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Ogłoszenia.

Prenumerata w miejscu.

za 1 razowe po kop. 7 za wiersz
petitu lub za jego miejsce.
za. 2-6 razowe po kop. 4 za.
wiersz.
za. 7-10 razowe po kop. 3 za
wiersz.
Cena ogłoszeń na pierwszej stro·
nicy podwójna.
Reklamy po 10 kop. za wiersz
petitu.
iJena ogłoszeń zagranicznych pl>
10 kop. od wien;za.

. rs. 3 kop. półrocznie . • • r8 l kop. 50
kwartalnie. . . rs. - kop. 75
Za odnoszenie do domu kwart:dnie kop. 10.
Cena pojedynllzego numeru
kop. 7 i pół.
z przesyłk~:
rocznie . . . . rs. 4 kop. 40
półrocznie • . . rs. 2 kop. 20
kWlLl'talnie. . . rs. l kop. 10
rocznie "

Biuro Redakcyi i ekspedycyja główna, w domu W-go .Micheisona
obok Magistratu. - Ogłoszenia przymują: Redakcyj a, obiedwie
księgarnie w Petrokowie, oraz po zagranicami guberni petroko,~skiej wyłą.cznie agentura "R:jchman i Jj'rendlcr" w vVarszawic.
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Lekcyje ruskiego

Prenumerate przyjmują w Petrokowie Biuro RedakcYi i obie księgarnie. w Cz~·
stochowie "Nowa księgarnia"-prócz tego.
w Czestochowie W. Zieliilski
w Łasku
W. Grass.
w Łodzi
» Janiszewski Leopold
w Be,'tzinie
" Janiszewski Stan.
w Brzezinach
"Krzemieniew,ski JUl. 1 w Rad~msku »Ruszkow~~i ~razm.
w Dąbrowie
» Tomaszewski J.
w RaWie
» SzewlodzlllSkl.
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ilfam 7.aszczyt zawiallomić szanowną publiczność
00 do ~-go.
miasta tutejszego i ukolic, ii od dnia 1 liJlC<l 1', b. w
§ 2. Zadaniem ajentur będzie ułatwienie
domu Flatan (dawniej I). 'Yolgeru1lta) obok }llacu !\Iadwóch ryjskiego otworzylam
stawają.cym zawi:fzania bezpośrednich HO-

języka,

dwa razy tygOllniowo, życzy sobie pobierać
cudzoziem ców. Reflektanci znający dokładnie język
l1iemiecki raczą składać oferty w Redakcyi niniejszego pisma.
(1-1)

SZ'VALNI~ BIELIZNY
MĘZKIEJ,

Aniela Schumann.

DAMSKIEJ, DZIECINNEJ

i wogóle wykonywam "'szystko to, co w zakres tal.owej wchodzi; a mając spl'o\Vaozon:], umyślnie na
'Yłllścicielka j·abJ·yki . kwiatów w mieście ten cel z ,,'al'szall'y uzdolnioną pomocnicę i sama bę
Petrokowie" Pl'zy ulicy Pocztowej, w uomu IV. Gie- dąc znpełnie kompetentną, za doskonale wykoilCzenie
gużyilsldego, za'Jpatrzyła się w świeże nlo(lele ; lImiarkowaną cellg poręczam.
j liwiaty na, zimowy sezon, a także przyj\3-1)
Z. G.l'ubowska.
muje pióra, do farby i fl'yzowauia.
(3-2)
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Węgiel kamienny
całe

zamawiać można

kostkowy i gruby mt
wagony
w księgarni J?, .J~drzejewicza,
niane loco Dąbl'owa.

Ceny kopal
(7-4)
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ZUIJełnie świeże,

lisy, jedwabiem kryte,
do sprze~ !lania za llrzyst~pną cenę. Wiadoml)ść u W-ej Bo·
rrA.~ huszewicz, w domu W, Kamockiego, aleja Aleksfln(3-3)

w llPeŁrokowie."
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Oryginalne amerykańskie MASZYNY DO SZYCIA
S I NGERA nabyć można w KSIĘGARNI F. JĘDRZE
JEWICZA w "Petrokowie" na wypłaty PO RS. 1 TYGODNIOWO.
(10-5)

AKT SPÓtKI
ZlE,MIAN

PIOTRKOWSKICH,

Co do 2-go. Pzejście z gospodarstwa zbożowego
na pastewne mu,i ltyć poprzedzone epoką gospodarstwa zbożow~go z usilnym żywieniem i1lwentarza;
gdj zaś ta metoda w tym samym stopniu podnosi
gospodarstwo zboźowe, w jakim ułatwia przejście
do paste\'mego systematu, tę wiQc ziemianom zalecić należy.

Dele~acyja

.zgromauzeniu

wrbl'~na

na zeszłorocznem
Ziemian piotrko\vskich (*)

~elem rozwiązania pytań-

°

Co do 3-go. Ponieważ ubezpieczenia ogniowe w
mnlej Jicznem kole na wzajemności epartem, przedstawiają ryzyko zbyt wielkie, należy więc dążyć
do połączenie sig w gruJlę, która ubezpieczając się
I',lzem wjednem :;r, instniejących Towarzystw ogniowych i d()starczając pewną gwal'ancyję pod wzglę
ilem dobom członków, mogłaby wyjednać lepsze
warunki 011 Towarzystwa ogniowego, a nadto w
całości albo w część poręczałaby sobie wzajemnie
wynagrodzenie za tę cz~ść ryzyka, jaką Towarzystwa pozostawiają na ryzyl,o ubezpieczonych.

Czy jest potl'zebnem i możliwem założenie
zaliczkowo-zhożowej dla gub. piotrkowskiej,
:t jeżeli jest, to w jakim ksztalcie naj korzystniej
lt10źnaby je urzeczywistnić,
20 Czy wobec konkurencyi pszenicy amerykań
skiej przejście gospodarstwa zbożowego na paste'l'l'ne nie jest konieczuością nakazane,
3° Czy nie byłoby pożytecznem utworzenie wzaW urzeczywistnieniu powyższy~h postajemnego poręczenia za klęski losowe pomilldzy zie· nowień delegacyi, mianowicie punktów 1 i
mianami gubel'llii piotrkowskiej:
1

spójki

po wykonanych studyjach,
stępujlłc~j konkluzyi:

Nr. 40.

przyszła

do na-

Co d o l-go, że rozpoczęcie 'dzialali spółkowych
z przyj0ciem solidarnej odIJowiedzialnoŚCi wspólników byłoby w obecnej chwili pl'zedwczcsnem. Należy jednak dla wprowadzenia produeenta w bez·
pośredni stosunek z konsnmentem ustanowić płatne
ajentury w głów:Jych miejscach zbytu gub. piotrkowskiej t. j. w Katowicach i Łodzi.
(*) Delegacyją składali pp: KOl'lleli Romocki prezes
DS-ej, Andrzej Woli! adwokat Pl'zysi!lgły z Warszawy wł. dóbr Cieladz, Zygmunt Płonczyński, wł. dóbr
Lubiatów jako prezydUjący, Felil>:s Stawiski Sędzia
gminny wł. dóbr Rembieszów, Augn8t Wolff wł. dóbr
Regnów, Józef Jeziorauski Radca K-tn 'f. K, Z, wł.
dóbr Byki, Urbanowski Floryjan wł. dóbr Kelllblin
i Stefan Mlo<lowski adw. !ll'zysięgły z Piotrkowa,

sunków z konsumentami przy sprzedaży
produktów rolnych, jak również nabywanie
dla sta wających nasion, maszyn, na['zędzi
l'olni~zych, inwentarzy i wogóle przedmiotów w gogpodarstwie rolnem potl·zcbnych.
§ B. Używanie pośrednictwa ajentu[' bę
clzie prawem przysługującem dla stawają
cycb, lecz bynajmniej obowiązku ich niema
stanowić, tak, że każdemu ze stawajq.cych
służy prawo zbywania swoich p['oduktów
i nabywania towarów bez pośrednictwa ajentur i składania komubądź rachunku.
§ 4. Za zobowiązania przez pośl'ednictwo
ajentur względem osób tl'zecich zaciągane,
stawający odpowiadać będą. każdy za siebie,
według ogólnego prawa. Zadna odpowiedzialność wzajemna stawających jednych za
drugich, ani zbiorowa ani też osobista, z
tytułu stosunków z niniejszego aktu wypływających miejsca mieć nie będzie i niniejszem nlljzupełniej się wyłącza. :
§ 5. Do przedsiębraniu wszystkich czynności
nieodzo\vnych przy ustanowieniu
ajentul', do prowadz'lnia dozoru .i kontroli
nall działaniami ajeritów, wreszcie do innych czynności z wykonaniem § 1 niniejszego aktu ściśle związanych, stawają~y upoważniają: Romualda Pod~za8kiego, Zygmunta Płonczyńskiego i Józefa J eziorllń
skiego. U poważnią nadto w tych samych
rozmiarach trzech z pomiędzy stawających
\Y charakterze zastępców, pL'zeclewszystkiem
na wypadek, gdyby któl'ykolwiek z trzech
pełnomocników czynności sobie powierzonych stale lub czasowo wykonywać nie
mógt. Wezyscy wymienieni pełnomocnicy
i zastępcy otrzymują od stawających U!ll')cowanie zbiorowe i szczegółowe w granicach umowy niniejszej i oświadczają., iż udzielony sobie mandat prq.imują.
§ 6, Na pokrycie kosztów ajentm' oraz
kosztów administracyjnych, stawający, po.
siadający ogólną przestrzeń gruntów ornych
mniejszą. od sześciuset morgów nowopolskich każdy, składają po rs, 25, zaś pozostali stawający, każdy jako posiadający wię
kszą od 600 moq~ów ogólną przestrzeń
gruntów ornych, ezy do jednej czy do kilim jeclnostek hypotecznych należącą, skła
dają po rs.50 do rąk pełnomocników, przy
podpisaniu umowy niniejszej. Taką samą

