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MATERYJAŁY STATYSTYCZNE.
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na gl'Upy
*)

miesiące

otrzymam y • następującą, ta-

blicę·

w roku 1848 rząd angielsk~ wydał akt zdr~
wia publicl'.Uego dotyc~ą~y- Pubhc !J.aelth act: .w kt~
rym przyzjlano, li. llUJWlększ:\ W tej lub owej ml~J
sco\\' d ści śmiertelność, w zwy kłych warunkach, n}~
powinna 'J'l'zewJższać 23 osób z 1000 ludno~cl.
Gdz;o zejść było wi~cej, tam szukano. powodow,
na l.owody szkotUiwe zwraCano uwagę l W rezultll.Cit1 śmiertelno;ć same' g,> Londynu doprowa~zoną
została do 21 z 1000 mie~zkańców, .akt zas. angielski ~olenni~ za ;~iadczyl o świetnem nauki na
teru polu zWyCl~~twle. ,Rz~cz bar~zo prosta, ,ze
bez obszerllych l mo.zebmc pra.yndłowycb plac
statystycwych n,i,epodu bna ,b~ło ~l flaIl:1ego. aktu. w
taklćj stanowcz/'J ,twworzyc, fO,rmle, ~I tez w nast~pstwie
śledzie
na sm lertelnos 1 wpływ
tych lub innych przyczyn; -przy POlD?Cy ty~k~ llIeI
zb~dllej w tym w:&gl~dzie f!ta~yl)tykl. dobltme.n:T
Wydut'lilli si~ ~jcmno S~l·O~~, l wadlIwe czynnikI.
en
W jakim stopnm odpowlad,uy olJocnym wymaganiem teraźllieJsze nasze źródła dlast~tystykllek.ar
skiej, wiadvlllo każdemu, kto choCl~ż cokolwle~
dotykał w mowie błi)Jącego przedmIotu. ,~o tez
:~
komitet p:otrkowski, chcą·, na przys.złosc mlec .§
pewniejsze podl)t~wy, rozeAa1 urz~dn}kom sta~lU..:s
E
~ ,
. ~~ .:::
'tj
:::
cywI'lue!!o wvł;,·czme w tym celu przygotu. waM kSI~.....
J ~
• l(.nnuz
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~
gi, w ldórycll: w k<.żde) z kil~f~nastu rubryk. NU)f}
.
's ~ fi 8"0; '" ~ '" g:~ ~ go ~?J
~ ..
się wpisywćlc s/.czego{y zeJscl:t dotyczące.
aJ·
>- ~c~'~';?~15.~::!'~:U;eeJ
truduit"jBzem si~ okazato w praktyce Zl!.zuaczeme
... 00 ~ ';>\ ~ ';>\ ~ ~iZi ~ Po<,3:;:, ~
~
chor lby śmierć powodującc.!, stowem przy~.~yny
W liczbie dzieci do roku życia z pomiędzy luostatecznej: sądzimy jedllak.ile, że przy d?breJ '!'?- dności katolickiej umarło 60, z pOIllit;ldzy ludności
li z czasem i ta rubryka z Illożebną sun:uennoscll~ żyd()wskiej 28, raz~m. 88.
. '.
może być zapełnioną, przez otrzymywame ,~~rtek
Powyższy, jak WIdZimy, rachlJnek wskaZUJe, IZ
od lekarzy leczących i zbliżone przynaJillDle~ za- na ludność miejską wypadło wypisać z akt wszystopinIjowanie o nieJeczonych, prze,z lekarzy miasta; kich zejść 374; \)omiędzy tymi jednakże przypada
idzi.e tu Lowiem przedewszystklem o ~~orob,y ,~a- Il:l ludnoRć zamiejską, t. j . na takich zmarłych Vi
gminne, udzielenie zaś pr;(YPus,zczaln~J .OplOll o szpitalach i więzieniu, którq do tych instytucyj
przybyli z .oko}~cy 49. .Właś~!~ie przet? d.la l~jakiejkolwiek innej przycz~fl1e SilllerCI Ule moź~
si~ uważać jako twierdze~le stanowcze, a .WlęC l dności miejskieJ pozostaje zeJsc 325, w tej hc.zble
s przeciwu1.ć się wymaganiom ,sądowym. KSlę,?l, o dzieci do lat 5-ciu zmarło 166 (chłop. 101, dZIewcząt. 65) a w tej liczbie dzieci do roku (z dwóch
których mowa rO'ldano do piero na rok blezący,
dane przeto dla roku przeszłego czerpane były grup) ba· z ludności starszej nad lat 5 zmarło:
z akt dawniejszych.
męz. 85; kob. 74, razem 159; .co. gdy w odsetkach
Ażeby jednakże 1'0~ 1875 nie. okazał się w na- wyrazimy, otrzymamy 51 % dZIeCI zmarłych do lat
szym zarysie zupełDle odosobmonym, ods~ukane
5-ciu, a 300/0 ogólnej śmiertelności dzieci zmar.
zostały ogólnikowe cyl1"1 za d\V~ pyprzed~w lata łych do roku życia (29,20 /0 kat. 30,8% żyd.),(1873-74); same zaś wywody Jak~e. z n~ch wywszystkich razem z 1O~0 lu?ności. zmarł~ 22!14,
snuć się dają, dotyczą tylko ludnosct stalej; prz~- czyli 1 z 45, przez CO.SIIl ~~ldocZOl~ wymk_D1eco
czem oparto się na cyfrach w roku 1872 pr~y Spl- lepszy, niż prawem anglelsklem zakreslony.
sie ludności otrzymanych. Badając w ten spos?b.ruc~
Gdy stósunek śmiertelności w podobny sposób
n:l.illzej ludności, zaczynamy od wypad.kó~ smlerCl. podług grup wyrazimy, otrzymamy:
N a wst~pie jednakże wypad~L w~plsac, podstal 1000 prawosławnych umarlI) 30
czyli 3, 8~
wowe cyfry. A więc podług obhczen z koncf.\ 1872
" katolików
,,26,"
2, 2,~
r. siała ludność miasta Piotrkowa wynosiła 14680
"protestantów"
20," ,,2,08~
osób płci obojga (z !li .lstałą-1(949), w tej liczbie. Tu mim~w~rr;~str~cza się' wąt~l'l~oiŚ( co ld~e wpimęz.
kob.
k' h d
k
Prawosławnych
505:
2\;13
212
sywania. wszystkich zejść zydows lC J o a t
l(atolikó\v
7tl37:
329
3908
właściwych.
Żyuów
5706:
2651
3055
Odszukuj'łc p1,zecilJtnCf życia dla zmarłych w roku
Protenstantów. 632:
248
3tl4
zeszłym, będziemy mieli:
W prleciąCTu dwóch poprzednich lat, t. j. 1873
Ogólną przeciętn!\ dla katolików 27,53 lata
e
h
l
)
ł
12
'O
d
'
ł
"żydów 21,8"
i 18'14 (w 1b73 c O era zmar o
o, uro ZI o
Z lllllno~ci zaś po 4-m roku pozostaLej średnio prr.eżywa:
:ii~ 1178, ubyło przeto
Ubytek jedna~że S.2
kato!. źydów
luuzi na. kilkanaście tySl~Cy, sam przez Slę, me
męzczyzn 41,05 48,08
kobiet nych
42,15nie 49,
7 (dla innych grup dauważa się za dośc, .znac,,~y, 1~cz by prze t ~ z r. 1872
mamy).'
zostawiamy bez zmIany l na Ich ~odstawIe potrzeStądby wypadło, iż w ludności żydowskiej częhne nam poczynimy obracbo~allla .. "
.'
ściej si~ zdarzaj~ wypadki gł~bokiej starości, gdy
W zeszłym 1~75 r. wszystklch Z8JSC zapIsanych przeciwnie dzieci żydo.w!kie. cz~ściej .~Il:1ie!"l,\j~ w
na miasto było 325. Rozdzieliwszy te wypadki pierwszych chwilach życia, co SIę r~eczywIsc~e stw~e~·l Wykazy i wuioski dotyczące samego mi~sta, .(:0 d~ lu- dza sr.:ądinąd otrzymanym wynikiem, a mianOWICie
dności powlórzolle są ze Sl'l'awozuaJ1la d-ra Stl'zY7.owskleg'o,
że na dziecko katolickie ze zmarły;;h do 5-go roku
które zlożyl komitetowi sanitarnemu, pozos!ate tak w tym wypada przeci~tlla około jednego roku życia, gdy
przedmiocie ~o do calej gllbernii,jak i dotycząc':' inllych,obja- na dziecko żydowskie tylko około 9 mi~sięcy.
wów życia spółccznego, zaczerpllięte są \~~~J~i~~~:~'~del
Znacznie odmienny jednakże b~dzle rezultat
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Dnia ubylo m. 9.
urzędo\l'e.-

