ROK VI.

,

Petroków, d. 12 (24) Listopada 1878 r.

Prenumerata w Iniejscu:

rocznie

.

· . r8. 3 kop. • • 1'8. 1 kop. 50
• . 1'8. - kop. 75

półrocznie.

kwartalnie

z

Cena

ogłoszeń.

za. 1 razowe po kop. 5 za wiersz (35
liter) lub za jego miejsce.
za. 2 - 4 razowe po kop. 4 za wiersz
za. 5 -10
3
n
" "
za. 11 i więcej
2

przesyłką:

rocznie. . . . .
półrocznie.
. . .
kwartalnie . . .
, Za. odnoszenie do
kop.

Nr. 21.

. 1'8. 4 kop. 40
. . 1'8. 2 kop. 20
. . 1'8. 1 kop. 10
domu kwartalnie

II Cena

10.

~antor główny i ekspedycyja w księgarni Leonarda Chodźki.

Prenumeratg z powiat6w, oprócz kantoru

t h . W Zieliński
Ogłoszenia przYimują: księgarni~ ~. Chodźl:d, age~tura "RaJchman
w Częs oc oWle.
. J.
" Sulimierski
i Frendler" w WarszawIe l L. Jaruszewski w ŁodZI.
W Brze;inach
"Szołowski Teodor.
Bi'uro Redakcyi na placu Bernardyńskim w domu Anfiłowa.
w Dąbrowie
"Hłasko Antoni.
-WYCHODZI

NOWOROCZNE

KO~N TRAK TY SŁ li ZB OWE.

-W

KAŻDĄ

głównego Il

w Lasku
w <LI
~odZl'
w RadomskIl
w Rama

L.

numeru kop. 7 i
Chodźki,

pół

przyJmujl1:

Adam.
JauI'szewskl' Leopold.
" Ruszkowslri, Erazm ..
"WesołowskI Antom.
n

Sa.piński

NIEDZIELĘ.

ny sługi, tenże obowią.zuje się. ?dpowiadać
według taksy, lub w stosunku teJ ze: .
.
§ 5. Stróża w podwórzu, w ruedzlelę I
święta, Z kolei obowiązuje służącego. Na dwa
jarmarki, jesienny i wiosenny, sługa za opowiedzeniem udać się może.
§ 6. Świadectwa służbowe w myśl pr~episów § 585 i 587 powołanej ustawy, ob?w!ą.zany pan będzie wydawać słudz~, zapIsuJąc
takowe w samej ksią.żce służbowej. .
l'
§ 7. Za wierne, tr~eź.we obyc~aJe, gOl' 1we i dokładne wypełmame obowlą.zk~w zacią.gniętych......
otrzyma roczme.
Rs. kop.
Zasług z zadatkiem. .
Na pra'nie:
a)
.
.
..
b)........
Stół podług miejscowego zwyczaju. Co razem czyni . . . .
i stano'wi koszt utI'zymania stołownika. W tym też stosunku, liczą.c
dla sługi dni .obowią.zkowych ?65,
a wartość drua roboczego letruego
dwa razy większą. od dnia zimowego, sługa potrą.cone mieć będzie
za każdy dzień opuszczony roboty
...
dworskiej, w miesią.cach letnich liczą.c od d. 15 kwietnia. do ~..15
października po kop ...... I w I?le!lącach zimowych od d. 15 pazdzIernika 'do d. 15 kwietnia po kop .... :.
Pod pojęcie dni opuszczonych samowolnie
podchodzą. także dni robocze stracone dla folwarku z powodu choroby służącego. (paragraf niemożliwy przyp. rerJJ.
Uwaga.

