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MJ\TERYJALY STATYSTYGZNE.
IV. Drogi i mosty.
Według przepisów obowiązyjącycb., o~ .1 stycz~
n\l\ 1871 r., szarwark gubernijalny plell1ęzny (pod4tek drogowy) obracany być winien na utrzymauie traktów głównych czyli tak zwanych dróg I-go
rzędu, tak zwirowych, jak i natu,:alnych, oraz
znajdujących się Ina~ n':ch mostów l grobel, n.a
przeróbk~ dróg głównych zwyczajnych na ZWlrowane -jak niemniej wreszcie na zapomogi funduszów' gminnych przy budowie most6w na drogach II-go rzędu, tudziet przy ich naprawie lub prz~
l u.dowie, gdy takowe więcej niż 400 rs. roczme
wynoSZi}.
Podatek drogowy gubernijalny (tak go nazywa· 1y dla odróżnienia od opłat drogowych, uiszczllnych do kas gminnych na utrzymanie dr6g trze~\orzędnych), uiszczają mieszkańcy wiosek w wysokości 15 odsetków od uiszczanyc.h przez siebie
llOdl1.tków gruutowego (głównego) i podymnego,-mieszkańcy zaś miast w tym samym stósunku od
\\odaŁku podymnego (gł6wnego) i kontyngensu liwerunkowego.
Projekt etatu podatku drogowego w gub. petl'okowskiej na. 1875 rok obeJmowaŁ:
l1Jouoho.ry z .r. ]874 __ .... __.rs. 5816 k. 6.1~8
nowy pobót 7. t. lS1;, ........ ts. S'a3I:J'j k. 17 1/ 2
razem rs. 95214 k. 81
na poczet summy trj wpłyn~l'o rs. 90257 k. 45
pozostało w niedoborze rs. 4957 k. 36.
Stan og61ny funduszu drogowego w r. 1875
pl'zedsta wiał nast~puhce liczby obrotowe:
pozostało w gotowlźnie H.1874.rs. 40492 k. 66
wpłynęło do kas w r. 1875 ..... rs. 90257 k. 45
razem było funduszu. rs. 130750 k. 11.
Z sumy tej wydatkowano:
na. budowę i naprawli) dr6g i
mostów ............ , .. rs. 82661 k. 44
DIl utrzymanie służby przy drogach rs. 10740 k. razem wydano rs. 93401 k. 44.
l)ozostało zatem z końcem r. 1875 gotowych
funduszów rs. 37348 kop. 67,- w nieściągniętycb
niedoborach rs. 4957 kop. 36, t. j. razem na r.
187li pozostalo 1'S. 42306 k. 3,"- na sumie tej wszakże
ciązyły jeszcze pewne wyplaty za roboty rozpoczę
te , a l1iewykończone przed koń"em 1875 r.
Wszystkie drogi, wed,fug pow0ianych na wstę
pie przepisów, dzielą sili) Da:
1) państwowe drogi zwirowane, utrzymywane
kosztem skarbu.
2) drogi I-go rz~du, "ostające poj zarządem
nąd6w guberlJijalnych i utrzymywane z fundu::lZÓW podatku drogowego (szarwarku).
3) drogi II·go rzędu, utrzymywane kosztem
j'min.
4) drogi III-go rzędu, których utrzymanie jest
obowiązkiem poszczególnych wl'aścicieli, przez
grunta których drogi te przechodzą.
Dróg l· go rzędu w 1'. 11576 było razem 655
· iOl'st 334 s~żnie, a wtem wyzwirowanych 417
wiorst 96 sążni, do których w ciągu roku przybyło 9 wiorst 39 sążni, czyli razem długość dróg
bitych wynosiła 426 wiorst 135 Sąllli.
Prócz tego rozpoczęto w tymże roku budowę:
na trakcie ł6dzko-rawsldm 5 w. 427 s.; nIL piotrlwwsko-wieluńskim 3 w.-i na częstochowsko-kie
leckim 5 w., razem wiorst 13 s~żlli 427, które
lIkończOlle być miały w 1'. b.
Dróg II-go rzędu było 1'Ilozem 703 wiorsty 220