Cena kwartalna:
§
w Petrokowie w księgarniach L. CllOdźki ~
) i S. Goldsteina kop. 17.'..
~
S w Warszawie w księgarni i kantorze pism pe- <
~ ryjodycznych Mauryceg'o Orgelbranda naprze- ~
;, ciw statuy Kopernika-z przesy1ką pocztowĄ rs. l
5 I kop 10.
~
) Prenumerować moźna nadto we wszystkich (
~ księgarniach kraj0'!Ych.
~

>

PetroKowie przy drodz e
\V arsz.-WicdcJiskiej w domu W-go Brendla.
Porębski-w
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śmiertelności, gdy zestawimy ze sob~ wyniki z lat
trzech. I tak:
Zmarlo w 1'. 1873 kato!. 610, iydów 277, prawosl. 3'1, protest.
1874 " 274, " 113,
" 17, "
::
1875 ,. 254, "
91,· "
16, " 13
Z czego, gdy odtrącimy zmarłych w r. 1873 na
cholerę cbrze§cijan 298, żydów 13G, a opróc~ tego
po 50 przynajmniej na. ludność zamiejską, przybywającą, do wi~zienja i szpitali, otrzymamy przeciętną dla jednego roku:
dla katolików 240, z cholerycznymi 327
"żydów
215,
,.
ł60.
Co da IV pierwszym wypadku:
dla katolików z 1000 30,6 czyli 3,06,
dla żydów z 1000 20,1
2,01~
Z cholerycznymi:
.
z 1000 katolików rocznie umarlo 41,16 czylI 4,lf:
.z lOCO żydów
"
"
28,03" 3, Ot
Porównanie to ponownie stwierdza, iż rok 1875, Cli
do śmiertelności, trzeba uważać za jeden z lepszych,
przyczem widoczna występuje różnica na korzysó

ludności żydowskiej.

Zdawałoby się także na pierwszy rzut oka, iż
śmiertelność dzieci niemaj~cycb roku, wynosząc
~oo / o ogólnej śmiertelności należy do z~i~kszonyc~,
tćm bardziej, że rok zeszły zaznaczył Sl~ u nas ept- ,
demią M dzieci - biegunką krwawą. Skoro jednakże nasz wynik zestawimy z wynikami w inrrych

miastach otrzymanymi, przyjdziemy do wnioskll

więcej korzystnego, jaki powtórnie omówie~l ~o

puszczalnq, niedokładnościl:} w prowadzenlU mektórych akt. W Berlinie np. w. r. 1~70 dzieCi
zmarłe do roku życia wynosiły 45,15% wszystkich
zmarłych, we Wrocławiu w 1872 r. 42,82%, w
Stutgąrdzie (1871) 41,7% w Petersburgu (1870)
32,8il% i t. d. *). Wypadłby taki pomyślny wniosek i z tego obrachowania, że z urodzonych w roku
11175 umarło 15,4%; gdy jednakże przypomnimy
sobie, że śmiertelność dzieci do lat 5-ciu wyniosła
51,1 % wszystkich zmarłych, konIecznie dojdziemy
do przekona.nia, że zejścia 1IJ wieku dzieci~c!lm ltanowią, słabą, stron~ naszego bytu społecznego.
Przechodząc teraz do 'u1'odZe1i i wyrażając je
podług grup i miesiQcy, znajdziemy, iż w roku
1875
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-tWogóle na 100 dziewcząt wypada 116 chłopców ;
w ludności katolickiej ilość dziewcząt i chłopców
prawie jednakowa, w ludności za to żydowski ej róż
nica uiepraktykowana - na 100 dziewcząt 175
chłopców 1), co należy do wyjątków, uia zważając,
że w tej ludności ilość urodzonych chłopców zawsze bywa znacznie większą, nieraz 100 do
125. W ogólnym rachunku wypada jedno urodzenie z 23 ludności. Gdy sobie przypomnimy,
że Hausnel' 2) ze względu na stósunkową ilość urodzeń dzieli miejscowości na 5 kategoryj, to
Piotrków zamieścimy w kategoryi drugiej, mianowicie ?·()dzajności silnej. Tenże sam autor aj rodzajność dla całego Królestwa oznacza przez J
na 2l ludności.
Urodzenia z roku 1875 według wyznań wyrażone dajłł stósunek nastfJpujący:
1 urodz na 22 ludno czyli 4'55łl
1"
10
"
10 ~
49'
l "
26
"
3,85%' •
1"
35
"
2, 8%

W ludno. katolickiej
"
prawosluw.
"
źydowskiej
"
protestant.

Wysoka rodzajność prawosławnych nie jest rzeczywistl}, objaśniać ją należy IDQ.łżeństwami mię
s~anemi wskutek czego przyrost w tej ludnoś"i
zaznacza się na rachunek ludności miejscowej
dzieci bowiem z małżeństwa mięszanego wpisują
się do akt prawosławnych.
Dzieci nieprawe w ludności katolickiej doszły
do cyfry bardzo doniosłej 11,80 / 0 , w ludności pro.w03tawnej zapisane jako nieprawe jedno, w reszcie wyznań żadnego.
Gdy teraz urodzenia. za trzy lata zestawimy,
otrzymamy:

Przyrost według wyznań wyrażany, daje wyniki znacznie się pomiędzy sobl} różniące: Slł
dząc z roku 7.eszłego, naj większe szanse pa szybki
przyrust, miałaby ludność prawosławna (7,5%),
nf\stfJpnie żydzi (2,25%) dalej katolil!Y (1,9%), a
wkońcll protestanci (0,:6%), dla których w tym
względzie jeszcze mniej sprzyjajllcy wynik otl'zymał w Płocku dr D1"UŻylowski 5). Szanse jednakże
dla ludności prawosławnej upad nI} znacznie, gdy
sobie przypomnimy małżeństwa mięszane i obo.
wif!zujący przepis tych Itlałżeństw dotyczący.
Z lwlei przechodzimy do ruchu ślubów W r.
1875, wyrażaj~c go, podob ie jak zejścia i narodzenia· podług grup i miesięcy.
Malżeństw w roku zeszłym zawarto:
'IV

U katolików
(J żydów' ..
U protestant.
U prawoslaw.

