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PRENUMER_~ 1'_~
w m i ej s en:

I

rocznie
. _ rs. 3 kop. 20
póh'oeznie
. r~. 1 kop. 60
I kwartalnie . rs. - kop. 80 '
II Cena pojedyńezego numeru I
kop. 8 .
.

I

z przesyłką:
\ roczuie. . . rs. 4 kop. 80
póh'ocznie . rs. 2 kop. 40
kwartalnie . rs. 1 kop. 20 !

Wychodzi W

każdą Niedzielę

stałym

wraz z oddzielnym

Biuro Redakcyi i eksped~' cyja gUnvlla w oficynie domu p. Kaobok Magistratu.-Ogłoszellia pl'zyjmllją: w Piotrkowie Redakcyja "Tygodnia" i obie księgarnie; w Warszawie
"Warszawskie Biuro Ogłoszeń" Gracjana Ungra Wierzbowa 8;
oraz takiez biuro pod firmą "Piotrowski i S-ka" (dawniej .,Rajchman i S-ka")j w Łodzi "Biuro Dzienników" B. Londyńskiego,
Zawadzka ] 2; wreszr.ie wymienione obok agentury w miastach
powiatowych gubernii piotrkowskiej.
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Częstochowie

» Będzinie
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» Sosnowcu

W. Komornicki.
• Janiszewski Stan.
• Adam 1Iazowjta.
• Waligórski Karol.
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Szanowną Publiczność
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PIOTRKOWIE

•
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łaskawe zgłaszanie się.

IV Łasku

W.

"Łodzi

• R:J.wie
"Radomskn

»

Grass.
B. Londyński.
Hipolit Olszewski.
( Walenty Ligocki.
Myśliński Feliks .

/

Sosif~te

Vinicole
Odessa.

ViI de CHAMPAGIE

"Excelsior"

Uprzejmie uprasza
m. Piotrkowa, o
do ~jura Zarządu, cełe~ skl~dania deklarac.yj na zaprowadzenie u siebie oświe-.
tlema gazowego, tak, azeby llIezbfidne roboty IDstalacyjne, w fabrykach, zakładach.
powszechnie uznane za najlepsze natubandlowych i przemysłowych, oraz mieszkaniach prywatnych, mogły być dokonane.
ralne wino szampańskie, na sposób
jeszcze w ciągu bieżącej zimy. - Wcześni~jsze zamawianie gazu leży w interesie
francuzki produkowane.
,
samej publiczności, gdyż w tym razie tylko uniknąć można nagromadzenia się.
(3-2-2)
/
roboty przy puszczeniu w ruch gazowni, a tem samem i zwłoki przy instalacyi.- •
Przytem Zarząd ma zaszczyt nadmienić, że gaz służy nietylko do oświetlenia, lecz •
t
moźe ~akźe .być zastosowan~ do ~otorów gazowych, do opalania, gotowania i pra-.
RAl'tOEL
WIn
I
DELIKATEsaw
sowama. Zyczącym chętme udZIelamy wszelkich pod tym względem wskazówek.

Biuro Zarządu

·1 Q~

~/

mieści się

przy Alei Aleksandryjskiej w domu
Habermana. (4-2)
o.~
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!Z.i dnie:rn 1. października r. b.

: Skład Fortepianów, Pianin i Organów
w

WARSZAWIE
przeniesiony został na

naprzeciw kościoła Karmelitów
o czem mają zaszczyt zawiadomić licznych a łaskawych klijcntów i przyjaciół firmy

GEBETHNER i WOLFF.

!
(w. B. O. 5555) (6-3)
i++..........................................................

Z Gorzkowic.
(W sprawie odbudowy

kOŚCioła.)

Anszlag budowy nowego kościoła w Gorzkowicach, na miejsce zniszczonego przez pożar, sporządzony
przez budowniczego z Warszawy
p. Wojciechowskiego, przedstawiony już zostal
władzy do zatwierdzenia. Tymczasem energicznie
zakrzątnięto się około zgromadzenia materyjał6w,
pot.rzebnych do budowy świątyni. Miejscowy proboszcz ks. Kasprzykow ki pracuje bezustannie,
naeJ robotami przygotowawczemi. Za jego to staraniem parafija posiada jUi l :)00 korcy lasowanego wapna, w większej ilości stalllJwiącego dobrowolną, onarę· Nagromadzono także wiele kamieni
na fundamenta. Dom dla słUiby kościelnej, już
wylw{lCzouy, nieźle się prezentuje, chociaż budowa jego stosunkowo uiewiele kosztowała. Przy
plebanii wybudowano tymczasową kaplicę z desek,
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która urządzeniem wewnętl'znem
przypomina. skromny kościołek wiejski i pomieścić
może olmlo 400 osób. Warto by jednakże zwróci(\,
uwagę na niebezpieczeństwo, które grozi kaplicy,
wobec przechodzących nieopodal licznych parowozów, z których iskry, stały się prr.yczyną poźa
ru dawnego kościoła. Lepiej by zatem było, póki
czas jeszcze, POkl'YĆ kaplicę choćby deskami.
Najtrudniejszą rzeczą jest zebranie drzewa budulcowego, ponieważ parafija nie posiada w obrę
bie swoim odpowiedniego lasu; lecz jest nadzieja,
r.e ludzie dobrej woli z sąsiednich parafij nie por.ostaną. w tyle, ale chętnie zaofiaru.ią potrr.ebny
budulec. Co się dotycr.e cegły, to probosz miejscowy jur. o tern pomyślał; zakłada bowiem 7. wiosną
własną cegielnię, plac pod którą ofiarował kolator tutejszy, właściciel Gorzkowic, p. Golębowski;
obecnie zaś zwożą glinę.
Koszta budowy objęte anszlagiem wynosić mają
rs. ;, l ,000, nie licząc zaofiarowanych materyjałów.
Na to parafija otrzyma 7000 rubli ubezpieczenia;
poszytą słomą,

pod

ńr:rną:

S-ka~

obecnie p1'owadzony będzie pod firmą:

:
•
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da:w-niej

A. BABSKI i

r···....················....·....········........·..·..···..+:
KRAKOWSKIE-PRZEDMIEŚCIE

Wileński

w Piolrkowie, holel
istniejący

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

•

Dodatkiem

P r e n u m e r a l!! P r z y j m uj ą: w Piolrkowie Biuro Redakcyi i obie księgarnie
w Łodzi .Biuro Dienników" B. Londyńskiego, oraz księgarnie Schatke, Fischera
i Kolińskieg?; w Tomaszowie rawskim księgarnia J. Sochaczewskiej. Prócz tego

tarzyńskiego

I• ~~~~~~.

OGŁOSZE~JA • .

Za ogłosz enie l-razowe k. 8
od jednoszpaltowego wiersza
petitu. Za ogłoszenia kilka~ krotne - po k. 5. od wierI sza. Za reklamy i nekrologi,
oraz ogłoszenia zagraniczne
I po k. 10 od wiersza.-Za ogło- I
szenia, reklamy i nekrologi na
l-ej stronie po k. 20 od wiersza petitu.
(Jeden wiersz szerokości slrony=
4 wierszom jedn~szpallowym.

A. Karski
i poleca:
Wina węgierskie, stare Maślacze, Tokaje i Zieleniaki na beczki i butelki, wina francuzki e bordoskie, burgundzkie i szampańskie, wina krymskie,
oraz cognaki kuracyjne.
Przy haudlu istnieje prowadzona przez lndzi fachowyclJ.

Restauracyj a
zaopalrzona zawsze w produkly i nowalij e sezonowe.
Dla wygody szanownych gości urządziliśmy 5 gabinetów oddzielnych, um eblowanych z komfortem,
usługą s zybką i dokładną.
(3-3-2)

(Jeny umiarkowane.
parafijanie zaś zobowiązali się, w przeciągu lat
czterech, złożyć rs. 14000, co uczyni 21000 rubli.
Brakującą sumę, mają dopełnić dobrowolne ofiary,
o pozwolenie zbierania których, parafijanie weszli
z prośbą do władzy.
Parafij a Gorzkowice wielką poniosła klęskę
przez lwiar kościoln; lecz za to obdarzył ją Bóg
ludźmi, którzy bezinteresownie a gorliwie, pracować postanowili nad jej odbudowaniem. Na czele
ich, stanął miejscowy broboszcz, wraz z zawiadowcą stacyi kolf\jowej Gorzkowice, p. Brochockim.
R. TV.
- -- ( . ) - - -

Z miasta

I

Okolic.

