie cechy uiepoapolitego talentu jej autorki
i szkoda, że gonitwa za jaskrawemi efektami wyszpalty naszego pisma wszystkim, którzy si~ groźnego żywiołu .
krzywiła główne jej kontury. Sztuka graną była
głos w omawianej sprawie zabrać zechcą.
Jak się okazuje, projektowane przez zarząd wogóle uieźle_ Doskonalym Marszelikiem był pan
Zwłaszcza pożądanym by był głos tych, Huty Bankowej zorganizowanie fabrycznej straży Szelągowski, dobrym był w roli Szfarcenkopfa pan
którzy lud nasz wieśniaczy, fabryczny ogniowej odłożono n{$d acta" ;" boć przecie rok już Szymborski, typowym Jojne l!'irułkesem był pan
i miejski najlepiej znają i którzy najlepiej mija, jak projekt ten był szczegółowo omawiany, Leopold Morozowicz; p. Klimantowicz wreszcie
jak obrany został naczelnik oraz zrobiony koszto- w roli Maurycego Silbercweiga, dopóki kantopotrzeby jego rozumieją.
rowiczem grał dobrze, jako atoli nawrócony na
Ale czas nagli, bo dni szynk6w policzone- rys rekwizytów i umundurowania.
W wiel!l fabrykach naszych ostatniemi czasy drogę cnoty młodzieniec wyszedł blado.
a skoro lud raz przywyknie do typu owych została zastowaną na szeroką skalę elektrycznoś ć
---(+~-zakład6w, na gruzach szynków wytworzo- jako motor zastępujący par ę przy maszynach menych-choćby nie wiem jak były one szko- chanicznych, nożycach, pompach, piłach cyrkudliwe -odciągnąć go ztamtąd j nawrócić na larnych, elewatorach, wentylatorach i t. p. Motor
inną drogę będzie bardzo trudno_
ten ze względu na oszczędność paliwa i obsługi r
Zapl'as~amy więc usilnie c~ytelników na- wacznie przewyższa patę, wyłącznie dotychczas
Dziel. galowy.
Dnia wczorajszego
szych do wyczerpującej nad tym ważnym jako motor w kraju używaną.
jako w wysoce uroczysty dzień Imienin
Wiadomq,
jest
rzeczą,
że
na
drodze
Warszawprzedmiotem dyskusyi.
sko- Wiedeńskiej, jak i na wielu innych w zwy- Jego Cesarskiej Mości Najjaśniejszego Pana
--«+»-czaju jest bardzo podróżowanie bez biletów vrl Mikołaja II Aleksandrowicza w świątyniach
technicznie tak zwana ngapa" _ Wielu bardzo wszystkich wyznań odprawiono solenne naludzi mających bezwątpienia dość ogr~niczone bożeństwa, miasto ozdobiono flagami, a wieDąbrowy-Górniczej.
pojęcia o uczciwości, szczególniej szlachta jerozo- czorem uilluminowano.
zolimska, zawsze praguąca coś zarobić, pomimo
Uroczystość Św. Barbary. - Brak węglarek_
obawy kary, chętnie podróżuje w ten sposób
Wyczerpanie pokładu. - Poszukiwauie nowe- Starcie si~ pociągów. W ubiegły
zmniejszając naturalnie dochody kolei, czyli mógo. - Orkiestra górnicza. - Poźar. - Brak
czwartek rano złowroga wieść rozbiegła sie
wiąc
poprostu
popełniając
najzwyklejszą
kradzież.
straży ogniowej. Elektryczność zamiast paOpowiadano, jakoby pod sta:
Częste kontrole biletów nie sI} w sŁanie zapobiedz po mieście.
ry. - "Gapa"_ Szlachta jerozolimska.Ciekawy fakt.
nadużyciom, gdyż niższa służba kolejowa tak cyją Wid~ów pociąg osobowy wpadł na toszybko informuje swych towarzyszy o pojawieniu warowy J rezultatem starcia było około 50
Dnia 4 b. m. z okazy i uroczystości Św. Barba- się groźnej osoby kontrolera, że przyłapanie win- trupów, oraz setka ranionych. Były to
wieści przesadzone widocznie pod wpływem
ry, patronki górników, wszystkie kopalnie oraz nych jest rzeczą. niełatwą.
Inteligentny ogół dość obojętnie zapatruje szeregu wypadków ostatniej doby, których
większość zakładów hutniczych zawiesiły swe
czynności. W całem zagłębiu naszem dzień ten się na tą kwestję; niektórzy nawct tolerują nad- widownią hyły nasze koleje żelazne.
Doobchodzonym bywa niezwykle uroczyście. Ze użycia zasługujące bezwarunkowo na potępienie. piero około 4-ej po południu nadeszły wiadowschodem słońca przybrani w swe malownicze Jak wielu zwolenników znajduje w naszych stro- mości modyfikujące wypadek pod Widzouniformy z cechowemi sztandarami i orkiestrą na nach "gapa", niech będzie do wodem fakt następu wem do rozmiarów o wiele skromniejszych.
czele, górnicy udają się na kopalnie, aby złożyć jący, którego byłem świadkiem: Nastacyi w Ząblw
Około 6 rano pociąg towarowy nr. 142,
życzenia swym przełożonym, poczem przy dźwię wicach do jednego z wagonów trzeciej klasy weszło
stojący na stacyi Widz6w, aby oczyścić drokilkanaście
osób,
powiększając
dość
znaczną
ilość
kach marsza dążą do świątyJl paJlskich, gdzie
w dniu tym solenne odbywa się nabożeństwo. znajdujących sil) tam pasażerf,w. Na parr;; minut gę dla spodziewanego lada chwila pociągu
Po skończonem naboieJlstwie, tradycjonalnym przed odejściem pociągu otwierają sil;l drzwi wa- osobowego nr. 14, dążącego z Sosnowca do
zwyczajem, admillistracyje kopalni urządzają gonu, w których ukazuje się postać kondulctora Warszawy, przechodził z linii drugiej na
W ~hwili, gdy koniec pociągu -toprzyjęcia d\;t swych robotników lub obdarzają zawiadamiając bez ceremonii, że z powodu poja- trzecią.
ich gratyfikacyj~.-SławJle przed laty bale w re- wienia się na stacyi kontrole ra nie jest w stanie warowego, hczącego 70 wagon6w, był jeszsursie tutejszej, wbrew zwyczajowi lat poprzed- szwarcować tym razem pasażerów i prosi nie- cze na zwrotnicy, nadjechał pociąg osobowy
nich, z rokiem każdym mniej liczne ściągają, to- zwłocznie;osoby nie posiadające biletówo opusz- nr. 14 i uderzył w wagon towarowy kryty,
warzystwo. Dawniej "Barbara" po dwieście nie- czenie wagonu. Na takie dictum powstało zamiesza- który natychmiast rozbił. Maszynista pokiedy zgromadzała osób w sali balowej, pomimo nie nie do opisania, poczem " ciągu minuty czasu ciągu osobowego p. Lipiński, spostrzegłszy
wygórowanej opłaty za wejście; dzisiaj opłata owa wagon szczelnie zajęty, w połowie przeszło został grożące niebezpieczeństwo, którego uniknąć
zniżoną została do minimum, a jednak z po- opróżniony. Komentarzy nie potrzeba chyba. Fakt
nie zdoła, dał kontrparę, wskutek czego
wodu zbyt szczuplej iloś ci reflektujących w tym wiele mówiący sam przez się.
uderzenie było dość słabe i spowodowało
Stefan.
roku osób na zabawę, tradycjonalna "Barbara"
tylko wykolejenie ~ię paru wagou6w osobonie udała się·
---0--wych ora~bylo przyczyną lekkich potłuczeń,
Brak wagonów na drodze Warsz.-Wied., który
jakim uległo sześciu pasa.że1'6w wskutek
tak znaczną podwyżkę cen węgla spowodował