z czego wyzwirowanyc.h tylko wiorst 80j ,
= Przystane przez panią G. rs. 3 jako p7'ocent,
do tych w r. 1875 przybyło wIorst 4.
przeznaczone zostały przez odbiera.jącego p. W.
Z powyższych cyfr widzimy, :te z ogólnej dł,~ na mundur dla biednego ucznia i złożone na rę
gości dróg' ważniejszych, 1419 wior.st wy ?,oszącej ,
ce p. Przełożonego szkoły.
mało co wi~cej nad trzecią zaledWIe częsc mamy
OŚWIETLENIE MIASTA. Dzień 28 paździer
zwirowyc:h, gdy reszta przeważnie ~ależy do .tak
nika r. b. winniśmy zanotować w kronice naszego
zwanych u nas pospolicie dróg polskich, ~ wYJl1tmiasta, jako chwilę, w której pierwszy raz ulice
klem krótkiej pory letniej, t~·u.dnyc~ lllera.z ~o
Petersbllrgska (Kaliska) i Pocztowa zajaśnialy
przebycia. Nie możemy przeto sClągnąc na Sle~)e
światłem, wprawdzie nie gazow6m, ale rzęsistem
zarzutu zapatry.wania się na stósunek ten z Dlenaftowe m w nowych latarniach, całkowicie oszklokorzystnem uprzedzeniem, jeżeli powi~my, że manych, na. słupach .nierównie niższych jak byky
my dróg bitych za mał~ odpowlednłO zwłaszcza przedtem i dosyć gęsto ustawionych. W miejsce
do ważności transportow handlowych l dostaw
dawnych 5 latarń rewerberowych na całej ulicy
materyjałów przemysłowych, jakie wy~~~rzać, p~
Petersbul'gskiej (Kaliskiej), ukazało się nowy ch z
muażać i ułatwiać mogłaby główna hlllJa komumpłomieniem znacznie większym 13, w odleglości
kacyjna naszej. gub~rnii, to jest dr?~a że
jedna od drugiej o kroków 60.
lazna, przebiegająca Ją przez całą długosc. .
W tydzień potem p:)U<::tawiano nowe latarnie i na
Nie mitmy pod ręką dokładnych. wykazow ~ innych ulicach, jak na Moskiewskiej (Bykówskie
becnej długośc! dr\1g bitych. ,są?l~dlllCb gub~rnIJ,
Przedmieście), tudzież na rynkach, placach, oraz
nie możemy zatem pr7,edstawlC sClsłegu porowu~ ulicach w środku samego Iilliasta rozchodzących
nia w całć>m znaczeniu tego słowa, Da zasadZIe się z tychże placów. Na wązkich starego miasta
wdz'akże dawl1iejs7.ycL naw\ t danJch, twierd7.~ć ulicach, lataruie nowe nie stoją na słupach, lecz
uum wolno, 'l,e o wieje uieuorównywamy guberlll- mieszczą się na. kroksztynach żelaznych, wbitych
jom ItieleckieJ i radomskiej, w ii:t~rych np. poza·
w mury lmmienic. St,are zaś rewerberowe, spuwiązywane przed 15-tu laty komitety na~zorcze
Szczane latarnie, ustąpiwszy miejsca nowym, poz najbliższych mies:lkllńców złożone, . po kllka~a mnożyły liczbę)atarń, na innych dalszych ulicach,
ście wirrst drogi, somym szarwarkJeID odrabIa:
lub ustawione zostały tam, gdzie dotą.d żadnego
uym, w jednym powiecie i roku przygotowywac Oświetlenia nie było-i w d. 7 Lstopadn, pierwsv.y
zdołały.
raz rozwidniły nif::CO tyle lat panująca grube
Jak zaś ID!\. sie u nas sLosuliek dróg bitych do ciemności .
ogólnej przestrzeni gul amii i liczby ludnoś.ci,
Stare miasto i dwie g?6wne ulice z poprzecznidość będzie przytoczyć, że wypada u n~s l1Iecami, łączące je ze stacyją kolei żelaznej, obecnie
spełlla mila 7.wirówki ua milę kwadratową, t.J. tyle,
ile w Belgii jest 'Otosunkowo dróg żelaznythj dość odł!owiednio do potrzeby Sił oświetlane. Nie '
można. tegu powiedzieć o reszcie ulic ze staremi
odnośnie zas do ludnoRci pr!.Jpada u nas na jedną
rewerbetoWemi latarDlami, jednak i na nich mimilę długOŚCI dróg bitych 313:3 mietlzkańców,
gdy np. V{ Stanach Zjednoczonych Północnej Ame- goc~ się już światła, jako wskazówki ulic i brop.i'łl
ryki na jedną milę dróg żeLIt&nych przypada jadących i idących, od zetkni~ć szkodliwych. Zyczyć tylko wypada, 8by światło w nich nie tak
mieszkańców 4560.
prędko gas.to.
Kosztu zn6w pr~eci \'\'nie utrzylU:i\uia naszy.ch
Wogóle nowych latarrl przybyło 60, dawnyctl
skromnych komunikacyj, niepodobna za odpOWIebyło 40, razem mamy w calem mieścio latarń
dni do ich ilości uważać. Jeżeli bowiem przypomnimy sobie, że \vyd..ltkl na teu cel wyllosiły rs. 100, które mi oświetlają s;~ główniejsze place i 3l
ulic, tak, że teraz tylko 9 ulic najmniej zaludnio93401 kop. 44, która to sumu., że nie obejmUje
nych
i na krańcach samego miasta położonych,
bynajmniej opłaty szarwarkowej, przez zarządy
jest bez żadnego oświetlenia.
gmin poblerauej, a do połowy podatku drogowePrz(~d kilku jeszczo Jaty, zarząd miasta starał
go skarbowego sięgającej, dodawszy więc z tego
się
usilnie o zuprowadzeuie gazowego oświetlenia
źródła choćby tylko nawet 40000 rR. (), wypa·
dnie, że na 1419 wiorst ogólnej długości dróg wedle wyrobionego projektu o 150 płomieniach
ga.zowych-obliczuno nawet, że wyrażona ilość pło
{~go i II-go rtędu w 1'. lb75 wydatki wynOSiły
mieni kosztować będzie rocznie 2,500 rubli.
rs, 133401 kop. 44 czyli po rs. 94 kop. 1 w prze
Że jeJnak wł'aścIciele domów deklarow;lli się
ci~ciu na wiorstę. Odtrąciwszy zaś nawet na 17
na
małą, ilość płomieni gazowych do oświetlania
wiorst nowowybudowanych dróg po rs. 2000 ~a
swych domów i tlklepów, przedsiębiorcy, po obliwiorst~ czyli 1'8. 34000, pozostała suma wydatkow
czeniu kosztów zaprowadzenia tu fabryki gazu i
wyniesie jeszC7.e na :vvil.lrstę ~o rs. ,~O, I~?p. SO,
wyrabiania
go, nie mając dostatecznej rękOjmI w
przyczćm, nie zapominając l o llleUjęteJ sClsle, alp,
nader poważnej ilości dni szarwarkowych odra~ nielicznych zamówieniach. nie chcieli się podj'lć
bianych ręczuie i spr~ężaJem, trudno D1.e by? wykonania projektu nie zapewniającego im od powiedll:!.'go dochodu i z tej przyczyny dobre chęci
przer.onanym, że ludlwsc na l'7.ecz kOilluOlkacYJ
zarządu miasta spełzły na niczem ..
ponosi nie małe ciężary.
. .
lidy jedllak wzrost miasta i po większająca sili)
Opłaty szarwarkowe wyn()SZI~ w przecJęclU nIl.
ciągle jego ludność, domagały się koniecznie odkażdą głowli) po kopiejek siedemnaście i pót
powiedniejszego oŚwJetleOJIl., zajęto sili) energicz(oJ Sprawozdania urz. do we nie wspo!ninają o opbc.ie .~zar
nie powilJkszeniem liczby latarń naftowych i w
warkowej uiszczanej na ręce WÓjtów g'lIlln - '.vysokosc Jej zarezultacie znacznie polepszono poprzedni stan
tem podajemy w przybliżeniu tylko, z porównania prywatnych
rzerzy. ~ależy mieć 1Ill.dzieję, :le z czasem samo
kwitów na obie opłaty skarbową i gminnI.!.
miasto UZD,l. potrzelJę wprowadzenia gazu, który
bezwąlpienia taniej wypadać będzie, chociażby
nawet sztuczne, obecno podnoszenie cen nafty ra.
cyjonnlnemu w przyszłości uległo obniżeniu.
Jeden jednakże z mieszkańców niebardzo, w
= Pewną rodzinę, w bardzo nieszczęśliwem dzisiejszych warunkach, cieszy się zap'~wne z popołożeniu znajdując~ się, polecamy pamięci litowi~kszenia liczby latarń, codzieuną przynoszących
ściwych ludzi. P. G. przeslał na rzec/. jeJ 1'5, 2.
mu stl'at~-t. j, przedsiębiorca oświetlenia miasta
sążnie,

WIADOMOS~ MIEJSCOWE I ZOKOLIC.

-1W,nagrodzenie bowiem pobierane przez niego,
wynosi podobno 7,78 kopiejek za każdą dawDlli i
10,5 za katdlll nową latarnię, gdy tymczasem
koszt w pi e rw~7.yl:h wynosił uiemal po 8 1/a kop.,
W drugich zaś po 11 kop. za jednonocue oświe
tlenie-licząc w to naftę, obsługę , szkła i pOpl't\·
w~ lamp. a. dziś pny podwyższonej jeszcze cenie
uafty i różnica na niekorzyść wyższą być musi.
OOZOR KOŚCIELNY. Z upływem zwykłego
sześcioletniego okresu, na jaki bywają powolywawane u nas dozotY kościelne, odbyły się w b. m.
nowe wybory W parafii piotrkowskiej. W dniu
naznaczonym na wybory parafijanie, szczególniej
z miasta nader nielicznie się zebrali, - co, bądź
co blldź, jest, co najmniej, dowodem obojętnośc!
dla spraw najbliższych. Gkosujl\cych, wllCzaj/łc I
tych, którly si~ następnych dni 2.głosili było: z
wiosek lO~-z miasta tylko 94-razem 20.3, któr,.y na członków dozoru kościelnego parafii p~otr
kowskiej powołali: p. p. dr-a A. Strzyżowsklego
(146 gł.), J. Gampfa .(146 gł.), W.l. Zalesk~ego
(124 gł.), Bł. OlszewskIego (93 gł.) l Kubaiskiego
(78 gł.); ci zaś z pomi~dzy siebie na pre~esa dozQr\! kościelnego wybrali p. A. Strzy7.owskiego.
Przy głosowaniu, odbywającem siEj} w sali miejscowego magistratu, ~e smutkiem zauważyć można było, że ani jeden z wyborców wiejskich uie
umiał podpisać swego nazwiska, z miejskieh też
pr~edmieściowych wielu było niepiśmiennych.
Z powodu tych wyborów pozwolimy sobie ~ę
jeszcze uczynić uwagEj}, że w wybranym gronu~
wszyscy członkowie są; z liczby posiadaczy nieruchomości miejskich, a ludność wiejska żadnego
niema przedstawiciela, gdy przeciw!lie we wszelkiej repfezentacyi byłoby do źyczema! aby wszystkie ~ródłowe j~j (;zEj}ści miały swóJ głos zapewniony.
Niechcemy zaś znów przypuszczać, by posiadac.ze
większej własności, jakkolwiek na wyborach meobecni, już
samem i przyjęcia udziaŁu w trudąch parafijalnych zrzec si~ byli mieli.
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KORESPONDENCYJE TYGODNIA.
Z Grabic!!.
Zadość czyniąc we~waniu redakcyi Tygodnia,
przesyłam kilka słów o dokonanem u mnie dre ,
no)Vaniu i skutkach, jakie już wywołać zdołało, z
gorlJicem życzenięm, by one panów braci po płu
gu tło przedsi~braJlia racyjonalnych ulepszeń zachęcić mogły.
Roboty drenarskie prowądzi w Grabicy" W spół
ka melijol'acyi gruntów-Swi~cicki i Hornowski"
(Warszawa Marszałkowska Nr. 24). Koszt wydrenowani/l morgi nl). 4 stopy przeciętnej gł~bokości wy·