Gospodarstwa folwarczne posiłkują się
pl'zeważnie pracą. stałych robotników, godzonych za rocznemi umowami. Zważają.c na
lenistwo i demoralizacyję naszego ludu, a ztą.d
brak chętnych rlłk do pracy, umowy te na·
brały pierwszorzędnego znaczenia w f?lwarcznym rolniczym przemyśle; zn~czem~ te~
większego, że wobec prz{"wołama do zycla
ustawy o służących (rozdzIał ~ ustawy z d.
24 maja 1864 r: "O są.(~ach.gmu:mych"~, wza:
jemne prawa l obowIązkI zWlerzchruków l
czeladzi wiejskiej spoczęły na trwalszym, bo
legalnym gruncie.
. Ponieważ we wszystkich pod tym względem sporach, skoro umowa co do warunków
ustalona, obustronnie zrozmnianą i przyjętą.,
li nadto podpisaną.. by~a, sprostowani~ .spornego przedmiotu staje SIę ~aleko łatwleJ~~em l
szybszem; ponieważ komeczn~ ~al'moruJa P?między pracodawcą a najemnik.le~, główI?e
jest zależną. od jasnego poznama l zrozumlenia zobopólnych praw. i obo~ą.zk6w: .zate~,
wobec zbliżają.cego SIę termmu zaWIerama
noworocznych umów z czeladzią. wieJsk~,
przedstawiam drogą prasy, pod ocemerue
współrolników, projekt kontraktów ze służą.cy,mi, tak pojedynczymi, jak również i pozostaiqcymi na. Q1·dynaryi. ' . '
.
SzczęślIwym będę, Jezeli wywołamem tej
kwestyi, poruszę zdolniejszych do wspólne~o
ustalenia głównych warunków umowy PlśinienneJ z czeladzią.
Stołownikowi żadnej żywności sprzedawać
Feliks Staw'iskt".
nie wolno.
§ 8. W ypłata za~ług ~astą.pi za ~-szy
KONTRAKT SŁUŻBY
kwartał po skończel!lU drugxego przesłuzon~Rozdział IX ustawy z d. 24 maja 1860 oku go kwartału, za 2 i 3 kwa!tał, po skończemu
3-go, za 4-ty po skończeruu 4-go, z dołu.
o Są.dach Gm.iruIych.
Art. 515,559 i 561 do 584.
Kontrakt niniejszy, przeczytany,zrozumiaNr••.
Zastrzega się dokaso- ny i przyjęty, przez obie strony i świadków
Dobra •••
wanie stępIa i poświad- podpisany został.
. .
. .
Folwark .•
czenie niniejszej umoPrzedstawiciel Domlllium...... PrzYJmuJąwy.
cy służbę ...... za nieumieją.cego pis.ać...... ~
Dla samotnych.
skutek jego proźby i upoważnieI?a podpl-

Pomiędzy niżej podpisanym przedstawicie- sałp~·~:~~~~~~i~·po~!:~au~~;;a;;~·po_
lem Dominium ...... a prz~mują.c~m sł~~bę cz"tku ksi"żeczki służbowe;, należy po parę
W temże dominium...... stale w druu dZlslCJ~
~
~
.
ł
stronnic lub kart takowej, przeznaezyćna naS zym dobrowolna umowa ~o najem
Uli ug t r e - .
stępu,1".ce "ubryki'
ści§następują.cej:
§"" 4 Wy'kaz oddanych sprzętów go.
lub )
a "D~ o
.
.
.ą
l. ...... godzi się do służby domowel.
J dnIa spo d arczych ,z ozn aczeruem szczegółowe~l Ich
na
czas
roku
J'
ednego
od
ospodarskie;
g
J
d .
18
wartości.
.; .... mca...... 18...... do nla ...... mea...... ......
. po b ranego wyn~b) Porub ryk owany SpIS
bezr 2.
przerwy.
d
'
tó
Zerwanie niniejsze; umowy, przed gro zerua vr ~o wce, zagon a ~h.' wreSZCIe
':i
..
~
d
w drzewie (Jeśli rzecz z komorrukiem).
upływem terminu zakreślonego, op~sz~za
się tylko w wypadkach prawem przewldzla- Data Wyszcze- Pen- Zago- Drz\l- .~
nych.
gólnienie syja ny
wo
~
§ 3. W razie samowolnego opuszcze~a Mea. \dz
'Rs':k. --\- sągr
służby, opuszczaj,cy ta~o~ą. sługa, oboWIą.zujesięwynagrodzl? dommll~m za.wyrzą.dzone

pojedyńczego

l
I

przez to opuszczerue st.raty I tracI praw? do
pobrania w~agrodzeru~ .za czas wysłuzony,
aż do ustalerua wysokosCI tych strat.
c) o § 6. Notatki o stanie służby.
§ 4. Za oddany Bobie pod dozór inwentarz
d) Do §§ 585, 586 i 587 ustawy z dnia
żywy i martwy, szczegółowo otak~owan{", maja 1860 roku. Świadectwo służby.
w razie zniszczenia. go lub uezkodzerua. z Wł-

24

Dla ordynaryjuszów.
Pomiędzy niżej podpisanym przedstawicielem Dominium....... a przyjmują.cym służbę w
temże Dominium ...... staje w dniu dzisiejszym
dobrowolna umowa, o najem usług treści następującej:. .
.
§ 1. ...... godzI SIę do służby domowej lub
gospodarskiej na czas roku jednego od d......
mca...... roku 18...... do dnia...... mca ...... roku
18...... bez przerwy.
§ 2. Zerwanie niniejszej umowy przed
upływem terminu zakreślonego, dop~sz~za
SIę li tylko w wypadkach prawem przewldzl~nych z nadmienieniem, że w razie oddalema
służą.cego przez zwierzchnika, 11!-b opu~zcze:
nia służby przez służącego, zWIerzchmkoWI
służy prawo przeniesienia sługi do ~nnego
mieszkania natychmiastowo. Utrzymarue krowy ustaje jednocześnie z zerwaniem, a zagony lub radliny wydane będą tylko w stosunku rocznym za czas przesłuż~ny! P~'zy zwro:
cie służą.cemu kosztów naSIemIl, l obróbki
ręcznej na zagonach zbywaj!}cych od wynagrodzenia.
§ a. W ra.zie samowolnego opuszczenia