St. Lut. Mar.
16
1
8 11
5
2 2

Kw. Maju Czer. Lip. Sierp.
10
8
10 9
12
5
8
5 5
12
2 1

we Wrześniu Pa.Ź . L'ist. Grud. Razem 'IV roku
U ka.tolików
6
10
6
88
U żydów' ..
545
76
6
U protestant.
l
8
U prawoslaw.
12
Stąd wypadnie dla całej ludności 1 ślub na 80
mieszk., dla grup zaś:
dl a prawoslawnych 1 na 40 mieszkańców
,. żydów
1" 76
"protestantów
1" 79
"
" katolików
1 " 89
"
Jeżeli wi~ksza ilość ślubów ma wyrażać większą
zamożność, byt przeto ludności prawosławnej naj.

musi być zabezpieczonym, gdy przeciwnie
najmniej ludności katolickiej, VI każdym razie jemo
64s
Ss
Ts o ~
dnakże otnymany stósunek należy do bardzo dopruciqtna
33s
m
2s
Ts}600 brych w porównaniu z przeciętnlł, gdzieindziej
Jak widzimy urodzenia z roku 1875 niebarazo otrzymywaną. U Ha-u,shofer'a, (str, 310) np. znaj·
dujemy blil!Jko o połowę gorszy rezultat, dowiasię wyróżniają od lat poprzednich; lecz Jlonieważ
dujemy się stamtąd bOWiem, iż pr:;:eci~tny wynik
śmiertelność w tym roku była stósunkowo małl}
(325) przyrost przeto b~dzie znaczBy: 647 - 325= z dwunastu otrzymany pa.ństw, jest 1 ślub na na
129 mieszk (wahanie sifJ między 115-151), cho;{22 czyli 2,20f0 przyrostu.
ciaż musimy dodać, że w statystyce ślubów najGdyby taki przyrost powtarzał si~ rok rocznie,
trudniej jest oddzielić ludność stałl} od niestałej i
ludnoś~ miejska własnemi siłami mogla by się
zamiejskiej.
zdwoić w przeciągu lat 40; za dwa jednakże lata
00 si~ zaś tyczy wieku, w jakim najcz~ściej
przeszłe, t. j. 1873 i 74 znaleźliśmy ubytek 82,
pi"zyroBt zatem z lat b'zech obliczony, wyniesie zawierane były małżeństwa, to o tem pewue poO 54%' przy jakim ludność zdwoiŁaby się za lat jęoie dać może otrzymalla przeciętncl, jalul wska 130. Podobny przyrost znaleziony został dla zuje, iż męzczyzna katolik żenił się okolI! lat dO
(31,5), kobieta katoliczka szła za mąż około roku
Pruss ').
26 (25,9); dla starozakonnych wiek ten był niż
szy- dla męzczyzny 23,68" dla kobiety 19,6 lat.
, } \V Pło cku w r. 1869 na 100 dzi ew. arodz. 183 chłop.
Wdowcy i wdowy częściej zawierali małżeństwo u
G~z. Lek. N. 24, 1875.
katolików (170f0) niż u źydów (80f0); śluby po.) Haushofe',., Wyklad statystyln, Warszawa 1875, str. 119.
Urodo .l~" r. 1873 kaLolikólT 336, iydó ,v 186, prawo.ł. 27, pro; •• \.
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WILHELM TELL
S C H I L L E R' A
(wyjątek przekładu

llieczyslawa Czel'lledy).

(Ciąg dalszy).

(Gessler wjeżdża konno z sokołem na ręku; Rudolf Harras, Rudenz, Berta, oddział żolnierzy,
przybyty razem z landvocht'em otacza wokoło 8cen~),

Rudolf Harras.
Hej! z drogi, z drogi!
Gesslet.
Rozpędi ich co prędzej!
Sklłd zbiegowisko? Kto o pomoc woła?
Ja

chc~

to

(Milczenie).
(do ji1riaslw1'dt'a) chodź tu i

wiedzieć!

mów wszystko.
tego człeka?
Frisshardt.
t.askawy panie,-ja jestem żołnierzem,
Któremu tutaj przy slupie kazano
Stać dziś na straży. A tego człowieka
Schwyciłem teraz na uczynku świeżym,
Gdy się ośmielił odmówić pokłonu
Kapeluszowi. Schwyciłem go tedy
l chciałem powieść, jak rozkaz, do lo.:hów,
Lecz lud chce gwaHem wyrw3.ć go z rąk prawa.
Gessler (po chwili).
Tak to znieważasz rozkazy cesarza
l moje, Tellu, moje, co tu rządz~?
Ź~ cię schwytano, gdyś się ty ośmielił
Nie .schylać głowy przed tym kapeluszeIIi,
Którym postawił M\ próbfJ wierności?
Tyś mnie znieważył ~wpi,tP niecnym czynem.
Tell.
}r"uL·; ""'llli .. I fqnJ fi nl'ZM: niehacr.nosć
Kto

jesteś'(

Ozemu

więcej

trzymas~

Gaz. Lek. 1875, Nr. 15

Nie przez p o gardę twych rozkazów, władco,
, Nie zwrócił oczu. l nie wart'em nosić
Imienia Tella, jeśli naumyślnie
Ten czyn spełniony.-Przebacz mi więc panie!
Gessler (po ellwili)_
Jak mi mówiono, tyś łucznik wyborny,
Podobno nigdy nie chybIłeś celu'(
Walther Tell.
O! to jest prAwdą! Mój ojciec zwykł jabłko
Z gałęzi zrzucać, mierząc o sto kroków.
Gessler.
Tu syn twój, Tellu?
Tell.
Tak, łaskawy panie.
Gessler.
Ile masz dzieci?
Tell,
Tylko dwóch chłopaków,
Gessler.
Któregoż hardziej ukochaŁeś, Tellu?
Tell.
Zarówno oba drodzy sercu ojca.
Gessler.
No, teraz, Tellu, pokai swoją sztukę;
Ponieważ zwykłeś, mierząc o sto kroków,
Nie chybiać w jabłko-wi~c łuk swój przygotujMasz go wszak w r~ku-i zrzuć jabłko przy mnie
Wystrzałem z łuku z głowy swego syna.
Lecz celuj dobrze! Zrzuć za pierws~ym strzałem,
Gdyż jeśli chybisz-spadnie twoja głowa!
(Ogólne przera.ienie).

Tell.
Panie! Ty żl}dasz czegoś nieludzkiegoJa ..... ja mam z g,łowy ro(1zonego syna.....
Nie, nie ..... nie mogę!.. ... Pewnie ty żartujesz
Ze sługi swego?-O łaskawy Boże!
Ty nie dopuścisz, nie dopuścisz tego .....
Panie! to strilBzne żądanie dla ojca!

l

między osobami w wieku podeszłym nie były rza

kie w

ludności

d.

katolickiej .
Zestawiającśluby za. trzy la.ta ostatnie otrzymamy:
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Sz..

Okazuje si~, iż ślubów najwięcej ' zawarto w~r.
1~74 (w. r?k.u ~hol?ry), j że przeciętna jest prawie

rowną dOSCI slubow r. przeszłego, wkońcu że
ze stósunkowej ilości, co do przyrostu ludn~ści,
można wyprowadzić ostatecznie pomyślny wniosek.