nosi:
1. Niwelacyja w kwadraty 5-ciopr~towe i plan
robót (przy większych
przestrzeniacb) od morgi
nowopolskiej. . . . . rs.
2. Wykopanie rowków,
załotenie rurek (własnych
wspólki), zasypanie, wymurowanie studni (z materyjału
właściciela)
od
morgi po .
. rs.
ra2;elll
Do tego nr.loiy dodać
wyą"tki ci/łż:!ce na właści
cielu, a mianowicie:
Drobne wydatki, ja,k: cegła i wap~o do studni, furmanki do rozw07.enia rur,
bzullady do zabezpieczenią wylotów, na morgę około
. . . • .
Koszt wykopania rowów
odpływowych rozliczony na
JDorglJ około. . . . . rs.
Zwiezienie rur (jak u
mnie z Kociszewa lub Piotrkowa, dokąd współka dostarcza rur ze swej głównej
fabryki w Mosznach pod
Pruszkowem) przecięciowo
na morgę . • . . . . rs.

2

31
. rs.33

. k.80

2 k. 70

rs. 4 k. 50
Koszt wydrAnowania morgi WyDOli witc razem. • • . .

• rs. 37 k. 50

Współka ()bowiązuje się przyŁem wszelkie poprawki swoich robót, które si~ okaż!} potrzebne
w ciąg~ jednego roku, uskutecznić bez wynagrodzenia. Ze termin poręczenia roczny jest wystarczają
cy, o tern wiem z doświadczenia, gdyż błąd popeł
niony przy zakładaniu rur, po pierwszym obfitym
deszczu, a w ostatecznym razie na wiosnę, mokrości t)- i grzęzkościlł gruntu koniecznie zdradzić ~ię
musi . Dreny, które zwyci~ ... ko przejdą jesienną, zimową i wiosenną próbę, są z pewności~ dobrze założone, i jeżeli materyjał użyty na rurki był dobry,
wypalenie ich należyte, a wyloty ciągle czysto utrzymywane, jestem przekonany, że przez długie bardzo
lata z korzyścil! funkcyjonować powinny.
Roboty drenarskie można prowadzić dwojakim
sposobem: administracyjnie, to jest swemi rurami,
swymi robotnikami' i pod własnym nadzorem, lub
też oddać wykonanie wentrepryzę. Pierwszy sposób jest może nieco tańszy-mówię nieco, gdyż ani
go nie próbowałem, ani próbować myślę, a to dla
następującycb powodów: 1) z obawy kosztownych
poprawek, gdyby robota została niedokładnie wykonaną; 2) dla niezmiernej trudności dobrego dopIlnowania robotników, chyba że właściciel sam lub inny
rozumny i sumienny człowiek (ni.e Maciek karbowy), nieodstępnie pilnować b~zie zakładania drenów. Powtarzam nieodstępnie, gdyż kilka. godzin
nieobecności dozorującego, w niektórych peryjodach roboty, dużo niedokładności ukryć może, a to
później bardzo drogo kosztuje.
U mnie inżynier nieodstwnie zawsze pilno \' ał robót około za.kładlJ.nia rurek; wszystkie dna rowów
sprawdzał instrumentem niwelacyjnym, czy niema
błędu w wykopaniu; nast~pnie (mHoo, że każdą rurkę
robotnik sprawdza libelllli, która musi okazywać żą
dany spadek ua stopie) przechodził po szeregu uło
żonych rur, aby się przekonać, czy się która pod
nog!! nie usuwa, coby było ważnym bł~d e m . Taki
dozór może zapewnić tylko rozumny i honorowy
człowiek-półśrodki w pilnowaniu nie wystarczają.
. Mimo taki ~j akuratności i pra~ie pedanteryi,
Jeszcze mog~ Sl~ trafić błędy (co mestety i u mn ie
miąło miejsce) a to z dwóch przyczyn, lOianowicie:
jeżeli rowki kopill się, a nast~pnie dreny zakładaj a
w ruchomym plynącym mułku piaszczystym, robota
zaś musi być na termin. siewu wylwllcWDII; gdy nićrna
czasu czekać z polem i ciiłg1e pOl'rawiać rowki bezustannie płynl\cym piaskiem. zanoszone; w takim
razie zakładać trzeba jak można, ale skutki stlJid
złe. Najwlaściwiej więc z gruntem takim czekać
do skwarnego lata lub suchej jesieni, bo inaczej w
sposób zadawalający, przy zwyczajnych środkach
i kosztach, roboty dokonać ruemożna. Pow tóre,
gdy między dwoma. rzędami rurek trafi s ię na biją
ce źródło, któr3 następnie p/ynie równolegle do
kieru nku tychże rurek, W tych wypadbch trzeba
koniecznie robić poprawki, które często bywaj !):
droższe od pierwotnej roboty. :Po~rawki takie musi
prowadzący drenowanie administracyjnym sposobem, wykonać wlasnym kosztem;- gdy tymczasem
współka. obowiązana jest sama onych dopełnić, i
to jest jednym bodźcem więcej do dobrego wykonania robót. Bodziec ten jednak dla współki, o której
piszę, jest zupełnie drug orz~dnego stanowiska. Ludzie tak uczciwi i wysoko wyksztaJcelli, nie potrzebują postrachu uszczerbku materyjalnego, aby
swych zobowiązań sumiennie dopełniać, i rzeczywiście z zadania swego wywil\zuj ą: si~ prawdZIwie po
obywatelsku: rachunki podajlł moźliwie niskie, a
wszelkie kwestyj e bywają l'ozs!!dzane za wspólną
zgodą i słuszne żądania właściciela natychmiast zaspakajają. Mimo to dochodZił mi~ z różnych stron
zapytania, że "podobno drenowanie w Grabicy jest
dokonywane bez uprzedniego zrobienia planów ni ..
welacyjnych i prOjektów robót". Mił'y Boże! kto
też mógł rozpuścić plotkę, mogącą, co prawda, tylko
wcale nieznających się na robotach drenarskich w
bł'ąd wprowadzić, a,liche dać wyobrażenie o uzdolnieniu kierujących robotami i o przezorności podpisanego, że pozwala podobne płodzić błędy. Wieść
ta jest chyba puszczona !ze złą wollł, szkodzenia
uczciwie pracującym ludziom i ala tego uważam za
właściwe udzielić odpowiednie objaśnienie.
Roboty niwelacyjne i projekty wykonał u mnie
na przestrzeni 300 mórg n. p_ z kwadl'atowaniem
5·ciopr«;)towem, w r.1874, ówczesny in~ynier współ
ki p. Tomasz Janowski, nb. prawdziwy inżynier, bo
ukouczył z cblubnym patentem jedną z najpierwszych w szkół Europie, szkoł~ dróg i mostów w Paryżu. Część projektów (gdy później zmieniłem mo·
j~ żądanie, co do grupy pól mających być razem dl e·