3-ziemianie piotrkowscy na dniu 1 b. m.
W liczbIe kilkudziesięciu stanąwszy przed
tutejszym rejentem kancelaryi ziemiańskiej opłatę zobowiązują się wnosić stawający
Adolfem Heinriehem, spisali umowę nastę każdorocznie, zawsze w dniu 1 lipca, n. s.
pującej treści:
bez wezwania do rąk pełnomocników, Z:l
pokwitowaniem prywatnem, przez czas trwa*
*
nia umowy niniejszej, który się na lat dwa.
'*
ustanawia
z możnością jego przedłużenia..
§ 1. W celu powiększenia do(~hodów z
produkcyi rolnej, i zmniejszenia ciężarów z N adto, od każdego zlecenia kupna. i sprzedaży, wykonanego przez ajenturę, stawają
tą p.rodu~cyją z\,iązanych, niżej podpisani
cy
obowiązują się uiszczać każdy za siebie,
Z8tmerzuJą:
na rzecz funduszu ~dminist['acyjnego, 1 %
1. CJstanowić ajentury własne na głównych od sumy szacunkowe] nabytych lub sprzepunktach zbytu, gubernii piotrkowskiej.
danych przedmiotów.
11. Dzyskać korzysfniejsze wm'ul/ki dla u§ 7. Prawa? niniejszej umowy dla stabezpieczeń '·Olllych.
wających płynące są czysto osobiste, i z
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tego powodu prawa te nikomu cedow.ttne, Itrzebnem jes.t, aby ,~szysc:r pełnomocni.cy i
ani też w drodze spadku lub daroWIzny zastępcy byh na p08Iedzeme zaproszem, a
wkładu, nabywane być nie mogą. Wkłady przynajmniej trzech było na posiedzeniu
raz złożone zwrotowi nie uleO'ują, przecho- obecnych. Posiedzenia odbywać się będą
dząc bezwarunkowo raz na za~sze na rzecz w Piotrkowie.
funduszu administracyjnego. Nabycie wkła§ 12. No. pierwszem posiedzeniu ogóldu przez tl':eciego, śmierć, upadłość lub nem. wszyEt~ich peł~lOmocn}kó.w i za8tępcó~v
nastąpiona nIezdolność prawna ktlżdego ze wyblOrą. OnI z pomiędzy sIebIe pl'zewodmstawających, nikomu do wkładu raz złożo- czą.cego, który mieć bę dzie stały i zwierznego praw nadeć nie mogą i umarz~ją pm- chni n~dzól' nad biegiem czynności pełno
wa uczestnika, który je złożył, tuk, że fun- rnocnikom powierzonych.
dusz administracyjny będzie w każdej chwili
§ 13. Pełnomocnicy ułożą pomiędzy 1:'0nieodwołalni} własnością pozostałych ucze- bą podział pracy i ustanowią formy prostników, co stanowi warunek główny ni- wadzenl.ia korespondencyi rachunkowości i
niejszej umowy.
kontro l.
§ 8. Stawająey którzyby nie wnieśli w
§ 14. Pełnomocnicy nie mają prawa zaterminie opbty poprzednim artykułem wska- ciągać jakichbą.dź zobowiązalI w imieniu
zancj, odpowiadać będą pro rata parte za zbiorowem sumających, lub w imieniu któszkody i straty wynikające z niedotrzyma- regobądź ze stawających.
nia umów pomiędzy pełnomocnikami a a§ 15. Stawający zwalniah z góry pcł
jentami lub ajenturami zawrzeć się mogą- nomocników i zastępców od wszelkiej oucycb; na pewność zaś złożenia składki w powiedzialności majątkowej z tytułu spraterminie, doręczają, przy podpisaniu niniej- wowanych przez niCA obowiązków. Je5zego aktu, sola weksle na sumę za rok dnakże w razie udowodnionej złej woli lub
przyszły według § 6 niniejszego aktu od wysokiego niedbalstwa, każdy pełnomocnik
każdego z nich przypadającą.
i zastępca odpowiadać będzie za siebie we§ 9. N a równych ze stawającymi pra- dług ogólnego prawa.
wach, do umowy niniejszej przystępować
§ 16. Pełnomocnicy za swoją pracę oraz
mogą inni właściciele ziemscy, o ile będą na zwrot poniesionych wydatków otl'zymyprzez pełnomoclllików przyjęci. Dopuszczo· wać będą rocznie wszyscy o~ółem 2000 rs.,
ny do przystąpienia obowiązany jest zeznać z których rachunku składać nie są obowią
deklaracyję notal'yjalną, że się poddaje w zani i które wedtug własnego uznania mię
zupełności warunkom umowy niniejszej i dzy siebie rozdzielą.
złożyć do rąk pełnomocników wniosek w
§ 17. W każdym roku w miesiącu wrzerozmiarze wskazanym powyżej w § 6. 0- śni u w mieście Piotl'kowie będą. się odbypłata wnoszoną będzie zawsze z góry za wały ogólne zebrania uczestników.
ZadacaIy rok kończący się w najbliższym dniu niem zebrania będzie A) wysłuchać i zmo1 lipca, chociażby przystąpienie wśród roku nitować lub zatwierdzić sp1'awozdanie peł
miało miejsce.
nomocników, dotyczące obrotów i rachunku
§ 10. Zadaniem i atrybucyją pełnomoc- fnnuuszu administracyjnego, B) wysłuchać
ników jest: l-mo oznaczenie liczby ajentów i zadecYllować wnioski pełnomocników a)
i miejsca guzie ajentury mają. być U1'ządzo- co do postąpienia z zaoszczędzoną części!!
ne, 2-do wybór, przyjmowanie i uwalnianie funduszu administI'ac}jnego, b) co do ewenajentów, umówienie się z nimi o warunki, tualnego przedłużenia stosunków niniejszym
oznaczenie im płacy a ewentualnie tan- aktem określonych, c) co do działań przedtjemy lub frratyfikacyi, 3·cio ściąganie wnio- sięwziętych przez pełnomocników celem posków i komisowego od uczestników i pro- parcia grup solidarnością związanych z powadzenie ksiąg kasowych, 4-to prowadzenie między stawiających i celem możliwego pościsłego dozoru i kontroli nad działaniami łączenia grup tych pomiędzy sobą, d) co do
ajentów, ku czemu jak stawający tak i a- zmian w niniejszej umowie niezbędnych.
jenci potrzebnych wiadomości pełnomocni- Wysłucha w końcu ogólne zebranie i przekom dostarczać winni, 5-to załatwianie 0- dyskutuje sprawo zdanie pe~nomocników
stuteczne z wyłączeniem wszelkiej drogi są- dotyczące produkcyi rolnej i handlu zbożo
dowej, wszelkich jakichbądź sporów wy- wego w roku ubiegłym, Przedmioty tu
niknąć mogących pomiędzy ajentem a sta- nie wymienione nie mogą wchodzić pod
wającym, który mu dał zlecenie, 6-to zastę- obrady ogólnego zebranili.
powanie 8tawających w przedmiotach z u§ 18. Decyzyje ogólnego zebrania, pomowy niniejszej płynących przed wszelkie- wzięte większością głosów obecnych uczemi władzami sądowemi i administracyjnemi, stników, będą obo\Tiązu;ą.ce dla wszystkich
co do czego stawający nadają pełnomocni- stawających bez względu na ilość obecnych
kom prawo substytucyi, 7-mo przyjmowanie na zebraniu. U czestnik może udzielić peł
nowych uczestników, 8-0 zbieranie wiado- nomocnictwo jednemu ze stawających do zamości dotyczących handlu zbożowego i wo- stąpienia go na ogólnem zebraniu; jednakże
góle dokładnych statystycznych danych o nikt więccj nad je,dno pełnomocnictwo spraprodukcyi zbożowej, stanie gospodarstw i wować nie może. Ile razy będzie azto o zrniapotrzebach rolnictwa gubCI'nii piotrkowskiej, nę umowy lnb jej przedłużenie potrzebną bę9-0 dostarczanie tych wiadomości stawają- dzie dla ważności uecyzyi obecność, już to
cym, 10-0 składanie coroczne sprawozdania osobista już przez pełnomocnictwo, 3/~ ogólnej
ogólnemu zebraniu stawaj:}cych, 11-0 w mia- liczby stuwających i prosta większość głosów.
rę posiadanych funduszów, założenie fol§ 19. Zebl'ania, Opl'ÓCZ zwyczajnych w
warku doświadczalnego lub urządzenie wy- miesiącu wrześniu, zwołane być mogą w
staw rolniczych, 1::l-0 zawiązywanie sto- każdym czasie na żądanie pełnomocników.
Bunków z grupami z .pomiędzy stawających Pełnomocnicy obowiązani są zwołać ogólne
solidarnie się wiążącemi a rnającemi na celu zebranie, jeżeli tego dziesięciu uczestników
zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw poimiennie zażąda.
dotyczących hodowli inwentarza i przemy§ 20. Ogłoszenia O term mI e ogólnego
sIu rolnego i wyrabianie ula grup tych kre- zebrania czynione będą w "Gazecie Waruytu w instytucyjach kredytowych publi- szawskiej" i "Tygodniu piot.rkow~kim" na
cznych, nie poddając jednak stawających dwQ, tygodnie przed ter;niuem. Zadne innienalezących do grupy, liolidarnej z nią ne zaproszenia miejsca mieć nie będą..
odpowiedzialności.
§ 21. Z na.tury obecnego aktu wynika
§ 11. Pełnomocnicy wykonywać będą że etawający żadnego stowarzyszenia ani
obowiązki swoje kolejno. W wypadkach osoby moralnej nie stanowią, a z tego poważniejszych z których główne w punktach ,vodu żadna firma ani nazwa zbiorowa miejl, ::l, 5, 7, 10 poprzedzającego §-fu stł wska- sca nie znajduje. Biuro pctnomocników nozane, tak pelnomocnicy jak ich zastępcy sić będzie nazwę: "Ajencyja Ziemian Piotrzbierać się będą nu posiedzenie ogólne. kowskich.))
Decyzyje następować będą. w tych zebra§ 22. Umowa niniejsza ekspiruje po uniach prostą większością głosów przez gło- pływie dwóch lat od daty dzisiejszej, jeżeli
sowanie tajne . . Do wniności decyzyi po- ogólne zebranie stawających wcześniej nie
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postanowi o przedłużeniu umowy lub jeżeli
na ogólne zebranie IV dniu l sierpnia 1866
roku w mieście Piot!'kowie, w celu obrad
nad tym przedmiotem, bez osobneO'o wczwania odbyć się mające, nie stawi ~ię oso~iście lub, przez pełnomocnictwo, żąuana
hczba 3/t owczesnych uczestników. W tym
ostatnim wypadku obecni na zebl'aniu bez
wzglgclu lIa ich liczbę postanowią o~tate
c.znie co do rozdziału pozostają,cych w ka~l~ z fli~duszu administracyjnego oszczędn /)
SCI pom:ędzy ówczesnych uczestników, oupowledmo do wkładu każdeO'o, z 08tatnieO'o
'"
o
roku.

Co do II-go.
§ 23. Stuwający zawiązują. jednocześnie
kontrakt wzajemnego pOl'ęczenia za ZWl'nt
C~ęSCl szkód pogorzelowych, ustanawiając w
mm zarząd złożony z tych samych petnomocn.ik~w .i zastępców, którzy tu IV § 5 s~
wymlemem. Wszelkie fundusze wzajemnego pOl'ęczenia administrowane będą w
zupefnej oddzielności od funduszu administracyjnego ajentur.
Zal·zą.d
wzajemnego poręczenia zawrze urnowQ zjednem
z Towarzystw asekuracyjnych, aby przez
ubezpieczenie się w temże cała., bO'ruI);}.. ,
uzyskać korzystniejsze warunki.
Sta wający, mając sobie przedstawioną. deklal'acyję Generalnej Reprezentacyi Towal'zystwa
Jakor z dnia 24 lipca 18841'. co do stosunków z wzajemnem poręczeniem zawrzeć się
mogących, upoważniają zarząd do zawarcia
z Towarzystwem J:1.kOl· stanowczej umowy
na podstawie rzeczonej deklaracyi.
§ 24. Stawający zobowiązują się pła/~ić
do zarządu stowarzyszenia składki od ubezpieczenia w scisłem z~stosowaniu się do taryfy nOL'r.nalnej składek polisowych TowarZy8twa Jakor z roku 1883 (trzecie!ł'o).
§ 25. a) Z opłaconej przez każdego-stowa
rzyszonego składki, zarząd: l-mo przedewszystkiem potrą.ci 15% jako składkę należną wzajemnemu poręczeniu, gdyż to ostatnie na rok jeden pietnaścict (15) procent z szacunku wartości ubezpieczonych,
do ubezpieczenia wzajemneO'o przyjmie, 2-0

wypłaci sktadkę należną T~wal'zystwu .Tuko~'