- Wiadomości kościelne. Od niedzieli
1 grudnia, rozpoczyna się adwent. W środy
i piątki post adwentowy. Roraty w kościele
pal'afijalnym rozpoczynać się będą o godzi-

TYDZIEŃ

2
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tantki i zobaczenia tej dawnej naszej zna-I tancerzy znacznie przeważała. Całość wiejomej, jak również i dla usłyszenia niesły- czoru robiła wrażenie zabawy prywatnej.
chanie rozległego glosu sympatycznego śpiePrzy tej okazyi nawiasowo dodamy, że
wah_ Grąbczewskiego-sprowadzi zapewne szkoda jest, iż ściany jedynej u nas sali bado sali teatralnej w dniu 4 grudnia liczną lowej pokrywa tyle brudu, ze doprawdy
publiczność. Niejeden pójdzie jui choćby wstyd nam za właściciela hotelu Litewskiedla
ulubionej aryi z kurantem ze "Straszne- go, który w czasie właściwym potemu, od- Tlltc.isz~· chól' kościeln~·. W, ubieg'łą
go
Dworu",
że nie wspominamy o innych świeżyć jej zaoomniał.
niedzielę ku uczczeniu uroczystości ~-tej Ce- Zbl·odnia. W zeszłym tygodniu w piącylii, patronki muzyki, chór aruatorski od- numeracli urozmaiconego programu.
Teah·.
We
czwartek
21
b.
m.,
na
betek
22 b. m. około 11 wieczorem, czeladnik
śpiewał na summie w kościel0 po-Pijarskim)
pod przewodnictwem p. Gerbera, ffil:!Zę Ste nefis p. Wiktora ~truczyńskiego, odegrano rzeźnicki, Micha l Czacharowski, pokłóciwszy
faniego. Zawsze chętny do oddania swych "Pericholę" ~upe -go. Benefisant rol~ śpiewa- się w restauracyi Brauna, na rog u (lomu Roka ulicznego Piguilla odśpiewał bardzo do- zwensa, z malarzem Grzegorzewskim, oczekiusług na cele ogólne, p. Alfons Brandt i na
ten raz prześliczną swą grą skrzypcową brze; po akcic I publiczność obdarzyła go wał n~ tego ostatniego obok łazienek przy
wieńcem z żywych kwiatów, przepasanym ulicy Zelaznej, i tu, napadł zy go, ranił scyprzyczynił się wiele do uświetnicuia uroczystości,
wykonawszy podczas Offertorium rózowemi wstęgami, z napisem: 11 TVikto?'owi zorykiem w lewy bok.-Grzegorzewskiego
Adagio Beriota, a na Agnus pigkną i powa- Stn~czy{/'skieml~ Piot?·kowianie". P. Józefo- odwieziono do miejscowego szpitala, a rana
wicz w roli Pericboli robiła eo mogla, a że jego należy do bardzo ciężkich i poważnym
żną własną kompozycyję "N adzieja " . N adto, pan Brandt wykonał z pa.nną M. S. na nic nie zrobiła, nie jej wina, bo powierzono grozi mu niebezpieczeństwem. CzaeharowBenedictus duet (skrzypee i sopran:) "Aye jej do rozwiązania zadanie nad siły. Całość ski ego aresztowano. Przyczyną klótni była
poszła przyzwoicie; chóry sprawiały się podobno narzeczona C., którą G. bałamuMaris Steli a" Proch'a.
dobrze
i karnie.
cił.-G. człowiek żonaty i ma czworo dzieci.
Dając niniejszą wzmiankę, nie możemy
"Grube Ryby" Bałuckiego odegrano w so-- Zaczadzenie. W zeszłym tygodniu,
nie wypowiedzieć kilku uwag ogóluych.
botę 23 b. m. z jJrawdziwem poszanowaniem wskutek zawczesnego zatkania szybra u pieIstniej~lcy przeszło 26 lat bez przerwy przy
dla tej bezspornie najlepszej komedyi uta- ca, napalonego węglami, zagorzał stróż dokościele po-Pijarskim chór amatorski, nosi
lentowanego
komedyjopisarza. P. Orlillski mu cerkiewnego Welosienko, zoll1ierz zapaw sobie obecnie zarody (daj Boże by chwilowego) upa.dku; a szkoda-by było, gdyby b. dobrym był w sympatycznej roli poczci- sowy, rodem z gub. podolskiej. Pomimo nawcgo dziadunia Ciaputkiewicza, ale p. Józe- tycbmiastowej pomocy lekarskiej, nie udało
miał upaść znpełnie. Przyczyny upauku nie
fowiczowa z ładnej rolki babuni Ciaputkie- się atoli przywrócić go do życia.
należy przypisywać zmoiejszeniu się energii
- Kasa pl·zełU~· słowców. Z okazyi
i pracy przewodnika lub członków chóru od wicz nic a nic nie zrobiła, grając ją bardzo
bladoj-zato
p
.
.M:ilska
była doskonałą He- utworz enia u nas kasy, przemyslowców,
dawniejszego czasu przyjmujących w nim
lenką Burczyńską, co przyznać należy i ojcu "lVm'szawsk0' Dniewnik" pisze: II W tych
udział, lecz szukać jej należy w zatrważają
j~j, p. Zamiłowiczowi. P.p. Kremski (Paga- dniach w Piotrkowie otworzoną została kasa
co zmiejszającej się liczbie członków. Czyż
by miasto nasze do tego stopnia stanowiło towicz) i Pol (Wisnowski) grali bez zarzutu; przemysłowców , w której przyjęło udział
dobrym był równieź' Filip, stary słuzący, 67 członków, a każdy z nich wniósł 25 rs. na
anomaliję po~ród innych miast, a nawet
osad i wsi, żeby nie mogło się zdobyć na p. Dąbrowski. Widocznie komedyje Bałuckie- kapitał obrotowy i po rs. l na kapitał zapapodtrzymanie tej instytucyi. A to nie przed- go najlepiej nadają się do sił i środków na- sowy. Te skromne ayfry nie pozwalają atoli
przesądzać obecnie przyszłych obrotów nostawia i,adnych trudności. Niech się chór po- szej sceny.
"Szalony pomysł" farsa Laułsa, tylko wej instytucyi; kasy warszawska i łódzka
większy choćby o 10 osób ze średnim gło
sem i z muzy kalnym słuchem, . nawet bez teo- przy bardzo żywej grze może zająć slu- rozpoczynały istnienie swe z nader szczupłe
retycznej znajomości muzyki, a chór się chacza i ubawić go szeregiem zręcznie po- mi kapitałami a dziś czynią milijonowe
plątanych sytuacyj. Tymczasem na przed- obroty. To samo dzi~je się w kasach urządzo
wzmoże, zmężnieje i będzie nadal służyć
stawieniu
wtorkowem widzieliśmy OIVą ucie- nych w niektórycb gubernijaluych i powiai pracować na chwałę Boską.
szną farsę graną tak, że zamiast bawić, towych miastach kraju tutejszego, które co- Z powodu zbliżaj~\ccj się gwi<łzdki, nużyła widzów. Nie uratowała sytuacyi rocznie rozszerz!lją swoje obroty i dają
przypominamy czytelnikom naszym o bie- ani wcale dobra gra pań: Sułkowskiej (Fiti) członkom swym bardzo poważne dywidnej dziatwie z ochronek. Nowe zarówno i Milskiej (Janina), ani p. Orlińskiego dendy.1.4
jak i litare ubrania, zużyte zabawki, jabłka, (Diurdziulewicz), ani p. Pol (Fistuliński),
- Zal'Ząd budującej si~ nr Piotl'kowie
orzechy, pierniki, oraz gotówkę przyjmują bo na scenie panował zamęt, bezustanne Gazowni, otrzymał w ostatnim czasie aż
na ten cel szanowne opiekunki ocbrony pauzy i węzełki. Trudno, moi panowie, 4 oferty, dotyczące zaprowadzenia oświetle
pp. F. i E. Krzywickie oraz Redakcyja nasza. nie wymagamy od was zbyt wiele; ale nia gazowego w 4-cb różnycb miejscowoś
A może by właściciele bandlów kolonijal- ról 1tcZyĆ się trzeba, bo inaczej bgdzie źle! ciach Królestwa, mianowicie: w Tomaszowie
nych oraz cukiernie ze chciały w roku
- Wieczól' tm'łCujący na dochód miej- Rawskim, Kielcacb, Płocku i Płońsku.
bieżą?ym, postawić w sklepach swoich kosze scowego towarzystwa dobroczynności dla
- Ogieli. W sobotę, 23 b. m., około 11
~ napI sem " D~a och?'onek", d? ~t6ry ch kupu- chrześcijan odbył się w sobotę 23 b. m., rano, w domu Szafnickiego przy ulicy Cmell,lący odrzuca.lIby po odrobJme zakupy~a- w salach hotelu Litewskiego. Osób z miasta tarnej, zapaliła się smoła, którą w relu po~ych na g~l~zd~q prz):smak?w:-ProsJmy i okolicy zebrało się przeszło 50. W tańcach smarowania dachu przegotowywano na koIch o to, w lmlemu ubogIch dZIecI.
przyjmowało udział 15 par. Tańce rozpoczę- minie. Ogień ugasili domownicy.
- KOIJCel't p. Jadwigi lwanowskiej-za- I te około 11 wieczorem, trwały do 7 rano,
- lpol'Ządkowanie sktubca. W porze
leskiej-tak dla usłyszenia samej koncer- a panie wytańczyły się do syta, bo liczba obecnej, gdy kompanije przestały już napłynie 6 1/ 2 rano codziennie.- We środę 4 grudnia o g. 9 1/ 2 , w kościele po-Bernardyńskim
odprawioną zostanie
uroczysta wotywa,
z wystawieniem Naj~więtszego Sakramentu,
na illtencyję urzędników kolei, jako w uzieli
ich Patronki, ~w. Barbary.