służby, opuszczający takową. sługa, obowiązujesię wynagrodzić Dominium za wyrzą.dzo-

ne przez to opuszczenie straty.
§ 4. Za oddany sobie pod dozów inwentarz żywy i martwy, szczegółowo otaksow~ny, . w razi~ zniszczenia ~o, ~ub :uszkodzeI?-la
z WIny sługI, tenże OboWIą.zuJe SIę odpoWladać według taksy lub w stosunku tejże.
§ 5. Stróża w podwórzu, w niedziele i
święta, z kolei obowiązuje służą.cego. Na dwa
jarmarki, jesienny i wiosenny, sługa za opowiedzeniem udać się może.
§ 6. Świadectwa służbowe w myśl przepisów §§ 585, 586 i 587 powołanej ustawy, ~bo~ą.zany będzie pan wydawać słudze,. zapISUHC takowe w samej książce służbowej.
§ 7. Za wiernie, trzeź~e .obycz~je, .gorliwe i dokładne wypełruame zaclą.gruętych
obowiązków ......
otrzyma rocznie ......
Rs. kop.
1. Mieszkanie dwol'skie, które w dobrym
stanie i czystości utrzlma, n!e ~howając żadnego inwentarza w IZbach, l.bleląc takowe

~:Zi!~:'~~d ::r~~~~.. sk~Ó~:hs:~~~~;~
wać

trzecim osobom nie wolno, lub gotodlin
3 Z-_ld tki
......; . li&ug z za a . em......;
4 Z t k
c
5 Przerucy kor
. y a orcy...... garn y ......; .
cy..... garncy......; 6. Rzepaku korcy..... garn8
cy...... ,· 7. Grochu korcy...... garncy
9 J ....... ; .'
Tatarki korcy...... garncy...... ; ' . ęczmlema
kor.cy...... gar....
.....cy ......., 10. Kartofh korcy..... .
~arncy......; 11. Soli 3korcy
12.
D ...... garncy
ó ......; 14
leju garncy...... ; 1. rzewa są.g w ......; .
Krowę na obo~'ze ?~orskiej i past~sku letniem, według ~stn.leHcego ZWyCZ8JU, z uwagą., że dla unikniema chorób, handlować. krowami i wprowadzać do obory bez Wiedzy
zwierzchnika nie wolno, pod utratą prawa
trzymania krowy, a także ni~ wolno c?-~zej
krowy podstawia.ć latem lub ~Im~ w nueJsce
własnej. Trzodę l drób, z wyJą.tkiem kaczek,
ze swojej ordynaryj chować wolno; 15. Przywózkę okopowych swoim sprzężajem dwór
uskuteczni. Słomy na. okryoie doda, wszelka
wy~h ra

T Y D Z I E

2

jednak mierzwa od inwentarza służą.cego należy do Dominium.
P0W!ższe, razem wziAte
pozycy.J·e, czynI''''T l'
~
sta.nowl!lT koszt roczny utrzymanI'a słUa-l
0- l'
w.tym też stosunku, lic1-ą.c dla sługi dni ob 0wI".
T z.kowych :365, a wartos'ć dnI'a roboczego
letmego dwa razy większ!lT od dnia zimowego! sługa potrącone mieć będzie za każdy
d.zteń opuszczonej roboty dworskiej w miesIą.cach letnich, liczą.c od d. 15 kwietnia do d.
15 października po kop ...... i w miesiącach zimowych od d. 15 października dod.15 kwiet·
k
nla po op......
§ 8. Ordynaryjusz obowiązany utrzymy, d' k d
ł l b
wac zlew ę oros ą. u parobka średniaka
za oddzi~lnie umówioną bonifikacyją. Żona
ordynarYJ
sianokosu żniwa i kopa· k
~.USZli.b wczas
.
ma artopI, o OWlą.zana wychodzić na najem
prz'ynaJmniej od południa każdego dnia z
WyjątkIem soboty. Prócz tego wychodzić do
J?rania: i maglowa:nia ~ielizny, mycia: i s~rz~zy OWI~C po .c.eme na.Jmu :pra~tykuJąceJ s~ę
w.daneJ chwilI. Na ułatwleme utrzymama
dzi~wki ordynaryjusz otrzyma.
Rs. kop.
· Zyta korcy...... garncy........ Zagon?w...... Dziewka lub parobek
poble;ać będą. dzienną płacę na
równi z najem.ilciem.
Z~ posłanie dziewki, chociażby raz jeden
osobIe trzeciej na robotę, bonifikacyj a cała
up!"da. Dominium z swej strony w każdym
dnIU roboczym obowiązuje się udzielać zarobek.
§ 9 ..Wszelkie szkody wyrządzone w przestrzemach folwar~znych, dochodzone będą
według ogólne~o prawa.
§ 10. Zasługi i ordynaryj a wydawane będą
w ratach kwar~a~n!ch z dołu.
.Kon?,akt nuueJszy przeczytany, zrozulDlImy I p~zyjęty, przez obie strony i świadków podpIsany został.
~rzedstawici~l D~II,linium ...:.. Przyjmują.cy
słuzbę...... Za meurrueJącego pIsać...... w skutek. jego J>roźby i upoważnienia podpisał....
Swladkowle...... Władza gminna......
Po zamieszczeniu powyższej umowy na począ.tku ksią.żeczki . służbowej, należy po parę
stronni~ lub kart takowej, przeznaczyć na
następujące rubryki:

Ń.

b) P~rubrykowany spis pobranego wynagr.od.zema w gotówce, zagonach, zbożu, drzeWIe l t. d. (patrz tabelkę przed lit. a).
C) D o § 6. N utatki o stanie służby.
d) Do §§ 58!>, 586 i 587 ustawy z dnia 24
meJ.a 1860 r. S'
Wla dectwo służby.

Y'

lADOMOŚCI BIEŻ.aCE.

~t

(Nadesłane).9 Szanowny Panie Redaktorze!
numerze l -m "Tygodnia" zamieszczony
został
list z podpisem: "Leśkiewicz kasy.jer
ddz' ł B

W

I

o la u anku Polskiego", którego celem,
zda się. być postawienie kwestyi nabycia dóbr
Gumuhna d w. takiem świetle, by wszystko i
wszyscy u Zlał w niem biorący, w jego olśniewają.c!,ch ~romienia~h, wystą.pili czysto ijasno,
rzucaJąc Cleń wątplIwego mroku na mme Jedyn~e,jako podstfJpnego intryganta, który nie

~wazaj(Jc na wzg.lfJdy, towarzyskz'e, m'edotrzymu-

-

.,

-

I;

-

...

~

-

~

.

przeciet, by mi już nie wolno było
k'
k'
anlelszych
.a:a alę?l korzystme's
pozys a~l1~ poż~cz I na
nk pr'Ylltvph Ch
Ol
'
Ol 1-yc
waru. tkac.d ~
CI. powrócenia
do pos'ad'
otwarte; licyt c 1. Z I am mb~Jł .u, rOgf
a 1.e, ~ grzec ts~ le me
ty wałemOl.l obec
. -{DOCZY-. SIę
. na
m to,
meby
pOC1-y
I me mogę zgOdZIĆ
onauJę,
to -właśnie
na
miano intrygi i podatępu zasługiwała.
D l
b'
d
G
a szegoprze Iegusprze aży umulinanie
p~wtarzam, bo zbyt ona dobrze wlzyatkim
~adoma; prag~ą.łem tylko sprostować fakty
I ode~rzeć czyn.lOne. mi zarzuty, co uczym'w. k lk
szy, me pozostaje mI, Ja ty o powtórzyć słow.a p. L: "po.dobne postąpienie, samo za .ieble przemawia" *).
dnia 18 listopada 1868 r.
W. Wilniełl,ki.
---.*). Prz. R.ed. Dalszą dyskusyję w powyższym ~rI8d.
:~k~~l~~azamy odtą:d za. zbyteeznlł l nilliejszymJ'.'-

h

(Nadesłane). W Nr. 19 Tygodnia przedru-

Je swyeh zobowzqzan, sekl'etnie zawiera pod- kowany był z "Korespondenta Płockiego"
wójne umowy i t. p., słowem, jako na czło- a.r~ykuł w ~westyi ~a~i:pulacyi towarzysz...

wieka, nazywając rzecz po imieniu, nie uczciwego i złej wiary.
Cały poprzedni przebieg życia mojego, dla
osób znających mnie bliżej, śmiem pochlebiać
sobie, dostateczną. jest wskazówką., o ile podobne zarzuty są błahe, niesłuszne i z prawdą niezgodne; każdy jednak nieświadomy
istotnego stanu rzeczy, po przeczytaniu listu
p. L., nader łatwo powziąść by móO'ł o mnie
wyobrażenie, na które, co najmniej ~nie za-

służyłem.