Z Miasta i Okolic.
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silnego wstrząśnienia. Maszynista zaś po- urządzony na korzyść Straży Ochotniczej ~onetą p6łkopiejkową nowiuteńką, stempla
ciągu towarowego, poczuwszy silny opór, Ogniowej i Towarzystwa Dobroczynności.
bIeżącego roku. Restaurator oddał oba wea z powodu gęstej mgły nie widząc jego
- Komisyja sanitarna dokonywała w ksle wygrywającemu zakład, który weksel
przyczyny, sądził, że zahamowan<J mu zbyt tych dniach rewizyi przedświątecznej wszel- wystawiony przez czterech oponentów sprzesilnie wagony i poddał pary, aby opór po- kich zakładów spożywczych, jako to: cukier- dał trzeciej osobie i ta, w tych dniach, zakonać. Było tą przyczyną zgniecenia o pa- ni, restauracyj, piekarni i t. p.
pro testowa wszy weksel, wystąpila z nim na
rowóz sześciu węglarek. Szczątki wagonów
- Oddzielny wydział weterynaryjny już drogę sądową.
i lokomotywa osobowego pociągu zatamo- został utworzony przy tutejszym rządzie gu- Polowanie. W dniu 13 i 14 b. m.
wały obie linije i ruch pociągów do g. 4 bernijalnym.
odbyło się polowanie w Osinach u pana
po południu, w którym to czasie przyszedł do
- l'owal'Zystwo Cyklistów zamierza Henryka Moraczewskiego, w warunkach
Piotrkowa pierwszy pociąg od strony Gra- w zbliżającym się karnawale wydać dwa niesprzyjających, gdyż przez obydwa dni
nicy. Tym właśnie pociągiem przyjechali pa- wielkie wieczory tańcujące: dnia 8 stycznia Lyła odwilż i deszcz przepadywał. W 8
sażerowie potłuczeni w wypadku pod Widzo- jeden -i dnia 19 lutego drugi. N adto co 2-gi strzelb ubito ogółem 218 sztuk zwierzyny (kuwem. Pasażerów tycb służba kolejowa nie tydzień organizować będzie dla swych człon- ropatw i zający). Najwięcej ubili pp. A. Bies.
chciała wyprawić dalej w drogę, dowodząc, iż ków, ich rodzin i wprowadzanych gości t. z. i G. Siem. Ogólnie zauważono w tym roku'
pociąg którym przybyli, jest znacznie droż- wieczorki wełniane.
.
mniejszą ilość zajęcy, a obfitość kuropatw.
szy, i należałoLy poszkodowanym wySamobójstwo. W ubiegły piątek
- Świadectwa handlowe i gildyjne
k1J.pić dodlltkowe bilety. Jest to coś ta- w Wolborzu odebrał sobie życie wystrzałem powinny być wykupione na r. 1898 przed
kiego, co tylko może mieć miejsce, na ko· z rewolweru jeden z oficerów konsystujące- 13 stycznia r. p. Izby skarbowe wydały już
lejach naszycb; boć prosta loika dyktuje, go w Piotrkowie pułku piechoty.
co do tego odpowiednie polecenia. Tylko
że poszkodowani z winy drogi żelaznej po- Wypadek. W tych dniach p. Z., prze- osoby zapisane do zgromadzeń kupieckich
winni korzystać z opieki tejźe drogi w naj- chodząc ulicą Moskiewską, obok domu Itue- mogą wykupywać patenty przez cały styrozleglejszym rozmiarze.
ra, upadla tak nieszczęśliwie, że złamała no- czeń. Zakłady, których właściciele nie wyPrzyczyna wypadku dotychczas jeszcze gę powyżej kolana. Wypadki podobne czę- kupią w swoim czasie patentów, zostaną
należycie wyjaśnioną nie została.
ściej zdllrzać się będą jeśli w czasie odwilży zamknięte.
- Z kolei. Katastl'ofa z pociągami to- stróże domów nie będą wczesnym rankiem
- Nareszcie!,. W ostlltnicb czasach zamwarowemi pod Częstochową spowodowaną usuwać z chodników zloduwaciałego śniegu, knięto w Łodzi dwa tingl-tangle: ' "Chateau
została, jak się okllzuje, przeważnie z winy pl'7.yczem należałoby chodniki grubo posy- des jleu1's" i "Arkadję'" najbardziej demorabIokady elektrycznej, zaprowadzonej uieda- pywać piaskiem. Ten sam środek nałeżało- lizujące młodzież łódzką.-Oczekujemy tego
wno na dystansie Piotrków - Częstochowa. by stosować i na podwórzach domów.
samego i w Sosnowcu ...
Posterunek blokady tej" Wyczerpa" był nie- Telefony, Starania towarzystw pry- Elektryczność w Łodzi. Rząd guczynnym i sygnalista przepuścił pociąg na watnych o połączeniu Piotrkowa z Tomaszo- bernijalny tutejszy wysłał do magistratu łó
skutek rozmc,wy przeprowadzonej ze stClcyją wem i Łodzią, a Łodzi z Warszawą telefo- dzkiego projekty oświetlania Łodzi świa
przez telefon. Tu dodać należy, że kolej nami nie odniosły pożądanego skutku. De- tłem elektrycznem, przedstawione pr'l,ez trzy
wiedeńska, do obslugi sygnałów blokujących partament poczt i telegrafów oznajmił, iż firmy a mi<lDowicie: "Towarzystwo gazowe
drogę, używa ludzi za mało iuteligentnych sam zajmie się przeprowadzeniem tej komu- łódzkie", firmę "Simens i Halske" i konsorcjum tl'amwaj ów elektryczuych w Łodzi.
i zbyt pobieżnie z systemem blokady obznaj· nikacyi.
mionych.
-. Le~lłrze ~I·zy. . dozorach bóżn!czych. MiClsto ma być oś wietlone na początek elek_ )lollo,tO'. Składy rządowe spirytusu Dowl~d.uJemy sJ(~, JZ z P?wodu starar;t d.oz~- trycznością tylko w środkowy ch dzielnicach.
i okowity w Lodzi i Piotrkowie zostały już ru bóznIczego w ~~zep~cach ~ wDles~eme Magistrat projekta te, po rozpatrzeniu, zwró·
całkowicie wykońc'Wne. O północy 12 sty-I do eta~u kasy b.ózmczeJ st.a'łe~ rocznej. ~a- ci rządowi gubernijalnemu, zaopatrzone
cznia r. p. zostaną zamknięte wszystkie pomogl dla lekalza .~ k:W 0cle IS- y>O-J 1D- w swoje wnioski.
szynki, piwiarnie i restauracyje, któl'e mają n~ dozory w gubernIl pJ~~rko~skle) wystą-- 8l'ikety. W Łodzi p()jawił się matebyć zamknięte z cbwilą wprowadzenia mo- piły, du władzy guberDlJalneJ z tą samą ryjał opałowy tak zwany brikety. Są to ce.. .
giełki wyrabiane z miału węgla kamiennenopolu; te zaś, które otrzymają prawo dal- prosbą·..