TO I O-v;rO
Eusapia zdemaskowana!-d IV a tylko wyrazy przyniosła iskra elektryc:Łna z mglistego Albiol'u, a zahipnotyzowała niemi "Kuryjer Warszawski " ai do obezwładnienia.
Jakże inaczej wytłomaczyć mamy owo
milczenie, które zachowuje ten organ, niezbyt dawno z takim hałasem kruszący kopije IV obronie pulchnej włoszki. W szranki
wjeżdżali wówczas rycerze nie bylejakiej
miary. Doktorowie filozofii, medycyny, czarnej magii i różni panowie od pisania toczyli
bój zacięty na szpaltacb gazeciarskich, walcząc niby w turnieju rycerze średniowieczni
z odkrytą lub spuszczoną przyłbicą. Jednych
wiódl do boju wódz medyjumistów, sła
wny dl'. Ochorowicz, drugim przewodził
dl'. Reicuman, a pono ... on tylko jeden miał
słuszność po za sollą i, gdyby zacietrzewienie nie wytrą('iło nas z r6wnowagi(o zgrozo! .,Rulo" zatkaj uszy) za sprawą
żyda nam to właśnie pl'zypacUoby w udziale
zdemaskowanie cuytl'ej wloszki, pasowanej
w Warszawie na gwiazd~ takieg o hlasku,
jakiej świ:.\t nie o~'lądał jeszcze nigdy! ..

M owa to srebro, a milczenie złoto; niemniej atoli radzi byśmy usłyszyć coś o owej
zdumiewającej przemianie przesla wnego medyjum w prostą kuglarkę. Winien nam to
wyjaśnienie
przedewszystkiem
nKury jer
Warszawski".
Czy Eusapija Palladino naciągnęła naszych uczonych-o to bynajmniej nam nie
idziej lecz jakim sposobem "poważne " rozprawy i protokóły zmieniły się w reklamę
doprawdy ani w ząb pojąć nie umiemy?
A może wszechrozumna "Rola" przyjdzie
nam tym razem z pomocą? Tylko, że na
nieszcz~ście nasze, naraziliśmy sobie szanowny ten organ antisemitów warszawskich. Herbm'cie! nie przypuszczałeś nawet
pisząc swoje "Ni to-ni owo" , jak straszne
na głowy nasze sprowadzisz gromy. Ten, którego najracyjonalniej może ani tem ani
otcem nazwać by należało, nigdy ~miało
~ci twej nie przebaczy; kąsać cig będzie,
gdzie tylko napadnie, bo zuchwale ucbyliłeś rąbek togi, którą owinięty starannie nicość swoją zakrywa.
'l'rudno! nic takie przeżywaliśmy chwile, a sił do walki starczyło. Starczy i teraz;
gdy trzeba będzie walczyć o zasady; jello nie
marnujmy ich po próżnicy na walk~ z "hecarzami ", bodajby w naj piękniejsze przystrojo-

nymi szaty. Szkoda papieru i czasu. My, kolego, na zaśniedziałej prowincyi, nie szukamy sposobów, z pomocą których z redaktorskiego kałiimarza wydobywać by
mozna trzypiętrowe kamienice; dobrze już,
gdy na cale buty nam starczy; ale za to pracę na dziennikarskiej niwie uważamy jako
obowiązek obywatelski i chociaż felijetonów
naszych nie ozdabiamy szumnemi nagłów
kami, stoimy na postenmk1t wytrwale, bodaj o głodzie i chłodzie, a ?'achunki nasze
prowadzimy sumiennie, w iruię zasady; "S1~1~m n~ique!"

N a szerokim świecie dzieje się nieco inaczej. Tam z redaktorskiego krzesłii nie wahają się rzucać w rozbite i rozczłonkowane
na atomy społeczeństwo, zarzewia llowych
waśni; posługiwać się wykrętną, róZallCem
owiniętą frazeologiją, dla osobistych celów;
zapomniawszy zaś o słowach Zbawiciela
"kochaj bliźniego jak siebie samego" urzą
dzać hecarskie igrzyska pod znakiem "Kl'ZYźa", byle jeno geszeft szedł i przyniósł plony.
A że tam ktoś na owym "poste?'unku" tyle
potrzebny, co djiibeł w Częstochowie--nie
przeszkadza to rachmistrzowi z innego znów
tygodnika słać pod adresem piotrkowskich
kamieniczników monitum, aby poiyczek,
które im udzieli Towarzystwo kredytowe
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wać na Jasną-Górę, 0.0. Pau.lini przystąpili
gorliwie do uporządkowania skarbca, pod
kierunkiem zna wcy dzieł sztuki, p. F. K. Martynowskiego. Skarbiec zaopatrzony będzie
w szafy oszklone, przez które zwiedzający,
bez otwierania drzwiczek, będą mogli oglądać cenne pamiątki, odpowiednio ustawione
i rozsegregowane.
- Z Cz~stochowy. Odbyło się tu niedawno, jak wiecie, przedstawienie amatorskie,
na korzyść niezamożnych uczniów miejscowego gimnazyjum. Złożyły się na nie trzy
jednoaktówki: "Nikt !pnie nie zna"-"Z rozpaczy" i ~ Wigilija Sw. Andrzeja".-Teatr
byl przepełniony, amatorowi e grali bardzo
dobl'ze-a ztąd i dochód wypadł znaczny.Mamy tu i stają, ś~vieżo zorganizowaną tru.
pę pl'owincyjonalną, pod kierownictwem
p. Janowskiego, b. dyrektora teatru łódzkiego, której jednak nie świetnie się powodzi.
I llic dziwnego; skala wymagan publiczności
tak się dziś niestety ohniżyła, że bez operetkowej szopki, trudno jej dogodzić-a p. Janowski niema tej szopki! Wystawił za to dotąd, między innemi, wybornie wyuczone
i dobrze odegrane: ,)Iadame Sans-Gene,,l1Rozwiedimy się"-Mąż na wsi"-i "Ciepłą
Wdówkę", w której ujrzeliśmy tu po raz
pierwszy na scenie, młodziutką, obiecującą
artystkę z Krakowa, p. Podgórską.
- Teatr l·zt'lllieśllliczl. W Czcstochowie, wśród sfer rzemidfniczych, powstał
projekt, dania ponownego przedsta wienia
amatorskiego, na cel dobroczynny. Heżyseryją zająć się ma p. Cybulski. l\Iają być odegrane: ")fajster i czeladnik", "U Ciotuni"
i "Przed ożenkiem".
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Wywóz owiec. W tych dniach koleją
przewieziono do Granicy znaczny
transport owiec, zakupionych w gub. warszawskiej, a przeznaczonych do Francyi.
- Hllt~· cyukowe w Dąbrowie Górniczej,
oddane w dzierżawę na lat 60 Towarzystwu
Derniz, Pomerancow i Lewcow, eksploatować zamierza towarzystwo francuzko-rosyjskie, które się obecnie organizuje.
- ""lpłaty złotem. Fabrykanci w Zduilskiej Woli skarżą się na złoto. Wszyscy
chcą płacić złotem, a nikt nie chce go brać,
co wywołuje zastój w hanrllu.
- Na wystawie w i\iżnim Nowogrodzie w dziale S'órniczym i metalurgicznym
przyjmą udział następujące firmy z naszej
gubernii: Huta Katarzyna- wzory różnych
wyrobów żelaznych; Sielce pod Sosnowcem,
Huta Bankowa z Dąbrowy · górniczej, Towarzystwo kopalń w l\1ilowicacb, żelazo, szyny
i węgiel; oraz kopalnie eynku w Bolesławiu.
-:\'a WlshHvie hn;icnicznej \V Wm'szawie postanowiono wystawić plany i rysunki szpitala Szajbierów i Poznallskiego
w Łodzi, oraz szpitala Sosnowickiego.
-- Eksl)lozyja. W zeszłym tygodniu,
przy uliey Cegielnianej w Łodzi, w domu
p. Schlosberga nastąpił wybuch s'azów,
nagTomadzonyeh IV otworze do kanału z nieczystościami. Eksplozyją spowodował jeden
z robotników, wybierających nieczystości,
zapaliwszy przy tej czynności zapałke.
Na szcz<;)ście obyło się bez wypadku z ltidimi i znaczniejszyah uszkodzeń w budowlach nie uyło.
- PI'czyclellt III. Łodzi zl\prosił inspektora o~wietlenia gazowego w Warszawie
p. Znatowicza, do zbadania chemicznych
- Dl" doktol'ów. W ~Iy8zkowie pod Za- i fizycznych własności gazu, oświetlaJ'ącego
wierciem uczuwać się daje wielki brak do- Łódi.
ktol'a stałego. Ktoby więc z młodych leka_ Wypadek. W Łodzi w fabryce wyrorzy zechciał się tam osiedlić; miałby, o ile bów wełnianych Fioksa, malarz Kostian
wiemy, zapewnioną na początek stałą nie- pracujący przy malowaniu ścian w oddzial~
wielką pensyję i mieszkanie, jakie ofiarowy- maszyn, odstąpił kilka kroków na środek
wa jedna z tamtejszych firm, mianowicie
r b l .
, .
Braci Bauel'ertz, a także oupowiednia., w lu- sa 1'.<1: y epwj przypatrzy c SIę robocie; w tej
l
.
ChWIlI porwała go maszyna tkacka i, zanim
(nej tej l zamożnej okolicy, praktykę· Mógł- podążono nieszczęśliwemu z pomocą, poszarby wreszcie przyjazd swój i osiedlenie sie pała go na części. Kostian, człowiek 29letnr
w Myszkowie, uczynić zależnym od zgody pozostawił młoda żone. z która odniedawna
innych pp. fabrykantów na płacenie stałego był połączony.'
<.
•
rocznego honorarium W każdym razie,
1(' •
•
rzecz tę może bliżej zbadać na g'l'uncie; ku- , IIlJstel'~'JIIIJł komunikacyj odkopić nie kupić-potargować nie zawadzi.
menderowało do Łodzi nH trzy lata inżenie
ra p. Malawko, do budowy kolei podjazdo- Z GI'aniey donoszą nam: Kościołek wy ch z Łodzi do Zgierza i Pabijanic.
nasz jnż ukoi1C~ono, brak jes~cze atoli ołta- Salon sztuk pi~lmych w Łodzi otwier~a, orgauów I ławe~, le~z I te .znajd,~ ~ię ra ~r: Bor~ldewicz przy ulicy Piotrkowskiej.
me?awem przy dobrej wolI parafijan. SWIą- NajpierWSi z naszych malarzy przyobiecali
tyma pomalo~ana przez ma!arza. p. Hofma- mu wystawiać swoje prace.
na z ItatowItz przedstaWIa SIę bardzo
Kt'awcy wat'szawscy w Łodzi. Po~kazale,
nieważ łodzianie corocznie czynią u firm
-