WIADOMOSCI URZĘDOWE.
. --K~mitet do spraw Królestwa Polskiego) na poBledzemu z 4-go maja 1876 roku, roztrząsnąwszy
przedst~w~enie Miniat.ra ~praw Wewnęh'znych w
prZedID.lOCle pozostawlema w zawiadywaniu instytucyj do spraw włościańskich dochodzeń i sporów
wynikaja,cyc.h z tabel likwidacyjnych i danych co
do urzą<lzema gruntowego włościan, jak również
trybu rozpatrywania skarg na rozporządzenia. wójt~w gmin, co do ustanawiania opiek i zabezpiecza~la .spadkow, oraz ska;g na decyzje rad familijnych,
Ja~le podane będą d.o lDstytuCyj do spraw włościań
skICh przl'd otwarCiem nowych władz sądowych
okręgu warszawskiego, i zgadza.ia"c się w gruncie
rzeczy z opinija, Ministrów Spraw Wewnętrznych
i Sprawiedliwości, tcynu7'zył zdanie:
1. Co do trybu rozpatrywania dochodzeń i sporów wynikajl\crch z tabel likwidacyjnych i danych
~o do urzl\dzema gr~lltowego włościan, postanowić,
ze: P? wpr~wadzenIU w wykuuanie r~organizacyi
sa,doweJ w okręgu sądowym warszawsklm, wszelkie
dochodzenia i spory wynikające z tabel likwidacyjnych i danych dotyczących zarówno prawa wła
sności gruntów, używalności (serwitutów) i połowu ryb, przyznanych włośeiallom na mocy ukazów
z 19-9o lutego 1864 roku i 28-g'o października 1866
roku, jak również, co do przy wrócenia naruszonego
posiadania gruntów pomienionych, oraz co do naruszenia i przekroczenia pra w do serwitutów i
połOWI! .ryb, pozo~tają na~al,. aź do nowego rozporządzema, w zaWiadywanIU Instytucyj do spraw
włościańskich, na obo wiązujących teraz zasadach II
nadmienien~em, ze co dQ try b~ roztrza"sania sk~rg
o naruszeme lub przekroczeme praw do serwitutów, w miejsce przepisów zawartych w artykułach
14-23 postanawienia komitetu urza,dzająceg o z
13-go marca 1870 roku (art. 2,966), maja, być
przestrzegane następujące przepisy:
a) Komisarz, po otrzymaniu skargi, roztrza"sa
Gessler (stanowczo).
Ty 7rzucisz jabłko z głowy swego syna..
Zrzucisz-ja każ~,- ja tak chcę,- tak b~dz i el
Tell.
Ja, ojciec, mierzyć mam w głowę dziecifJcia'!~Iam puścić strzałę - nieJ ja umrzeć wolę!
Gessler.
Strzelisz lub umrzesz, lecz wraz z swoim synem.
Tell.
Mam być mordercą rodzonego dziecka!
Ty aie wiesz, panie, bo nie miałeś dzieci
Jak serce ojca miota się wśród łona!
'
Gessler.
Aj! Tellu, Tellu! Zaprędka rozwagat
~eś marzycielem, mówiono mi także,
Ze nie jak zwykły czlowiek na świat patrzysz
I nadzwyczajność lubisz pono bracie _
'
I jam dla tego wybrał taką karę. '
Kto inny naprzód pomyślałby o tem
Niź wyrzekł zdanie-ty-zamykasz 'oczy
I nader czule r7.ecz do serCa bierzesz.
Berta.
Nie żartuj, panie! Nie szydź z biednych ludzi!
Ich bladych widzisz i drżących przed tobą.
Tak nieprzywykli do żartów w twych ustach .
Gessler.
Kto śmie przypuszczać, że to żarty tylko?
(Chwyta za gal'ąi wiszącą nad g/ową i zr!J'wa jabłko)
Oto jest jablko! -Prędzej zrobić miejsce
Jakie potrzeba-kroków osiemdziesiąt-'
Ni mniej, ni więcej.-.Prawda, on si~ chwalił,
Że o sto kroków trafi w sam ośrodek.
Strzelaj więc teraz-strzelaj i traf,- radz~,
Rudolf Harras.
Więc to na seryjo(do 'H'(!ltem Tell' a)
Padnij do nóg chłopcze,
I pl'OŚ landvocht'a, by darował życie,

-1sprawę trybem wskazanym w a.nnekaie do a.rt. 118
postanowienia komitetu urz~dzaj1łcego (pp. 13- 25)
i wydaje decyzyja., która ogłasza się s~ronom.

W.

decyzyi maj~ byó oznaczone dokładnte osnowa. l
rozmiary naruszenia prawa, i Jeżeli z.rządzona szkoda lub ścieśnienie moga, być napravnone w naturze
bez uszczerbkn dla jednej lub drugiej strony, to
komisarz wskazuje tryb i termin takiej naprawy;
lecz jeżeli dla zaspokojenia strony poszkodowa.nej
wymaD'ane jest wynagrodzenie pieniężne, to koo
,
k d
d
,.
misarz przyznaje takowe w stosu~ ~ o zrzą. zon~J
szkody. Jeieli zaś przy naruszemu l przekroczenl.u
praw l\O serwitutów popełnione będzie wykroczeme
lub przestępstwo, to komisarz komunikuje o tern,
dla dalszych rozporządzeń, w czem do kogo ~ale
ży, policYl miejscowej, sędziemu pokoju.lub sędzIemu
gminnemu inkwirentowi sądowemu l pl'okuratorowi lub j~cro towarzyszowi, na zasadzie artykułów
49 50 250 i 251 ustawy postępowania karnego i
pr~epi~ów z 19 lutego 1875 roku w przedmiocie
Z3.stósowania ustaw sa,dowyr.h do okręgu sądowego
warsza.wskiego.
b) Stronie nie zadowolonej z decyzyi komisarza
służy prawo apelacyi do urzędu gubernija~eg.o do
spraw włościańskich, w ciągu jednego mleSlą.ca.,
licząc od dnia ogłoszenia decyzyi. Jeżeli zamiar
apelowania oznajmiony będzie w chwili ogłaszania
decyzyi, to komisarz wydaje w tym względzie po·
swi~ci.czenie, i wykona.nie decyzyi wstrzymuje się;
jeżeli zaś oznajmienie takie nie będzie uczynione.
to decyzja wprowadza. się w wykonanie.
c) Decyzja komisarza, jeżeli takowa stanowi o
przywróceniu w naturz~ prawa naruszon?go, wp~o:
wadza się w wykonaUle z pomocą, zWlerzchnosCl
wiejskiej lub gminnej, albo prezydenta. i burmi8trza,
w razie zaś potrz~by-na.czelnika powiatu. Jeżeli
zaś w decyzyi pomienionej wyznaczone zostanie wynagrodzenie pieniężne, to stronie, która wygrała
sprawę, do~wala się upraszać

właściwa.,

~odłu,~

juryzdykcYl, władzę sądową o wprowadzeme te)
decyzyi w wykonaJlie, stQsownie do ~P!zepisów
wskaunych w artykułach 158, 15~, 92::> l następ
nych ustawy postępowania cywilnego i w przepisach z 19 lutego 1875 r. w przedmiocie za8tósowania ulitaw s80dow'ych do okręgu sa.d<lwego warsza.wskiegc.
c) Urząd gnuernijalny do spra i'r włościańskich,
roztrza.sna,wezy ska.rgę a.pe\a.criną, ba,dź zatwierd.za.
osta.tecznie decY2.yją, komisa.rza, b"dź tei wydaje
nOWl\ decyzyją ostateczną" która wprowadza się
niezwłoczn ie w wykonanie trybero wskazanym w
artykule poprzedzaj~cym.
d) Skargi kasacyjne na decyzje ostateczne urzędu gubernijaluego maj~ być podawane do tegoż

=
Wajter Ftirst (n.

S. do Melclttltala, który 3~
niecierpliuJi).

Na

miłość

Boga! stój spokojnie teras.

Berta (do landvocltt'a).
Skończ to już panie! Nieludzklł jest rzecz"
Z ucżuciem ojca igrać, jak ty igrasz.
Jeśliby nawet ten człowiek zasłużył

Na kar'2 śmierci, na straszne katusze,
To dziesięć razy już mu je zadałeś.
Pozwól mu odejść spokojn:e do chatyPoznał on ciebie-o obecnej chwili
Jego prawnuoy będlł mówić jeszcze.

Gessler.

Miejsce dla. przejścial Ociągasz się? Czemu?
Na śmierć skazanyś, ja ci~ zabić mogę,
.A. patrz,-twe losy zdaję ja łaskawie
Na pewność twojej wyćwiczonej ręki.
Niema ten prawa skarżyć się na losy,
Komu do ręki szale z niemi dajlł.
Wszak się chwaliłeś z twoim orlim wzrokiem,
Teraz, luczniku, pokaż twoją sztukę;
Cel to niemały i nagroda wielkal
W czarny punkt trafić na tarczy zrobiony
Inny też moze; lecz ten mistrzem tylko,
Kto pewien ręki, choć mu seree tłoczy
Straszliwa boleść, choć za łzami oczy.