nowanemi) przerabiali pp. Józef i Czesław Homo"
scy prawdziwi inżynierowie, pierwszy ze szko ły
centfalnej w Paryżu, drugi z Gandawy.
.
W 6rabicy współka wykończyła dotąd roboty na
przeRtrz~ni 90-ciu morgów, - aroboty są wykonan o
w.yborme. T~gorocznej, tak mokrej jesieni, gd..,.,by
me. , dreny, me byłbym ~ógł więcej jak połowi
zasIewów dokvnać w czaSIe właściwym. Hola niedrenowane zdążyłem zasiać przed deszczami a na
drenach, mimo cią~łJ c~ ~eszczów, było z~peJ'nie
sucho, do tego stopIlla, ze Jeden, a nawet pół dnia.
pogody" doz.,!alało z całlJi sw(\bodą użyć brony do
pokrYCIa zas,le.wu. T~m, sposobem siew,Y ukończy.
łem z łatwosclą na dZHm 20 września.
Tyle o tecbnicznej stronie dl'enowania- Nier?l~ikomfliuż i to prze~zytać łlloże było za nudnoj 1'01mko",", z~ś, c~clłcyc~ S!IJ poinIromować bliżej, ustnie
lub pl~ml.e~nle,.:z nalwIlJksZlli pnyjemnością objaśnię,
nadmlelllaHc przJtem, ~e dalsze roboty drenarskie
w: ,~l'a~icy rozpoczną si~ z wiosną, a wtedy najlePIPJ kazdy, żyCll!cy sobIe tego, może się na gruncie
z robotami obznajomić.
Terazje~zcze słó~ko? rezultatach. Rok bieżący dl a
c~!ego kr~Ju straszme Dleu~odzcł.jnr" u mnie szcl.ególDleJ dał SIę we znakI. WlOsna pozna zimna i mokra, potem d~iesięć tygodni suszy be; kroplI jedn ej
deszczu, koncu długotrwale ~lewy. Słowem, gorzej
wymarzyc trudno. Przy ta.klCh tatalnvch warunkach, rezultaty były np. następuj~ce: z 14 mórg niedl'enowanych 22 kopy jęczmienia; w równych zaś warun.
kach, narównym {Jognoju, z 14 mórg drenowanych
20 kóp jęczmienia i 34 i pól kopy owsa. Rachunek
wi~c przedstawi siIJ taki:
I) 22 kopy słomy jęczmie!lnej z pola
niedl'enowanego, kopa po rs. 4 .... rs. 88
60 1/'J korca j~czmienia , po 28/ .
kor. z kopy, po rs, 4 .•.... .. .• .. rs. 242
Sprzęt z 14 mórg niedrenowanych wart razem .• . . . , .....• .. .. . . . .... rs. 330
II) 20 kóp słomy j~czmiennej z 14
Il
mórg pola drenowanego, po 4
1's. za kopę· ....• . ........... . .. rs. 80
55 korcy jęczmIenia, po 23/ , korca
z kopy, po rs. 4, ...•..........• _rs. 220
34 1/ 2 kóp słomy owsianej, po
rs. 4 za kopę· -. . ...........•.• 1'S. 138
(J8 korcy o WS8, pa Z Korce z k;:O'
py, po rs. 2. KOp. "lO za Korzec ..•.. rs. l'i$\)k,~\)
Sprzęt z 14 mórg drenowanych
razem wart .•.•..•..•...••. _......• rs. 624 k.30
Przewyżka na korzyś~ pola drenowanego rs. 294
kop 30, czyli na morgę przeszło rs. 21, a i e na
drenowanie ·morgi wydano po rs. 371/~, te przeto
w pierwszym roku daŁy 56%. Buraki lejtewlckie,
mimo ciągłej suszy, a st~ nieprzyjmowani~L się
flanców, wydały jednak 131 korcy z morgi i to z
pola, które przed drenowaniem dla swej mokrości
było prawie nieużytkilim. Ziemniaki, na. przeci ętnej
mordze niedrenowanej (nb. wszędzie w warunkach
dobrych), wydały nader lichy rezultat, 41 korcy
miary gorzelnianej. Z przeci~tnej morgi drenowanej wydały także nader licho, bo po 52 korce, co
jest rzadkim na drenach nieurodzajem. Przewy żka
11 korcy, sprzedana do fabryki syropu (po stn1ceniu furmanki) po . rs. 1 za korzec, czyni jednak
29% ,-tojest nieco wi~cej jak zwykli brać nasi jc.
dyni protektorowie rolrlictwa. l 'ak jes t, jedyni
niestety, mówię to nie z ironiją, ale z żalem węż
kim nad tem bi8dnem matefJjalnie i moralnie gnę
bionem rolnictwem większej własności. Ziemia na
SZ f eksploatowatla, a niezasilanIl odpowiednio) nie
dla nieuctwa lub niedbalstwa (jak piszą reform ato·
rowie, .znający wieś i stosunki rolne z wyciecze k du
Czerniakowa lub dv pierwszej budki), ale dla r.i ęż
kiej biedy. Opodatkowanie większćj własncści coraz wyższe, a niel'ównomierne z opodatkowaniem
własności drobnej,~ stósunKi służebnościowe llajfa·
tal niej kr~pujące wszelką r'lłiżność do post~p ll ~
seryj a lat nieurodzajnych - zaczynaj ą, co pm v. Ja
nużyć walczą.eych na wyłomie ziemian. Zacbę iy do
wytrwania. nie wzbudzą zapewne ani bałamut n e a
szumne artykuły o świetnych zyskacb, jukie dajt' gorzelnia,-ani też zjad1i we słówka i pseudodowcipy \\
niektórych pismach pflryjodycznych przeCiwko
rolnikom miotane, z gorliwościlłi godną-szl a
chetniejszej, a głównie cqstszej sprawy. Dzi wny
to objaw, że na te smutne satyry, nigdy prawie nikt
i ziemian nie odpowiadaj objaśnię go jednak w ni ewielu słowach Łem : że znamy żródło, które zasyca piszących te paszkwile (zwykle z całąskromności~ wcalp.
niepodpisane) i potrafimy niem Iogardzać jak un
to zasługuje. Nie brak na.m ani argumentów, aui

v:

,
-8może Zad/H ~ci d \'\:llki 111l l4ij'ro.- ale walktt \C t.4t·
·-irnl ~::enl1ierlłl l>li go,Jności' r ISZej osobiFtPj L.) Il.dal' t.h:~ l' ("'L;i ,It~;, wit' pożytku }11'zyllęsi
z,loiil' l J:H1Cl ilil t'allwta l , hrze lIspo~olJić nikogo
liie jl."I\tli
~ielb wiesZl'z .L razem człnwillk szlir,
chetny, l"i\,~ 11 te l'rym?'y: "Łatwo widzie(: niedo·;tatki, a trllJ o zuloty. Jeśli tliJ, obrazie je::,!. pluJOit
(~7~1.rn<l, albo w obrazie dziura-, tedy lail.t głllpi potl'/.eZ(~ jp, alo zftlety obrazu widzi tylku 7.n'LWC:l.,
i ,adzie do ·'r7.Y, si!dząc, zaczynają od dobn!i stroIIY". Ot,1) sbwa. mądre; któl'e radziłbym panom
e1ormatQrODl często odczytywać. Nam :-:aś przystlJi nie "al 'lit n~ pióra w celu wzajemuego potępiama lIlu/ch
waratw naszego spółec?,ństwa
le praca wyk", (l·ln l zUJH(ll'a. walka o byt, clopól,i ;ił starc l'
Uniesivn
wYł,isanieIll' tego, co mi d .• wno niL
sercu leża,t o. naCHIll do mlltel'l'i, () której pll:W,Ć
'.n.czą,leIlI. POl\le ktoś mr>źe; ki dy dreny daj:l tak
~wietue rJl'o ~entr, to mOŻIUl, na \l;e pożyczyć, iL dre·
nować! Nie jednak! Towurzystwo 1.reo15 towe Zl'l.lhlło
dla rolnictwa co m"gło- ualc'iy mu I>,ę wdzięcz
nosć kraju i chwała ulespotyb- ale chiś pmwie
wSJ'.yl:ltkHl majątki są niem ubłożune, i z lego źró·
rHa czerp/H: juz nie .mo~na. Pożyczki hipoteczue
prywatne wysdy prawie ze zwyczaJll a i te , )i:.ku uie
amortyzujące olę,