- P.ohc~n~Jste~ PablJamc. Z rozpo- go, które palą się ba~uzo dobrze i sprzedaszej egzystencyi, będą otworzone dopiero 13
stycznia od południa. Sklepy rządowe za- rządzema mJD1.sterYJum spr~.w ~eWi'H~trznych waile bywają p~ 75 k6p. łZĄ ~etkę·
,
czną być czynne od 14 stycznia. W skle- u~~orz~na zost~ła ~ .PabJ)amcacb .posada . - Re~ulacYJa ~u. ~odzl . Po ukonczepach tych sprzedający od kupujących od- OIaz bIUr? polIcmaJstra, .złożone z Jednego , ·mu pom1aru Lodzl, plOwad~on~go od lat
dzieleni będą kratą i niewolno w nicb b~dzie refere~ta I Jednego kancehsty..
czt~rcc.h przez g~ometrę przyslęgfego p. Stakupującemu nietylko otworzyć butelki ale
:- .Zegar .w SOSIl~\V.CU ~a wle.ży sta- rzynsklego, k?mltet wy~naczo~y .prz~z pana
nawet zapalić papierosa.
cYJn~J ,oddaJe usług~ publIcznośCi ~ylko Gub~rnat.ora plOtrkowskl~go ~aJmle Się regu:
" .
. w dZlen, gdyż nocą me Jest wcale ośwIetla- lar.YJą miasta. Do komItetu tego powołanI
.- ,Rozmca. ,Za prz~wóz węgla kolej ny. Czyby więc nie dało go się oświetlać zostaną wybitniejsi obywatele łódzcy.
~I~dens~a P?blera'p~ /40 k?p. od puda zaraz z wiec~ora, zwł~szcza obecnie, pod- Z To\Val'~yst\Va subjektów halldlo~ wIOrsty, kolej zaś Lodzka po /24 kop. Oto czas tak długICb 1l0Cy zllliowych?..
wych w ŁodZI. Do towarzystwa wzajemJe~en z bardzo P?w~żnych motywów, dla
_ 1'1·anzlokacyja. P. Strzembosz, za- nej pomocy suLjektów handlowych w Łodzi
~torego fabryka~cl ł~dzcy pragn~, ,aby pro- wiadowca stacyi Zawiercie, przeniesiony zo- przyjęto w listopadzie 1'. b. 14 członków
Jektowan~ . kole). PlOt~k6~-Łod.z-~utno stał na takąż posadę do Częstocbowy, na rzeczywistych i 2 członków honorowych.
mogła ?yc J~kna.Jpręd~e! Ul ~eczywls~n~on~. miejsce p. Scbona, który otrzymał eme- Pożyczkę bezprocentową wydano jedną
- 1 owal zystwo ki edJtowe DłIeJskle. ryturę.
w sumie rs. 150, wsparcie jedno w sumie
W.ładze t~warz'ystwa ~red!towego nasz~go
_ ZacIla myśl. Pani M. G. mieszkanka rs. 20. Biuro rekomendacyi pracy umieściło
mla.sta zajęły Sl~ en~rglcznle o~racowaDleIll Dąbrowy _ Góruiczej pow~ięła myśl zaopa- na posadach bandlowo - przemysłowych
pr.oJektu r?zszelzema o~~racYJ swych na trzenia w ubranie ciepłe i obuwie sierot nie 4 osoby.
miasta pO~latowe gube.rnn..
. . mających żadnej opieki. - W zacnych usiłoNowe f.tbl·yki. Architekci łódzcy
- .Z giełdy. Na. glel~zle w.a~szawskl~J waniach niezawodnie dopomogą jej miesz- otrzymali sporo zamówień na plany różnow ubIegłym. tygodmu najbardZIej POSZUkl- kanki Dąbrowy.
rodnych fabryk, których budowa ma być
wane były lI~ty zastaw?e. t0',Varzystw kre- ChOl'oba drobiu. Od kilku miesięcy rozpoczętą z przyszłą wiosną.
.
d.ytow.ych mlas~ ŁodZI I PIOtrkowa. ~a w Dąbrowie-Górniczej, Sosnowcu i Gołono- AI·tysta malal'Z, pan S. Kruszyński
bsty p\Otrkow~kle płacono po 99,75, a WIęC gu kury, kaczki, i gołębie chorują groma- z Monachium stalc zamieszkał w Lodzi.
dnie na zapalenie kiszek. Mieszkańcy wy- Jubileusz. W dniu dzisiejszym liteprawIe al pan"
- Szwalnia. Grono młodych pań i pa- mienionych miejscowości dożynają chory ratma i dziennikarstwo polskie święci jubinien naszego miasta zaprojektowało szwal- drób i używają go na pokarm, czego stano- leusz 50-letniej pracy literackiej Adama Płu
nię odzieży dla ubogiej dziatwy. Projekto- wczo powinny wzbronić miejscowe władze ga (Antoniego Pietkiewicza), autora "Dzidawczynie zamierzają nabywać własnym sanitarno-policyjne. Spożywanie mięsa ch o- waków", "Ducba i Krwi ", "Oficyjalisty",
kosztem potrzebne materyjaly i następnie rego drobiu bardzo łatwo może wywołać "Bakałarzy" i wielu, wielu innych powieści,
zbierać się dwa razy tygodniowo, aby przez wśród ludności epidemiję.
nowelek i poezyj, oraz mn6stwa artykułów
parę godzin wieczorowych szyć bieliznę
-- GI·uszaki. W osadzie Aleksandrów, we wszystkich niemal czasopismach naszych
i odzież dla I}bogiej dziatwy i rozdawać ją w powiecie łódzkim, w jednej z restauracyj, pomieszcz~łDych. Pięćdziesiąt lat pracy libezpłatnie. Sliczny pl'Ojekt! godzien szcze- jakiś jegomość pochwalił się, że ma przy terackiej i dziennikarskiej-r.aiste, to nie
rego poklasku i wymownie świadczący sobie 200 sztuk monety pólkopiejkowej no- żarty. i rzadko który organizm wytrwa przy
o przymiotach, zdobiących nasze panie dale- wego stempla z ostatniego roku. Czterech tego rodzaju zajęciu tak długo! .. Winszując też
ko więcej niż brylanty i..."krucze warkoczów innych gości, znajdując niemoźliwem posia- serdecznie szanownemu Jubilatowi wytrwazwoje". Cześć wam! i szczerze, jak naj- danie naraz tyle półkopiejek jednego stem- łości i niestygnącego nigdy zapału-życzy
szczerzej życzymy wam powodzenia a jesz· pIa, zaproponowało zakład. Po długicb spo- my Mu, by na pożytek literatury ojczystej
cze więcej-wytrwałości! Bo o dobre i szla- rach, postanowiono wreszcie założyć się długo nam jeszcze pracował!
,
chetne projekta u nas łatwo, tylko jakoś za- o 150 rs. i dwa weksle odpowiednio wypeł- Zostali mianowani: Kapitan Gulawsze wytrwałości nam braknie...
nione złożono w ręce właściciela restauracyi. jew-archiwistą rządu gubern. piotrkow- Bazar. Dziś i jutro w teatrze miejSkoro zakład stanął,jegomość wyjął z kie- skiego; registratol' kollegijalny Piotl' Subotscowym odbywa się bazar przedświąteczny, 8zeni worek i wyliczył więcej niż tt·zy setki kowski-młodszym roferelltem i asesor ko-