Cenią.c więc dobre i nieskalane imię wyżej
nad wszystko, co nabyć lub zdobyć można
zwraca?l się do. SzaD:0~I?-ego Pana z proźb~
o zamleszczeme mmeJszego sprostowania
w: s,!"ojem piśmie, do c~ego :publiczne w:ystą.pleme p. L. dostateczme mme upoważma.
Mająte~ zi~mski Gumulin, z ;przyle~łem
folwarczkIem Ządła, był własnOŚCIą. mOJ!} do
1864 r., w którym, jak wiadomo, przeszedł na
własność skarbu. Po powrocie moim do kraju w roku 1872, zastałem Gumulin wypuszczony w dzierżawę i poczynione przygotowania administracyjne do sprzedaży dóbr tych
przez publiczną licytacyję. Po spełznięciu
kilkakrotnie wyznaczonych terminów, w duszy mojej obudziła się nadzieja powrócenia
19V.A\il
do poprzednio posiadanego majątku, drogą
...
ku.pna.
'lI.&I.aZJ(l
$
Jedyna trudność przedstawiała się przewao ~.e l~pon.L
żnie wpozyskaniu potrzebnego na ten cel ka~ cp 1:
pitału, którego-me miałem.
;:::; ~ ~
.&I.91){
Oglą.dają.c się też za nim tu i owdzie-spo-.:l
'O
...to/)
tkałem się z propozycyją. p. L. Bliższe wkróto
oe jednak porozumienie, aż nadto mnie prze4.;
konało,
że p. L. sam raczej ma zamiar nabyć
,
'O
c:I
.,
Gumulin, nie zaś umożebnić komukolwiek
tI.l
9
kupno tych dóbr, przez wypożyczenie posia,
~..bj
danego kapitału, na przystępnych zwłaszcza
< N.e .,
. ~~
warunkach. Warunki te bowiem były tej
Q
....e c:I
natury, że nikt rzetelnie z zobowią.zań swych
wywiązać się pragnący - przyjąć by ioh po
...
~
dokładnej rozwadze nie mógł. Żądał np. p.
~
-5Q et
L., abym z mających się in .spe nabyć dóbr, po... ci ,
przestał na opuszczonym i zniszczonym w bu~ .
~
I~
dowlach folwarku Żądła;-a nadto, abym się
~'~
......
zgodził
na zacią.gnięcie ' pożyczki Towarzy< ~El .,
stwa Kredytowego, wyłą.cznie na Żą.dłach
Q
Q
ciążyć mającej, oy tem ułatwić zwrot panu
l>-.
...
Z
L. części kapitału za mnie wyłożonego; przy
oN
-o
czem, opłata sześciu procent od reszty sza~~
~
cunku miała mnie obciążać. W dodatku pro~
....
p.. =
ponowano mi połowę drzewa na budowę
i... zarzą.d Gumulinem na korzyść kapitaA
'IS ..!>i
~.~
listy!..
p.. co r.ó
~
Powyżej streszczone propozycyj e zadziwi~
,
ły mnie i przygniotły niejako, nasuwaj:}c za~ °aal
Ol
razem myśl, że podobnych nabywców na lio
~ °a
1>-.oytacyi znaleźć się może więcej jeszcze, a
~~
wtedy i zdobycie nawet kapitału na tak ucią
żliwych a wą.tpliwych warunkach, na nic
Elprzydać się nie może.
~
eS
Po bliższej tedy rozwadze, postanowiłem
'a
A "
A
nie korzy~tać z propozycyi p. L., co następnie
, a) Do § 4. Wykaz oddanych sprzętów ~o- osobiście mu oświadczyłem, i có, zapytywany
8pod&l;"c~ycb, z oznaczeniem szczegółowej Ioh później listownie przez jego pełnomocnika,
temuż kRtegorycznie powtórzyłem, nie wnowartQŚCl.
.~

sZłC ztą.d
t ć'

ceJ poboroWI podatkow l Innych opłat własach skarbowych. Nie uważam.za niestoao~e dopełnić. t~kowy kilkoma swemi uwagamI a mIanOWICIe:
:W~adomo na~, że urzęd?l!l gminnym prJ:ez
odJęc~e sąd~wmc~wa .zm~eJsz~D:0 o połow,
za.Jęcla; czyzby WIęC Dle naJwłasclwszem było
surowo p.olec~ć t~o'??l' a~eby •w kaidej
ka~celaryl .g~mueJ WÓJcllub lcn.plsarze, jak
naJakuraimeJ, w należytych termmach pisali
na blankietach kupionych zsum wyda;"'anych
na materyjały piśmiennel (które to sumy
powinn! być p~'zeci~ciowo powiększone), de- .
klaracyJe z aWizacYJ wydawanych corocJ:nie
przez ~zby .Skarbowe na. każdlł posiadłość.
W aWlzac!Jach tych ponueszczon!ł q nietylko podatki stałe skarbowe, ale I zaległoici
każ.dego podatku oddzi~lnie; a zatem, urJ:ędy
gmlnne mogą. na zasadZie rzeczonych awincyj, wysyłanych wcześnie z Izb Skarbowych
do tych urzędów, dla . wręczenia nalety tl m
kontrybuentom, sporządzić księgę wszystkieh
podatków. za.ległoś~i i n~ zaaa(hie takowej
bard~o wlerzytelme wyplsy,,!aó dekl\Lraeyje,
bez zadneg.o kosztu. Nast~pme przez . stójk~,
n~ parę dm przed każdym ternunem wnos~e
ma p~datk~w, nadsyłać sołtysom i właścioie.
10m ZIemskIm takowe do natychmiastowego
uiszczenia.
Każdy ze sołtysów J>owinien mieć swoj ..
I!ie~z,tkę, któ;a zas~ąpl jego podpis. W kaliskieJ ~ubernl praWie każden sołtys zaopatrzony Jest w pIeczątkę: "Soukij. der. ,N. gm'~a N~;. dla~~egóżby więc u nas! ja~ równiei
l gdzIemdzIej tego zapro'wadzlć me moina
było? Tym sposobem 'nasz ciemny i niepiimienny po większej części lud wiejski, mógł
by unikną.ć bezpotrzebnych kosztów, które
chcąc obliczyć szczegó~owo, wynosz'ł maes-'
ną sumę na jedną gubernię, a ileż; na całe
Królestwo Polskie?..
W artykule "Korespondenta Płockie~·
powiedziano, że deklarllCyja jedna wynosI do
11 i pół kop.; ponieważ zaś każdysolty. WJlOsi podatki z 8 do 10 wiosecJ:ek, pustkowi
młynów i t. p., to ilet ra.ly musi wydawać p.~
kop. 11 i pół, i ile ma kłopotów prsy tem; ile
omyłek 'przy nader pos~iesznym . pisaniu de-,
klaracYJ przez młodego' kasoweg~ urz'}dnika,
któremu chodzi natura.lnie o to, aby jak najwięc~j pięcio-kopiejkówek wpadło mu do kie-szem. Tymczasem na ],cażdego placlłOego 'podatki, niewiem czy pół lP'0sza z morgi będzie .
wypadać rocznej składki na blankiety podatkowe i odnoszenie podatków do kas prJlez
sołtysów; należałoby tylko, rozchody te dobrze obliczyć i wnieść do rozkładów na utl'zymanie zarządów gminnych.
J. St.
b. ur,ędnik kasy Ikarbowej.
Oszcz~dnoici młodzieży.