Walther FUrst (pada na kolana).

urzędu w terminie mieaięcznym, lioząc od dnia ogło
szenia decyzyi. Skargi takie, z szczegółowem co do
nich wyjaśnieniem i z dołączeniem kopii decyzyi zaskarżonej, mają, być przesyłane przez urząd gu·
bernialny, do decyzyi ustanowionej przy Mi·
nisterstwie Spra.w Wewnętrznych komisyi czasowej
do spraw włościańskich gubernij Króleatwa Pol.
skiego.:
II. Pod względem rozstrzygni~cia kwestyi trybu
rozstrza,sania skarg na. przed wstępne rozporządzenia
wójtów gmin przy ustanawianiu opieki i przy
przedsi~bra.niu Iłrodków zmierzających do zabezpieczenia spadk6w, jak również skarg na decyzyje
rad familijnych, jakie, na zasadzie Naj wyższego
rozkazu z 25-go czerwca 1866 roku, podane będ~
do instytucyj do spra.w włościańskioh przed otwarciem nowych władz sllldowych okręgu sądowego
warszawskiego, -postanowić: ż. te ze skarg pomienionych, 00 do których zapadnie przed dniem
otwarcia nowych władz s~dowych decyzyja komisarza w pierwszej instancyi, maj~ być rozstrz rgane
przez instytucyj e do spraw włościańskich, trybem
przepisanym w tym wzglodziej skargi zaś, co do
których decyzja komisarza nie zapadnie jeszcze do
dnia pomienionego, maja. być komunikowane tej
nowej władzy s8,dowej,juryzdykoyi której ta sprawa podlega.Najjaśniejszy Pan, 4-go maja r. b. zdanie ko·
mitetu Najwyżej zatwierdzić raczył.
- Przez Najwyższy rozkaz W' wydzia.le ministerstwa
8prawiedliwoś~i z 26 maja (7 czerwca) r. b. mianowani zo-

_"d

stali:

,y Izbie
oweJ warfłzaw81lleJa p,'ezelami
departamentów tejżu izby: czlonek kom. rZl\d. spraw, rzecz.
rad. st. Holewillski, z pozostawieniem przy posadaie profesora uniW'ersytetu warszawskiego; i p. O. toW'. nacz. prok,
depo krym. kas. W' senacie, rzecz. rad. sto Stadoiski.
Tow.ra,........ prolluratora: prok. sl\du ćkr
yologodzkie,o Plewe,-prok. sl\du okr. kazańskiego Warwarin,-i p. o. nacz. prok. IX depo senatl1 H/lTmanowiez.
(;zlon ....ml łzb)' : cu. sl\d. okr. kazański~go Miakinifl, - cz!. sl\du okr, wlodzimierskiego Willial1łs, czl. s~du
okr. iziumskicgo Koczubej,·-czloukoW'ie depo rZl\dz. senatu (IX)
Jur~niew i (Xr Ht~be i Bielski, - - pom. nacz. prok. X depo
senatu Fejlert,-pr~zes tryb. cyw. W' Kaliszu Fi8Z/IT,- toW'.
prok. 81\du okr. petcrs. Schultz, redaktor w-yd. krym. W'
dep, min. spraw. Kaltrioto-Skanderbek-])rekalowiez,- zoslajl\cy przy min. spraw. Potulow, i pom. nacz, prok. X depo
S91J4tn Kroln;cki
' " ••dzle o"'r..:~oft')'n, pełrollow.klm:
towa-rzy.zami prezesa saAu okręgowego petrokows~iego: cd.
sl\du okr. symhirskiego ReJon, i pow.. nacz. prok. IX dep o
lienatu Wosiński.
C·.łonkaml

.kleolJo: czl. sl\dn okr. iziumskiego Banich,-czl. izb. sl\d.

Bl\du apel. królestwa
polskiego ZlIzniewski i Jalowiecki,-urz. do szczeg. por. przy
kOili. spraw. Szrednicki, i sekr. przy prok. sl\du okr. st-petersburskiego (Jrii,mvald.

Stauffacher.

Panie la.lldvoch'cie! czyż dziś twojej duszl
Nawet dziecięcia niewinność nie wzruszy?
Pomyśl,

2e

Mocno

przywilłza.Ć

że

Bóg n&

DP8

go do tamtej

lipy'ł

Mnie? Mnie przywiązać? Nigdy nie pozwol~!
Sam stanę cicho, jak baranek jaki,
Nawet oddechu z piersi nie wypuszcz~.
Jeśli zaś wi~zy na mnie zarzucicieU"dO się miotał przeciw wszelkim więzom.

Rudolf Harras.
Pozwól nam oczy

ćhoć zawilłzać

sobie.

Walther Tell.

Oczy-dla C&eg9? Cóżto? wy myślieie,
Że ja się l~kam strzały z luku ojca?
Patrzcie! Ja śmiało czekać jej tam b~dę,
Nie mrugn~ nawet rz~są i nie zadrżll.
Pokaż, ojczulku, jaki strzelec z ciebie.
On nam nie wierzy i chce naszej JlgubyStrzel i traf w jabłko na złość szaleńcowi!
(idzie pod lip, i kladzie jabłko na glow,).
C6żto?

MeIchthal.

pozwolim, hy przy nas spełniono
Czyn ~ak okropny? A nasza przysięga?

Stauffacher.

Pr~dzej

A

śnić o tem. Jesteśml
wkoło przemoc- ćma lanc

bezbronni,
nolS otacza.

Gessler (do Tella).

Rawa, B 'reziny, TomaszrJw,

do dzieła! Nikt nie zwykł daremnie
Wyciągać miecza. Broń morderczlł zawsze
Niebezpieczeństwem jest przy Bobie nosić
Bo strzelca nieraz własny grot ugadza.
Obraża panów najmożniejszych w kraju,
Niech si~ nie waży więc nosić or~ża
Bez pozwolenia.-Gdy radość ci 8Drawia

Łask, Pab~janice.

Posiedzenia zjazdu sędzióW' pokoju okręgu I odbyW'ać sili
będl\ w Petrokowie.
Okrę" II stanOwll\ powiaty: nowo-radomskowski, cz,stoehowski, hendJ'JIski, i miasta: Nowo-Radonuk, Częltocho

wa, Bel/din.
Posiedzenia zjazdu sędzióW' pokoju okręgu II odbyW'ać
w Częstocilowie,
B. Rewir,. pokojowe:
W okręg'u I-m: I petrokowski, z miastem PetrokoW'em;II breziński, z m. Brezinami i Tomaszowem,'- III rawski
z m. Rawą;- IV lodzki z m. Łodzią;- V lodzki 2-gi z m.
Zgi/ITzem; - VI laskowski z m. Łaskiem i Paoijanicami;
\V okręgu II-m: I nowo-radomskowskr: z m. Nowo-RILdomskiem;-II oelldiński z m, Bendinem,-III częltoch.ow
się będą

ski z m.

Cz,stoehową.

Hypoteczne W'ydzialy urzl\dzonc będl\ W' S-miu miastach
powiatowych, gdzie takie i zamieszki wać będl\ właściwi sę
dziowie pokoju, w Lodzi zaś z obydwóch rewiróW' IV i V.

C.

Ok.rę,,1 sądowe

..... Inne:

": powiecie orezillskim: okręg I gminy: Biala, Brato·
Izewlee,Dobt'a,-okręg II gminy: Lipiny, Niesulków, Mroga
Dolna" Dmosin, okręg III gminy: Galkóu'ek, Mt'kolajów,
DługIe, Popeń, okręg IV gminy: ŁaznrJw, Będków, Łazi
Ił.,