I

rr
legijalny Ed. Kozłowski-sekretarzem referentem rady opiekuńczej tegoż rządu.
- Z rs. 3 przesłanych nam przez p. Mieczysława · Samborskiego na gwiazdk~ dla
biednych w miejsce żądanego rabatu P rzeznaczyliśmy rs. 2 dla biednych dzieci
W ocbronce Nr. 1 zaś rs. 1, dla głuchoniemej
ciężko chorej Ludwiki.

-:- Na I;wiazdk" dla ochronki Nr. l, AI-

S'
B
. Z . l Pk
'
ł' I'
10nS, runoll l OS!U .a a oszowle z ozy. I
kop .. 75, wdowa bezlm~enna. rs. 3, wresz~le .
Jan I Helena MorozowJCzowJe z powodu memoźności znajdowania sie na Kiermaszu
'ś' Ok
.
d'
1'S; 2, k t 6re wręc~y l l ~y, Ja
l.loprze Ole·
ofiary szanownej oplekuuce teJze ot:hrony,
p. E. Krzywickiej.
-- (Nadesłane). Na naukę rob6t kobiecych w roku bieź!'lcym uC2eszczało 10 panie· d~
łO.
•
Ś
ne.
k Z tych sle em uczy O SIę sZyCIa, o [fi
szmuklerstwa i wyrob6w dżetowych; a wszystkie dziesięć uczyły się wyrobu koronek - Niezależnie od tych dziesieciu za
.
. k .,.
. l o'
naucz~Ole
rOJu I szycIa w. specYJlł .ny~ magazyme zapłacono za ZO(Ję SzynklewlCz rs.
trzydzieści. W roku zeszłym zaś na takąż
nauke W W lłrsza W ie otrzymała Maryja Po•
••. .
rad~cka: rs. plęc~zlesląt.

PlOtrkow 9 grudma 1897 r.

Strzyżowski.

-- Do dzisiejszego nUDłeru dołącza się dla wszystkich prennmeratorów zamiejscowych "Katalog Rozumowany" na r. 1898, wydawnictw
księgarni Kazimierza Grendyszyńskiego w PetersburgIl, ul, Jekateryńska 2,
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licytacyje w obrębie gubernii.

SYNDYK TYMCZASOWY
mnssy

- 9 (21) grudnia w Piotrkowie, w domu Ma-

denbergowej na sprzedaz towarów i sprzętów domowych w mieszkaniu po Szydłowskim, od sumy
322 rs. 60 kop.
- 11 (23) grudnia w Strykowie na sprzeda:i
12 krów i źrebca.
- Tegdoż~ dnia na rynku w m. NOIVoradollisku
na sprze a" 100 zztuk owiec.
_ 10 (22) grudnia na rynku w m. Piotrkowie na
sprzedaż źrebiąt i jałowizuy.
- 9 (11 ) grudnia w urzędzie gubern. piotrkowskim na dostarczenie w ciągu 1898 r. opału dla
wiezienia w Piotrkowie.
.:... W dniu 9 (21) grudnia, w kasie górniczej
w Dabl'owie na dostawe w ciaO'u 1898 r. węO'li na
opał' dla mieszkań urzędników" i gmachów ;ządo
wych górn~czy~h, od 42 ko~. za ko~zec,. in minus.
- Te~oz dma! w urzędzl~ p-tu łodzklego na restauracYJę latarn w m. ZgIerzu, od sumy 590 rs.
96 kopiejek.
- 10 (22) grudnia w Grabicy na sprzedaż dubeltówki, sukien i mebli, o.d 122 r~:, oraz ~e w~i
Ostrów na sprzedaż mebh, fortepijanu, sam, konI,
od sumy 270 rs.
- l (13) grudnia do 31 grudnia (12 stycznia)
z wyłączeniem świąt, na rynku w m. Piotrkowie,
na sprzedaż inwe~tarza żr wego i martwego.
, ~ 2 ~14) ~rudDla w. bIurze Rady Dobroczy?noSCI publicznej w BrzeZInach, na dostawę w CIągu
1898 r. artykułów żywności dla szpitala w Brzezinach, a także na takąż dostawę dla szpitala Św.
Stanisława w m. Tomaszowie.
- 11 (23) grudnia w biurze Rady Dobroczynności publicznej
w m. Łasku na dostawę żywności
w 1898 r. dla szpitala w m. Łasku.
- l (13) grudnia w obrębie Uszczyn i 3 (15)
grudnia IV obrębie Żarnowice na sprzedaż drzewa.
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upadłości

Olszewskiego
Z mocy Art. 512 Kod. Band\. zawiadamia
wszystkich wierzycieli wspomnionej masy:
że sąd okręgowy piotrkowski decyzyją w
dniu 4 (16) grudnia r. b. wydaną, wyznaczył ostateczny miesięczny termin do sprawdzenia wierzytelności; że sprawdzenie odbywać się będzie codziennie od godziny 11
do 3-ej w sądzie okręgowym piotrkowskim
w wydziale cywilnym i-że wierzyciele, którzy w powyższym terminie, wierzytelności
nie sprawdzą, podlegać będą skutkom w
Art. 512 i 513 Kod. Rand\. przewidzianym.
Piotrków dnia 5 (17) grudnia 1897 r.

I

A/e!csllotler CZ!lńs!ci
Adwokat Przysiligły.

I

Wszystkim, którzy uczestuiczyli w Odda-I
niu ostatniej posługi ś. p. Juleczkowi
Władziowi Otockiemu zgasłemu w Radomskn, d. 25 listopada, 7-mej wiośnie życia-serdeczne .Bóg zapłać" składa
Rodzina.
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Handel win
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Fabryka Cukierków, Pierników
I~'n_ 'eAm1ł'l"r'vO W
oI!łA.Q
oI.n
i

lDell'lrateso' nr
o

_./

M

PIOTRKOWIE.

';.

Poleca na nadchodzace świeta bakalije świeże, Pierniki' WrÓblewskiego
i Złotego Ula, oraz wina węgierskie,
{rancuzkie, doskonałe stare Kseresy,
Madery i Portwejny, Koniaki ruskie
i Portery.
(2-1)

I

--

poleca
'vv"Y' :r o b y

u,
nej
vvszystkich. znaczniej szych. ku,pcóvv
(3-2)
kolonij alnych..

e

Utwory Stanislawa Moniuszki

wydane staraniem sekcyi imienia Moniuszki przy 'Warszawskiem Towarzystwie Muzycznem na nczczenie \15
rocznicy śmierci mistrza. Sonety krymskie: Wyciąg fortepianowy do śpiewu
z tekstem polskim i niemieckim rs. 4
kop. 50; Głosy orkiestrowe rs. 5; Głosy chóralne-słowa polskie i niemieckie rs, 1 k. 95; Glosy chóralne - słowa rosyjskie i włoskie rs. 2 k. 20.
Partytura orkiestrowa (w
odpisie).
Układ fortepianowy na 4 ręce rs. 2;
Bajka. Uwertnra na orkiestrę. Partytnra orkiestrowa rs. 2 k, 25; Głosy
orkiestrowe rs. 5. Stara piosenka - na
8010 tenor i chór dwugłosowy żeński
z towarzyszeniem fortepianu i głosy
k. 90. Kochanka hetmańska - uwertura
na fortepian na 4 ręce rs. 1 k. 50.
Skład główny w składzie nut Gebp.thnera i Wolffa w Warszawie. (3-3)

WINAJEłl POJAZDÓW
J(oosfllot SlIpińs!ciego
ul. Petersburska wprost Poczty.