W NI'. 254 Ku-

rjera Codziennego, poruszonł .Iostał. myśl
wdrożenia do oszczędności U"ZłCł si~ mło
dzież szkolną, na wzór zwyczaju zachowywanego w zakładach naukowych na Zachodzie.
Zwracając uwagę rodziców i 9pie1runów ,mło
dzieży na wyżej wzmiankowaa, ai-tyftł,

T Y D Z I E Ń.
z przyjemnością przychodzi nam n!ldmi~nić,
ie poruazona w nim myśl, ważna l domosłe
za soblł skutki wiodąca, wprowadzoną j.uż
'W cJ:yn Jlostała 1t nas przez p. J. PUpOWSkI~go, przełoż0!lego pr~wa~n~J szkoły r~alneJ;
wszyscy bOWIem UCZnIOWle Jego pe~8YJ.onat~
od poczlłtku roku szkolnego są własClCl~lamI
keilłzeozek miejscowej kasy . 08zczędnoś~I, ~o
której, w miarę zamożnOŚCI, wnoszą. p16m~
dJ:e otrzymywane od rodziców, często nieraz
poprzednio wydawane na fraszki. Z serca
Jyozyćby należało, aby t.en zdrowy przykład
znalazł jak najwięcej naśladowców.

rego jest współwłaścicielem), ulubionym swoim Offenbachem.
Dslś W niedziel~ o godzinie 4 po południu,
dany będzie w sali hotelu Litewskiego koncert popularny orkiestry warBzaws~iej, pod
dyrekcyjlł Antoniego Maruszewskiego, ze
współudziałemJakóba Singera, solisty skrzypka.

Teatr. VV sobotę; 16 b. m., grano "Maryję
Joannę czyli koMetę z gmilllt", dra~at. z fran:
cuzkiego. Posta~ tytułową Maryl, ~lleszoz~snej żony czeladruka Bertranda (p. SIedlecki),
nałogowego pijaka, dopro~adzonej. przez

przedstawienia nie bę«hie, gdyż jeden JI biorących w sztuce udział aktorów, nagle zako{iczył życie. Był nim p. Władysław Błoński,
wyborny komik i prawdziwa ozdoba i podpora towarzystwa udziałowego, zostającego
pod kierunkiem pp. Wernera i IdzIakowskiego.
Ś. p. Władysław Błoński, w młodym bardzo wieku wystą.pił po raz pierwszy na scenie
w Krakowie, coś koło roku 1872. Po kilkoletnim na tejże scenie pobycie, wykształcony
w dobrej szkole KoźmIana, w r. 1815 powrócił do Królestwa, zkq.d był rodem i wstlłpił
do trupy Grabińskiego, z którego to warzystwem dał się poznać publicznośei warsz&w~
skiej na scenie Alkazarowej. Od Grabińskiego przeszedł do Krauzego i dzielił losy tego!
towarzystwa, które następnie przeszło pod
zarząd Rybackiego, a w końcu zorganizowało się na zasadach spółki udziałowej. Dotknięty sI?~tną. ~horobą p~ersiowł, me daj,o=ł
~u nadzIel dłuzszegl) życIa, zmarły p~acow:ał
Jednak wytrwale, w repe~toarze swo~m nuał
ogromny zapas ról; praWIe wszystkIe waż
ni~jsz~ role komiczne należa~y: do n~ego. K~
mlzm Jego, wolny od wszelkieJ szarzy, wyrukał z naturalnego, szczerze polskiego humoru, kt~ry, w p~łączeniu z wrodzoną dobroduSZ~OŚClą, znamlOn~wał oharakter Wł. Błońsklego. S~rdeczUl~ kocha!lY I;lrzez kolegów,
dobry malzonek, CIeszył SU~ ruemałł Iympatyją publiczności, czego dowodem było liozne
zeb~anie na eksl;lortacyi i pogrzebie. Na korzysć pozostałej wdowy 21-go dano przedstawienie w miejscowym teatrze.