Ciosny.
\V po 'necie rawskim: okręg I gminy: Boguszllce, ietechlin, Walowice, okręg II gminy: Góra, Lubania, Gartat010ice,-okręg III gminy: Ozerniewiee, Luooelmia, Rzecz'lcI
Budziszewice, - okręg IV gminy: Maryjanów RegllrJw 8ta:
ra Wieś.
'
,
\V powiecie lodzkim: okręg I g'lliny: Górki, Ż/lTomilł
Cza~nocin,- okręg II gminy: Gospodarz, lVji.titno, Brujct:J;
ChoJ"y,-okręg III gminy: Rado,90szCZ, Nowosotna, BrulSokręg IV gminy: Brudzzce, RąbieJl, Rszew,- okręg V g~i
ny: Lt'Ć71~i/ITz, Dzierążm'a, Łagiewniki, Nakietniea, - okrlJg
V r gminy: BaldrJw, Pucmiew, Babiee.
W pOWIecie laskowskim: okręg I gminy: Wz'dzew Wymysłów, G?1"ka PaMiani~ka, ])lutów,-okręg II gminy: Balue, WodZl,/lTadz, Lut?,m/ITsk, Ł~sk,-okręg III gminy: Bu,..
czek.. Wyg/etzów, ~elow, Pru8zkow, - okręg- IV gw.iny: Zapol~ce, JVol~ JVęz!lkowa, Dąórowa TVidawska, okręg V
gmlfiy: OhoJ1Io, ])zhanki, ])ąbrowa Rusiecka.
\V ,powiecie petrokowskim: okręg I gminy: Bogusławiee,
-!,o,d~ll/l, GO,tesze, Uazczy",- okręg II gminy: Szyd/ów, Wo.
ztllk." Grllo.ca, lVadtew, okręg III gminy: Be/ehatrJwek,
BUJny, Łękawa,- okręg IV gminy; [Ctesze:rJw, Kluki Chaójetic~, KamieJis~, -:- ?kręg V gminy: Rozpl·ta, GorżkowiclI,
Krz/lzanow, Z:arzmewlCe,-okreg VI gminy: Ł,eZlIO, Ręr.UIO.
. \V pO\\'lecl,e nowo-radomskowskim: okręg I gminy: PaJęezllo, Rzq:Jma, Sulm~in'z!lce, - okręg II gminy: Brzeitziea
Zamo~'eie, Radziechowiee, Brudzz'ee, - okręg 111 gmi ny: Kru~
izyna, (l/t1'lIek, Rzekj, KOJlary,-okręg IV gminy: Radomsk,
Dob~YSZII~ę, (loslawice, DJJlem,,!, okręg V g'miny: (lidie,
Robzele, Zuttlo.-okręg VI gWlIly: ])ąbrowa, Koniecpol, Maluszyn, okręg VII gminy: Mastowice, Wielgomtuny, Prze?·ąo.

W p~wi~cie belldl:ńs~i1n: okręg I gminy: (lrJrnieza, Olkusko-S~ewleT6ka, GZlehow, okręg II gminy: JVojkowic/1

KoJciel?le, Boor~w.lII'ki, ~okitn? Szlacheckie, Łosim, , okręg
Ul gmllly: SUllkow, Ozarowlce, Por~h4 Mrzygtodzka, Piń
ezyee.- okręg IV gmil\Y: Rudm'k Wielki, Kozieglowy C40roli,-okręg' V gw.iny: Zarki, Nie!lowa, Wtodom'ee.
'
\V powiecie cz~stochowski11ł: okręg I gminy: Krzepic~, KuIlekroć razy puszczasz strzał~ z łuku
Dla tego tobie chcę dziś cel dostarczyć.
Tell (naciq.ga cieciw~ i zalclada 8trzal~).
Szlak mi odkryjcie!

Stauffacher.

patrzy,

Walther Tell.

Jaki posiadam, a. uwolnij ojca
Od tak niecnego, tak strasznego czynu.
Nie zginaj, dziadziu, kolan przed fałszywcem!
Ja się nie boję. Wskaż mi gdzie mam stan'ł ć1
Mój ojciec rafia ptaka wśród obloków,
Przecie~'
'rali w jerce swego syna.

RBssebna.nn.
landvoch'cie,

będziesz musiał zdać z tego rachunek.
GessIer (pokazując na chłopca).

Próino

Walther Tell.

pełrnko'w

mohil;nrskięj Rennenkampf,-sędziowie

Panie landvoch'cie, znamy władzę waszIi,
Lecz pozwól łasce zajllć miejsce karl'
Połowę zabierz-weź majątek cały

••do okręaoft'eao

Przez ukaz rZl\dzl\cego senatu z dnia 17 maja r. b.
W'proW'adzeniu reformy sl\doW'ej, zatW'ierdzony zostal
następujl\cy pedzial miejscow'ości W' guhenlii petro· koW'skiej:
A. Okrę"ł pokojowe:
Okrf!&" I stanowil\ powiaty: petrakowski, lodzki, rawski, orezi?iski, laskowski, oraz miasta: Petroków, ŁrJdz, Z!lierz,
przy

Co to znaczy, Tellu?
Śmiałbyś'ł-Nie, nigdy-drżysz na calem ciele:
B~ka się trzęsie, kolana si~ chwiej/!.
Tell (upuszcza luk).
Nie! nie! nie mogę! W oczach mi sifJ mieni!
Kobiety.
Boże w niebiosach!
Tell (do landvocltt'a).
:taski! łaski, panie!
Wyrwij mi serce, lecz zwolnij od strzału!
(roz1·ywa ubranie na pie'1'siaclt)
Masz moje serce! Odbierz raczej życie!

Gessler.
Ja twego życia nie źądam, lecz strzału.
Wszak wszystko umiesz; nic ci~ nie przerataj
Kierujesz statkiem tak dobrze, jak łukiem,
I żadna burza ciebie nieustrnsza,
Jeżeli tylko warto jej się bronić.
Teraz, wybawco, pomóż-że sam sobieWyratuj siebie-gdy wszystkich ratujesz!

Tell (walczy widocznie ze

sobą; - 1'~ce mu drżq,
wzrokiem spogląda wokoło, to na landvoch'ta, to na niebo i nagle elLwyta za kołczan, wyjmuje
zeń st'1',at~ i chowa ją osobno. Landvoc!lt przypatruje s~ wszystkim tym ruchom).
Walther Tell (pod lipQ:).
b~dl1ym

Strzelaj, mój ojcze. Nie

lękam się.

Tell.
, (zbie1'a sity i zaczyna

Muszę!
mierzyć).

(D. n.)

- okręg vr gminy: PoilJk Z/uty, Pr:!/I'IJ7I" S/m'op',[c,

~ZQwice,

Olazty1/..
)------- - ~

-

--

WIADOMOScr MIEJSCOWE I ZOUJLIC.
ROK SZKOLNY. W dniu 27 czerwca r. b. w

południe

odby~o

się

roku szlrol~
nego w tutQjszem klasyczllem gimnazyjum męz
kiem.
Uczniów w gimnazyjum było 341, z tych otrzymało promocyje do klas wyższych: bezwarunkowe 159, wat'Uukowe 27, razem 186; za złe postępy w naukach uwolniono z gimnazyjum dl'Ugoletnicb 16.
:Nagrody p1t3l'wszego stopnia otrzymali: 7. klasy 2-ej Nowińslci Jan, z klasy 5·ej: Cwakunów
Thwel i Kożmii18ki Gustaw. Nagrody drugiego stopllja~ z klasy wst.ępnej Majch1'owski Roman; z klasy 2· ej A: lVapiemlski Jul~jan i Szymallski Antoni;
z klasy 2-ej B: Bossowski Leon, Pa7tkowski Zy.qmunt i hiałkowski Edward; Z klasy 3-ej: Boruch
Markus i Pr::anowski Hipolit.
Ukończyło całkowity kurs ' rtaUk gimnazyjalnych
i otrzymało patenty uczniów 9-u, mianowicie:

zakończenie

Cieszkowski Mich'.ll, Jaśkiewicz Romuald, J(amocki
Rudolf, Kijetlski Stanisław, Kocha1iski Dominik,
Nowiński J.}laks/philijan, Siudziliski Stanisław, St1'zeszewsJ..-i Antoni, We7'Z'ykowski Anastazy, Z tych Siudziński Stanisraw nagrodzony został medalem sre·

brnym.
- Na akcie uroczystym w 4-roklasowem progimnazyjulD żeńskiem, odbytym 27 czerwca r.b. po
południu, uzyskaJy świadectwa oZ ukollczonego
kursu nauk progironazyjblnych następując e uczennice: Filipecka !J{a?:Jja, Ka1'wida Anna, Kempe
Natalija, Ke1'celli Bur bam, Kosenk.o E U t1'OZY'l1il,
l(m/tze Leontyna, lIfajcherska Leolcadyja, Alm'kie1vicz j.lfa.1"!Jja, Micltelsohn B?'onislawa, Jlawłowska
Alelcsandra, Plaszko ~lIlO1'yja, SeredY1tska Jzabella,
Szopińska Wa lel'yja , Tarnowska :Maryja,
Wasilkowska JaduJiga, ~Vasillwwska Julija, Zemel Ja(lu:iga, Zen'Uil .M agdalena.- Nagrody l-go stGpni!1:
z klaQy l-ej: Waszczenko Anaslazyia i LeżaJłska
Julija; z klasy II-ej: Nielubowicz .Ma1·yja, G01'g01i
Anna, lłzeczniowska Jadwiga, Sielska Aniela; z klasy III-ej Wtrrzykowska Ząfija; z klasy IY-ej PloIJzko Maryja.-Nagrody 2-go stopnia: z klasy II·ej
Jl:I.a1'hewicz Antonina i C:;a1"l1ecka Natalija; z klasy
Iy·ej KerceZli Ba?'bam i Kosenko Euf1'oz,1/na. .