wiedeńską

I -

miejskie, nie tracili na bale i wieczorynki, od towarzystwa zaś wymagać pod
karą klątwy, aby bt'Un Boże "ani jednej kopiejki nie pożyczało żydom na ich domy
choćby do najstarszych należeli obywateli"!:
Uspokój się dzielny rachmistrzu. Co do
pierwszego, wyręczyła cię już ustawa towarzystwa, bo nikt, kto ma długi nie dostaje z Towarzystw Kredytowych p~życzek do
ręki; samą loiką rzeczy iść one muszą na
spłatę wierzycieli, od których nie można przecież żądać, aby, mając dobrze zabezpieczony
kapitał, ustępowali pierwszeństwa Towarzystwu Kredytowemu, Co zaś do arcymądrej
rady, aby żyd6w wykluczyć od pożyczek,
jesteśmy w tym wypadku bezsilni; bo aczkolwiek mamy już w Piotrkowie, co prawda,
towarzystwo dobroczynności dla ch1'ześcijan-towarzystwo kredytowe atoli podobnej klauzuli nie otrzymało i otrzymać jej nie
mogło, znów na podstawie najelementarniejszych 7.asad loiki, która w instytucyj ach
finansowych, nie zna żadnych plemiennych
lub wyznaniowych wyjątków.
l dziwić się tu, że przy podobnej loice
pseudo·publicystów, pow2ga drukowanego
słowa spada coraz niżej.-Czeru inne m, doprawdy, nie umiem sobie wytłomaczyć dziwnej zaiste obojętności naszego czytającego

ogółu na wszelkie kwestyje przez pl'ase po~·uszane. n 'l'ydzień" np., na kwestyjon<ary-

JUsz w sprawie urodzajów w gubernii piotrkowskiej, otrzymał listy od kilku zaledwie
delegatów;-teraz znów, "Słowo" w:Nil 270
skarży się, że na kwestyjonaryjusz o urodzaju kartofli, na kilka tysięcy jego czytelników wiejskich, zaledwie 27 wystosowało
odpowiedzi!...
Co to jest?-brak zaufania, czy też ospałość, lub wrodzone nam lenistwo?
A może jedno i drugie razem,
Zamiast tedy bezowocnych kłótni o wiatr
co w polu wieje, w tym właśnie kierunku'
panowie dziennikarze warszawscy, zwr6ci6
by należało usiłowania nasze!.. Podnieśmy
powagę drukowaneg'o słowa, obudźmy śpią
cych, poruszmy leniwych, bo życie ani na
ch.w.ilę funkcyjonować nie przestaje. Na
n:~IeJsce bezwładnych, które tępi niemiłosier
UJe, nowe tworzy czynniki-i spać nie pozwala, bo sen-to brat śmierci.
Ja.nek.
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krawieckich w Wrocławiu obstalunków za
12 do 15 tysięcy rubli, przeto krawcy warszawscy zamierzają urządzić w Łodzi zbiorową pracownict ubiorów męzkich, na wię
kszą skalę.

- Czftl'lla ospa w zatrważający sposób
grasuje po Łodzi; w zeszłym tygodniu, mię
gzy innymi, zmarł na nią ś. p. Petel's, współ
pracownik nLodzer Tageblatu u.
- Lutnia łódzka przyjęła udział w koncercie kwartetowym, ogłoszonym przez "Lutnię' warszawską. Do współudziału stanęły
również kwartety z Kalisza i Radomia.
- Zmiany w dllchowiel'tstwie. Przeniesieni zostali: administrator parafii :T{onopnica, ks. Józef llIarzantowicz do parafii Sę
dziejewice w pow. łaskim i wikaryjusz parafii Skierniewice, ks. Wincenty Tymieniecki
do parafii Podwyższenia św. Krzyża w Łodzi.
- Zmiany w lII'zt:dowanill. Referentem
przy III cyrkule policyi łódzkiej mianowany
został kaucelista I cyrkulu Waleryjan Czaplicki, a ua miejsce tego ostatniego-Walenty ~lilak; kancelistą przy rządzie g'ubernijalnym mianowany zostHł Eugenijusz Poździe
jew. Z rozporządzenia prezesa izby si\:arbowej piotrkowskiej mianowani zostali: podporucznik zapasu Dmitryjusz Dmitriew-p. o.
kasyjera p-tu łaskiego; buchalter kasy powiatowej w Brzezinach Ludwik Płoszyński
pl'zeniesiony został na takąż posadę 00 kasy
gubernijalnej piotrkowskiej; pomocnik buchaltera kasy powiatowej w Częstochowie,
radca honorowy IIippolit Bienkowski-buchalterem do Brzezin, a na jego miejsce kancelista izby skarbowej Boleslaw Nowakowski; pomocnik naczelnika stołu izby skarbowej, sekretarz guLernijalny, .Mikołaj Trawin-pomocnikiem buchaltera izby skarb.;
nadetatowy urzędnik do pOl'uczell przy izbie
skarbowej Aleksander Afanasjew-pomocnikiem naczelnika stołu tejże pałaty; Jan Bła
goobrazow-kancelistą przy kasie powiatowej w Noworadomsku.-Lekarz Władyslaw
Wl'ześlliowski mianowany został nadetatowym ordynatorem przy szpitalu N. 1\1. Panny w Częstochowie, z prawami służby; Aleksander Safronow-młodszym nadetatowym
urzędnikiem do szczególnych poruczeń przy
guiJernatorze piotrkowskim; p. o. referentów
pow.: łódzkiego: Seweryn Wernel' i .\.łeksan
der 'l'ananiewicz i będzińskiego: Jan SzperIinS' i Józef Rabczyński-zatwierdzeni zostali na swoich urzędacb; Konstanty SałO'a
nin--kasyjerem miejskim w m. Tomas~o
wie; Bazyli Jegorow-sekretarzem do prowadzenia ksiąg ludności przy magistracie
m. Łodz~; sekretarz kancelaryj policmajstra
m. ŁodZI, sekretarz gubernijalny, Ilija Pasynkow dla dobra służby zaliczony został
do rzągu gubel'nijalnego piotrkowskiego.
- Ranga. Starszy pomocnik referenta
przy rządzie gubernijalnym piotrkowskim
Karol Węgliński, otrzymał nmgę registrato~
ra kolegijalnegtl.
------~<>~------

Wiadomości bieżące.
= Moneta złota. ~finisteryjum skarbu zamierza wypuścić w obieg 100 miJijonów monety złotej, 25 milijon6w monety srebrnej
pełnej wal:t~ści, 300,000 mone~y ~l'ebrnej
zdawkowe] l 800,000 monety mIedZIanej.
= Cholera w gub. Wołyńskiej. nPmwit.
Wiestnik" donosi, źe od 1 do 14 październi
ka zachorowało na cholere w gub. wołyń
skiej 1490 osób, zmarło 61(f.
= Słu~~bności. Ministe,r spraw wewnętrz
nych wmosl do rady panstwa projekt, jak
donosi "TVaTszawskij lJniewnik", uregulowania służebności wiejskich w gub. Królestwa Polskiego. Obywatel ziemski bedzie
mógł skupić służebności, ciążące na Jego
majątku, o ile na przyjęcie pieniężnego wynagrodzenia zgodzi się dwie trzecie gromady.
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= Izby skarbowe. Ministeryjum skarbu,
jak donosi
"Pete?·sb. Listak" zamierza
~'
wkl'ótee zre!ormowac izby skarbowe.
= Propinacyje. Jak donosi "Warsz. Dniewnik", ministeryjum skarbu postanowilo dllkonać slmpn pra.wa propinacyjnego w gub.
Królestwa Polskiego w żudnym razie nie
.. '.