me

tego celno RUtki

d~tją

posłużyłyby

dogodnie do

tjJko 'cliy!:"ki bUi'd /o krótkotel'l\llUOW e, (I lithwie i ll,em,~ mowy - bo to
bezwarunkowe a szyb~ie wJl.l,cie się z mienia.
Więc dotąd niema żródb, 1. którego rolnik mógł·
by raciąguą.ć pożyczkę dłng,.• tenuinOi\ 1ł, uiskoprocentową i' 11lOl'tyZl1jf!lcą się,
na ta kważną 1 0lAacaj,}c<); l;' mehjoracyją g1 11lt wą.! Tak jest-uotąrl nJeJ:H& je:;zcze! Po ŚWit' ;ie jedD:lk iutlc::ej się
"zieje . I ak na przy kła ct: We Frnl1(yi, gdzie, nawiasem Irówiąc, obecnie podatek gruuto"y jest o
70 ll,ilijo)ó,' franków llizszy jak poclc.za:;; wielkiej
-, cwolucyi rząd uznl!ł ,;a stósowne wypożyczać
żą.dająeyu tll'enOWallla swoich gruntów, odpowiednie
~ ny, anol'tyzujące się w przeciągu długich htL
~. 1 an~UhLl!y.ia przyte.lI prosta: żądasz zjazdu n, grunt Jllżyniera rządowego dla zrobiellia
niwel cyi, pl'ujekt/w j kosztotysów dl'en,ll'skkh nie pł ca,.cDil;, gd 'Ż urzęduik taki płatny z miui
:"I'crst,u l lllictw,\ (władz)' opiekuilel.ej, znalwj
l"J",

l

h·'

piekI),

II .

l:OŚCl.

In

n,luci, • J,rÓl'yciJ l ollJlCL WO u n:1)e oŻąl\/l., ,\Ui l rz),jnmje mate JJalueJ ~rz.eC/,·

~llJer, wykończyws::y więc Opfll'at,

oddaje
które, )-'0 pll):o7umieulU się z
U111llstre" ~karbu, kredyt zatwierdzają i na·
tychmiasl możesz roLoty rnzpoczynać,-i siebie i
kraj wz b1t:· t',\Ć, 0to jeden ze śroilkó w, któ~e Francyj
pozwoliłj }lO strasznych klęska(:h zapłacić [) mi iijardów, a. oouk tego l'oz}yjnąć śWJetnie przemysł
i bandel i zaćmić świat cały potęg-ą swej żywo
tności i logactwil.- tym glownie' sposubem, że najważuiejsl~ tego7. bogact.w~t dźwignia rolnictwo,
była ~a",ze opieką, rzącu otoezona.-W Iudyjaeh
znów np.:ząd l:wglelski wydał na zapobieżenie klę~ce
głodowej w roku 18ti6 (iwa milijtHly fUll. st.. 1,
mimo t o zasUw, jedna trzee;a część dotkui~tej
g:Od6lIl Udllości, wym~da. W roku 1870 rZ<1<1 w
t<\kimie iVYłHldlm wydat 5 milijOnÓW fun. st. i organizacyJ'! p Jmocy tak enel'gwznie urządził, że
tjlko H: oBob 1Jmarło rzeezywiście z głodu. Ol·
brzyrui eduflk kapitał 7 nllJljonów fuutów przepadł bv.powrotnie.
Wkrót<'e też lord Salisbury,
Illinil!ter osad, z8:t.&da.t od rządu olbrzymiej sumy
14 l1;HiJ ÓW fuutó~v.' jako pOiJ'~zki ?ługoterDU
JlowG),
ortyzująeel Slę, maJi1cPJ byc nżytą na
~,;lp)"oW' zeUIL w lndyj tleh mezbędllet w tamecznym liiHICIe il'ygaeyi. Wniosek teu parlament
więk lOki!} 3; 4 prqjął. (;ześ(\ rozumnym i ,dachctu)"m ill/żom! Roboty rozpoczęto niebawemho w Alglll ud calelldM groecas n~J.;ich rzecty się
IIle odkla il, i:)kuLek przeszedł najśmlelsztl llud"ie.li), & p. ~ , Taylor, komisu!'!. rz~d.(jwy, w l'aporc;e
swoim oojaśnlf, I>C na. FQlaciJ lrygowany~h sprzęt
z akra I ~u WYUiÓdł l :zOO fUD ...,-t:en:l więe za to
ZU?i6 ubymaua }JlIkrj Ja koszt nujdl'oższej iryg'i
l:yl. dwa T(~Zy U,'Jblńazej ;,nś 8 razy .. \V &tyczuiu
Ui4 r"b zalauo 100000 akrów-l od tego Cl>tlSU
roboty łll:'3Lępuj'l 87,) b 0, a gdy z )gtan-ą ukończo
ne - W!~1Il0 głodu ~,lżegllt\lIe M.:it,H.ie ua zawsze.
Mllijouy rlą,uowe wrócą z procentan 1i do kas, :oJ:
j,LÓl',I'ch \ofj'szły. zbogaciwszy w SW('j tlOdl'Óży kra;
,
ł ' ,
I:
~
l II1JeSz nnco\V a zarazem zasłową slwrb pailstwa
od PÓllQS:t1Dirt cliUĆ l'z.adkiclt nle l laczn] dl i IJezpO\Vlot!~dl wyd:tth:lw, '
'
r!;,~d ~)llwm!l. hity, o He so~ie przypominam,
l~tól'f~ z roJlllków zaproponownJ zdrenowaniu pa-

wla

t

ZOili,

i moczarów powyżeJ Piotrkowa położo
300 mórg. (li:), 7.asilenia i ~m.vcia
wonne] I'Jlekl pil'trkowski;',1 ;';trawy. Artykuł. na·
pisall'y przez rolnikR. śmi/łl·pg,) dotykać tajemnic
jni.yuler"ldeJ hydy, o których profanom (a za
takłeb rolników hUl'tflID się uważa)-toż to zbro·
dUI:·d U~tl'a krytyka l;;l'0tkała też artykuł. VZiH
mogę poou bezimiennemu krytykowi oświadcr.yć,
i.e rura 4-r0caJowil, odbieraJą.ca wodę z ] 4 mórg
i lo nie móezarów, ale pól ornych, daje U11 wioa If,) do 4,0 gfl,1'llcy wody na minutę. przez miesię·
ey dwa, w lecie suehem naturalnie daleko Illnirj,
ate zawsze .WU mórg dałoby dosyć wody, wprawdzifl
l.je na zrohieme 8trawy rzeką spławną, ale z pe·
WIłt1ścią na należyte jej op.łukanie. Zamienienie
przytem tylu Ilieużytków pod samem miastem na
pola urodz<Jjnó\, miałoby także ZIlHCZllfl: ekonomiczną donios, lość, a kosztowałoby tylko około
11000 rB. Nota bene- cofam moją propozyoyją,
jeieli p;3Ząl_y wówczas miał na myśll dl'eno wanie
tak wykonywane, jak mi się. zdal'zyło widzieć
Pl'!.J OS\18<1,I-11' LI p6wn-ej szosy, przy takiej bowiem
robocie 'wody pójdzie ma.ło, albo nic, i to przez
pierwsze tyll,o lata, gdyż niebawem rurki zamu-

stwisk
nych.