Wszystkich uczennic w roku szkolnym 187' /s
w progimr.azyjum było 140 (w klasie wstępnej 30).
Z tych 73 otrzymdo promocyje do wyższych klas,
a 18 świadectwa z ukfńczonego kursu nauk-ra,zem 86.
ZAKŁADY PRYWATNE. Z liczby 133 uczniów
czteroklasowej prywatnej szkoły m~zkiej, przez p.
J, Popowskiego utrzymywan ej, promowanych zostało do klas wyżsiych 69, promowanych do oddziałów realnych uczniów 3-razem 72.
Z tej liczby otrzymali nagrody l go stopnia (w
książkarh): z klasy IItej Dzikowski Antoni; z klasy Iy·ej Olszewki Zygmunt.
Nagrody II-go stopnia (w listach pochwalnych):
z klasy wstępnej z niższego oddziału TVozdecki
Adam, z oddziału wyższego: Bel,dau Tadeusz, Jelnicki Kazimie1'z, Winne1' .Alau1"ycy; z klasy l-ćj
Jelnicki Zdzislaw, Juszkiewicz Romuald; z klasy
II-ej: Gllw7wwski Bro/lisław, S zaniawski Ka1'ol,
Ejznerowicz Samuel; z klas] III-ej: Ga1V1'ońsii Lud1vik, Czelcalski Apolinaryjusz; z klasy l Y-ej Fabiiani Ignacy, Piechowicż Józef

" Otrzymał świadectwo zakłauu z ukończenia 4-ch
klas Wiśniewski Wlaclyslaw.
Zdali w gimnazyjum miejscowem egzamin do
klasy Y-ej: Binental Maurycy, Fabijani Ignacp,
Olszewski Zygmunt,
B1'onislaw.

PieclŁOwicz

Józef,

Woncki

żeńskiej, utrzymywanej przez p.
Emiliję Krzywicka, naotępujące uczennice otrzy-

-

mały

Na pensyi

nagrody I·go stopnia:

w klat:iie wstępnej:

KraBowska Aleksandra, Jablońska Ildefonsa, Ruszkowska .Natalija; z klasy I-ej: KulczYI'tska Leokadyja, Gutlcowska Stanisława, Jóżwicka Aniela, Km'czewska Helena; z klasy II· ej: Szelclgows!t'a lrJaryja, FiedZe?' Wanda, Giersz Kazimiera, Hil'SZ Rekna, OrzecllOwska lrla1·.lfja.-Nagrody U-go stopnia:
,.

T

OGŁOSZE

okręg II gminy: Paliki, PI'Z!JstaJ-

zniczka, Lipie, Opatdw, -

n;a, lV,glowice,-okręg III gminy: Kamyk, Grabówka, M;erlz,IP,
okręg IV gminy: lVallceTzow, Mykallóu', J.'ęd:iny , ukręg V gminy: Kamir11ica Polska, StanI- ]fu/a, D:1iólC, Hęk

k

al'

kI

Z klasy wstępnej .Jan/tszews a .I.J ar!fJa; z
asy
I-ej: _Majchrowska Helena, Bogdańlilca Antonina;
Z klasy II-aj: lrlickiewicz Wincentyna, C/l7'lISZCZy7"
lika Leontg1/l1, Giers;; St~fanija, CMeboll'ska J.1Jal',l/. _. J1.N"~ i.l.a Rnm.u.rllda. KarHuskrr. A1Jo (pmja.

"I/~'e!'~~~~~~~~_
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~
hl

IV,

~
~

~
lilI:
(JIJ
~
tpI

w,;