"] "

. 189"

( r.
pOZllle], 111% v styczma
Córki żydów, niestałych mieszkallCów
danego miasta, mają być przyjmowane do
gimnazyjum żeńskiego tylko wówczas, gdy
."
k
· .
"
l
Ok'aze 8Ht mIeJsce wo ne, po 1)l'zYJ~CJU core
stałych mieszkańców. Donosi o tem "Dniew.
'Van;z."
Nowa świątynia.
Polacy zamieszkali
W Moskwie, z ofiar IIrywatnych lJuduJ·~. clt.U-

=

=

I'

'2

gi kościół W dzielnicy zwanej Gruziny. Za
plac zapłacono już przeszło 80,000 rs.
Kasa przemysłowców w Radomiu od l-go
stycznia do 1 lipca r. b. osiągnęła zysku

=

l)

,

886

rs.
Melijoracyje rolne. i\Iinisteryjulll rolnictwa, jak donosi "Swiet", wniosło do rady
państwa projekt ustawy o pożyczkach na
meliJ'oracyje rolue. Na r. p. zamierzono za-

=

żądać na ten cel milijona rubli.
= W minisłryjum komunikacyj czynione są
starania o przedłużenie odnogi kolejowej
Bzin-Ostrowiec do Sandomierza. Donosi
o tern "Grażdanin" , zapewniając, iż starania
te pomyślny skutek uwiellCzy.
Przekazy pocztowe. "Warszawskij Dniewnik" dowiaduje się, że jeszcze w r. b.
wprowadzone zostaną przekazy pocztowe
do wysokości 1001's., za opłatą, bez wzglę
du na sumę i Ildległość, po kop. 20. Interesanci będą mogli korzystać i z przekazów
telegraficznych, za osobną opłatą za depesze.
Bank włościański.
Wedle projektu,
opracowanego przez ministeryjum skarbu,
zakres operacyi banku włościańskiego bę
dzie znacznie rozszeżony, przez udzielenie
mu prawa skupu większych majątków ziemskic,h,. w celu porozdawania ich pomiędzy

=

włosCJan.

=

Z Krakowa donoszą o śmierci utalentowanego architekta polskiego, Ś. p. Tomasza
Prylińskiego, który zmarł w Monachijum.
Bilety loteryjne z Najwyższego rozkazu
obłożono podatkiem po 9 kop. z każdej
ćwiartki na rzecz instytucyi "Cze?'wonega

=

K?'zyża.'-'

= Akcyza od wina. Pod prezydencyją
p. ministra skarbu rozpoczęła czynności komisyja wyznaczona w kwestyi obłożenia
akcyzą wina.
= Katalog kartkowy firm fabrycznych. Zarząd wystawy stałej prób i wzorów w miesiącach sierpniu i wrześniu r. b. rozesłał fabrykantom i zakładom rzemieślniczym szematy wiadomości, zakładów ich dotyczą
ce, zamierzając po otrzymaniu odpowiedzi
nloyżyć katalog firm fabrycznych, u nas
istniejących, dla bezpłatnego informowania
ogółu. Nie wszyscy atoli, jakkolwiek leży to
w ich własnym interesie, nadesłali z powrotem wspomniane szematy i dlatego zarząd
uprasza wszystkie firmy, które kartek dotad
nie zwróciły o łaskawy pośpiech w tej
mierze.
= Zboże do Szwecyi. "Gazeta Lubaiska "
donosi, jakoby w gub. lubelskiej wysoki
urzędnik intendentury szwedzkiej zakupił na
potrzeby wojska owsa i prosa dwa milijony
pudów.
---~.)---_.