od .części w:ll'tości u niego ubezpieczoneJ, oblIczoną według deklal'acyi tegoż Towarzystwa z dni:l 24 lipca 1884 roku, 3-0
potqci (5) pięć procent na ZM·Zą.U stowarzyszellin, jego pracę i koszta, 4-to resztę
zaliczy na fundusz rezerwowy wząjemnego
poręczenia, b) gdyby z opłacanych pięciu
procent od składek rocznych nie utworzyła,
się suma 1,800 rubli, to resztę, przy zamknięciu rocznego rachunkIl, stowarzyszeni
obowiązują się dopłacić Zarządowi za jP.go
pracę i koszta.
§ 26. Fundusz rezerwowy służyć będzie
do natychmiastowego zastąpienia stowarzyszonych \V wynagl'odzeniu szkód pogorzelowych. Każdy uszczCL'bek jego będzie przez
stowarzyszonych niezwłocznie pro rata parte zapełniony; stanowi on W każdym roku
własność członków stowarzyszenia n~ zasadach wymienionych w § 7 niniejszego
aktu.
§ 27. Suma brakująca dla wynagrodzeni~
szkód pogorzelowych, po zużyciu rocznej
składki członków, będzie od członków stowarzyszenia pro rata pal·te ściągnięt~. Stowarzy&lzeni zobowiązują się wnosić takową.
niezwłocznie, a Zarząd otrzymuje niniejBzem upoważnienie do egzekwowania jej
odpowiednio do wnoszonych przez każdego
stowarzyszonego skłauek.
§ 28. Jeżeli po zamknięciu rachunku
rocznego fundusz rozerwowy przewyższy
trzy razy wzięt~ roczną skł!l.dkę, to przedewszystkiem z funduszu rozerwowego C&zerpaną. będzie dopłata według § 25 b Za.rzą
dowi naleina, a następnie norma wzajemnego ubezpieczenia będzie podniesioną o
(5) pięć procent, i tak dalej w latach nastę
pnych, czyli. że każde dalsze powiększenie
funduszu rt.'2erwowego o wysokość rocznej
składki, spowoduje przyjmowanie do wz:\-
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jemnego poręczenia pięciu procent więcej
z szacunku wartości ubezpieczonych.
§ 29. Co do pl'zyjęeia członków Zarząd
stanowi na posiedzeniu ogólnelll, według
zasad §§-fów \:) i 11 ninip.jszego akt.u, i według tych samych zasad stanowić będzie o
wystąpieniu, a nawet wykluczeniu ich ze
stowarzyszenia.
§ 30. Stowarzyszeni dozwalają Zarządo.
wi oznaczyć, jaka cZI,!Ść wartości ubezpieczonej pozostaje na wlasnem ryzyku ubezpieczonego w każdym poję.c1ynczym wypac1ku.
§ 31. Umowa niniejsza zawiera się nu.
lat dwa.
§ 32. Staw~jący, co do szczegółów tu
nie wymi~nioDych, zobowiązują. zarząd do
wypracowania instrukcyi, którą. zat-vierdzi
o~61ne zebl'anie uczestników.
§ 33. Zarząd stowarzyszenia ma prawo
od wszelkich członków tegoż stowarzyszel itl. przyj mować ubezpieczenia od daty 0trzymania z Towarzystwa Jakor należytych
szematów i ksią!!" o której to dacie zawiac1omićniezwlocznie stowarzyszonych jest w
obo,~iązk~1.
.,
§ i.!4. Tylko u~zestJ1l?y ajentur m0gą nalcL.e ć do p()r~c:-~Dla wzajemnego,
, U mowa. nHlICJszll? w ty.lu ?xemplarza,cb
.l.e. dnobl:zmlą~~ch spHlan,a,. I ll~ }est st,awaJą:
eych, za~al ta. w d~bl ej WIe , ze, pl zeczy
t n ną przyjętą 1 poc1I.1l8aną. zo s tała.
..i-

Wiadomości Bieżące.
- "\V pią.tek, d, 2G z. m., na dworcu kol e.i owym w Kolusz,kach, w powyocie z Lub oc henka, NA,JJASSIE.JSI t' ANSTWO raczd i przyjmować deputacyje: Piotrkowską.
CZ (~:lt()chowską. i Łódzką. Deputacyja piotrk owska Pl,zybyła z p. Naczelnikiem guberll ii lIa czele; liwi e pozostaŁo ze swemi l)]'e7.y rl (~ n t a1l1i. "tV il1lieniu de pntacyi piotr-

k'o\Y~kiej powitał NAJJAŚNIEJSZYCH
p .A~TSl;\VA ]l, Gubernator chlebem i solą
} J I'Z.\- sto sowne; pl'zemowie,' toż samo uczy-

nil Tll'ezyclent ~m. Łodzi w imieniu de!)uta..
c yi łódzkiej, orazprezyuent mias~.a Częstocil owy w imieniu deputacyi częstochowskiej.
Ta oci'tatnia ofi:.ll'owala nadto N AJJ AŚ~JEJSZY)I PAŃSTWU obraz Matki Boskiej
cz~.~tochowskiej, na widok któl'ego N AJ'JASNIEJSZY J? AN odkrył głowI,!, zbliżył
si ę dot'J, sktonil i ucnlował, co również uc z' niła :N AJJ AŚNIEJSZA PANI.
'XAJJ \S' NIEJSI PAŃ~T1VO raczyli n~~ ....
... oJ
,
stnnie wej ś ć do przyO"otowullej dla nich
saLl, O"dzie ~abawiwszy 'około 10 minut, ra'"
Col'. li - wsiflść nUI)()wrót do wuO'onu i uie.
.,
'"
z w iocz nie pocinO" rU!:izy! z mieisca.
-o

-
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ProjeJtf ~lfkltulilllia tOWl lIfredytow!}cll '1lłiejslficlt

ł'~ ~JlJtW

wywołał w cal'ej prasie żywe zainteresorvaPomięJzy innemi "Gaz. Handl. " po-

n ie.

święciła mu kilka artykułów; w jednym z
nich czyta my:
"Pl'zedewszystkiem nasuwu si!,) pytanie,
czy siły własnego rynku, na które tylko
li c zyć można przy stowarzyszaniu się wła
ści \: i cli nieruchomości danego miasta, będą.
wys tarczające ella ugruntowania instytucyi
kredytu miejskiego? Dalej zachodzi kwestyj a, gdzie i juki znajdą obieg listy zasta wne pojedynczych miast pl'owincyjonalllych? Wreszcie idzie jetzcze o sposób zał a twiania sprawy, wcale nicłatwy, wobec
fonnalności, które się w takich razach jeżą.
Co si ę tyczy pierwszego pytania, to re·
dukuje się ono właściwie do kosztóworganizacyjnych, które l1ie mogą się wydać zbyt
uciążliwemi miastom większym; mniejsze zaś
znalazłyby i w tem naturalnie szkopuł, o
któryby się projekty rozbiły. Ważniejszą
jest spm wa obiegu rynkowego listów prowincyj nnalnych. Z pomiędzy wszystkich
miast Królestwa, z wyjątkiem ·Warsza wy i