'ł'I

~
~

M

lA.
~~~~~lł'I

2.1

wyszellJ z druku i zawlera:
U)'cin,': r iedaleko jablko pada odjabloni. W M.onaco przy rulecie. Stanowczl) rozkazy Na wiankach.
Na targu welnianym. Przygody wioseJllH\. \Y lran7mie.
\\r Cierhocinku.
Treść: Na czasie (Em-Ka) Z Warszawy do Krakowa (Plagi/M). Testra ogródkowo (Fantazy). I jest
szkola handlowa (Nicmi1). Korespondencyja. Rozmaitości. Wyprawa nowego Jazona po skórzane ntno.
Prenumerata kwartalna wynosi:
\V Warszawie _ . . . . . . . . rs. 1 kop. 50.
Na prowincyi z przesyłką pocztoWD, . 1'S. 2.
U"'ftj5uo Nakladem i drukiem Aleksandra Pajewskiego wyda\vcy "KOLOÓW" wychodzą zeszytami:
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"POWIEŚCI PAWłJ! de KOCIi'!"
i
~ :es;0~~ni~ ~~~,\~~~rei z~~:ćor:l!e;:;;j ~~~rc~~~sllwI::~ ~
~

~

1U.o.ly człon' lek po ukoilczeniu gimnazyjnm, przed 1I1rończeniem nauk lwiwersyteckicn, podc~as waltacyi, )ll'agnie ]ll'Zygotowy wn.ć chlopców do sz!iól Lnh udziela,' lekcyjo. \\'ia
1U0śi, w reuakcyi ly!/orlllia.
l~i-l)

-

~

.O,d.1?-go lipca r. b. otwiera się IV tutcjszcm
nuescle w, domu \V-go IIkowicza ~"ła.l ł
1iI1ł.1~1' ..1 roduk~ow uiejskiell llod firma, Julii
~creJ~k](\J. \V skleplo ma się ześrodkowa wszystko, co da.]0. wws na codzienne .do kuchni potrzehy, jako to: mleczywo
l Jeg'o ~rzetwol'y, Jaja, O\VOCC świćżll i suszone, wszelkie 0grOd?Wlzny, drób, zwierzyna, mąka i kasza rozmaitych "atllnk~\V. Bę.da, się przyjmowały zamówienia na zaopatrze~io
plWDlC na zimę: - .W cel li prowadzenia interesu na większa.
sk~lę, za,wqzują Się stósunki z miejscami większej taniości
zus okolIcznych. pp. I~ro~llCe~ltów ni~ej podpisana uprze.iUli~
~aJlrasza. do porozunuema Się; zamIarem bowiem zakładn
Jest tahe ulatw:iallie okolicy. z~ytu, w każdym czasie i po dług cen Ulli?wI?nych,. JlowyzóJ wymie l ionych produktów.
Producent, uDlkDle posrednlctwa wyzyskująceO'o i licZI1eO'o
konsument zaś będzie mial zapewniony towar lepszy, nie~a:
farszowany i podł~g, cen lllo;'ebnie Pl'zystępnych.
. D/a porozn~len . tymczas.owych uproszone są kantory
WW. T?horzewsklego l 7,ale~klego i spółki.
.'

(3-3)

J1tti.ilt Ozel'c;'ska.

Idetft, i I"alł t:lloubla.,c , IIzuSia 8ft'ej lit
żony.

}J

Cena:' zeszytu:
~ w Wars:oaivie. . . . . . .
kop. 15.
ij dla prenumeratorów Kolców..
kop. 10.
~ z przesyłkIJ, pocztową . .' . • . . kop. 17 ~.
!J'\
dla prenumeratorów Kolców. . I' . kop. 12ł·
~
PrenlWtCrata na "KOLOE" j powieści "KOOK'A"
przyjmuje się w Warszawio .IV kan\orze redakcyi
fP. "Kolców" przy ulicy NiecaJej po(l Nr. 12, oraz we
" wszyskich hi~garniach.

~

9J

,

~

~

Ił:t
~

W ~omu Spana na 2-gim piętrze pod Nr. 11

W' I~lIeszkamu

.d-ra .Jaworshiego, jest do spruJdama za rubl! sr. sto, fortepialI o 6} okta:
. wach. w zllpeluie dobrym stanie. - Widźieć gu
mozna kazdcgo dma od gorlZlny 4 po pol11clniu do B-ćj wieczorem.
(6-4)
-

.

I.Il
:I!B

~
~

bI~~~Eł~~~~~;S:~~~~~~iIłl

i@'" '1'ylko wrogowie własnego humorll, a tem sa- ~
mem i zdro,via, nie prenumeru.il\ POn'ieśel Panł"
d" Kock'a, wychodzących w Warszawie u Pajewskiego,
przy ulicy Niecalej pod Nr. 12.

~

Osoba ~lod~ i odpowkdni.o wykształcona życzy
. sol)\e udzlelac !ekcYJe Języków niemieckiego l
fl'ancuzklcg·Q • ... Adresa z ządaJliaDli zostawiać możba w redakcyi '(')'godnia,
(3-3)

Dwa 1~3koje l .. awalerslile ~l\
od J lipca r. b. przy ulicy
. . . . SłowlauslneJ rKrako\vskie przedmieście WiadOlllOŚÓ w sklepie p. Flattan 'a obok hotelu p_ Michaleckiego.
~o w'y~aj~~ja

(2 - :l)

DOKTOR FAJANS

le~al'z wolnoprakty.
.
' kUjąCy w PetrokoWIe, . mlCszka obecnie przy placn Be.rnasdYliskim W domu daWOlej .Lcveg'o obecnie 'familina. Chorych przychodnich przyjmUJe Jak dota,d do god. 9-ć. l'ano i od 4 (j po poludniu . Bie(3-1)
dnych beżplatnio.

Na dom w Petrokowie wartujl!-cy rs.
40000, potrzebną. . jest p02yczka w ilości
rs. 6000, która. pomieszczona beri?ie nll.
1-y-Ill u :n:rn.erze hypo'tei~i tegoż domu.
.
Wiad?mo~ć u D. Ul'steina, zarz~dzają.cego
drukarmą. F. Bełchatowskiego.
lfłt:5jJ

Potrzebna jest osoba w średnius wieku na
wie4 do zarządu .lenlłem I 0l.lekl
uau dWOjgiem dzieci, obznajmiona z wykładem poczl\tkowym
nauk. Zglasać się należy do W-ej Szancerowej w domu
Strzeleckies·o.
(3 - 1)
.

W
że
będzi e

zapis uczniów na 1'0;; szkolny 187.~ odbyod dnia 20 lipca (1 sierpnia) 1876 r, codziennie w 1!lieszkaniu kl'ipitalla "en Gallera przy
ulicy Nuwy-Swiat Nr. 67 od god. 2-ej do 4-ej i w mieszkaniu
lIallc"" 'ciela lUicla alow8 l\le;;0 Kazhnjerza
przy ulicy Leszno Nr. 21) od !'l-ej do '7-ej popołudniu. ~ Szczególowe przepi óy i warunki pnyjęcia ogloszone wsta1y przez redakcyją l'11godnia w Nr. 22.
Zawiadamia,

wać

się

Jest do sprzedania
Petrokowie
PLAC pod BUDO\VĘ Z OGRODEM
w Mieście

gubernijałnem

w bliskości środka miasta, rozległości razem około 45000
lokci kwadratowych za przyótępoą cenę. Bliższa wiadomość
w handlll Leona Zasackiogo w ł'etrokowie. Listowne zapy(3-2)
tania bezzwłocznie zalatwiane będą·

~. 1·r.Ó'I'N..\. I U'ł:nOBY LNlil~

SKŁAD WOD MINIERALNYCH LEKARSKICH
ze

~E zagraniczne we wszelkich gatulllrach,
szary i l{Qlorowy, oraz
wsz~!ki'J wyroby ~'lllla .. dzl.lej ł'abrykA 1 •• lal"~J
w największym wyborze poleca I!'. Biel·.la, w Wal'szaSławie ulica ~ellatorska Nr. 22, dom W-g'o Józefa Epstcina
~ łJielizuy gotowej u mnie nióIfla. cq
(F. 10 8)
~ZPil.G:l.T

~rOdeł

czerpanych przy aptece Magistra
Farmacyi

Leonarda Zienlińskiego

,'" W.~R8Z"''''.E .~
naprzeciw Zielonego Placu.
ZaWladaIDla, ze uadeszly wszystkie wody millel'alnc naturalne tegoroc7n~go wiosennego czerpania, 7.e zdl'ojow isk
~aJow~ch.1 z.agraOlc.znyc~, mian0'Yicie: alll!lt")'jacli iclI,
Jak galICYJskIe, w.ęglerskJe, czeskle i t. p., - UileUlł('c_
k~ch sz~ązkle, bawarsk.ie, . oraz z p:'owincyj nad rcIISklc~,-a takle belgljlUuo.· l f rancuzkie .
l\adto Sklad otrzymal prodllkta źródlowe, do kąpiel mineralnych .potrzebne, jak: 8zla2UY, ... ,,1, hłolta,
.",·dla.l sole, oraz ",eft' .. ~t .. z lIżyft' łU~e r: a8tylki I sole ... ine.'alue. - Przytćm l'l&s" Ud
z podl.u§zczkl ,·ujllen'z!!Ikif.j do Iuoz,' ri'ą
dzalli" se .. U'ałk.i, która tym sposobem otrzym:lna,
pod względem smaku l la twego trawienia zaleca się przed
wszystkiemi innemi.
'
. . Przyte~ nadmieniam, źe przyjmujl\ się oh,talunL pismlenne. l SkJad takowe .wysyla do domó\v i lJi~ kolej bez
dO~lcz~ma kosztó.w odwóz!a do tychże-oraz na żądanie .10daje SI ę bezpiatule broszury o używaniu wód.
(I<'. 4 - 2)
I" Ziemiń8iil.
u~ca Margz~lk ~ wska

~

Potrzebnym jest uc~eó, lat okolo 14-tu maj-\cy,
do zakładu fryzYJersklego Karola Szczepańskiego IV
m. Petr?kOWle w domu. W-go Wyżnikiewicza pracownię swa,
utrzymuJD,cego. WarunkI przy osobistćm porozumieniu się po(6 · 6)
panc będą.

$_ I

Zawiadamiam miniejszem S~unownp, Puz uniem 1 lipca r. h. w m. Petrokowie w domu W-go dora Koczorowskiego
na l-em piętrze pod ~r. 4 otwiórllm stale wykład kroju
systemem francnzkim ' j przyjmować będę powierzone roboły w zakres toalety damskiej wchodzl\ce.
(3-2)
J. Kowalska.'
bliczność, że

- -

. Geo ... etra 1Ii,1. II potrzebuje pomoclIlka - za wynagrodzeniem odpowiednio do
~l.zdolllie~ia l.ub mlodziońca mI stała. llra1..
tykę- WladoDlosc' CUklCl'lll p. ltachalewskiego
(2- -2)

§!li'"ih~."'Yh~

- .

Fabryka Hydrauliczna
I WARSZTATY MECHANICZNE
pod

firmą

~

nr

WA.HSZ.ł..'~IE

Ulica Cicha przy Tamce Nr. 2843 (6).
Przyjmuje zamówienia, wykonywa, sprzedaje i urządza-tak II" Warszawie jako też w Cesarstwie i Królestwie: '''odocłąai i zlew)' z kompletnem. urza,dzeniem, '''"&tel,klozety różnych systemów,
I·O.II'i7 naj rozmaitszych konstrukcyj, !!itlIdnie
murowane i drewniane: Ś,... ich'ou-e robo' y róźnych średnic i glębokości, !!iika,... ki pożarne i
ogrodowe, Dren,. an"iell!lkle różnej średhicy,
oraz roboty drenarskie i inne w zakres hydrauliki
wchodzące-tudzież wszelkiego rodzaju rCllel'ac,·je.
(P. 12-2)
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Ubezpieczenia et! ~l'łui,. i 0511ia w b warzyst\\'ie ubezpiecl:eh
Ch IJl Z}'Jillll.;ą się w l'cQ . ~yi TUf/od,l?