ROZMAITOŚCI.
Podanie llla.-lagask-arskie. W głę
bi pewnego jeziora pod Tamatawe, wedle opowieści Howasów, mieszka wielki waz który w dniu
gdy obcy najezdnicy wylądują na brzegi Madagas~
karu, wypełznie ze swojej kryjówki, siedemkroć
oplecie "'ppę i sploty swoje ściągać będzie w kierunku wyzyny Imeryjskiej, aż zmiażdzy cudzoziemców. Potem z paszczęki jego wyjdzie tron na którym będzie siedział załozyciel dynastyi 'król Andrianpo Nimonima, który panował około 1700 r.1::marifa jnż zaj ęta przez Francuzów, a gad ani
SIę I'lIszył!
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Przech'V uie vviastoln. WParyzu w.Ko- wpłynęła do Kasy Towarzystwa za kwitem Ni 51G.
Szczegółowe rachunki, wraz z dowodami, są do
medyi francuzkiej" wydano rozporządzenie: Na poranku 7 przyszłego miesiąca, damy, które zechcą przejrzenia w Kancelaryi Rady.
zająć miejsca w krz esłach muszą być bez kap eNa tem miejscu, Rada uwab za swój obowiązek
lu~zy!
wyrazić swe najserdeczniejsze podziękowanie p.p:
Gazety 1.l J.'ł.zYlnian. Wbrew wielu Gajewskiemu za przyprowadzenie wieczoru do skumniemaniom, jakoby protoplastami gazet dzisiej- tku, dzięki jego usilnym staraniom i pracy, Dutkieszych były ~wistki, wydawane w rqkopi8macb wiczowi za zajecie sie udekorowaniem i urzadzew wieku XV, zarodek IIra8y pojawił się w daleko niem sali, Prozydentowi za łaskawe udzielenie odstarożytniejszej opoco. Jeszcze za czasów rzeczy- powi edniej pomocy, Bąbczyńskiemu za wykonauie
pospolitej rzymskiej znane były veryjodyczne wy· bezpłatnie robót tapicerskich i Aleksandrowic.zowi
dawnictwa "Acta di,,,.,In" i inne, w których ogła· za nadesłanie bezinteresownie cboiny i świerków.
Prezes Rady orzednick.
azano wiadollloślli rządowe, Ilominacyje urzQdników,
wypadki wojenne , oraz zdarzenia z zycia prywaza
Członka-Sekretarza RaJkowski.
tnego; później krouikQ miejską i nowiny z życia
dworskiego Cezarów rzym kich. .Acta" odznaczały
się niezwykłą prostotą i zwi~złością stylu; rozsyłaSĄD OKRĘGOWY
no je do wszystkich 111ia~t i pl'owincyj, lIawet najbardziej oddalonych. Prowincyj e miały znów swoW" PIOTRKOWIE.
je gaztjty, którc wysyłały do Rzymu, (vide art yWyrokiem z dnia 9 listopada r. b. postanowił:
kul 1'rstępny W Nowol"Oczuym Numerze "Tygo1) ogłosić upadłość kupca z Będzilla roZE vel
gnia" z r. Ul90).
Po<1 kolan~i lokolllOty",,"y. Pod ICKA FlSZLA; 2) upadłego lcze v. lcka Fiszla zamLipskiem, na wóz, którym powracało z ,vycieczki knąć w więzieniu za długi; 3) majątek upadłe
niedzielnej towarzystwo złozone z 14 osób, Mje- go gdzie się tnkowy znajduje opieczętować;
cbała w szalouym pędzie 10kull1otywa i rozci~la 4) sędzi!J:-komisarzem upadłości mianować człon
go na dwoje. Konie stau!}!y dęba, nastąpił wrzask, ka s!J:du A. A. Worobjewa, kuratorem zaś adwoszum, huk, istna chwila sądu ostatecznego. Lokomo- kata przysięgłego Aleksandra Czyi'lsldego.
tywa połowę wozu, razem z zabitymi i rannymi, odZa zgodn0ść
rzucila o 500 metrów; drugą, niby byk na rogi nabrawszy na siebie, zarzuciła ją sobie na wierzch,
Kurator massy Alek.,ander Czyński
razem z trojgiem dzicci i-pop~dziła dalej. Kilka
Adwokat Przysięgły.
minut upłynęło zanim zatrzymano pociąg.
Na mocy powyższego wyroku oraz decyzyi
~
- "'!"!""'!"!""'!"!""'!"!""'!"!""'!"!""'!"!""'!"!""'!"!""'!"!""'!"!""'!"!""'!"!""'!"!"~~~~
sędziego lwmisarza tej treści: "Termin do zeLicytacyje W obrębie gubernii.
brania wierzycieli, celem obioru syndyków, wy- W dniu 4 (16) stycznia 1896 r. w sądzie zja- znaczam na dzień ~2 listopada r . b. godzinę 12-ą
zdowym w m. Łodzi na sprzedaż nieruchomości w poludnie"-wzywam wierzycieli massy, aby
połozonych w temże mieście:
1) pod Nl 266/41 stawili się osobiście lub przez pełnomocników
przy ulicy PiotrkOWSkiej, od sumy 50000 rs. w dniu 22 listopada (4 grudnia) r. b., o godzi2) pod M 786n.o.r. na rogu ul. Pańskiej i Zielonej, nie 12-ej w południe, w wydziale cywilnym, sądu
od sumy 15000 rs. 3) pod NJ 1416a, składająca się okręgowego piotrkowskiego, celem złożenia llOz kawałka ziemi, zwanego .Radom", od sumy 2001's. trójnej listy kandydatów, dla dopełnienia wybo4) pod },~ 21, zwana "Ogr9d w polu", od sumy 700 rs. ru syndyków tymczasowych massy upadłości
5) pod :t-fJ 787cc, przy ul. Sw. Luizy, od sumy 1000 rs.
lcze vel lcka Fiszla.
6) pod NJ 788 przy ul. Leśnej, od sumy 9000 rs.
Kurator
- Tegóż dnia w sądzie zjazdowym w m. Czę·
stochowie na sprzedaż nieruc9omości położonej
Adwukat Przysięgły
w tymże mieście przy ul. Sw. Barbary pod
Aleksander Czyński.
M 705/599, od sumy 1200 rs.
- 20 marca (1 kwietnia) w sądzie zjazdowym
w Piotrkowie na sprzedaż nieruchomości w m. ToBuoh. pooiągó""VV
maszowie przy ul. Jeziornej pod ]W 255, od snmy
n
a
stacyi Piotrkó-vv
700 rs.
- W dniu 24 listopada (6 grudnia) w Piotrkowie od 27-go października na sezon zimowy 1895/6 r.
na placu Włodzimierskim na sprzedaz kas ognio~1,
G.
trwałych, sprzętów domowych, srebrnych lichtarzy,
w kierunku od Warszawy 1==
-od sumy 2591's.
do Granicy:
- 20 i 22 listopada (2 i 4 grudnia) w m. Często·
M 1 Kuryjerski (przych.
2
41 } w nocy.
chowie w domu Rotrzylda IV I-ej AHei na sprzedaz
2
(2 klasy)
t odchod.
46
zełaza i sprzętów zelaznycb , oraz naczyń kuchen4
12 } po polu·
Nl 5 Pospieszny {prZYCh.
nych, od sumy 9330 rs. 20 kop.
dniu.
4
(3 klasy).
odchod.
24
JI\>
9
Osobowo(przyeh.
9
24
S P R A WO Z D A N I E
rano.
9
34
poczt. (3 kl.) t odchod.
z wieczoru tańcuj,!cego, odbytego w d. 23 listopada
7
wieczo·
39
]>i, 13 Osobowy {prZYCh.
r. b. w m. Piotrkowie na rzecz Towarzystwa Dobrorem.
(2 i 3 klasy)
odchod.
7
64
czynności.
3
49
M 41 Osobowy {prZYCh.
p R Z Y C H Ó D.
w nocy.
4
(2,3 i 4 kl.)
odchod
09
1) przy wejściu ua salę zapłacono rB. 98 kop. 2) z naddatków (pp. Dudziński rs 1,
w kierunku od Granicy do
Zambrzyoki rs. 1, Markiewicz rs. 2
Warszawy:
i za pośrednictwem p. Hirszfelda rs. 8)
9
3
:tt! 2 Kuryj erski {przych.
otrzymano
n
12 n
(2 klasy).
odchod.
15 } w nocy.
3
3) bezpośrednio do Kancelacyi Towarzystwa wnieśli: pp. Niekrasz rs. 2,
]>i, 6 Pospieszny (przych.
25 J w połn1
Łazucki rs. 3, Józef Kon rs. 3, Koldnie.
(3 klasy).
lodchod.
37
1
biński rs. 1, Szaniawski rs.1, Chy33
5
:tt!
10
Osobowo{przYCh.
}
po
polnrosz rs. 3, Godlewski 1'8. 1, Jachipoczt. (3 kl.) odchod.
43
dniu.
5
mowski rs. l, Szadeberg l·S. 1, FeIicyjan Kępiński rs. 4, Krauz rs. 3,
27
]>i, 14 Osobowy {przYCh.
10
Dr. Rej man rs. 1 k. 50, Grzegorze(2 i 3 klasa).
odchod. 10
42 } rano.
wslci rs. 5, ~1iniszewski rs. 2, Cie22
]>i, 42 Osobowy {prZYCh.
4
śliński rs' 2, Konopacki rs. 2, Turo(2,3 i 4 kl.)
od ch od.
42 } w nocy'
4
boj ski rs. 2, KOSBowski rs. 2, Dr.
Krotowski rs. 3, Bartoszek rs. 1,
Poci'!gi miejscowe
Siennicki rs. \I i Dobrzański rs. 1
46
50
(3 klasy):
co wyniosło
'
4 ~ 60 M 15 Do Piotrkowa przy4) z kart na wieczorze
15 rano.
11
5) podczas kolacyi zebrano
_ _:~~1..."...;~..::5.:0
chodzi z Warszawy
Razem rs. 162 kop. 60 M 16 Z Piotrkowa wy 6
50 rano.
R O Z C H Ó D.
chodzi do WarBz.
1) z:t salę zapłacono
rs. 20 kop. M 171 DoPiotrkowaprzy
2) za muzykę
15 w nocy.
chodzi z Warszawy
11
n
30 •
3) za najem lamp
35
]>i,
18
Z
Piotrkowa
wy
•
4) za przybory tualetowe
53
87
chodzi do Warsz.
35 wieczorem.
7
5) za owietlcnie, karty i kredki
82
•
7
n
6) wydatki na dekoracyję sali
M 19{ Z.Piot~kowado Gra i służbie
20 w południe.
50
UlCy l Sosnowca.
1
n
17
7) za przekąskę dla muzykantów
91
]>i,
20
{
Od
Granicy
i
Sosno
i służby
3
wca do Piotrkowa ,I 12
00 w nocy.
8) za roznoszenie biletów, pisanie
listów i inne drobne wydatki
•
4 n 80
Razem rs. 93 kop. 25
P O RÓW N A N I E.
~ Poleca się pierw.zorz~dny
Przychodu było
rs. 162 kop. 60
. . a tani Hote~ Angiebki
Rozchód wyniósł
93
25
w 'III'łe6cie (Jz~.tochowie, w blizkości
Pozostalo rs. 69 kop. 35 i suma ta dworca kolei żelaznej.

}
}

}
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II

W
Filije w
_

SOS~O

Ilona l
poleca
swoje spiryt~lS!, lik~e]'y, co-

JlFIOAOH,

Cz~stochowie, Bf~dzinie

i lUiechowie.

Kantor wymiany na stacyi Sosnowice W.W. uskutecznia wymian!! walut po kursie dziennym

giełdy warszawskiej._

I

Wystawia przekazy na miasta handlowe w kraju i zagranicą.
Kupuje i sprzedaje wszelkie papiery publiczne, akcy~e, obligacyje, jako też zagraniczne monety i banknoty.Wymienia kupony jako też Listy Zastawne wylosowane. - Ubezpiecza 5010 rosyjskie premiowe pożyczki
od amortyzacyi.--Przyjmuje do inkasa weksle, frachty kolejowe i wszelkie wartości.

I

I

I

gnakl l arakI.

Sprzedaż d~taliczna przy kan-'
torze fabrykI.
(26-2-2).
• ......_ ............_ ............... _...J

WYNAJEM POJ4ZDOW
Włodzimierza

Sapińskiego

............................... ..........:........................... ..............••.....•.
\V ył~\CZIH' Slwzedaż cementu Fabl'lki "Rudniki" na gubernie: PiotJ'kowską, Kielecką,
Kłllisk~,

~

i Radomska.

(10-4-2)

ul. Petersburska wprost Poczty.

KARETY, POWOZY, BRYK/,KON/E.
(26-15)

,

SREBRNA GWIAZDA

:

perska, jeneralska, zgubioną została w
niedzielę, duia 17 b. m., IV przejściu z
dworca drogi żelaznej do Rzadu Gu- wzywa osoby chcące wziąść na siebie entrepryzę oczyszczania na
bernijaluego. Łaskawy znalazca zechce liuii drogi żelaznej kominów, miejsc ustępowych, rynsztoków!
złozyć ją na
ręce p. Policmaj stra
śmietników i zlewów na rok 1896. Deklaracyje z wykonaneml
m. Piotrkowa.
(3-2)

:
•
:
•

Dla dzieci początkujących

:

język francuzki z konwersacyją :

....•.................:
na

przystępnych

warunkach.