rackie (PliJtr ChmietoUlski) , Wzrost l rozw6j armij stalych
w Europie (Leopold Winkt/lT). Zasady 'ralmu!l.u (Pipt'J"
Chmielowski). Za króla Olbrachta _. !po~'ieść T, T. Je::a
Hprawy bieżące (.Jacek Soplica). Roimaitoś<'i, Najnowsze
dzicla zagraniczne.

około

liĆ S1ę muszą.
Kiedy jut jesteśmy
llością nadmienić, żo

,~'fE"ElJ.lU

zeszyt X za m, pai.dziernik r, b. zawiera
Ojqiec StanisIa,va Augusta - c d. (Klemens
](ulltecki). l'ieśń Swiętojaitsb o sobótce (dr. 1lllma1'kicwiczl,
P~strzelo}na-powi ość Wilijama Black'a (przel. Mf!1','ljja Fa·
lei/ska!, Maraiu Matuszewicz jako pamiętnikarz (W. Spaso/I·!c~). O zjawiskach ruchu u roślin (dr. Edwa1'd Stl'asOU'l".'Iel'), Hckobo-przez Felicyjana. Wschód lJlu~ulmański ..1.,
Jablo'loWslcz'j. Przeg·j 'lU TUchu spoleczncg'o (Er{~zm P#tZ) ,
Kronika miesięczna (A.lcksander 6łowacki).
co następuje:

.~ iW'r 3...0\. k'f, g'azeta tuatra lna, obejmująca prócz :. [;ctególów dotyczącyoh
sceny i sztuk ,pięknych,
zal'az~u. rozmaite lviallomosci bióąoe z lcraju i zagraJriey l oJ.cl.nek. or~.Z ogloszenia - wychodzi codziennie nic wl/łączaJąc
medztcl l .1wi" /, kOSl.tule m~znie rs. 6, kwartalllić 'l'S. l
kop, 50, Billro j'r:dakcyi Ul':l,~ kanto?' gloWli1J i cksped!!cl/ja
II" Warszawie przy uJ. Krakowskie Przedmieście pod Nr, 44~
11. ,[5) w paraclI nr, St. Potockiegr.

-
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BiUi"O .Uli Iizukającycilll lłl'BCY w Warszawie
ulica .)lowo-Zielna (z Kl'olcw,kiej) Nr. 1064 E, mieszka~
llla. 11'. 6,
POSadYj Ka.ll~aku- dydaci

DZIAŁ

musl!:ę z przyjf'nprowadz~ca z Piotrkowa
do Kalisza, jest bardw staranmc utrzymywaną,
Ozyby jedllak niewolno zl.llieś6 prośby, aby dla
uwieńczenia dzieła, UWOlllioiiO nas od satysfakcyi

na szose,

I

1. Techniczny . . . . . . . . . , I
W tćj liczbie iniyniel'Ów cywilnych ,
iniynierów mechaników,
2. HandlOWy." , . , . . . . . .
3. Rolny . . . . . . . . • . , .
w tej liczbie rządzców, . . • . .
ekonomów i pisarzy żonaty('h. .
"nieżonatych ,
"
ogrodników żonatych. . • . .
"
uieionatych....
praktykantów, • . . . .
.
4, Nallkowy
...,'.....
w tej liczbie nauczycieli prywatnych
h
.
"
"
kOrepetl'torow(wWarsz.lj
O. Ogolny.
. . . . , . . . . ,.

Jące

20

122
8

143
11
166
71
ugniat:1oia nasypywanego przy Ilaprawach w je49
sieni i ua wiosnę szabru, naszemi wozami i bl'yczkac..
IDl, z wielkim bólem co prawd.a krzyżów, lJsuciem
50
31
kół i kulawieniem koni pol'ączouej. O na~". ilO,
15
25
truduo, tl'l:eba i to pI":',el;ierpieć. ależ przecie jest
dla zwierząt towar7.ystwo opll'ki, ono powinno
62
34
swoidJ prlltegowanych zasłonić od rozmyślnie
31
53
sprowadzanej kulawizlJy. Szosa ui1r.ywa się ukończo
7
251
I
ną i do uzytku publicznego się ocldflh gdy jest należycie walt"em żelaznym ugniel!iou<t i met niemul I
B~uro . zazna~za brak kandydatów na następne posady:
W dZlale n dwóch guwernerów do konwersacyi frang.faQ,lwść klepiska. S.lyszalem od lud7.i jeżdżących
cuskiej na prowincyją,
po świecie, że podobno na SZOSifl piotrkowslw-ka. . NB .. 13itll'o uprasza pp. Pracodawców, którzy obsadzili
hskiej stoją, gdzieś wc wsiach dwa wielkie walce,
JUz zaplsane ~lfzez nich w biurze posady, jako też pp. Pranabyte z fanu.usz6w sz:,rwark\lwych. Dawniej, zaco IVIllkó w, ktorzy znaleźli zajęcie bez pośrednictwa biura, o
J1auesla!lłe Btósowueg-o zawiadomienia.
l\tZ
po ich umieszczeniu IlU, zbyt Mllgi spoczynek, był?: uich jaki~ uż}'tek, bo kobiety wiejskie
stra&zyły nimi s\\·~ ~zęsw niesforną d,:ieciarui~ HENRYK JUNGOWSK=
dziś i cizi clakl z ty m widokiem się oswoiły '
wal'toby WHaC dziaJ,ttność tych walców z moralb. asesor prokuratory!, mianowany Adwokatem
uego na m"terYJlLlne pole przenieść i to jab. najprZYSięgłym 1 p. o. Obrońcy Prokuratoryi przy sądzie
rycblej!
oltręgowym petrokowskim, zamieszkał w domu W.
Drogi boc;me są w fati:llnem zaniedbaulu, a szar- Gampfa pod Nr. :2 przy placu Mikołajewskim (Stawarki Jesiel.lue i ~\ lOsellne pr . . . wie nigdzIe prz 'z
ry Rynek). Prlly~mujG sprawy do wszystkich iuwójtów nie zuzytkowywane . .Mostki stanowią prawdzi- \lt\l.ncvj sądowych.
(6-4)
we samoló,y!", gdy.ż jedue ::q 7gniłe i załamują
się pJd końmi lllne lepsze, JH~ drogach przez
niektóre u ary w LJPrządku utrzymywanych, czasem jadą.cy wieczorelll lu~ noell! chłopek z cała mieszka przy placu po-bernardyńskim obok restauracyi p. 8kibińskiego. Przyjmuje od 8-9 raskrzętnością zabiera. ze sobą 030 furę, a takich 1110:
no i od 2-4 popołudniu.
(3--2)
stowuiczych 1lader truullU UjlUIU\,:tĆ. Je ieonym mallltwromwojsk zltwdzięcz:.l.my, że zmuszono
opieszałych Jo natychmiast"Jw\'g.) ~reparowania
lU ostków i :~asypauia gJ'ównycb uziul' po drogach.
POl,roCNIK ADWOKATA PRZYSIĘGŁEGO
.Mostki jako tako naprawiono; co do dzilll'-zdani"
warsmwski~!g-o sądu okręgoweg'o, zamieszkal w Warszawie
widać były pudzieloue, które z. nich lIZni~Ć za wana :I'lomackzem Nr. 9 rniesz. Nr. 18, Przyjmuje sprawy cywilżuiejsztl, które ~a potl.rzędne? Otóź więc,tlIe zrelJcrone l hYIDlJ~~lne uo wszystkich instancyj sądowl'eh, oraa do
wuuo żadnych i 7.ostuł'y po sta.nmu-Okl'0PllB.
departarucl1low kasaCyjnych rządząceg'o senatu, będąe już
pl'aktyczlllc z nowowpTowadzonem sądownictwem dobrze oOpo\vi,I(i ~\no mi, że IJ1'Zed laty, gdy wujsko
beznany. ~~adto udziela porady w interesach prowadzon)'ch
maszerował, kolo ja klej wioski, której sołtys zuw cc,arstwle, l'rzYJliluJe klijent.ów od g'od, 8 do 10 zraUl\ i
ujpdbd kazflć rnostkl n a.prll W ;ć i ten pud koómi
oJ. 4. do G ,P0poludJliu. Interesanci z prowincyi zgłaszający
się załamywilł, sułtysa wołano, po ojcowsku oblja('~), a
Slę h,;toll'lIle, rychłą odpowieJi otrzymywać będą.
(6-·6)
ze ściany Jego stodoły mostek naprędce układ,wo.
»A la.. gnf'rl'o-comme a la gu ;lTe
Nasuwa się
jednak uWD.ga: źe o\\i sułtysi II przeciw dach mogli
nie wie<.l!.ićć a formuluje na strategice się nie
zuah, gdy z,-,pominah o rzeczy tak ważnej, jak zabezpieczenie tyłu.
'przyjmując od. J paździeruika r. b. I" ..a-: ~
Tyle na. dzisiaj >1<) •
"'łłeCcz,''''li~ I ~hieliznę dallni!lką I ~
J. Jlaultgiewicz.
IUfJl',ką [la cenach jlrzy~t'{pnych, polecam si~ Łaskawym