Poiar. Po kilkotygodniowej przerwie, wno- własnego męża ~o ostatecznej nędzy l pr~yey z 19 na 20 b. m., o godzinie 1 i pół, muszonej, skutktem tego, oddać własne dZledJ:wonki sygnałowe zaalarmowały straż 0- cię do domu podrzutków, aby nie umarło
gruowł z powodu pożaru wszczętego w po- z głodu - odtworzyła z właściwym sobie tasesyi p. D. Lipskiego przy ulicy Staro-W ar- lentem p. Otrembowa. O potędze j ej gry
sJlawekiej nieopodal Strawy. Szczególnym w scenach wysoce dramatycznych, napiętnozbiegiem okolic~ności w posesyi tej,.w ci~g,u wanych grozą strasznej rzec~yw.istoś.ci, jak
pół roku, cztery JUŻ razy wszczynał
SIę oglen. również drobnych zarzuta~h, Jaklebysm:r . ~_
Przedostatni wypadek nie przyb r 3ł szerszych czynili tej artystce, zamII~z~my na d~lsIaJ.
rozmiarów, w samym bowiem zaczą.tku pożaO niedzielnem przedstawIemu, składają.cem
ru przybiegła straż ogniowa i ugasiła tako- się z dwóch sztuk "We~ele w OJcowi~" i
wy, wskazując zarazem władzy policyjnej, że Dwie teściowe" wspommamy tylko Jako
ugalzone drzazgi i drzewo pod scho~ami, ;prawozdawcy; toż samo wypadałoby nam
j~o wi.d??zni~ obl~ne naftIł, budzą. podeJrze- zrobić we względzie komedyi przełożonej
me cZYJeJs złej w~li.
z francuzkiego .p. t. "Zmykajmy", gdyb:r druWtorkowy o~eń wybuch.nął w drwal- gi akt nie był wykon~ny za r.ozwle~l.e, Jak na
niaoh które w lipoowym pozarze były zgo- bulwarową. farsę. NIech naSI artyscI me zaHaly' a we wrześniu zostały odrestaurowa- pominają. o tem, że francuzki e farsy, powinny
ne. Właści,!ie po~ierowany ratunek, mimo być grane, jak n~jba:dziej .p? !rancuzku, to
nagromadzerua w pIętrowych komórkach pal- jest o ile możnOŚCI naJruchhwleJ.
nych. materyJałów, w~ótC? zap~nować. poSpekt.akl czwartkow:y świet~: ze~ełl!-iła
J:wohł nad mszcz.ącym z"''YI?łem l ogramczy~ ko.medYJa hr. Bob:·owsklego "N~81 . Zmeclt\r- O postanowieniach komisyi obradujłc.j nad
ukodę.
same~ phWOŚCI' oczekUjemy k.omedyJ: !,Nad prze- zaprowadzi6 się maiłcemi zmianami w.,dach
e8 do ~oż~wego ~mmum.
pos 11 p. LIpskiego dZlll.łały o~dzlały III l paścią" l "Złe duchy", zeby zrobIĆ .szcze~ó- gminnych kr61estwa Polskiego dowiad.jemysi9
IV; w s\8iedn.lej,ztyłu pal~oego .Slę budy~u, łowy rozbiór sz.tuk autora, dotąd meocemo- z Goloslt co następuje: Na ~adzie W komisyi
rlLtunek pOWIerzono oddzlałow.l I; od~Iały nego bezstronme przez naszą. pras.ę; albo- tej powzięto myśl .zasts,.pienia dotyohozaaoIV i.V pozostawały W.odwo~!e. W CIągU wiem wzajemne adoracyie, jak rówmeż }!ofę- wych sądów gminnych, sądami pokoju, lec~
g~ny • przez. zrzuceme CZęSCI d~chu, pło- pianie z pe."nych zalez.nych od redakc!lJ f O- myśl ta wobeo większodoi głoeów przeciw
ln1emo'Wl prz~clęto drog!}, a następrue ugaszo- wodów, graj ą u na~, .ruestety, nader wazI!ą. tej zmianie występująoych upadła, a to z tych
no go I:upełme.
rolę. Będziemy mleh sposobność pomó,!",ć rzyczyn.
W ohwili gdl kończyliśmy ostatni wyraz o tym przedmiocie obszerniej, zastanaWla- p 1) Sądy gminne obecnie istniejlł w sktap~wyiszej wznuanki, we środę o 5-ej przed ją.c ~i~ nad 1·eno.7n?wanemi utworami .obeonej dzie których znajduj .. się ludz~e o~~~ajomie:
WleOJ:orem, Odgł?8 dzwonk.6w al~rm°"Y'Yc~ o ohwili, będą.ceml tn 'pe na naszym repertu- ni ze zwyczajami i potrzebaJru mleJ8cowenu