Karety, Powozy, BrykL Konie.
(26-2)

Nauczycielka

ttN ADZI EJ Att

polka. z patentem gimnazyjalnym,
pracownia obuwia
dobrze rekomendowana, znająca języ
ki francuski.i ni~~iecki, oraz muzy- męzkiego, da'mskiego i dziecinkę-poszukuJc. mIejsca . w: .domn. pry- nego, która Z dniem 1 października
przez cały grudzień otrzy\'Vatnym, na WSI l~lb w mleSCle. Wlado- otwarta została w Piot1'koUlie w domuje każdy, kupujący
mość w RedakcYl.
(3-2) m~t p:.Ądamcz1fka ~rzy Ulicy Mo' Akuszeryj ny zakład sklewsklcJ-polccając SIę z sWf'!l toprywatny akuszerki W. D. Przyjmuje w.arem wzglę~om S~anow~y~h!an I Pana czus dłuższy bez meldunku udzi ela now, ..zapewDl~ n3jsoleu.mej, z~ potrafi
u,
porad paniom potrzebujacym ' zupełnej ~a~osc u~zlDlĆ wszel~lm, ~ajwy~zudyskrecyi, zaopatrzony ~ utensyJija za- d-anszy'!l kC wymagMantlOm .. ł,t.'DYb arzo umIar owane.
a erYJa wy oro.
.
d
. h
h P I
bezpleCZ3jącC
z rowIe c oryc.
OllOR b ta
t'
(52-S)
je oddzielne i wspólne, cena przystępna. wy. o o na errom.
Królewska 31 wprost Saskiego Ogro
du w Warszawie.
Ł
w \Vat'szuwic
(WBO. 6064)
(12-8)
Kapitulna 8, Telefon 406
Dla korzyści mojej uważałem za niezbedue odmówić Joskowi GODłU
oraz w filij ach:
liiiskieDłu działania w mojem
imieniu przy ekspedycyi wapna z koNowy-Świat Nr. 33, blizko
palń moich SulejolVskich, o czem ofiChmielnej,
_' osadzie Kłobucku, w cyjalnie go zawiadomiłem. Na miejsce
pow. częstochowskim, z wyrobiouą fir- Gomulińskiego będzie odtąt.:;J. CzarMarszałkowska 153, r6g Kr6mą chrześcijańską, jedyną w osadzie, nobro(la.
lewskiej.
(2--2) Ii jraz.
e s t zdo
odstąpienia
za- (3-2)
MaJ'er FI·ndelszteJ·n.
. ._____________
powodu
wyjazdu.
(3-3)

rabatu towarem

Pierniki iCzekolad~

oG

Sklep

spo!yweao ..kolonij alny

OS Z E n I E.

ou§/lJillztlx'l'

Prz~dmioty .ar~YBtycznej. wartości: .
Sel~mty, kamIenIe uralskIe, zll?awkl
I meble bambusowe sprowadZIła

1 1IPSRA

•
Sosnowiec ul. Mod1'zejowska
wprost Olszewskiego, dom We in reba.
(7-7)

Potrzeba

LOKALU

n, klu~ cnCBfski
złożonego najmniej z
ma mieć do 16 łokci

20 łokci długości.
Zarządzającego
IV
Piotrkowie_

12 pokoi. Salon
szerokoś ci i do
Oferty składać do
klubem oficerskim:
(3-2)
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rrYDZIEN
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Nowi prenumeratorowie "Tygodnika iUustl'owanego" od Nowego Roku 1898 otrzymują za nadesłaniem kop. 50 po~ząte~ wielkie} powieś
ci hist()ryc:mej

FABRYKA I

Henryka Sienkiewioza

Mydeł
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WARSZAWA, Przejazd Nr. 7, Telefonu Nr. 1210.
Wyroby fabryki dostać można we wszystkich
magazynach perfumeryjnych, aptecznych i galanteryjnych, oraz sklepach mydlarskich.

~

~

~
~

"TYGODNIK"
moje w każdym numerze
4 arkusze tekstu i illos
tracyi i arkusz powlesCl
tydzień.
w bezpłatnym dodatku co
Czytelnicy " Tygo
dnika" mają zatem prócz
pisma objętości 20 wieI
kich stron drukn i iIlustracyi, oraz 4 kolumo okładki, biblioteczkę powieŚCiową (52 arkusze
druku roczuie). Przeszło 1000 illnstracyi rocznie. W roku 1898 szereg artykułów, portretów i iJlostracyi, związanych z imieniem Adama Mickiewic~a:
Z pośród wielu do druku przygotowanych prac wymi euimy: W. GOllluhck,
"Warszawianka", Al. Kraushar "Pałac e warszawskie z końca XVIII w.",
Z. Kowerska, nowela "Z życia .Jasia" , M. Rodziewicz6.ona, obrazek "Skręt",
Zapolska "Siostrzyczki", St. Zeromski "Cienie". - z illustracyjami Holewlllskiego, Kamieńskiego, Sawiczewskiego, Szpądrowski e go i in., a stale zasilać
nas będą swymi utworami: M. Gawalewicz, Jordan, M. Konopnicka, E.
Orzeszkowa, BoI. Prus, Wład. Reymont, Sew er, A. Szymański, K. Tetmajer i in.
W r. p. damy 8zel·eg obrazów historycznych mistrzów naszych, oraz
dla wszystkich prenumerat kolorową reprodukcyję obr. W. Wodzinowskiego
"Krakowskie wesele".
Prennmerata "Tygoduika illnstrowanego" wynosi: w Warszawie kwartalnie rs. 2. Z przesyłką pocztową: kwartalnie rs. 3, półrocznie rs. 6,
rocznie r~. 12. - Nad syła ć prenumerat ę najlepiej wprost do Redakcyi:

.t?

"'7"a.rsza.-wo-a..

Xra.ko-wo-skie-Przed.:tnieście ]W

Pozostają

kształtu

H do podków

XEZ'"YSZTOF

EEUN

w Warszawie, plac Teatralny.

J:

SYN
(WBO.6747)

4 tomy Poezyi MICKIEWICZA
(NAJPEŁNIEJSZE WYDANIE WARSZA WSKIE)

Popula.rno-~a.uko-wo-y •

Wydany obecnie kalendarz na rok 1898 liczy 53 rok istnienia, mieści
w sobie artykuły najcelniejszych w literaturze pisarzy, obszerny dział informacyjny i adresowy, taryfę domów, przepisy pocztowe i tf'legraficzne. Cena
1. alenda1·za kop. 5 o.