-

DOKTOR FAJANS

.MARCELI BOGUCKI

U

,

OGt~;SZEN

wzg'lędom SZ:lJlOW!Hlj Public7.llOści. Mieszk:lllie moje'w dOlJlu
]J. Lallga prz) u. Moskiewskićj \llvkowskie Przcdmic,Jciej w I)'

M6wiąc \\ yi!:uj
miałem na roy~li

\) pożyczkach 'l'ówarzystwa Kredytowetyjj(Q zwyczajne poiyczld, zwykle przego,
dewszyslkiem lIa spłatę uawniejszych cięzarów llypoteCzJly ch
oorac/uw. Projekt uiycia rCZOl'wo!"cgo kal,italu Towarzystwa na pożyczki roelijoracyjnc· jest uotąd pl'zociei prujektem jeuyuie, l,tórego urzeczywistnienia tem g-uręcćj prag·uą6
llale~y, lO juk wiadulllo, jesteśmy na tym punkcie cięi.ką
dotkni(fCi niemv\'ą-b!uszllie więc obawiać się woźlla, b) ratunek nic PI'?pr.ClU zapó;i,oo - bo umarłemu i kauzidlo uie
pOlno;'c,
0)

Jicruie

!la pl·awo.
(6-.1)

8ąznie
s;~

I

.

E. I,i!!lol!'ł'!!il"a.

opalowe karpino"re

do sprzedania w dobrach Byki. razom 300 lub
częściowo.
(3-2)

~~

I:.J.''W'i'' r.u.!zyt 45 z tlnia 1 listopada r. b, r.awićl'a na'ii.ęl.ujl\ce artl kuly: IBI"_L ~1>i'ieQ ,H~ ","u. \\ sp1':Lwic u ..
padających posiadlości tiClflsl;ich \., 1 ,'rj~ulU!ll ia mur"
(Adolf Smol'o:oltsk1'/ Z)gruUilt h~tlko\':ski, sluuyjllln Jite~

A.

l'l!:~

.Test uo sprzedania n01U piętr(,wy mllrow:llly
Nr, 54 przy rogu Jl.Ijkolajewskieg·o Placu (NolVcg~

Rynku) i

ll,

1I1o.kielVskiej (Bykowskiego Przedmieścia), Ilie
obecnie lJl'abowieckiej. Bliź~y.e szczcg'óly

gdy~ ZoręoiH)-. 11
lt w!a~cicielkj.

(i! - J)