Łodzi,

I
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tylko Płock i Kalisz wykazały w dzie; rozprawy te wszakże etawiają. naj"1val'tość domów murowanych wyż- pierw program szkół rzemieślniczych. Daszą nad 2,000,000 rubli.
Wyższą nad mi-jleka to droga; tymczasem istniejłce obecnie
lijcn miały: Częstochowa, Lublin, Piotrków, I warsztaty stoją. bardzo ubogo: jest wiele
Suwałki, Tomaszów i Łomża. Wartość ta- partactwa-a są. i dobrzy rzemieślnicy, któkich że budowli ou 900000-400000 podały: rych Lrak wziętości jednakże zniża na mierZgierz, Kielce, "\Yłoc]a\yek, Radom, Nowo- ny stopień, a z mierności w niepowodzeRadolllsk, Siedlce i Konin. Biorąc to pod niu spycha niżej i niżej. Czyżby dla pouwagę, można przypuścić, że w najlepszym dniesieni:t takich nie było żadnego środka?
wypadku tylko pomienione miasta mają. pra· Początek wszelkich planów na przyszłość
wo spodziewać się większel!0 lub mniejsze- jest związany z tem, co w danej chwili
go powodzenia swych listów na giełdllie i istnieje.
wśród k~ritalistów: Rękojmię bo\~i?m wyJeden z rzemieślników przed niejakim
płacal~osCl stanOWI za.\V sze . zna~zl1leJsza .s~- czasem miał w zamiarze projekt założenia
ma sohd~l'neg? ZObOWląZ~l1l~. Czem 111J1l~J- dla wszystkich rzemiosł balaru. Każdy, W
EZą. będZIe .~go]na .suma }.Istyw danego mla- swoim zawodzie, wyrabia pewien pI'zcdmiot
sta, ,tem J1IZS~~ .1llewątpl1 ~vIe k~rs. wyz~a~ jak najdokladniej: szewc buty, slósarz zacz~ 1111 fi~a,nslscl. To t~z te oi.i:0hcznosC! mek lub klódkę, powroźnik postl'onki i t. d,
tr~eba, Duec na względZIe przy rozwadze włączaj~c IV to: kl',lWCÓW, introligatorów,
Wldokow ~l·zyszryel~. towar~ystw kre(]yto- nawet stolal·z}'. \Y szystkie dosbrczone 0,~ych. Bądz c.o bą ~lz Jednakze, .t.lUszem z(h- kazy, po jeunej lub wil,!cej sztuk (na poJ1I el~, ~vsz:ystkI? mI~ sta gub~rlllJ3lne mogą czą.tek) mogą być wystawione IV bazarze
u~ac, ze lIsty Ich IlIczbyt lllzko będą. o~e- nietylko dla zaprezentowania, ale na 8przemane. Szanse kursowe naprzykład hstow daż 00"61 zaś rzemieślników jest nielnaiJ'
m. Kalis~~ i Płock~ ,Powi?ny, być nawet mo~na ~podziewać eię z atem, że szafy baza~
ko~·.zYii\tUleJsze Ot~ hstow 10dl;lnch, bo. ,~ar- rowe zapelnione zostaną. Na rzecz utrzy~osc domów w. pIerwszych lJ1lastach me .les~ ! mania bazam wypadnie wpmwdzie ustąpić
Jeszcze ,sztnczJ1le ,,:yszrnb():va~l~, ~ stosun~l l pewien procent od ceny, ale miasto i okockOn~ml?Zne tamte~5za choc l1lCSWHiltlle,. n~e lica, swoi i pl'zyjezdni, b ę dą mieli w ka~
nlegnH , Jeu?ak tuklIn p_r7,~wr~)to~11,. na .Jabc żdej .cl~ w!li do o?~jrzeniit cały zas~b sit
są. wyeta \~lOne ~ sp:~u~,tcYJ no pl z0lllyslo- 1'zell1leslIllczych ll1lCJBcowych. SpodZIewać
wych ?511l~kac~ ,.Jak Łodz. Je.d:1Cm sło\~em . się wypada, że gody wyroby nie bl,!ui! stały
o~lp,owledzIU!no~c kredyto\:~ WlęKS~ych mIast niżej od E'prowudzanych z \Vat'dzawy (obuKrole s t~va y~wHJna. obuclzlC ~~uf~l1le 1I ~1 ryn- wic warszawskie, bielizna, hr.waty i t. d.,
ka<!h p)el1lęzny~h l z~pewl1lc lIstom za~t:l- i są spl'zed~wane w sklepach tutejszych), a
wnym ~10to \~-.al1l e ty ll~() 0, "pal'l,! lub kIlka cena nic będzie wyg6rowana, to się ot wo.
1'zy dla zbytu i rozbudzenia ruchu r2ep!'ocentow l1lllSZe od 1'0Wl1l .
._ . _
_
mieślniczego najlepszy i najpewRiejszy spo . - (I '1'~ełlHe9fn"i.acl~ 1,Jl'l!~~'lIlC!l- sób, wpływaj ą.c tem samem na ulepszenie
",~luIlnyc'" llEcl:1) ŁOlllzynslne , Zallll?- i rozszerzel,ic dziatalności warsztatów, Kto
sClł~) artykuł,. w ktol'ego konklu~yl st~Wla wie, czy z czasem, gdy takie lub inne rzeprOJekt, oddająC go pod dysku:3YJ ę pubhcz- mioslo dojdzie rozkwitu, nie będzie możn~
11ą..
','
'"
,
pomyśleć i o 0ustawacb zewnętl·znych. Niech
Rze.llllesll1lcy pl':)wlJ1cYJona~m pow~aaa jednak Bwoje, domowe potrzeby, bę(t~ zas~uszme l:zeczone pIsmo, p~aw~e.ws~ęuzle. w spokojon e, bez obecncgo dowozu, a wpły
~l'ólestwle .są stanem naJml1leJ przedsl ę- nie to niezawodnie na ogólny dobl'Obyt
CZ - miasta,
l)l(),l'~zy.m w l.ntel'esach ~wego zaw?c1u ,
1,10. sC
II,_ ziadneJ" o wspo~uych ustl.o wam.ach,
Na założenie bazdl'u sa- fundusze cechoSIOC ,ac,,! za b ICgac h z b LO.l'oWyC)} I CIlęCl .d o
wc, niewielkie wI)J'awuzie; a.le się znaJ'd~
t,ego-a,rn pos ł ysze,
l
Ć K\..azccn
warsztat,z 111'.
tCl:esa~11l P?trz~b.. wewn ętt'z~ych stOI od- może tacy, co myśli powyższej nie odmódZlell1le,. nUJczęscle,l ubogo, ~le; zachęty dl~ ,yią popal'cia. Poullajemy t.o pod dyskupra,~y me"llel~, WH;?,C p. maJs~~r prowallzl s)'ję publi0zną., prosząc i pl'flSę o wzięcie
?woJ zawór "la.k Bog I~ozwo.h , pl'zepl~ta- w tem czynnego udziatu, Lo gdy projekt
Ją.C kłopoty wzdychame m 1. wyl'zebmem jednomu miastu może okazać mlugę to niena złe czasy. Co, do czelac1.zl, ta krzy~o zawodnie przydf.L się tabe i innym. łV
patr~y na p. maj stra, bo J1l~z~ra~ny, zle każdym razie jest to punkt wyjscia db
pł,acI albo z.arywa, a gay, z mej, kt.ory zac,z- podniesienia zaniedbanego na prowincyi 1'0k
d
b
zwo,ju rz emiosY'.
me. na sWOJą. rę -ę po e.Jl11~wac SIę 1'0 ot,
tab sam z.nowu ~achowllJ~ stosunek, do
t
- IW jJrzed mioc ie 1lUl'flfl '1'olwarsz t a.o.weJ
o b.s ł Ugl. .T a ,~ Się t o W k-o I]w
b
d
d
t
k
'Ił.'ic~1Jvll~ jJożą.(!n.na wielce wkrót.ce zaj80
o l:aca l .Je llO z, ruweg o '? ~arza; J~o.-?D
leme od pokolell1a mczem SIę me wyrużma: może zmiana.
epartament bowiem 1'01ten sum porzą.dek w waraztacie, te sam e ce- nictwu, wystą.pił z projektem: aby m1zielacby zewnętrzne mujstl'u, czeladzi i u;!zni ów, nie zezwoleń na zawią.zywanie towarzystw
a no ... i ta sama nędza!...
rolniczych, pomieścić w utt·ybucJ.jach guMówimy o og6le waraztatów pr{)wincy- bernator6w, be;; potrzeby odwoływania się
jonalnych tak w miastach jak i w miaste- do decyzyi ministeryjum dóbr państwa. Do
czkach: to też nie powinno to mażać tych projektu swego dołączył zarazem departapp. 1113j strów, którzy w zawodzie s woim ment wzór normalnej u stawy podobnych tozagórowali nad równią. poziomu rzemieślni- warzystw. "\Yprowadzcnie w czyn ueparczego, Jakże z tymi? .J est coś wziętości , tamentulnego wniosku, doniosŁe nader dla
nieco nznania z potrzeby, jest przet.o i po- spraw l'olniczych mieć może skutki.
wodzenie względne; ale i tu nie dosyć ou·
Ustawa normalna projektowanych towabytu db. pracy, żeby warsztat o wbsnych rzystw rolniczych ~ubernijalnych, obejmosi.bch mógł si? ?'~zwi.iać, a. wiele natoll~iast wać ma przepisy następując,e: 1) t?w:;u'zymewypłacalnoscl 1 zarywama kundmanow z stwa mog~ urządzać zebrama czł· onld)\v clb
jednej strony, z drugiej zaś wyrzekanin nil roztrzą\lanio. sprn w, dotyczących gospodal'terminową nieakuratność warsztatu. lobie atwa rolnego; 2) celem rozpowszel.lllJlienia
strony mają słuszność za sobą. Rzemieślnik wiadomoś<li fachowych, t.ow:lrzystwa mają
nie posia:da zapasowego nakładu, albo bar- prawo urządzać szkoty rolnicze, wyat:l.wy,
dzo ograniczony, więc pracy swoJ~j dawać konkursy, od<lzyty i t. p.; B) rozpowszechna kredyt nic może; kundmanowi zaś jego niać dzieła l'olnicze i protokóły swoich powpływy nie dopysują..
Godzina opóźnienia siedzeń: 4) dopomag-ać włailciciclom p03ZUz zuplatą, lub dzień chybiony przez maj- kującym robotników i oficyjalistów, oraz
stra, a niezarlowoleaie gotowe; to wyradza sprowadzać maszyny, narzędzia, byclto i naniechęci-ruch warsztatowy truci.
siona; 5) wydawać nagl'Ody jak: meuale i
Czytamy bardzo wiele w pismach o po- nagl'ody w natUL';{e i pieniądzach; G) urzą
trzebie zaprot.egowania przemysłu tll'obne- clzać biblijoteki i zbiol'y pl'z edll1iotó\v 1'01go, jeet zatem i prowincyjonalny na wzglę- I nictwa dotyczących; 7) bżde tow:JL'zyatwo
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może się składać z członków honorowych,
rzeczywistych i korespondentów.
W Cesarstwie funkcyjonuje już 113 towarzystw rolniczych, IV tej liczbie 64 samodzielnych i 29 fiilii.

- Nade"J~ane. W~! 38 "Tygodnia"
slusznie wyrażono wąt,pliwość, czy czusem
jntryga i osobista niechęć nie usiłują wplynąć na .zamknięcie moich jutek IV bazarze,
przy rynku targowym urządzonych. Zkąd
inąd znów mówiono mi, jak,)by się rzeźnicy
skarzyli na wil~oć w moim bazarze, i że
skutkiem tego zamknięcie to uchwalonem
jakoby zostało przez komisyję sanitarną.
Ponieważ poruszona kwestyja interesuje całe n1iasto, upraszam Szanowną Redakcyję
o łaskawe pomieszczenie w "Tygodniu" następnego z mej strony wyjaśnienia, opartego na faktach.
Rzeźnicy z moich jatek nigdy nie mieli
potrzeby żalić się, i nie żalili się, skoro
mnie w liczbie Ul-u zawiadomili rejentalnie, abym się stara t gdzie należy, iżby im
nie wzbraniano nadal moich jatek zajmować, jako najdogodniejsżych dla nich pod
każdym względem. Kto więc wnosił zuża
lenie - jest to pytanie, na które nikt nie
umie odpowiedzieć.
Decyzyja co do zamknięcia moich jatek,
wcale nie została opartą na opinii komisyi
sanitarnej; przeciwnie, jeden z członków tej
komisyi 'N -y doktor S. znalazt je zupełnie
odpowiadającemi warunkom sanitarnym i
potrzebie miasta, zwłaszcza, z powodu U1'Zą
dzeni!l. w nich kanałów wentylacyjnych,
orllZ piwnic, lodowni i pompy w pośrodku
podwórza, czego wszystkiego niema bynajmniej IV jatkach p. Kasparego.-Jatki moje
wystawione zostały przed dwoma laty, na
podstawie zatwierdzonego przez władze
planu; przez te dwa lata władza wcale nie
kwehtyjonowała mi urządzenia rzeczonych
jatek- owszem, pobierata z nich podatki;
jako:i. i sumo prawo nic wzbrania założenia
jatek nawet w domu zwyczajnym, mieszkalnym, tembardziej zaś w bazarze, u·
myślnie za kilkunaście tysięcy rubli na ten
cel wzniesionym. Dlatego to założyłem rekurs od deoyzyi Rządu Gubernijalnego, jaka zapadłej pod niebytność w Piotrkowie
JW. Gubernatora, przytaczając w nim,
:i.e opinija delegatów i decyzyja, oparte zostały li tylko na prostern plśmiennem żąda
niu mojego współzawodnika p. Kasparego
i na jego osobistych zabiegach, nie zaś na
jakichbądź przepisach prawa-co wreszcie
tylko (ld kompetencyi władz sądowych za-
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wą potyczkę dokumentów - prawie nigdy
nie składają takow'ych w komplecie, utrudniając pospiech w działaniu nictylko dyrekcyji szczegółowej, ale i delegatom taksowym. Pamiętać wreszcie powinni i o
tern, że każdy żądający powiększonej pożyczki nie może zalegać w r:ltach; każdy
żą.dają.cy nadto kon wet·syi dotychczasowej
pożyczki na nową (a pru wic wszyscy są w
tej kategoryi), aby uzyskać obecne umorzenie jui po włącznie ;'atę poborową grudniową. r. b. obliczające się, powinien uiścić
z góry i tę ustatnią ratę.
O ile wiemy, wszystkich świeżej daty
przystąpień do Towarzystwa Kred. obliczają tutejsi rejenci około ~OO!..

Zmiany w

B(tlll<:u~

prze<lstawione do
zatwierdzenia
ministeryjum
skarbu. Pan Jan Bel'cikowski, dyrekt(:)r tutejszej filii banku polskiego, przeniesiony
zostaje na takąż posadę do Łodzi; do
Piotrkowa przyjść ma. na tę posadę dotychczasowy kontroler filii częstochowskiej
p. 'Władysław Krajcewicz: miejsce zaŚ kontrolera w tej ostatniej filii ma zająć p.
Rudziński, kontroler z Łodzi. Dotychczasowy dyt'ektor z Łodzi p 'Yichet·t pl·zechodzi do Plocka, na miejsce wychodzą
cego _na emeryturę dyrcktcn·l1. Tyszki. Kasyjer z Łodzi W. Olendorf przechodzi na
po!iadQ takąż do Radomia; z Rndomia kasyjer p. Plocer na kontrolera do Łodzi,
Kassyjet· z Włocławka Starzyński na. kasyjera do Łodzi. Magazyniel'em w Łodzi
pozostaje nadal p. Pomianowski, b. urzędnik
tutejszej filii.

- Zliod:ieje tut~jsi, tak się już uzuchwalili i tak wprawieni są w swe ohydne rzemiosło, ile od nich nawet mieszkań
cy piętr nie widzą się zabezpieczonymi. Jakoż w nocy z 28 na 29 września, przy ul.
Kazaóskiej, wdarli się w domu Piltzet'a na
balkon mieszkania p. Hirsza, zabrali wy·
niesione tam na ohłód mięsiwo i drób, a
nie poprzestn.ją., na tern, drzwiami balkonowemi dostali się do pokoju, zagasili paląe~!
się jeszcze lampę i zabrali kilk", ubrań mę
zkich, na cenę około SO rubli. Gdy jeden
z uczniów śpiących w tym pokoju, przebudzony, zawołał głośno "złodzieje!", ci
zabrawszy rzeczy. zanim starsi powstali,
wyszli na. balkon i spuściwszy się z nie~o
z pakuukiem na ulicę, wnet zniknęli, tak,

że pogoń okazała się bezskuteczną.
Przed kilku tygodniami, w sąsiedni"1 domu spadkobierców Szymańskich. rabusie
dopuścili się dość znacznych kt-adzieży, w
krótkich odstępach czasu, w dwóch lokależeć mogło.
lach partel"Owych, do których wdarłi się w
Po wybudowaniu przezemnie bazaru, nocYi-przed tygodniem zaś złodziej otwowszyscy rzeźnicy niezwłocznie przenieśli rzy! okno od kuchni w ofieynie tegoż domu
się do moich jatek, co dowodzi, że odpo- i kiedy już zaczął pl'zygotowywać dla siebie
wiadały one bez porównania lepiej potrze- zdobycz, na krzvk służą.cej, wymknął się
bie i dogodności mieszkańców, od jatek oknem i spokojnie wyszedł na dziedziniec.
p. Kasprll·ego. W reszcie wolno p. Kaspa- Dotychczas tylko jedna z tych kradzieży
remu konkurować ze mną, byleby tylko wykt-ytą zoatała, przez rewirowego, który
bez intryg lub rażą.cej stronności jego przy· rzeczy zagrabione i zwinięte w węzełku
jaciół. Konkurencyja jest nawet pożyteczną znalazł nazajutrz po spełnionym rabunku
w interesie samych mieszkańców, gdyż sko- ukryte, w zaroślach ogrodu Psal·skich.
ro dziś, dzięki podwójnym jatkom, mięso
jest lepsze i tańsze, to nie ulega wątpliwo
- Honce'l't p. Friemana z~romauzit
ści, że z chwilą zamknięcia moich jatek', ~ e wtorek bal'uzo nieliczna do sali teatralustałaby możność tej konkurencyi, a pu- nej publiczność; Piotrków "bowiem nie jest
bliczność byłaby znów wyzyskiwaną przez miastem zbyt muzykalnem, choć wszystkie
rzeźników w jatkach p_ Kasparego.
pensyjonarki rzeropolenie na. fortepianie u-

Jalc6b Barlenbach.