DZJ:ENNJ:X

cena egzemplarza ozdobnie oprawionego kop. 30.
cena egzemplarza kop. ~5.
Do nabycia we wszystkich ksiljgarniach, Biurze Ogłoszeń Ungra Marszałkowska 100
wprost kolei, oraZ w Warszawskiem Biurze Dzienników Ungra WIerzbowa 8, wprost
Niecałej.

Osoby zami e szkałe na prowincyi, jezeli pod adresem wydawcy nadeszlą rubla jednego na powyższe trzy kal endarze, otrzymają takowe franco,
jeż e li zaś nadeszlą nal eżność na któryk olwiek egzemplarz pojedyńczy, w takim razie uprasza się o dołącz e nie po kop. 10 do każd e go egzemplarza na
koszta przesyłki. Kal endarze na żądanie wysyłają się za zaliczeniem, doliczając 10 kop. za kwit pocztowy.
Adres: JÓZEF UNGER, Warszawa, Nowolipki 2406 (7 nowy) wprost Dzikiej.
(3-3)

eoooooooooooooooooooooo.

KALOSZE

g
O

~

Warunki prenumeraty .Kuryjera Codziennego" w Warszawie: miesięcznie kop. 50, kwartalnie rs. 1 kop. 50, półrocznie rs. 3,
roczuie rs. 6. Na prowincyi: miesięcznie kop. 75, kwartalnie rs. 2 kop.
25, półrocznie rs. -4, k. 50, rocznie rs. 9.
Wobec wzrastającej poczytności niewątpliwa korzyść z ogłoszeń w Kury jerze.
Adres "Kuryjera Codziennego" Warszawa, Krakowskie·Przedmieście 17.
(2-1)

PROWODNIKNabywać O~

0 można w; wszystkich sklepach galanteryjnych i magazynach O
obuwia oraz w składach:
O
0

O
O

Juliana Meisel

N a. l e "W'" k i
16, Telefonu 965
S e n a. t o r s k a. 22,
"
964
J?iotrko"W'"ska.
49,
"
60

O

O
O

O
(WBO. 6433)
(4-4)
O
iooooooooooooooooooooooi
Zatwierdzone przez JW. Ministra Spraw Wewnętrznych i kaucyj 0nowane pod firmlJJ

"Warszawskie Biuro

Ogłoszeń"

otwarte w Warszal,.ie przy ulicy Wierzbowej Nr. 8, wprost
Telefonu ~r. 41.6.

S. Orgel branda

z

0
0

Jeneralnego Reprezentanta

Przeszło 100,000 art~KQłóW, Wydawllictwo N.<\JWYŻEJ Zatwierdzonego Towarzystwa S. Orgelbranda Synów.
Z dniem 1. Pa~dziernika r. b. rozpoczęła wychorizić:
6000 rysunków,
W NOWEM OPRACOWANIU
60 Mapp geograficznych.

E C

O

OPod wzgledem trwałości i fasonu bez konkurencyi.

OWARSZAWA,

Dla wszJstkich ~renumeratoró\V "KURYJERA CODllENNEGO."

g

Rusko - Frallcuzkiego Towarzystwa Akcyjnego

O ."
BEZPŁATNIE O ŁODŻ,

(W. TI. O. 6956.)

~,.,...r.j

Kalendarz Warszawski lIIustrowany

(WBO. 6466)

Marka

OSTRZEŻENIE. Dla łatwiejszego odróżnienia haceli fabryczna
naszych od całego szeregu mniej lub więcej nieuda·
tnych naśladowców, jak.ie się pojawiły w handlu,
opatrujemy kazdy hacel naszego wyrobu nową marką fabryczną, którą zameldowaliśmy w Departamencie Przemysłu i Handlu.
Przy zakupie haceli prosimy na markIj fabryczną baczną zwracać uwag~.
Skład Towarów żelaznych i Na1'zędzi
(3-3)

HA.LBlfDA.BZE Józefa Ungra na r.1.S9S.
~~

patent N. Neu8sa.

zawsze ostre mi. Uniemożliwiają zatrat. Jedynie
praktyczne na gładkie i śliskie drogi.

(26-3-2)

1.7.

W razie życzenia za zaliczeniem.
Redaktor D-f' Józef Wolff.
Wydawcy: Gebethner i Wolf'f.
(W. B . O. 7001.)
(3-1 )

Hacele

(WBO.6297)

~~OPEDY1A

Niecałej.

Przeszło 100,000 art~kQiów,
6000 rysunków,
60 Mapp geograficznych.

POWSIECBRA

ILL'O'STRACYJAMI I MAPPArJII GEOGRAPICZl'iEMI.

WYCHODZI ZESZYTAMI DWUARKUSZOWEMI, REGULARNIE CO TYDZIEŃ ZESZYT.
Cena zeszytu \V Wcu'szawie kop. 20, w Cesarstwie j lIa p.'owjnc)'j kop. 2 ...
Ilfad!JYlająCY przedplatę za:l.O ze!lzytów wpro!lt do A.dministracyi kO!lz-1
~Eszyrr
tów prze!lyłki nie pono!lzą·lfa'e~yto.ć mo~e być pobraną za zaliczenie'lll.
s. Orgelbranda Encyklopedyję 12-tomow~ dawn~ przy nabywaniu nowej przyjmujemy w cenie rs. 4.
Op.
Dzieło całe ukończone b~dzie w ciągu 4 do 5 lat.

ENCYKLOPEDYJA
ZESZYT

kop. 20.

k

.A.dres:

'VIVa.rsza.-wo-a..

Xra.ko-w-skie-Przed.:tnieście

66.

2

(2-1)

O.
'

TYDZIEN

6

Księgarnia
! OS S AKl) WS!

I.

kowe.

DO S t a w c a Dw o r u •

I

S6.fJnowiec
Materyjały piśmienne

i rysun(52-7)

Nadzwyczajne I,remiulll
na 1898 r.

Dwa artystyazuie iIlustrowane Doematy
A. MicKiewicza
w formie albumów:

DZIADY"
według umysInie przygotowanych kartonów art. maI. Stanisława Wyśpiańskiego.

PAN TADEUSZ
illustrowany według umyślnie przygotowauych kartonów art. maI. Kazimierza Alchimowicza, dołączone będą w cią
gu .roku bezpłatnie dla abouentów "PRZEGLADU TYGODNIOWE.
GO" (XXXIII rok istnienia). - Szczeę'ółowy prospekt rozsyła się na każde
ządanie. Cena "Przeglądu" w Warszawie miesięcznie 60 kop. - na prowincyi kwartalnie rs. 3. Adres: War·
szawa, Czysta Nr. 4.
(3-1)

rane.yją pi~mien
ną regu}a1'1lości

cbodu i dobroci
tak samo jak w zegarkach
200 rublowych .- sprzedaję po
16 rs., i sam opłacam koszta cła
i przesyłki. Wysyłam po otrzymanie rs. 3 zadatku. Adres dla
obstalunków: Fabryka zegarków
M' Rundbakin, Wien Taborstrasse
35, Wiedeń (Austryja).-Cenniki
illustrowane bezpłatnie! (lO-l)

Jan Wróblewski.
FABRYKA PAROWA

r

Swiec, Pierników i Czekolady
w Warszawie,
ulica Kapitulna

'Nr.~,

Telefonu

406.