-&-

~~~~~II ~~~
~~

~ ł

pod

R)'dn", Zmiana toli. WzajcllIna usluga. Stawa
prawdy. W skladzie futer. Na poddaszu. Rada.
~ l ł
sta
",I
Tresć: Na czasio (Baptu ). Nos i latarnia. ~ I
~ł'I Echa telegramy, depesze. }'Iajątck albo imię (ElIlcsen). IL :
~ Zając i Żaby (Eks-Bocian). Orkiestra bez kapelml- ,;vJ
\
~ strza. (Fantazyj. Trzy psy (Kleme"$ Jtmo$za).
~ I ł

Schle · ger & Margoll-li"
"SIn
przy ulicy Czerniakowskiej Nr. 96 nowy

~Il

Prenumerata kwartalna -Nynosi: 1 k
r,o. ~
)fł W Warszawie. . . . . . • . . rs.
op, ~
vt
~ N~ prowincyi z przesylką po <.:ztową· r~ . 2.
X6
,

~

~
~

!

~
ciąg powieści ~
Koledzy szkolni.
~

~
~

~

111
I(

fili

~
~

PAW-LA de KOeli'!"

wyszedl zeszyt XXIX i zawiera dals7y

•

~

Skład Główny

Cena zeszytu:
w Warszawie. . . . . .
kop. 1ó.
dla prenumeratorów Kolców..
kop. 10.
z przesyłką pocztową . . . .
kop. 17}.
dla prenumeratorów Kolców.
kop. 12i,
Prenumerata na "KOLCE" i powieści "KOCK'A'~
przyjmuje się w Warszawie w kantorze redakcyl
"Kolców" przy ulicy Niecalej pod Nr. 12, oraz we
wszyskich księgarniach,

Marszałkowskiej

przy ulicy

Nr. 79, warszawie.

)

Ma honor podać do wiadomości Publicznćj, iż prócz bogatego wyboru wszelkiego rodzaju mebli POllOjowych, od najskromniejszych do nąjwykwintnlejszych,-przygotowala na. sezon leuli. róźne meble ogrodowe, jako
to: ławki. 8tollkl, fotele. krze8ła, altan)' i t. d. Dodaje również, iż nabywszy przypadkowo ugranicą po tanich cenach bardzo znaczna. partyją tot dl i krze.el na stalowych sprężynach, z jednej z Jajlepszych fabryk paryzkich, już to czarno laherowanych ze zlotą ornamentacyją i zlotemi stl'ejfami, już imitujących
trzcinę i odznaczających się wo~óle gustem, tflfl! c~ cią, elegancyj~ i prawdziwa. praktycznością, jest w możuości
sprzedawać takowe po bardzo przystępnej cenie.-O czelll Szanowna Publiczność na miejscu przekonać się może.

U,,·aga. NaJ.Jadem i drukiem ć~lyksandra Paje\\"~kiego wydawcy "KOLCOW"
XI
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najzDlczlliejllemi olejarniami cesarst..,.a korzystne kOlltrakty o ci~lll i

I

łll

'IOj'I{fc:1Iq

OLEJU LNIANEGO
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oraz
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pokostu wyborowego

~ Tylko wrogowie wlasnego .humoru, a tem sa- ~
mem i zdrowia, nie prenumeruJ~ Po,,'~eśel . p,,'."' ła
de Kock'a, wychodzących w WarszaWIe u PaJew.skIego,
przy ulicy Nieealej pod Nr. 12.

s(ayiajll mi~..,. możności spnedaW'ania tych artykuIó..,. p. nader al_kicia cen.eb, o CZ&JIł mim la,p;clIyt lIiniejizen SZ&nOWnll Public;mość pc wiadolllić
z uszanowaniem

Fabryka Hydrauliczna

IWll~nITDCnm~n
pod

f

~
~

'" WAR8Z.4.WIE

(F. 3-3)
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SKLAD GLÓWNY WYROBÓW
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JCa

tli)

O'li61 bą VĄ "M'
Y 'lidf1 H a6 L nU' fSa A~ '"0
oL."
J..,'

'\Q 'ri\ V

R1 V

Niźej

podpisana, z dniem 10 sierp~ia r. b. o"verzyl~ w
Petrokowie przy iJ.. Pocztowej w domu HorowJc7.R
w officynie Pracownią "'okien dłUlllllkldl l
bleli!&u)' o ezem ma honoI' uwiadomić JW. i WW. Panie-i polecić się ich względom.
mieście

Ma'ruja Uchaliska.

Posiada znakomity zapas okuó do d.rzwi i okien, zllnall.ów I Illpręt, .. do <ln..-1, ~ Zł \IłUII6 clec,-ola'D)'t:f.,
~(:;) ,,,elocYI,etlów d:decin •• )cb, 11 0tł'UlUentó'" do u."y"ali., satrzalkł 11o
d"znJ, kł.,dek, " '"rebów o.tro~ar• .kłcJI i t. p., po cenach przystępnych
(F. !6-4)

~ ~ ~ .. ioł,·wałych, łuse'l ŻeJlłlllł7cJ• • ~I.d,..~,e'.,
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drukarn F. Belchatowskiflgo
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przy n. Dlugiilj :Nr. 580 w Warszawie

egzystujący od J 1807 roku,
posiada znaczne zapasy ",in f .. ancuzkich biały c h i
czerwonych, tak orl'g'inalllych w butell,ach sprowadzanych,
jakotei w okseftach i tu ściągan y ch; " 'in. JlhlzlU'ó u
l!ikle, reń8kie, 8zlłlUpaśll!lkie; wiou rUaderę
wprost z pierwszej ręki z wyspy Madery sprowadzane.
Nadto przez COI'c,czno i osobiste zakupy na Węgrzech posiada znaczny dobór n·i .. nę:;icl';ikłcJI, od lekkich zielelliaków, do ó" i 6.0. pudowych IIlaślaczó,,,, które
sprzedaje po prąstępnych cenach na beczki, garnce i butelki,-ruII'y 'lIngiell!lkic.' ; al'Rki biaIe; stare 140niaJd ł ślin on'iee; likiel')' zagraniczne; I.o.· .. e ..
angielski w butelkach sprowadzany i bcczkami tu ściągany.
Dla dogodności osób kupuj~cych wino beczkami lub okseftami, podejmuje się złe",.nia na butelki z opakowaniem
i oustawą, g'waralltując za dobroć i czystość towaru. - .Mając od wielu lat stósullki handlowe z pierwszymi domami
zagl'anicą, podcjUluje się komisow'o 8pl.·0",alh:ania żą
danych win z zagranicy podług prób i życzenia, za małą
prowizyj~. Dla PP. Handlujących Pl'zy taniej i rzetelnej
obsludze, ustępuje się stósowny rabat. - Tenże handel posiada "· "Ią~zlllą tillu'zedaż Ekl!łtrl\kto l'ilodow .. "o (Malzt..xtrakt) z browaru anglika Edwarda M. Hall'a
w Warszawie, który w dobroci swojej przewyższa wszelkie
tego rodzaju el!strakty z zagranicy sprowadzane.
(F. 16-2)
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SKLEP "rIEJSKl.
Zarząd

IiJkJepu wlt>J!łkJeI'O zawiadamia niniejszem Szanownyeh mieszkańców miasta i ołolicy, że z d. l
października r. b. otworzyl 8kład wę",la kandenIle&(0 przy stacyi towarowej w Petrokowie. Dla ulatwieDia zamówień pozaprowadzane zostaly książki obstal11llkowe
we wszystkich halldlach win, cukierniach i glówniejszych
s],Jepach . kantor zaś glóW'ny zamówień w 8klepie wlt>J8kh... Za dobroć, rzetelną i miarę zarząd poręcza.
Węgiel 'p.owadzany będzie w najlepszym gatuuku z kopaiii
krajowych i zagraniczllych- Ceua najmoiliwiej nhka-nadto
furmanki do składu należące rozwozić będą węgiel codziellnie po mieście w cclu detalicznej sprzedaży.
'(3-3)
J. Ozerejda.

---------------------Petrokowie,

)J;OSBO.l8110 IJ;eHSJpoJj).

BM~GR"CYJA CH~OPSK\

obraz dramatyczny ludowy w 5-u ak~h lwień
czony na ostatnim konkursie krakowslim
napisal
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HANDEL WIN

I

W WARSZAWIE, ul. Miodowa Nr. 482 (6) w domu W-go Mrozowskieg.o. ~(:~~

,
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(10-6)

Warszawie ulica Królewska .Nr. 41

~ Ci}~~~~~~~~~~~~~~~~~':;.

Ulica Cicha przy Tamce Nr, 2843 (6).
Przyjmuje zamówienia, wykonywa, sprzedaje i u- Ił!
rządza-tak" Warszawie jako tei w Cesarstwie i Kró· lłJ
lestwie: ',,"odociąKl i zlewy z .kompletnóm u- ~
rządzeniem
WaUerklo_e')' l'óznych systemów, ~
POIUI_}' , najrozmaitszych konstrukcyj, !'!i'odlli~ 1".1
lłJ murowane i drewniane: Śwldro"e rohot)' róz- ~
lI'Il nych średnic i glębokości, "'ika,,,kl pożarne i ~
oO'rodowe Dreny anA;lell!lkłe różnej średltic Y ,:2!
o~az roboty dfCImskie i inne w . zakres hydrauliki ~
; wchodząco-tudzieżwszelkiegorodzaJll re'Jerac)·Je. ~

i

W

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

firm~:;

8. MIZERSKI

Bernard DekIel'

WŁ.

L. ANCZYC.

Utwór ten dzielnego pióra, cieszący się bezprzvLlailem powodzeniem na scenach polskich, dotyka bardzo w.iIij sprawy, trapiącej ludnoś,~ Galicyi i W. Ks. Poznańskie g>o Zywiol ludowy, odtworzouy ze znajomością niQPd>p lita, ludu, odgry\~a. tu rolę pierwszorzędną i na jego Ue rzgl"y W&
się smutny dramat, który w 87tuce Auc7.yca przewi} się w
mnóstwo scen i sytuacyj pełnych barwy i życił. lierws zy
to dramat ludowy w naszej literaturze, a jak to lUll,la hytyka, dramat celujący wyborem przedmIotu, :GT'vot :ością l
al tystyclnem wykończeniem .

C E N A:

w Warszawie • . . . . . . . • kolo 40.
z przesyłką na prowincyją i do cesarstw~ koJ. 50.

[JIuWJ~~~~

W

lUU(![l)~~~~~

przez TISS01' A.
Tissol, autor dzieZa p, t. "Podróż da krainy Dilij.riów".
malujd w świeżo wydanej pracy stan Niemiec pc wojli! oitl mieeko-francuzkiej. Spisuje więc spostrzeżenia cZyliohl w
poJróży po Niemczech, dotyka pohtyki zewu?r7.nej I \\' 0wnętrznej, obyczajów, handlu, przemysłu, oświlty l ogóle tego wszystkiego, co jest objawem życia nardu ~wy:ięz
ców. Krytyka przyzna/a Tissot'a pogl:J,dom bo:stronlh ~c I
gruntowność, kryjącą się zręcznie pod powabna, Isłol ą dowcipu i opowiadania prowadzonego z francu2tą werw,\ l
elegancyją. Nawet niemcy przyznali, że Jakkdwiel obraz
Tissot'a maI owaDy jest tu i owdzie pendzlem w ~!ci lilie za·
"'ym, jest pomimo to prawdziwym i wiernie PTzeu,ta1l'ia
dzisiejszy stan ich kraju.
Cena: rs. 1 za całe dzieło. Kosztów prze~nl żąda
jący

nie

ponoszą.

Adres: Józef Unger, Nowolipki JV'!

~.

(1-3)

Bedaktor

Wydawca

Antoni

Porę

j,