- Dy','ekcYja :tutejsza Towarzystwa
Kl'. Ziemskiego wyznaczyła juil 50 delegacyj
db dopełnienia taksy podług nowych przepisów. Przyspieszenie następnych zależy wyłącznie od samych interesantów, którzy poloimo wszelkiej łatwości obeznania się z
wymaganiami rzeczonych przepisów (z tomu drukowanego nZbioru praw Tow. Kl'.
ZiLmsk." który kosztuje zaledwie kop. 40),
i pomimo tego, że pismo nasze inform()wało
ju;i, stowarzyszonych o ilości i jakości nie.zbędnie wymaganych przy prośbach o no-
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ważają za najpierwszy swój
obowiązek.
Wyrobić w publiczności gust i zamiłowa
nie do muzyki, mo~loby jeuynie Towarzystwo Muzyczne, gdyby się tu zl~wi~zało.
Gdybyśmy wreszcie mieli w mieście jaki
taki punkt zborny, gdzieby mogło się schodzić miejscowe kółko melomanów-i to już
przyczynićby się mogło do rozwinięcia mu-

zykalnego naozej intelegencyi.

- Z g"oni" adwokatów tutejszych,
dmgi juil w krótkim czasie opuszcza Piotr~
k6w. Przed pam mieaią.cami przeniólilł się
du -Warszawy pan Szucb, dziś znów adwo-

kat Hausbrandt również się tam przeprowadza. Pan H. cieszył się u nas szczel'ą
sympatyją. i prawdziwym szacunkiem,
a.
"Tydzień" traci w nim jednego z najsumienniejszych współpracowników, gdyż pan H.
należy do niewielkiej liczby tych, co wolne
od działalności ocowiązkowej chwile umieją.
pOŚWięllllĆ i innej pracy, skoro uznają jej pużytek i potrzebę.

- P 'r zenie.deni: sędzia tutejszego
sądu p<Jkoju aseso]' kol. von Szulc do ~.
Warsza wy; p. o. sędziego śledczego sekr.
kol. Skuridin z ;) oddziału; p-tu ostrogskiego, do 1 oddziału i do spraw ważniejszych
tutejszego okręgu sądo\'.'ego.
- Oukie'ł'nia p. Li'ldtkego, dawniej
Łaguny
naszem mieście, przeszła w tych
dniach na własność p. Wiistehube, dotych-
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czasowego właściciela
go w Łodzi.

zakładu

cukiernicze-

- JJ7 B 'r :e:inac1t wydarzył się w
dniu 1~ września wypadek przypadkowego
oi1·ncia. Do miejscowego obywatela, jak donOtli "Dziennik Łódzki", p. Białoszewicza.
przyszedł \T interesie osobistym robotnik
jego, nazwiskiem Ppkraut, w wieku 35 bt.
Był to człowiek pracowity i porządny; p.
Biułoszewicz chciuł go poczęstować kieliszkiem wódki i zapytał żonę, wychodzącą.
właśnie z pokoju, ngdzie jest wódka?" Pani
B, wskazała mężowi miejsce, gdzie stały
dwie lub trzy flaszki, mÓ,wiąc: "tam musi
być jeszcze w jednej." W jednej z flaszek
była jeszcze rzeczywiście odrobina. Pan B.
nalał kielisz~k i dał robotnikowi.
Panie,
co to za wódka, takiej jeszcze nie piłem",
odezwat się robotnik i równocześnie osłabł
na całem ciele. Podano mu wody, co jednak nie pomogło-robotnik pomimo pomocy
lekat'skiej zmarł w d wie godziny.
We flaszce znajdował się kwas karbolowy, k~óry jakiś czas przed wypadkiem p.
B. kupIł, celem płukania znnionej ręki.
Zapomniano następnie o tej flaszce, a fatalna pomyłka stata się powodem śmierci
człowieka, który pozostawił żonę i dziecko,
- W N ou'eut-'łltie&cie nad Pilicą,
na korz,Yść pogorzelc~w tego miasteczka,
odbył SIę d. 21 wrześma koncert ama.torski
w połączeniu z zabawą tańcującą. \V
koncet·cie brali udzial': pani l'lL Lesz ....
śpiewaczka, umyślnie na ten wieczór przyb!ła z "\IV arsz~ wy, panna Rus .... z Grój eckIego, pan Jas .... skrzypek obywatel ze wsi
Chociwa i miejscowy doktor p. L. Rz ... Zabawa ta jednak nie dopisała, przyniosła
bowiem dochodu brutto tylko 1501's., do
czego wiele przyczyniła się mała j!lŻ bardzo liczba kuracyj uszów.
- Na 'łnapę poglądową Królestwa Polskiego pani Wójcickiej złożyli w
dalszym c.ią.gu po rs. 5 przedpłaty pp: J.
Gl"Otowskt z Rawy, W. Osikowski i A.. Radzik z Ł.asku, F. Kępiński z Tuszyna. _
Przypommamy, ile przyjmowanie przedpła
ty wkrótce zamykamy, po.,zem cena rzeczonej mapy podniesioną zostanie z rs. 10
na r<:1. 15.
. -

Z.mi:tllY ~~cz(owe.

Z otwarc;em drogi

zela~ueJ. DąbrowskltlJ przecinającej guberuije radomskę I kIelecką, w dotychczasowej organizacyi 110cztuwej .zajdą zmiany, w wieln miejscach bieg poczt i
dowoz korespondencyi zwracające ua iune trakty.
W tym cel'l naczelne zarządy pocztowe w Lubli~ie i. Piotrkowie wypracowały nowy rozkl.:td 110czt
I złozyły pocI zatwierdzenie dej1:trtamentu pocztowego. Przedewszystkiem rueh pasażerski karet po-

cztO\\:y ch .ua. traktach: krakowskim (ocl 'Warszawy
do Kielc) I kIelecko-piotrkowskim (od Kielc do Piotrkowa), a także bieg poczt wózkowych przez Miellhów
do Dąbrowy, z otwarciem drogi żelaznej ustanie. Następujące biura pocztowe hez poczthalteryi skomunikOW:lOe będą pomiędzy sobą: Sulejów z Piotrkowem,
Paradyz z Opocznem, ",Vodzisla" z Jedrzejowem Miechów ze staeyją kolei żelaznej Miechów (Chars;niea)
Sławków ze t:;trzemit'szyeamii IV Brzesku zaś bcc1;~
pJ'zystan:aly poczty idące z Proszowic i Korczyna i
odwrotnie. Natomiast będą: zniesione poezthaJteryje:
w Snlejowie, Paradyzie, W odzisbwiu, Olkuszu Brzesku-::S-owym i Pilicy; zamknięte zaś b~c1ą 7.~lpełllie

rr
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stacyje i ekspedycyje pocztowe w Brodacb, :I.lniowie 'W inien on zachęcać dzieci, aby względem raia złego sposobu mówieni~. W wyżizych
i Podzamczn-Checiilskiem. Jednocześnie będą otwar- tego eo mówi, poufale swoje pytani!;l, i wą. klasach może mieć miejsce ćwiczanie IV
te nowe stacyje ·pocztowe IV Bodzentynie i Łopusznie
Nie obrażać uczniów j::.lzyku łacińskim, z tego jednego względu,
w powiecie kieleckim, oraz Slomnikaeh w powiecie tpliwości czyniły.
mową dUl'l1ną., zapalczyw~, próżną., grubi~ iż
przy nie umieniu innych przypadnie
Miechowskim.
jańską.

SZKOŁY

PIOTRKOWSKIE.
XIII-

Komisy ja Edukacyjna.
(Dalszy
Rozdzinł

XI.

ciąg-patrz

Ni 39).

Naboid~stwo

i

odprawn-

posługi
duchowne. Religija i prawdziwa pobożnośó, będąc zasadą. życia
chrześcijańskiego, a poświęceniem wszystkich cnót, je8t tem samem najistotniejszą
częścią edukacyi. Powinność uczenia religii i wpajania pobo:%ności należy do urzędu

FICY

kaznodziei. Inni członkowie zgromadzenia
akademickiego polIlug okoliczności przekladać uczniom bęlIą. prawdy religii i obowią
zki chrześcijańskie . Co rok PI'zyotwarciu
szkół odprawiać się będzie uroczysta msza
sw. przy śpiewaniu hymnu "Veni creatol',"
a przy zamknięciu "Te Deum." Dni poświę
cone SS. Janowi Kantemu, Kazimierzowi i
Stanisławowi Kostce, jako patronom mło
dzi, obchodzić się będą uroczyście. Co dzień,
o siódmej, będzie illsza studencka. Nauk:'!.
ranna i poobiednia rozpocznie się od modlitwy 7l Veni Spiritus S." Co miesiąc uczniowie spowiadać się mają. Co niedziela
i święto dawaną będzie w gmachu azkolnym dla uczniów dwóch klas niższycb, nauka chrześcijańska, t. j. początki religii i
wykład starego i no'Vego testamentu. Zacząwszy od klasy B-ej, uczniowie winni bywać w dni świąteczne na kazaniach i naukach obl"ześcijańskich, 'w kościele, przez
kaznodzieję głolizonych. W tygodniu zadusznym we wszystkich zgromadzenia ch
odprawiać się ma all11ŻWe/'sa?'z za duszę fundatorów, dobroczyńców i wogóle tych,
którzy się w jakikolwiek sposńb do podniesienia edukacyi kl"ajowej przyŁożyli.
Rozdział XII.
Zaslużem'. Kto wysłu
ży lat 20 w zawodzie nauczycielskim ma
prawo do emerytury i nazywa się zasłużo
nym. Zasłużeni przykładem s\foim, radą,
a w razie potrzeby i czynną. pomocą, mają
być użyteczni w zgromadzeniu, w którem
zostają.. Zasłużonym od wszystkich należeć
będzie cześć i uszanowanie, jako tym, którzy ~iek i siły swoje na publiczną usługę
łożyli.