W:HŁ}W~D~I!:!Ó~Krasińskiego,
I
~

w Piotrkowi. w domn wlasnym, w Warszawie w palacn J. W. O,'dyn.',

polec.

Poleca równieź wina krymskie na szczepach węgierskich, miody stare,
madery i koniaki odstałe,
!..Bakalije i delikatesy sezonowe w najlepszych gatunkach .. !

nej w Warszawie.

Przy składzie win w Warszawie znajduje się wykwintnie urządzoua Restauracyja. Przyjmuje zamówienia na zebrania towarzyskie i uroczystości weselne.
(6-5)

będą

sprzedawane w nnin 22, 23 i 24
Grudnia po kop. 25 za fnnt w Such-

"

~-~

"KURYJER CODZIENNY"
zaznajamia swoich Czytelników z. najważniejszemi wypadkami chwili, nietylko drukowauem słowem, ale i zobrazowaniem jej w rycinach. Jest względ
nie do obfitości Illateryjału uajtańszen:J. pisD'leDJ. ""al.·sza,v-

.

skien:J..

"KURYJER CODZIENNY", zaprosiwszy do współpracownictwa najwybitniejsze siły literackie i dziennikarskie, {lostarcza swym czytelnikom
miejscowym i prowincyjonalnym świeżej i zajmującej lektury; znacznie tez
rozszerzył dział telegramów. Pomieszcza jak i dawniej nlubione przez czytelników le1'oniki Bolesława P1'usa.
.KURYJER CODZIENNY" będzie drukował wielce zajmującą poEmmy J elCllski"j p. t .• p ANIENKA ", która otrzymała ua koukursie pierwszą nagl'odę w kwocie rs. 1000, a następuie drukować będzie
niektól'c z pośród wyróżnionych na tymże koukursie.
W dodatku książkowym po ukończeniu obecnie clrukującej się, Kuryjer
drukować będzie głośną ibnrdzo iuteresującą, sensacyjną powieść znanego
autora francuskiego Ksawerego Montepina p. t. "KWIACIARKA."
wieść

I

~

WYDAWNICTWO

Hipolita Wawelberga i

Poezyje Adama Mickiewicza w 4 . . ch tomach.
Warunki prenumeraty KURYJ ERA CODZIENNEGO: w Warszawie: miekop. 50, kwarbllnie r:!. I kop. 50, półroczuie rs. 3, roczuie rs. 6.
Na prowincyi: mie8ięrzllie kop. 75, kwartaluie rs. 2 k. 25, półrocznie rs. 4
kop. 50, rocznie rR. 9.
sięcznie

Wo~ec wzrastającej ~oczytno~ci, niewąt~liwa ~orzr~ć

z o~łoszeń wJuryjerzeII,

Adres redakcyi i administracyi: "'V\Ta.J:'sza'W'"a. Krako'W'"skie
1.7. Telefonu ~r. 41.:3_ Agentura Łódz

J?rzed.:rnieście ~r.

46 v;r

Redaktor Stanisław Libicki.
(W. B. O. 6951)

Łod.zi.

Wydawcy: Gebetknm' i Wolff.
(2-1)

Reuaktor i wydawca
JloaBo.lcHO HCIl3YPOIO.

Stanisława

Rotwanda

~I~MA BijL~~tAWA mU~A
(Aleksandra

Głowackiego)

opUŚCiły prasę

vv tanie:tn jubileuszovve:rn v.rydani u.
Cena 4-cb tomów broszurowanych rs. 1 kop.
w oprawie 1'8. 2.

l Woli',_

Wszyscy prenumeratorolVie "KURYJERA CODZIENNEGO" otrzymaw roku 1898 premium bezpłatne

~r_

:1

~ wina węgierskie, tokajskie, lecznicze, odznaczone MEDALEM SREBRNYM na wystawie hygienicz- •

•

ka: J?iotrkov;rska

~r.

Spj'zedaż szczegółowa w filij:\ch: Nowy Świat N1·. 33. biizko Chmi elnej, i Mm'szałkowska
N1', 153, róg Królewskiej. Fij'ma istnieje od 1'. 1842.-38 dyplomów hon07'owych i medali z wystaw etwopejskich i k1·ajowych.
(0-1)

Zywe Irarpie,
LINY, SZCZUPAKI I KARASIE

ją

Mości.

Od pewnego czasu zjawiły się w sprzedaży świece koscielue z widocznem, lecz tylko ' powier.l:chownem namoich świec z czystego pszczelnego wosku. Naturalnie, ze te falsyfikaty, wyrabiane po większej
części z cerezyny, parafiny lub łoju japońskiego, a oblewane
woskiem tylko zewnątrz, zamiast być sprzedawaue
bardzo tanio, zbywają się po cenie świec prawdziwie woskowych. UWaZam przeto za obowiązek, we wspólnym
intesie, ostrzedz Szanownych Odbiorców, źe ~wiece istotnie woskowe, pochodzące z mojej fabryki, mają u dołu
wyciśuięty stempel firmowy, na co też proszę zwracać baczną uwagę.
Cena świec w Warszawie jest następująca:
Woskowe białe i paschały, różnej formy i wielkotici, po 80 kop., ozdobne 95 kop, a zółte 75 kop. za funt
fabryczny.
Stearynowe kościelne po 24 kop., a stołowe 23 k. za ftmt fabryczny.
Stoczek na kij do zapalania świec, zyrandoli i t. d. po 80 k. za funt.
Trójświeczniki, t. zw . • Tryjangułyn, sztuka od rub. 1 kop. 60 do mb. 3 kop. 20.
Dobór gran do paschałów (5 gałek) od 80 kop. do rub. I kop. 60.
Kadzidło od 75 kop. za funt.
Pochodnie żyWiczne po 30 kop. za sztukę.
Opałki ze świec czysto woskowych, dostarczone do mojego sklepu, przyjmuję na zamianę w połowie wartosci całych świec; stearynowe zaś-od 5 do 8 kop. za fuut-stosownie do gatunku.
Miód i wosk w większych partyjach kupnj/,: j sprzedaje po cenach bieżących.
BIiisze szczegóły w cenniku, który wysyłanI bezpłatnie.
Należność pobieram przez zaliczenia pocztowo lub kolejowe.
Przy zamówieniach IlUrtowych (na raz 4) funtów świec woskowych lub 100 fnut.-stearynowych) opakowanie i ekspedycyję do stacyj kolei tutejszych uskut'eczniam bezpłatnie i świece odstępuję lIa pełną wagę brutto,
co uczyni w obliczeniu na sztuki więcej o 18%, gdy tymczasem pomniejsi moi konkurenci ogłaszają to ustęp
stwo jako rabat, przcz co odbiorców w błąd wpHJwadzają .
Upraszam o wyraźne wypisywanie swoiell ndresów i podawanie najbliższych stacyj kolejowych dla towarów-i pocztowych dla listów rekomeudowanych.
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śladownictwem
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Z 8 karatowego złota zegarki mezkie ankierremonluar z dwoma złotem i kopertami, z gwa-

~
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(3 -2)