'Wiadomość w sklepie

powskiej

,

•

111. 1'0- •
(0-9)
•

w nich cenami i z kaucyją nie mniejszą nad rs. 400 winny b~ć
złożone w kopertach opieczętowanych najpóźniej o godz. 12, dma
27 listopada (9 grudnia) r. b. w kancelaryi naczelnika służby drogowej w m. Radomiu. O warunkach wykonywania robót or~z "Wspólnika poszukuje siQ do zawszelkich niezbędnych wiadomościach dotyczących oczyszczema kładu vVapionno-kopalnianego, dla powi~k8zenia interesu. Również poszuknlinii, można się dowiadywać w powyżej wzmiankowanym biurze, je sie A<lu.tiIl.is-tra-tora do te·
codziennie oprócz swiąt od 11 do 3 godz. po południu.
(3-2)
goż zakładu z kallCyją 900 1'8. Zabez-

Z 12,000 RS.

Zwracać uwagę

na firmę
na opakowaniach,

pieczcnie kapitału na 1 numerze hl"
poteki.
A d r e s: sukcesorowie Majewscy w Sule·
(2-1)
jowie, gub. Piotrkowska.

~"""VV"V"VV2

PO CENACH REDAKCYJNYCH.

~ EM~lłJA MORST (
)
)
)

ul. Moskiewska dom Spana.
Pracownia sukien, okryć, strojów damskich i dziecinnych.
Przyjmuje panie i panienki do
) nauki kroju metodą Worth'a na
~ warunkach bardzo przystępuych.

(
(
(
(
(

\."""""J.""""~
Xa.lenda.rze Józefa Ungra na rok :I..!!J9(i.

•

OGŁOSZENIE, •

Katendarz Warszawski lł'ustrowany

apres quelques anul'es d'etuclc ,i Paris, chel'ch e eles le<;,ons.
S'adresscl' a M-r R-..ulnicki
phal'U1ucien.
(2-1)

POPULARNO-NAUKOWY.
Wydany obecnie kalendarz na rok 1896 liczy 51 rok istnienia, mieści
Niniejszem mam honor podać do wiadomości , ze 1)l'o\\-a r istniejący od 1893 r. w sobie artykuły najceluiejszych IV literatUl'ze pisarzy, obszerny dział inw Będzinie \10\\ Dąbrową Górniezą, pod formacyjny i adresowy, taryfę domów, przepisy l)Ocztowe i telegraficzne. . . . . - - - - - - - - -- - - -1111..
10,000 rubli
firmą: "I. Sm'ca1'z i H. Potok", Gena kalendarza kop. 50.
. przeszedł Ila moją własność i takowy
potl'zebne są na pierwszy numer
funkcyjonować będzie nadal pod moją
hypoteki posesyi IV Piotrkowie
firmą: "I. Se1·ca1·z".
Cena egzemplarza ozdobnie oprawionego kop. 30.
w pierwszej połowi e szacunku.

Dziennik

Ponieważ dowiedziałem się, ż e kursu-

H.ALE~DA~łZ ŚCIENNY.

Bliższa wiadomośG

Cena egzemplarza kop. 15.
nym, przeto upraszam osoby, posiadają- Do nabycia we wszystkich Księgarniach, Biurze Ogłoszeń Ungra Marszałkowska
cc weksle, na których figuruj Q jako wy- 100 wprost kolei, oraz w Warszawskim Biurze Dziemlików Ungra Wierzbowa 8,
stawca lub żyrant, aby zgłaszały się
wprost Niecałej.
z niemi do mnie po odbiór nalezności
Osoby zamieszkało na prowiucyi, jeżeli pod ach'esem wydawcy mlde·
IV ciągu jednego miesiąclI, licząc od dnia szlą rubla jednego na powyższe trzy kalendarze,
otrzymają takowe franco;
dzisiejszego, gdyż w prz ec iwll~'lll razie jeżeli zaś nad esz lą nalezność na którykolwiek egzemplarz pojeclyńczy, w tauważać będę takowe za nie mające ża· kim razie uprasza się o dołączenie po kop. 10 do każdego egzemplarza na
rlnego znaczenia. Jednocześnie za"'ia- koszta przesyłki. Kalendarze na żądanie wysyłają się za zaliczeniem, dolą
damiam osoby interesowane, ŻO z dniemj czając 19 kop. za kwit pocztowy.
1 października podpisuję się nu wek s- Adres: JOZEF UNGER, Warszawa, Nowolipki X~ 2406 (7 nowy), wpros't Dzikiej.
lach: "Izrael Se1'ca1'z".
(3-3)
(W. B. O..M 6060)
(3-2)

IV

księgarni

F. JQdrzejewicza w Piotrkowie.

ją weksle z moim 110dpisem poclrobio-

....

(3-2)

".

--------------

Nauczycielka
z patentem WyŻSZYIll, posiadająca przytem metodę pogląrlową, JUoże zająć się
wycllowaniem dzieci przedszkolnem, według metody Fl·WEBLA.-Bliższa wiacloJUośG IV sklellie SPOŻ) wczym .JÓzcfina".
(3 -1)

~
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.000000000000000000000000008

~ CUKIERKI OWOCOWE g
8Tow. Akc. Fabryki Cukru i Raf. ~
O
TO FO~~~
"
8
~
g
Fabryka.
Józefowie, stacyja poczt, i kol. Dr, Żel.
O Pruszków,-Sklad
w
Plac B3nkowy

,,11
w

O

w

róg Zablcj.

(3-3)

w WARSZAWIE, SENATORSKA 36
Przyjmuje z:.pisy codziennie od 11 - ej do 3 - ej.
Szkoła znacznie rozszerzona, prowadzona na wzór najlepszych
szkół zagranicznych.
Udzielają się lekcy je rysunków z gipsu, wzorów i natury; wypalanie na drzewie, malowanie na drzewie, skórce,
porcelanie, aksamieie, atłasie, szkle; malowanie gobelinów i wachlarzy.
Drugi dział obejmuje lekcy je malowania studyjów i portretów
z natury węglem, kredą, pastelami, farbami wodnemi i olejnemi; kie·
ruje nim jeden z wybitnych naszych malarzy.
Wieczorem udzielają
się lekcyje rysunków technicznycli, na które, tak samo, jak wyżej
wymieniouych przedmiotów przyjmują się wszelkie zamówienia. Szkoła polączoua j est z pensyjouatl!m, IV którym panie znajdują pomieszczenie ua bardzo dogodnych waruukach, mając prócz pokoju wła
snego jeszcze do dyspo~ycyi pracownie na cały dzień po za lekcyjami.
(W. B. O. 1\. 6134)
(3-2)

g
O

(P. i S-ka 3605)

.00000000000000000000000000.

'lLt.t SZYMAŃS

~\j

HOTEL "VICTORIA"
w So.~nowcu

~I

DOlYl
(

urządzony komfOl'łem.

~

Umeblo1"any i
z
- Restauracyja
i bufet na miejscu. - Pokoje i sale gościnne
(
ta:rnże:

SKŁAD
krajo"V\Tych i

~",..",."".,.",,""

hurtowa idetaliozna.
(3-3)

polecają swój kok,~ łamany na maszynie, będący najczystszym i naj praktyczniejszym materyjałem opałowym.
Noks war.~~awski wydziela taką samą iloŚĆ ciepła,
co najlepsze gatunki węgla kamiennego angielskiego.
Obstalunki na koks, pełnemi wagonami, przyjmuje

(

""",..,,;

~

i rI~R~IKijW, LHK~LADY, i

!
~ ~~u~ ~Wlt~ mm~~wr~~ m~~ltm~~ !
I Jana Wró~lewskie~o I
~

~
~

~

~wiec iw~rolJów Wos~ow~cn,
oraz

,.

wWamawi~, ~a~it~lna ~.-T ~I~f~~ 4~o,
Firma istnieje od r. 1842.

~

~

dl Filije 'INo\Vy-~wiat Nr. 33-olizKO CllIllieIllej. ~
~
a sprzedazy 11 Hr lr 1f:3 ' K'1 k" ,.
iC detalicznej: l, arsza1KOWSKa J -rog ro ews tej. ,.
~
Cenniki wysyła gratis i franco.
. ~
iC Miód i Wosk kupuje i sprze- ~
~
~

]l

z angielskiego
II

w Warszawie

przystępne.