Rozdział
XIII. Prefekt
bytność rektora zastępować

szkół w niebędzie. Do
prefekta należy rzą.d wewnętrzny szkół llO
do porządku, karności, dozoru w domach

go

przez dyrektorów, oraz uczenia w klasaoh.
Oprócz ostatniego obowiązku, rola dziś
istniejących inspektorów szkolnych najzupełniej odpowiada przeznaczeniu prefektów
z czasów kom. edul>:. Urząd prefekta był
4-roletni; ten tylko mógł być obrany prefektem, kto lat sześć dobrowolnie odsłużył;
później komisyj a prefektów rr.ianowała.
Rozdział XIV. Na2wzyciele. Nauczyciel,
przyjąwszy na siebie dobrowolnie obowią
zek, zabierze się z naj większą. gorliwością
do wypełnienia. go dla dobra ludzkości i
ojczyzny. Uważać siebie będzie jako obywatela służącego ojczyznie w wychowaniu
jej synów. Nauczyciel każdy powinien być
przekonany, że przymioty jego rozumu i
serca wpłyną na rozum i serce uczniów.
Trzeba nauczycielowi jaśnie widzieć rzeczy,
znać grunt człowieka, skłonności, namiętno~
ści, pojętność każdemu wiekowi właśoi,vą,
związek umiejętności ludzkich. TI'zeba być
pobożnym, czułym, spI'awiedliwym, gorliwym o dobro pospe>lite, a szczególnie swo-ich uczniów. Chcąc uczyć młodzież-nau
czyciel ustawicznie sam uczyć się powinien,
czytt1.Ć książki mOI'alne, dzieła dobrych 10f!ików, a szczególnie książki o dobrem uczeniu. Nauczyciel nie powinien nigdy w szkole tego mówić, czego sam jaśnie nie !·ozumic.

Sprawi sobie nauczyciel poważa
nie przez naj ściślejsze zachowanie usta IV
szkolnych. Zjedna sobie przywiązanie, okazując szczerą, przyjacielską, ojcowską. ku
uczniom miłość, nie czczemi sto wy, ale samem postępowaniem, słodko i zosobna napominają,c, o zdrowiu ich mając staranie,
nawiedzając chorych, etc. W sprawach i
kłótniach między uczniami zachodzących,
mieć będzie za obowiązek sumienia i honoru nigdy od prawidła sprawiedliwości nie
odstępować; zapobiegać plotkom. Gdy przyjdzie nieuchronna potrzeba karania, nigdy
nie będzie karał gdy sam, albo ktÓl'y zawinił, jest w gniewie, ile możności starając
się, aby ten, który na karę zasłużył, o winie swojej przeświadczonym został. Kary
nie na przykrościach na ciele zakładać bę
dzie, ale na umartwieniu umysłu, przez umniejszenie szacunkn, skromne poniżenie,
stosując ukaranie do charakteru, czułości i
skłonności młodego.
Ogólnie mówiąc, kiedy się przyczynom zasłużenia na kary bę
dzie zapobiegać, umniejszy się ich potrzeba.
Każdy nauczyciel spisze regesti· swoich
uczniów z wyrażeniem imienia, nazwiska,
lat wieku, lat szkoły i nazwiska dyrektora,
wyznaczy jednego lub dwóch z lepszych
i pilniejszych uczniów, którzy zapisywać
bgd~, nieobecnych w szkole wRpółuczni.
Przyczynę nieobecności badać będzie.i każe im przejść opuszczone lekcyje. Zaden
profesor nie może clawtlć uczniom lekcyj
prywatnych bez zezwolenia rektora, dopóki nie skończy lat 4-ch dobrowolnego uczenia. Te lekcyje nie mogą. być dawane
w domu zgromadzenia, Raz w roku 8zkolnym nauczyciel winien wygotować raport
o uczniach I5woich w miesiącu lipcu i oddać go rektorowi, lub prorektorowi dla
przesłania. go szkole głównej . Względem
książek elemental·nych skreślić może swoje
uwagi i spostrzeżenia i prześle je Towarzystwu do kiliąg elementarnych. Dla skuteczniojszego dopilnowania, aby powinności
nauczycielów zachowane tyły i rząd szkolny należycie pl"Owadzony, skład~ne będą co
miesiąc ?·ady szkolne, na których rektor,
prefekt i nauczyciele zasiadać powinni.
Rozdział XV. Klasy i nanki.
W szkołach mają.cych 6-ciu profesorów, bieg nauk
trwa lat 7. Klasa 5-ta trwać będzie 2 lata. W ezkołach mających mniej niż 6-ciu
profesorów, bieg nauk trwa lat sześć. Le·
kcyje dawane będ:} 2 godziny rano, dwie
po południu. "\V rekreacyje rano tylko
lekcyje dawane będą.. O siódmej, na znak
dzwonkiem •dany, znajdować się powinni
uczniowie w kościele ze swoimi dyrektorami. Po mszy reszta czasu do 8 łożona
będzie na zdanie sprawy z lekcyj deknrionom na to wyznaczonym w niższych klassach. Od 8-10 profesorowie zwyczajni
lekcyj e dawać będą, a po południu od 24. Po tych, nauki języków obcych nastą.pią.
W każdej klasie nauczyciele trzymać się
będą wykładu nauk od komisyi w księgach
elementarnych przepisanego. W wykładzie
nauk trzymać się będą, nauczyciele tego
prawidła, aby nie wykładali rzeczy ogólnych przed szczególnemi, trudniejszych
przed łatwiejszemi, oderwanych przed podpadającemi pod zmysly. Ogólnie każdy nauczyciel starać się ma o to, aby uczniowie
jego więcej na rozum i pojęcie, niżeli na
pamięć uczyli się. W zadawaniu ćwiczeń
piśmiennych mieć bgdzie nauczyciel baczność na to, aby materyje do tych ćwiczeń
były rozsą.dne, do wielu uczniów, okoliczności i do obyczajów zastosowane.
Do wzbudzenia emulacyi w młodzieży
pomoże różnica miejsc według zasługi i popisywania się uczniów.
Uczniowie odtąd w szkołach polskim ję
zykiem mówić będą.. Doświadczenie przekonało, iż mówiąc po łacinie, młodzież nabie-

cZ~lsem

z cuuzoziemcem mówić po łacinie.
nauk w szkołach wydziałowych

Rozkład

był następujący.

laasa l-sza . . Gramatyka i wypisy łacir'l
skie 9 godzin, arytmetyka 6, kalio-rafija 2,
jeogl"afijll nowa ~, nauka moralD!~ L
J{lasa 2-ga. Profesor tej klasy prowadzi
nauki dalej tym samym pol"ządkiem, co w
klasie l-ej, z książek elementarnych, na.
ten cel przepisanych.
Rlasa 3-cia. Profesor wymowy IV 8 godzinach wykłada gramatykę, wypisy z KOl'nclijusza Neposn, listy Cycerona i Pliniusza. Profesor matematyki 2 godziny powtórzenie arytmetyki i 4 godz. geometryi.
Profesor fizyki 2 godziny: histOl'yję naturalną. o ogrodnictwie i 1 godz. wypisy ła
cińskie odnoszą.ce się do ogrodnictwa. Profesor prawa 2 godziny: dzieje assyryjskie i
pel·skie z jeografiją. i 1 godzinę naukę moralną.

RlasCl /f: ·fct. Profesor wymowy-3 godz. na
wypisy z tych autorów, co w poprzedzają
cej klasie i ćwiczenia uczniów w wymowie. Profesor matematyki-4 godziny g90metl'yi i 4 algebl'Y. Profesor fizyki-3 godz.
historyję naturalną o rolnictwie i 3 gorlz.
fizykę. Profesor pra wa-2 godz. dzieje sto.·
rożytne i 1 godz. naukę moralną.
Klasa 5 -ta. Podzielona na pierwszoletnią
i drugoletnią; lekcyje dla obydwóch oddziałów były wspólne.
Profesor wymowy w pierwszym i drugim roku dawał po 3 godziny wypisy z
poetów klasycznych i mowy. Profesor matematyki - w pierwszym roku 4 godz.
geometryi, W drugim 2 godz. algebry i 2
godz. rysunki przeważnie miernicze. Profesor fizy ki - w pierwszym roku 6 godz.
fizyki, 2 godz. historyi naturalnej o rzeczach kop,tlnych i 1 g. botanikę, w dru\1:im
roku - 6 godz. fizyki, 2 g. o zachowaniu
zdrowia i 1 g. botaniki. Profesor prawa,
w pierwszym roku 3 godz. dzieje rzymskie
z geografiją i 1 godz. nauki moralaej, w
drugim roku 3 godz. prawa i 1 godz. wypisy łacińskie do nauki moralnej.
Klasa 6-ta. Profesor wymowy-6 godz.
uwagi i wiadomości o wymowie i poezyi i
mowy Cycerona, Liwiusza, Kurcyjusza, Tacyta i list Horacego, cle arte poeiica. Profesor fizyki-2 godz. historyja sztuk i kunsztów. Profesor prawa naukę moralną i
prawo w 7 godz., dzieje ojczyste w 2-ch
godz., wypisy łacińskie do nauki moral~ej
i prawa w l-ej godzinie. Każdy nauCZyCIel
na tydzień dawał godzin . 20. Nauka chrześcijańska dawaną była w Niedziele i Swięta.
Lekcyje języków cudzoziemskich dawane
były przez 12 godzin na tydzień, w godzinach zaplanowycb, uczniom na trzy
grupy podzielonym.
(d. c. n.).

ROZMAITOŚCI.
n,a'ólewskie słowa. Niellstraszona odwa.ga króla włoskiego, granicząca niemal z lekcewazeniem niebezpieczeństwa, wywołuje w całej Eu·
ropie podziw dla tego monarchy, Wszędzie błagają
go aby nie wyntawiał się na pewną prawie chorobę
kl6l Hllmbcrt daje deplltacyjom prawdziwie królewskie odpowiedzi. Między innemi pGwiellzial w Wenecyi: "Przecież dlatrgo, że jestem królem, nie mogę zapomnieć, że j~stem człowiekiem," IV Bolonii na
peronie kolejowym rzekł wstrzymującym go deputacyjom: "Uważam to za mój obowiązek, a spełnienie
obowiązku sprawia zadowolenie moralnie. n
Chal'aktel'ystycznemi a może pamiętnemi będą słowa, którl!~
mi odpowiedział król, zapraszającym go na festyn l
wyścigi IV Pordellolle:
"W Porrlenone ludzie wypl'awiają igrzyska, tv ::Seapolu lmlzie giną-idę do Neapolu!"
- "lUolliteUl.· de ROlne" ogła~za pismo Papi eskie do kardynała sekrelK'trza stanu Jaeobiniego z
oznajmieniem, żc na wypadek grl ylJy Opatrzno ś ci podob~.ło się nawi edzić Rzym ch olerą, papi eż po tanowił
urządzić włas nym kosztem wielki szpital, a to w poblilin IYatykanu, a1)y tcm łatwi ej mógł osobi ~ ci C OlI·

l'

6
wi (' dzać tlotkniętyeh epiucmiją. ,,- tym też cclu przeznaczył już lDilijon franków. Ojciec św. zawiauamia
równocz eśni e , iż w razie gllyby cholera przybrnbt