Leser i

Łukowicz
·BIURO TEClIIUCZNE I DOM lIANDLOWY

Włodzimierska 16
na ~kładzie i polecają po przystępnych cenach:
Motory gazowe i naftowe słynnej angielskiej Fabryki Braci Crossley
w Manchester. Tur~iuy parowe i turbo - dynamo maszyny. Lan:J.py
elektryczne łukowe i z;~rO\fP.
Rury lane i kote, gazowe oraz łaezniki
do tychże, tudzież kanaiizacyjne i wodo~iągowe przybory.
GUDlo~e
wyroby Petersburskiej Fabryki. Pasy skórzane i sierściowe.
"Węźe
parciane Bronz·fosfor meblI biały.
Stal narzędziowa, Pilniki Atkinsa
IV Szeffieldzic.
Dostawa vrszelkiej armatury i artykułów technicznycb.
(W. B. O. 5613)
(12-10)
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Prokurator zmieszany i zirytowany

postanowił

Jest mi bardzo przykro, ale na żadną zwłokę
Niestety znaleziono w lesie, niedaleko od miejsca, w którym leżał trup kapitana Bertranda, rewolwer, będący własnością pani męża. Co do
tego nie zachodzi żadna wątpliwość, jest naznaczony;
pan d'Ancel sam nie przeczy, że do niego należy.
Edmea drżała coraz silniej i tuliła się do męża.
- Więc czegóż to dowodzi? My z Martą wiemy
najlepiej jak łatwo jest wejść przez okno do gabinetu
Roberta, Że jakiś złodziej i morderca ukradł mu rewolwer, to rzecz bardzo naturalna. Przypuszczam, że chyba mego męża nie posądzacie o rozbój na publicznej
drodze?
Wszyscy milczeli.
Rozdzierający krzyk wydarł się z piersi młodej
kobiety. Teraz zrozumiała; wiedziała ieraz, co jej grozi
i jaka czekała ją podróż poślubna... Jakie miodowe
miesiące w krainie mirtów i pomarańcz, pod ciepłemi
promieniami włoskiego słońca!..
Robert łagodnie wysuuął się z objęć żony.
- Ma1·to! pociesz ją i weź w opiekę. Opowiedz wszystko matce i uspokój ją.
Dla niej, dla Marty, której sztuczny spokój był
stokroć tragiczniejszy, nad głośną rozpacz panny mło
dej, nie miała ani słowa pociechy i współczucia.
- Panie, jestem gotów.
Obaj mężczyzni szybko opuścili pokój, podczas
gdy Edmea w nerwowym ataku wyrywała się z rąk
Marty.
-
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skończyć tę sprawę.
zgodzić się Il je mogę.

"eJ~eMZS

domu. Nieskończenie długi obiad skończył się nareszcie. Zaproszeni zaczęli się rozjeżdżać.
Edmea poszła na górę zmienić tualetę, a Marta
wyprowadziła do przedsionka margrabiego de SaintPierre. Gdy mu raz jeszcze gorąco dziękowała za oddaną usługę spojrzała na nią uważniej.
- Droga Marto - powiedział - obiecaj mi, że
będziesz 'trochę dbać o siebie; potrzebujesz gwałtownie
odpoczynku.
-- Będę go też teraz mieć do woli - odparła
z uśmiechem; ale uśmiech ten był tak smutny, że margrabia przyciągnął ją do siebie i ojcowskim ruchem
przytulił do piersi.
- Biedactwo mojeJ-szepnął. - Pamiętaj-do
dał-że gdybyście potrzebowali kiedykolwiek mojej
pomocy, jestem zawsze na wasze usługi.
- Dziękuję panu z całego serca! - szepnęła
i uciekła z przedsionka, bo czuła, źe siły jej są już wyczerpane, że lada chwila wybuchnie płaczem.
Wszyscy się już rozjechali; ciotka z panią d'Ancel
zostały tylko w salonie. SkierowHla się do buduaru, by
wypocząć chwilę,
gdy dro gę zHbiegła jej pokojówka.
- Proszę pani, przyjecbał jHkiś pan i chce się
widzieć z panem baronem.
Była pewna, że to jakiś spóźniony na ślub przyjaciel.
- Pan d'Ancel musi być w niebieskim pokoiu;
zawołaj go,-rozkazała, a sama przeszła do małego saloniku by przyjąć nowego przyhysza.
Obowiązek.
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Szwagier mój zejdzie za chwil~-przemówiła,
na sztywny trochę, choć pełen szacunku
.. ukłon niezmljomego, i nie wiedzieć czego zadrżała. Jednocześnie prawie wpadł do pokoju Robert, zaaferowany, :tmieszany widocznie; był pewien, że spotka jaką
znajomą twarz. Zobaczywszy ·obcego, skłooił mu się
z półuśmiechem.
. - Przepraszam pana, ale widocznie nie wiedział
pan, że przed paroma godzinami odbył się właśnie
mój śłuQ i że za kwadrans wyjeża.żam w podróż z moją
odpowiadając

-

migreny
-cały ten

Czy nie wychodziła nigdzie?
Stanowczo wyjść nie mogła. Marta podczas
nie może głową ruszyć. Mówiła mi, że spała
czas,
A jednak wychodziłam wtedy -

przemówiła

Marta.
A dlaczegożeś mi o tern nie
Nie przyszło mi na myśl -

żoną·

.
Ostatni .wyraz w ustach Roberta brzmiał jak rad osna fanfara.
I Marta znów zadrżała; nieznajomy chłodnym
wzrokiem . odpowiedł:iał na uprzejme tłomaczenie Roberta.
-- Owszem panie, wiem o tem i dlatego przyby'
łem tri sam, by o ile mOŻna uniknąć skandalu.
-- Jakto skandalu?
,
Marta przysunęła się blada jak płótno. Ona zrozumiała. Burza, na którą się od tak dawna zanosiło, wybuchła ...
Za całą odpowiedź nieznajomy wyciągnął z kieszeni starannie zawinięty przedmiot i wyjął z papieru
maleńki rewolwer, istne cacko, zardzewiałe jednak
i uszkodzone,
'
- Czy pan to poznaje?-zapytał.
Robert wziął do ręki broń, obejrzał ją staranuie
i zupełnie naturalnym glosem powiedział:
-' Oczywiście, że poznaję. Jest to mój wła.sny
ewolwer; tu nawet znajduje się mój monogram, który

Nie, panie. Miała straszną migrenę. Położyła
i nieruchomie przeleżała biedaczka

się na szeslongu
cały . wieczór .

mówiła?

szepnęła nieszczę-

śliwa.

Edmea znów spojrzała po wszystkich i nanowo
trwoga. Zaczęła drżeć nerwowo.
- Robercie-przemówiła półgłosem-powiedz mi
co się tu dzieje?. Jesteśmy po ślubie i mamy jechać,
jechać na południe, tam gdzie słońce świeci i grzeje.
Mnie tu zimno, patrz, drżę cala ...
Usiłował się uśmiechnąć. Dla niego istniała w tej
chwili tylko ona. Wszystkie władze skupił, by ją uspokoić, by jej oszczędzić cierpień.
- Nie l~kaj się kochanko-powiedział-zaszło
jakieś nieporozumienie, ale się to wkrótce wyjaśni.
Będę zmuszony towarzyszyć panu, ale powrócę tu
wkrótce, niech moja żoneczka będzie zupełnie spokojna.
Ależ cóż znowu! Dziwne masz doprawdy pomysły Robercie! To byłoby poprostu śmieszne. Jeżeli
mają do ciebie interes, niechaj czekają aż powrócimy.
ogarnęła ją