FABRYKA PAROWA

B

"Dziedzic Athelstanu",

ZAKLADY GAZOWE

,

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

~

w tych dniach i są 110 odebrauia u -W-go Byczyńskiego w domu
SS-rów Michaleckich, za zwrotem kosztów niniejszego ogłoszenia. (3-2)
Do dzisiejszego numeru dołącza się
arkusz 28 powieści p. ' t.

zagranicznych
t

Ceny

iZ~2:!or!~~~C~O~~Lione

zostały

II

KOltIAKOW, LIKIEROW I DELIKATESOW.
Sprzedaż

Idwa

przekład

o:raz
t

M:UR~WANY

_ 2-piętrowy IV Piotrkowie, poło
żony w samem środkn miasta,
przynoszący znaczny dochód jest do sprzedania z wolnej rę
ki, z powodu wyjazdu właści
ciela.- Wiadomość bliższa u W-go
Redaktora n 'l'ygodnia~, W Piotrkowie.
(3--2)

(

WIN

DLA PAliIElV

Nowińskiej

Alicyi

W, W,
!\~ 9, Q

r'Wa~'s~awie,

wyższą władzę

SZKOŁA MALARSKO-PRZEMYSŁOWA

g
O

h

główny

Zatwierdzona przez

daje po cenach bieżących.

Z wystaw europejskich 26 Dyplomów honorowych, medali różnych i listów pochwalnych.

-.on
(4-3)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zar~ąd

Ga~owyc1h Senatorska~.
(6-3)

l'

II

Kalosze Gumowe
~.ę oc C.~~~

RO~Y J~KHMERYKA~~KIE~O

~-:~~. . .~\

Towarzystwa wyroOów gUlllowycn
w Petersburgu

~
~

rCDrCzentowanveh Drzez firmę

Ch. Lurie i Sz. Gurjan,
w Warszawie, Rymarska Nr. 12, dom Br, Lesser.

uw AGA: Prosimy o zwrócenie uwagi na HERB PAŃSTWA
oraz TRÓJKĄT z napisem .St.-PETERSBURG", gdyż kalosze z poclobnemi znakami lecz bez herbu Państwa i trójkątu, pochodzą z innych fabryk uie zaś z fabryki Petersburskiej.
-

---<::;=-.~

Cel'aty, Chodniki i Obrusy ceratowe.

SPRZEDAŻ

,.

OBUWIA

Petersburskiego Towarzystwa

\L.

'wy,>obu obuu'ia

~ty

Redaktor i wydawca

Zakladów

'lnechanic~nego.

(5-4)

(W. B. O. ]\, 5133)

Jlirosław

Dobrzal'l ski.
lleqaTaHO

B~

lleTpOKOBCKOi ry6epHcKoi

Tnnorpa~in.
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A to dla czego? Zapewne lady i\fountforest zaSybil korespondować z panią? .Ale w takim razie będę paniom chętnie służył za pośrednika. Proszę
mi powiedzieć, co pani sobie życzy, obym doniósł Sybili .. ,
- Nie panie; skoro lady Mountforest nie chce,
abyśmy ' utrzymywały ze sobą stosunki, zastosuję się
do jej życzenia.
- Lady Mountforest jest tylko narzędziem w rę
ku sir Oswalda,
- Ale jest opiekunką lady Sybil.
- Tak, ale jest nierozsądną i złą kobietą. Sir Oswald korzysta ze swego wpływu na nią, źeby dokuczyć Sybili i odpłacić pani za pogardę, jaką mu pani
broniła

okazała,

Althea zarumieniła się; domyśliła się bowiem, że
Hazeldean miał na myśli zajście na balu w Athelstan
Towers.
Zapal10wala prędko nad sobą i rzekła:
- W każdym razie nie może mi pan brać za złe
jeśli nie przyjmę pańskiej propozycyi.
- Tak, ma pani słuszność; podziwiam pani spartańską cnotę; ale, ponieważ zakaz babki nie dotyczy
mojej osoby, pozwoli pani, że będę ją odwiedzał uadal, a nawet częściej, bo muszę zastępować moją kuzynkę·

- O panie, będę pann bardzo wdzięczną, chociaż
niewymownie smuci mnie myśl, że muszę zerwać
przyjaźń z lady Sy bil.
- Nie napiszę do niej o tern, bo by się jeszcze
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- O nie, mam ci jeszcze cóś do powiedzenia,
Chcesz we mnie wmówić, że bywasz u Martineau jedynie dla Althei, a tymczasem, pewną jestem, że kto
inny ' cię tam ciągnie. Rodzona moja córka dała się
uwieść człowiekowi niegodnemu jej, ale nie dozwolę,
aby i wnuczka padła ofiarą żebraka, który spekuluje
na jej posag!
- Dość tego,-rzekła groźnie Sibyl,-zabraniam ci babko, przemawiać do mnie w ten sposób, Nie
poniżę się nigdy do człowieka niegodnego mnie i dlatego też nie poślubię sir Oswalda Atelstan, bo jest
to człowiek bez serca, bez hOlloru, zły i niewdzięczny!
_ . Ani słowa więccj o sir Oswaldzie!-zawołała
ksiqżna, wstając z krzeszła,-jego wybrałam ci za męża
i musisz go zaślubić! Stała~ się już pośmiewiskiem całej
okolicy, goniąc za tym podrzutkiem bez nazwiska,
i honor twój wymaga, aby~ poszła za tego, kogo ci
przeznaczam!
- Zapominasz się pani! zawołała Sibyl, blada
jak śmierć,-Słowa twoje niegodne są księżnej Mountforest, ubliżasz twojej własnej wnuczce; uprzedzam też panią, że dłużej tej mowy słuchać nie
będę,

hamując

-

Zaczekaj jeszcze!-odparła lady Mountforest,
swój gniew, Sibyl zatrzymała się.
Słucham?

Istotnie, posunęłam się trochę za daleko, ale
wierz mi, że ludzie zaczynają mówić o tobie, a koniec tym plotkom może położyć jedynie małżellstwo
twoje z sil' Oswaldem.
- Jeżeli obiegają jakie pogłoski o mnie to nikt
Dziedzic AthelBtanu.
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inny, tylko sir Oswald jest ich autorem. I dlatego
mam go poślubić?
Obie damy patrzyły na siebie przez chwilę
w milczeniu
- Byłaś, babko za mną zupełnic szczerą,-rze
kła Sihyl nareszcie,-i ja także będę szczerą. Nigdy
nie zostanę :loną sir Oswalda. Oto jest moje ostatnie

właśnie

słowo,

Czy sąd~isz-zawołała lady :Mountforest,
mozna bezkarnie hałamucić młodego chłopca i grać rolę przyszłej jego
zony w obec świata? Ostateczna decyzyja twoja
moze mieć wa:lny wpływ na losy osób, które cię
bardzo obchodzą ...
- Nie wiem o kim pani mówi?
- MI'. Martinean nie może nadal być prawnym
doradcą naszym, jeśli jego rodzina popchnęła cię do
tak nierozważnego czynu.
- Aha poznaję w tem rączkę sir Oswalda! Za
jego poradą mówisz to, babko! Chce mnie podstępnie
zmusić do małżeństwa ze sobą, tak jak podstępnie
chciał zgubić miss Threlfall! Gdyby nie Hazeldean ...
- Hazeldean! A istotnie ładnych mi wnuków
dało niebo! Hazeldeau dał się takze złapać tej lafiryndzie! Aie położę koniec temu wszystkiemu. Przedewszystkiem 'labraniam ci widywać się sam na sam
z Hazeldeanem.
- O tern decydować może tylko mój ojciec. Po
tem, co między nami zaszło nie mam obowiązku stosować się do pani życzeń.
z
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trudnośdą hamując gniew,-że

-

- Kiedy mIody dziedzic miał dwa lata,-ciągnę
la dalej staruszka,-lady Emilija, która nigdy nie była
zdrową, uczula się hardzo ile. Pisała li t za listem do
męża, ale on nie przyjeżdzał. Nareszcie, przeczuwając
swój blizki koniec, nieszczęśliwa lady napisała ostatni
list i wsunnąwszy weń miuiaturę dziecka, malowaną na kości słoniowej, schowała do swego biurka w sypialnym pokoju. Zamknęła biurko i klucz
mnie oddała, polecając abym go wręczyła jej mę
żowi, jeśli przybędzie zapóźno.

- No i cóż?
- Przybył Ila jej pogrzeb. Oddała m mu klucz
od biurka, ale on był czem innem zajęty i nie zajrzał
wcale do listu żony. Jestem pewna, że list wraz z minijaturą dotąd tam spoczywają.
Następnie sir Oswald wywiózł dziecko i mnie oddalił. Od tej chwili zaczęła się moja niedola! Gdyby uie pani łask a byłabym
dotąd w nędzy!
- )Iożesz pani liczyć na mnie i nadal. Nie pozostawię pani bez opieki i wdzięczną ci jestem bardzo
za to, coś mi opowiedziała.
Powiedziawszy te słowa wyszła z pokoju.
ROZDZIAŁ

XXXVI.

Wkrótce po wyjeździe Lady Sibyl z Mountfol'est
lord Hazeldean znalazł się w saloniku Althei.
-- Czy pani wie co się stało z Sibyl?-zapytał
tej ostatniej.
- Nie, nie pisujemy do siebie.