I

wil'ksze rozmiary, wyda odpowiednie dyspozycyje co
do 'obrócenia na l)otrzeby dotkniętej luduo~ci pałaców
wIltyl,ail ki ego i laterailskiego.
.
.
- ","łochy pl'zedstawiają w ouecnej ehwih dZl" ' nie piękny wiclok szczytnych uczuć ludzkości, w.ykwitlych na hicrarchicznych wyżynach tego kraJU.
Pod ich natchnieniem najwyższy reprezentant włr.dzy
świeckiej, ];rół TIullltert, dobrowolnie spieszy dziel.ić
z podtlanymi niebczpieezeilstwo zarazy, a naczcllllk
duchowny świata katolickiego składa w ofierze majątek ko ~ ciola, aby ratować. nieszczęśliwych: Dw"aj
przeciwnicy, dwie ~iell Rta~lnJe wS'półzawodnl~zące z
s ob:t i trndne do pOjednama POtęg-l, schodzą Sl~ z 50ba 'jednomyślnie na polu miłości bliźniego. Lubią
(loszukiwać siQ wszędzie stron ciemnyc?, . wol~o
wprawdzie mniemać, ze w tych czynach ~oS\nQccllla
kryje się na dni c pewna doza racllllbYi. ze w bUdl:j ąc yc h przykładach cnoty ~lan!c~ Europie l)~'zez kr ula włoskie O'o i IH'zez papleza IdZie
zyskam e pOplllarn ości o "otoczenie urokiem korouy i tym·y. Akudyby I;awet bk było-cóż ztąd za wniosel:? Cho~iażby zHslugi ts ja~niejące na .tle niepowabnycl.l ?t~
sunków współczesnych, jakby jutrzenką chrze ~ C1 a n·
sk iego "'łoch odrodzenia, .mialy b~ć tylko wy.rucho'I':miem połitycznem - to I wtedy jeszcze ~lls~ełiby
~my przyznać, że taka ~olity!,a. złą w~ale me Je8.t,~
że , przeciwnie, bardzo cleszyc Się b Qflzle trzeba, ,JI"sll
stauie sic ona wzorem dla wszystkich moznych t ej
zi ~ll1 i. :Niecll w teu sposób politukllją i rządz<ł i
wla,lają, niech jedynie takiemi drogami dążą do clH,a·
łJ', a z pewnością nic na t ern ani lndy, ani cywiliz!lcyja nie stracą!..
("Gaz. Pol~." )

cym

°

- .ł.bsyut jako ~11'o~ek }>l'z.e ciw. cholel·ze>. \Y jednym z ostatmclt llumerow dZlenJllka
Jou1'Ilal de Rome zn::tjdnjemy list jednego z duchowo
nych katolickich w Satleku w KocbiJlchinie, iż tlotknię
tych cholerą z naj pomyślniej szym skutkiem leczył
absyntem. Kiedy już puls bić. jll:zes tawał i lwilCzylly
ciała stygły, dawał choremu. kieliszek absyntu. !)otem
w 5 minut drugi i trzeci, az do powrotu pulsu l rozarzania sic ciala. Niekiedy trzeba było uzyć aż sie·
dmiu kieliszków; jednakże taką metotlą na 65 cborych
wyl e czył 63. Z liczby. dw?ch zma~'ł~ch jeden Jl~e
eltci:d pić absyntu, drugI za~ Z:ll"czetin.e zabrał Sl(~
do jedzellia. Sam autor listu trzykrot?ie IV życiu d?
zna\l'ał przypatlłości choleryczn ych I uratował SIC?
absy ntem.

Spostrzeżenia

meteorologiczne
i sanitarne.

Za miesiqc }Vr::::esień 1884 r.
a) Stan powietrza.

1 ) ~redlli~ temperntura
wyż ~za

z doby

+ 16°,

z mics iąca

+ 120 R. l\':tj+ 8,;)0, naj-
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I Michał Bałucki. Z Krakowa.
A. Rzq.:ewaki. Z Paryża.
1f.e'llryk Meilhac. Kdiężna (komedyja) przekład Br Z.
Guy de ],[aupas.ant. Złlldziej (nowelIa).
Al. Daudet. Maryja AS8unta (nowella).
Paweł lleyze. Nino i Maso (nowella).
Kateclllzm teatraz,ly. Kartka z pamiętników aktora.
.Ju'~i'IISZ Lan. Pamiętnik Szefa Klaki.
R.lJszard Wagller. Z moje.i wędrówki.
],[Qlyjall Gawalewicz. Teatr amatorski (kilka. uwag) .
W Z01'OWY teatr.
w Peszcie.
Program sezonu paryskipgo 1884/5.
IL US'I'Ril.CY .JE. Stanisław Koźmian (porb) Stan zdrowotlZ1J.
tret). Józef .b..ościelski (portret), Nowy portret MozarPrzejawiała się z lekkim 1J:1l'I1zo przebiegiem skar·
ta, Sielanka obraz Stryjowskiego, Walllryja Niewia·
laty na do czę s tszych nal eżała biegunka II dzieci. Wi- rowska (portret), Teatr .Nowlt Alhambra." w Londziano' zapal enia płu c i zapalenia spojó\"ki oczncj. dynie, Jan Kochanowski (portret), Adolf Wilbl'andt
Katary przelyku s po;;trzegano d o ść cz~ s to.
(portret), Antonina Hoft'manowa. (portl'et), Edward
A. S.
Luboll'ski (portret ), Rob ert Schumann (portrElt), Ostatni pacierz dziewczyny (Grabowskiego), Skr.typce

+

Echa Muzycznego i Teatralnego

Sabały.

r.

N łJ ':1..'
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 i 51
I Stam s!aw illonills::l~o. Kłębuszek ( słowa IV ojew6dzwyszły w przeciąg.u .l1li~siilca. lip~a, sierpnia i wrze- '
kiego.
SDlIt I zawIerają:
Korale ( pie ś ń ) .
"
Jul. Ad. Swięcicl:i. Teatr współczesny na wschodzie. J. L Paderewski. Album Tatrzańskie M 3.
Waleryja J.l laneJ/c. Trageilyja człow,iek:t.
)i 4.
"
Salam bo, obra~ Zmlll'ki.
"
"
J. ICleczyński.
Pieśni" Zakopańskie.
D·,' Piotr Ohmielowski. Stan dramaturgii polskiej w H. Ja1·eckl. Szkice charakterystyczne (XYX~ 3 i 41.
XVI stuleciu.
S i/as. Gawot (na fol'tl'pijan).
Jan Koehanowski (studyjum). R einecJ.·e. Funel'ale (nil. fortepijan ).
"
W. J(01'O~ljński. J.tn Kochanow~ld (wspomnipnie).
P. Rt/ler. AlI'antico (op. l37\.
JIII(jusz SłowacU. Samup.l Zborowski (cll'amat z nie- E. Schiitt. Aryja (op. 13 J\1! 4) (na fortepijanl.
drukowanego nigdzie dotąd ma- lIem1tileb. Na koncel'cie (-Iowa Carmen SyII"Y, K rónuskryptu).
lowej rum uńskiPj ) .
Wqjcieclt Gerson. Sielanklt, obraz Stryjowskiego.
Jan Kw,łowicz . Uroczystość w Bayreucie.
W. Bogusławski. IYaleryjn Niewiarowska (sylwetka).
Licytacyje W obrębie gubernii.
Ju l.. Łętowski. Stanisław K"źrnian (sylwetka).
T. Jeslce Ch~iński. Adolf Wilbrandt (sylwetka).
- W dniu 24 wrzeŚ. (6 paźdz. l w miejscowym
1l:azl1nierz ](a.uewski. Edward Lubowsl,i (sylwetka). magistr:tcie na reparacyję i wybielenitl aresztu poOt. M. Rzętkowski. Józef KościeIski (sylwetka).
licyjnego. od sumy 1091's. 66 kop. in minus.
]J[awycy Karaso1<'sT:i. Ho~ert Sch!lmann (studyjum).
-- 8 (20) paźdz. we wsi Bnjały p-tu I'awskieg-o na
B,·onisł. Zawadzki. Antonllla Hoftmann (sylwetka)
sprzeilaż: 1) 30 dojnych krów, ou ~llmy 1500 1'8.,
O teatrach ogródkowych.
2) 5 koni powozowych. ocenionych n~L rs. 500, 3)
Opera.
pOIl ozu , rs. 200 i 4) 120 korcy żyta za sumę 480 rs .
Przeglą.d dramatyczny (w każ- 30 list. (12 grud.) w kance\. hypot. m. Łodzi,
dym numerze).
Ba sprzedaż ni eruchomości pod .\iI 49 przy ul. ZachoJan 1l/6c~y,lski. Zakopane i jego pieśni (z nutami).
dniej, od 17400 ri!.
Biblijografija muzyczna.
- 3 (1.) ) paźdz. w urzędzi e gm. Góra w osadzie.
,.
'Wiktor Masse (sylwetka) .
Kowc-Mias to, nit 3·ch letniit dzi erżn,'Vę dochodów 2
d
A.
Przeglit muzyczny ( w kazdym nU-I bydłob ójni w Nowel1l-i\Iieśei~, od 370 rs. rocznie.
merze).
..
- 22 lIst. (4 grud.) w kance!. hypot. m. Łodzi,
Bolesław Prus. ..Echa muzyczn.e" (opowIadanIe).
na sprzedaż nieruchomnści pod ~1.! 474 przy ulicy
lVtktOl' GO/lwlicki. Szek~pir. ~ wlerSz).
Wschodni ej , od sumy 7500 rs.
Pawie p!orka (nowel eta ).
_ 7 (19) listopada w tutejszym sądzie okręgowym
..
"U wsp~)~nego stołu" (krytyb)
na sprzp.Uaż częśei osady Gaj w powiede r~\\'skim,
B.·. R(1Jchmall. Elekt~yczn?sc w teatrze.
~kłada.i ącej si ę z 60 morg. ziemi i okol,) 1000 jllli
Czesiau'. ~a: koncerCIe (WIersz Carmen Sylry).
drzewnych, pll sumy 500 1'8.
C~ llo. Moza] ka.
Gl/yoll. Sprzeczność nauki ze sztuką (stre ści l J. Kl.).
x~~
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FORTEPIJAN

niec1uży, do s]u'zedallia, w dobrym
st.1uie za 1'3. 40, w mieszkaniu Kapitana K~stalskiego, ul. iUoskitlwska tlom
Rytterballc1a naprzeciw szpitala.

(3-1)

800 sztuK szczepów,
GI'USZ i .Jabłoni w wyborowyeh
gatunkach, zda~nych do wys~dzenia,
jest do sprzcdallla w dobrach Zlcle.ucillie - IItllcyja pocztowa Szczcr~()W, stacyj a kolei Radomsk.
(8-5)
ogłoszeń

dla wsz)stkich dzienników krajowych
i zagranicznych.
pod firmą

Rajchman i Frendler

znający j~zyki

'Wili

SKŁAD

4

WĘG

~eHaypolO.

~

LI

i:==

Włodzimierza ~apińskie~o
przy rogu Aleksandryjskiej alei.

Sprzedaje węgle w dobrym gatunku z dostawą do drwalni po cenie: Korzec grubego wagi 240 (I.
kop 85,-(roz~yła się w koszaeh
l/~korcowych wagi UlU (t.) Na miar~ w skrzyniach zaruk~ięty~h przez
malristrat warszawski opleczęto
wa~ych) po 5, 10 i 20 korcy, po
83 kop. Na całe wagony z dos!a. wą przed drwalni~, po cenach odpowiednich do cen kopalDIanych.
Węgiel kowalski korzec po k.70.
Koks najlepszy zagraniczny pud 25
k. (fl'anko skład). Drzewny węgiel
kurzony korzec rB. 1.
składzie
sprzedaje się każdą i!oŚć. Zwózki
w~gla o bcego dopełnIa. pll 1'8. 5 za.
fur manilę od wagonu.
Zamówienia wszelkie należy robić w składzie z góry opłacając.

'V

(13-12)

Redaktor
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wydawca.
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w Warszawie ulica Senatorska Nr. 18
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wyŻ:iz a
z dni:'!
200, n:ljniższa z lIocy
5°.
Wrzesiril zeszłoroczny dal średnią
11,5°.
2) Barolllt'tr 751, mm. pomi~dzy 735 i 159 mm.
3) "r ilgoć 76, pomię r!zy d5 i 100 stosunkowego nasycenia.
4) Dni ja:iJlych 15, '" ('z\:iei jasnych 9, deszcz 7
razy, mgła 3 r.
5) "'{iatr zach. i odll1:any 11 r., poludn. i odm. 9,
wschoclni 8, i półn. 4.
6) Ozon. Średnin z doby 0,8, z nocy 1,2, z dnia 0,5,
Natężenie śrer['!ie 7 I'az),i Ni e zabarwialy się OZOllOtikopy podczas nocy 4 i dni H.

dobrej kouduity
ruski i
polski, m!ljący pi~lmy ch::rakter pisma, i:==
pomipszcz(,l1ie ocl
•
.
.
"
•
}.
rt
'
t l go paździel'llika. r. b. ': kant?rze ~lC· ~
W)JIO>t kosclOla plawos a\\neb~' ZOS a. chcickim, przy sC dl', ~:elazne.J Gorzko· <=
zaopnh'zolly w knJ~.ł'I.u!,ze filcowe.1 wice.
(2-2)
~
aksanlltlle, jJodłu~ naJs\Y1ez~zych l!1otl~lI,:=
tak gotowe, jak I do llbrallla.. l~owlllez
~

Biuro

.N2 40

uajniższa

~IAGAZYN STROJO
"e"

SZCZCllłłt

K.

E

.;:S

~

zawint1 0mić Szanowną

Ek~teryńskiego

JHaryjskiego i
(stary i 110\\'.1" rynek) pod
byłc,n od U .• Lfidtke tlawniej Lugnua,
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którą

po kompletnem przerobieniu i rcstaU1'acyi wkrótce
Cie$zac sir w Łodzi PO\l'sz!!chn elll zauf/\ni em z powotlu doboru
ciast; cukrÓ\" , oraz szybkiej i zn'cznpj
u$łu "O'i , uie omieszkam i tu_
taj dołożyć wszelkich starail, ~hr oprócz tego, i taniością cen zjesubie i

dnać
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I
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1l11Jl1 honor
Pllblicz- •
IJliast:\ Pch'okowa i o]{oJicy, że nu rogu placu

Niniejszem

_.

'""d
=
r=;

zadowolni~ S1HnowIlą k!ijelltel~.

A. Wiistehube.
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WYNAJĘCIA
Karety; Powozy, liryki
resorach i lionie.

DO

I:ijJrzedaż hurtowa i detaliczna mą ki
Jlll

Zamawiać można. w składzie węgla
'''łod. Sal)haskiego, na
rogu

"KRUPCZATKA"

ruskiej
ZDanej z piękności, suchości, wydajnoiici
i tanio~ci, ";'ózllych gatulikach. Plac
Ekateryilski, dOIn Bartenbachll,

l)rzy jatkach.

alei Aleksandryjskiej, 01'3 7 w mieszkaniu
(10-8)
i stajniach tegoż, w domu W -go Gołem
Maurycy Wiener.
bowskiego, ulica Kaliska wprost Poczty.
Karety i powozy na wesela, c~rzty.' pogrzeby. Na spacery-wyn~}muJą SIę na
godziny. Ka balach publiczuych na kurdla. koni, bydła i owiec, zupełnie nie.
sa.
(13-12)
używany, do sl,rzedania. Wiadomość w Hedakcyi.
(6-5)

TROKAR \z

Tablice i ławki szkolne

do sprzedania.
Wiadomość w Redakcyi "Tygodni:~".
(6 6,

futerałem)

~ Dó dzisiejszego nume..... ru dołącza się arkusz
11 powieści p. t. "Przepaść".

Mirosła ___ Dobrzański.

W drukarni E. Pańskiego w Petrokowie.
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"Kochany Panie!
"P. Defresnier, główny nusz wspólnik, wyje\lhał
do Medjolanu dla ważnych interesów, lecz z jego polecenia odpisuję panu w kwestyi 500 funtów skradzionych.
"Doniesienie pana, że rewers fałszywy był na
papierze druko\"anym za numerem, sprawiło nam prawdziwą przykrość. W chwili, kiedy oszustwo to było
uokonane, były tylko trzy klucze otwierające kasę,
w której nasze kwity depozytowe są zamknięte.
Wspólnik mój miał klucz jeden, u mnie był drugi,
trzeci zaś \V rękach osoby posiadającej całe nasze zaufanie. A jednakże ...
"Imienia tej osoby, daruj pan, że nie wymienię,
gdyż pragnąłbym z serca, aby uniewinnić się mogta.
"Śledzt'No w tej sprawie będzie bardzo proste.
Port)wnać każemy biegłym nasz kwit z innemi, które
są w naszem posiadaniu. Proszę więc pana o przysłanie nam k\yitu będącego w jego ręku, a w zamian
damy mu dla pewności inny.
"Jeżeli jef!t winną osoba, na którą pada nasze
podejrzenie, lękamy się, czy już pewne okoliczności
nie zaniepokoiły jej. Jedynym przeciw niej dowodem
jest papier ten, zostający w rękach pana; poruszy ona
niebo i ziemię, aby go wydostać; prosimy więc pana
usilnie, ubyś go pocztą. nie wysyłał, lecz przyślij nam
go przez komisanta pewnego, któryby OlI lat wielu
w domu pana pozostawał. Musi to być człowiek
przyzwyczajony do podl'Óży, mówiący dobrze po fl'ancuzku, uczciwy i odważny. Musisz go pan znać dobr~e i zaufać mu, iż w drodze z nikim nie zawiąże
stosunków znajomości. Powiedz mu pan, co wiezie;
jak ważne ma posłannict'Vo; lecz dla innych-niech to
będzie tajemnicą; od tego bowiem jedynie zależy odkrycie fałszerstwa.
"Jedno jeszcze dodać muszę, mianowicie, iż w całym tym interfJsie, jest bardzo ważncm spieszne działanie

Na jego twarzy Pl,zebijała się niewidziana dotąd
i ożywienie.
- Co się stuło - zapytał Wendal zdziwionyczy jaka zta wiadomość?
- Chciałbym zwrócij uwagę mego młodego pana na to-odrzekł Joey-że nigdy nie chciałem uchodzić za proroka.
- ~ któż to utl'zymuje?--spytał Wendal.
- Zaclen PI'OI'ok, o ile wiem, nie żył pod ziemią-ci~gnął dalej Joey-żaden prorok nie wchłaniał
w siebie WiM przez pory beczek przez ciąg lat dwudziestu. Kiedy mówiłem biednemu mojemu nieboszczykowi
panu, że zmieniając firmę domu, zmienia i jego szczęście,
nie miułer.l się za proroka. O nie. A jednak cóż się
stało? Za czasów Peblesona i siostrzeńców, panie
Wendal, uie stałoby się nic podobnego, nie było nigdy żadnej pomylki w liście depozytowym ... a obecnie
zaszła ona niezawodnie. Proszę paua jednak O zwrócenie uwagi, że zaszła ona jeszcze zanim panna Małgorzata
przestąpiła próg tego domu. Nie myliłem się więc,
mówiąc, że śpiew młouej panienki pl,zywróci nam
szczęście... Czytaj pan ten raport. Sądzę, że mam
obowią.zek zwrócić pańską uwagę na ten oto ustęp.
Wendal przeczytał, co następuje:
"Nota co uo wina szampańskiego ze Szwajcaryi:
Pewna niedokładnoś6 została odlrrytą w ostatnim liście depozytowym, odebranym z domu Dufresniel'
& Comp ...
Wendal zatrzymał się i zajrzał do swej notatki.
- To się stało za życia Wildinga-rzekł.-Zbiól'
byt dobry, nieprawdaż Joey, a szatnpan Szwajcareki
był korzystnym interesem.
- Nie mówię, aby miał być złym interesem.
Wino mogło się popsuć w magazynach naszych kl~jen
tów, mogło się zepsuć w robocie. Ale nie powiem,
aby dla nas był to zły interei!. Czytaj pan dalej.
go.
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Wenc1al WZiiJt pismo <lo J'~ki.
.. Znajdujemy, że liczba beczek jest taż sama, jaka jcst w biggach nuszych zapisana; ale z tych,
sześć ma nieznuczne zmiany w mal'kuch; były one
otwierane i zamiast, szampallskiego zawierają. wewną.tl'z
wino czerwone. Sf!dzimy, że inab, różnica w murkach byia powodcll1 pomyłki zrobionej przy przesyłce
z Ncuszatelu. Pomyłka stosuje się zresztą. do sześciu
tvlko beczek."
.,
- Czy to wszystko?-zapytal ,Yench), - kładąc
na stół notatkę.
Oczy Jocy'a ,~c smutkiem spojrznty na papier.
- Cieszy mnie, że pan nic 'vzią.leś tego bardzo
do serca. Za wsze to pewna pociecha; chociaż często
jedna pomyłka, wyradza drugą.. Człowiek przypadkiem upuszcza na ziemię skórkę od pomamńczy, drugi
na nią następuje i oto kandydat do szritaIa
i kaleka na całe życie. Cieszy mnie, że to. com panu doniósł, zbytecznie go nic obesdo. Za czasów
PobIeson siostrzCllCla nic mielibyśmy spoko.iu, cbpóki
byśmy nic odkryli oszustwa. Niech mnie Bó?: bl'oni,
mój młody panie, abym miał tu kogo pod ej rzewać.
Bez obrazy, kochany panie, bez obrazy ...
To mówiąc, Joey wyszedt z pokoju, rzucając
wokoło siebie wzrokiem lliezado wolenia.
Pozostawszy sam, ,Yendal, zaczął tlię śmiać.
- Muszę zaraz odpisać, bo później o tem zapomnę-rzekł .
I napisał te słowa.
"Szanowni Panowie!
;.Przy świeio zrobionym spisie inwentarza, ze
zdzi wieniem spostrzegliśmy pomyłkę w ostatniej przesyłce wina szampańskiego. Sześć beczek wina zamienionych było na czel'wone, które panom odsyłamy,
a prosimy, o nadesJanie jeżeli można, sześciu beczek
szampana; w przeciwnym razie pro simy o strącenie
na nasz rachunek sumy należnej na::l za zw::ócone
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~ N apiszę więc do :y euszatelu wieczol'll!!- pocztą-oppowiec1zial Y\' endal, odbiel'ają.c kwit i po raz
drugi go chowając. -Zobaczy.ny, co nam odpowiedzą.

- ,Vieczorllą pocztą-powtórzył Obel1l'eizer.Odpowiedź będzie za ośm lub dziewięć dni. Już bę
dę zapci'\-ne z powrotem.
Gaybyś mnie pan potrz ebowat, .iako podróżnego komisant.a, uprzedź mnie
i przyślij instrukcyje piśmienne. Byłbym mu bardzo
wdzięczny .

-Ciekawy bardzo jestem odpowiedzi Defl'eimiera.
- Kto wie, może to tylko pomyłka. Odwagi, kochany przyjacielu, odwagi.
Gdy Obenreizer szeut do Wilding<111ie epies zył się
wcale; teraz zaś nagle pochwycił swój kapclu.-:z i poże
gnał się jak cztowiek, który niem:!. ch wili do stl'acenia.
\Vendal zaczą.ł przechadzać się po pokoj u, rozmyślając nad tym wypadkiem.
Pierwsze jego wrażenie co do ObelJl'eizera, pocl.czas tej rozmowy znacznej uległo zmianie i zapytywał sam siebie, czy go zbyt prędko nie osą.dził, gdyż
zadziwienie i współczucie Szwajcara miały pozór prawdziwej szczerości, nie zaś zwyklej towarzyskiej grzeczności.
Sam zapewne walczą.c z przeciwnościami,
cierpiący przytem fizycznie, w tej okoliczności okazał dla przy.iaciela żywe współczucie.
Dotą.d \Vendal
dla miłości l\hlgorzaty odsuwał myśli przedstawiające
j ~j opiekuna IV zły!i'J świetle, lecz po tych świeżych
oznakach przyjnźni, wyrzucał sobie niespra wiedli wo ść
względem tego człowieka i zbyt prędkie posą.dzen ie,
oparte n:1 błahych wskazówkach.
- Kto wie-myRlał sobie,-może źle czytam IV
jego twarzy.
Znówu upłynęło kilka rozkosznych dni i wieczorów
spędzonych jak z""yJde obok Małgorzaty.
Dziesięć dni nie uptynęlo, a jur. nadeszła na::!tgpują.ca odpowiedź z N euszatelu.