nowJl? zno.wu ZWIastował me~ez~I~czenstW.le. a r z e . .
. i mająoy zupełne zaufanie członków dawRo.mlary Jego, wnosząc ~ wle~k~eJ ł~ny, JaWe względZIe. artystó~, zaznac~amy, ze nych gmin, spełniają SWł ozynnoś~ z zupeł
ka .na~le po nad w8~hodmlł CZęSClą mIasta za- pan PuchniewskI, w roh hr. .ol~kieg~,. był nem zaufaniem mieszkańoów danych okrę
śWleolła! Jlda~ały SIę z I?o.cząt~ nader l!0- wybornym; kompl.etn~ zroz~mleme r?li l sta- ów slłdów gminnych.
1f..in~ I gr~zne. ~Zczęsclem Jednak pozar ranne 'studyjowame mdY"Yldu?w, me rzad- g 2) Najlepszym do"odem tego jest, iż inteogramczył Się n!, J~dnym tylko budynkn - kich w naszy~ społeczens~,!"Ie, p.rzy W1"O- resowani z wydawanych wyroków w zupe!.todole, należlłCeJ, ~Iegdyś. do tak zwan~go dzonym talenCIe, ~ały a.rtyscI~ moznoś,ć od- ności są zadowolnieni, uznając je za lumlenSt~ostw!" w~aslloscl ObeC~I? p. Wii.nsche go, tworzyć typ trafiający zupełnie w mys! au- ne i sprawiedliwe, jako też że przeciw tym
ru:lerżawlOneJ przez p. KeJslg a. Płonąca sto- tora. Odwrotną. stronę medalu stanOWI pod wyrokom bardzo mało gdzie i bardzo rzadko
d~ła, .napełniona słomą i '?toczona jej ~tertka- tym ,!zglę~em pan Si~dlecki, kt?ry nie ohciał są wnoszone apelaoyje, gdy tymozasem od
mI, me była do .urat?warua. -cała. tez czyn- czy me umIał zrozumIeć tego, ze baron N el- wyroków sądów pokoju interesanci prawie
D?ŚĆ Itraży ogruoweJ ograruczyła SIę na obla- k~nblum je~t .po .prostu spal!-0szonym geszef- zawsze apelują..
. •
nlU d~hów '! podwóyzu P?łożony<:h budyn- CIarzem, umleJętme ,!yzysku~ącym społeczeńOtóż, zważywszy to wszystko, komllYJa
kl.w 1 oz~wama, by wIatr me. prz.emósł zapa- etwo, w którem żyje. O ~nnych artys.tll;ch oświadczyła się za utrzymaniem nadal Blłdów
lonych Wllłzek słomy na slł/uedme budowle. i artystkach, którzy zupełme zadawalm~Ją- gminnych w Króleetwie Polakiem ulecajlł
D? godsiny 11 ezuw~nie ~a placu pożaru po- co wyw~ą~ali się ze swe~o z~dania, pOI?~wlmy następne poprawki:
' .
'W'leu.one było odd~ało~V1. V-m~, .który 11;a- obszernIej przy zapowledz~anym w>:z~J. roz1) Etat sędziów gminnych i ławników po~pme ai do godzIny 3-eJ zmlemł oddzlał biOl·ze sztuk tego autora, Jak rówmez I gry większyć jako też przeznaczyć większe IUI-asy.
. . artystów.
Przy poJarJle tym wykazała się dotkhwle
Końezymy doniesieniem, że dziś danym my hna ~trzymanie kancelaryi Słdów gmin~
b
.
t·
nyc.
k0n!ec~. potrze. a zaopatrz~ma s razy będzie "Pan Twardowski", opera czarodz··
leJ2) Udzielić sędziom gminnym przez czas
ognIowej w beczki ko~e, ~~yz prz!. spro- sko-romantyczna w 3-ch aktach J. N. Ka- spełniania obowilłzków praw służebnych.
"atbaniu .wody z ?dległ~J ~IeJscow~SCI, lub mińskiego, muzy~a W. Roleczka; we w.to3) Nadzór nad legalnemi wyborami do
po gł~b?ki~m bło?le, w.Jakie ob~tuJlł nas.ze rek zaś, kome~YJa w 3-ch aktach, ~ wlel- sądów gminnych poruczyć wytszym sl}doprzedmle~cla,. Ople!a.6 SIę ~a samcJ tylko SIle kiem pow~dzemem ~yw~na w Paryzu p.~. wym urz~dnikom i prezesom zjazdów lub też
I'łk ludzkich Jest ruepodobIeństwem.
!,Fanfa:on~ w XIX wteku '. przez I?umanOlr prokuratorom i towarzyszom prokuratorów
P,iar " Częstochowie, w 'pó~nocneJ :st~onie l de BlevIlle, w przekładzIe J. WIlkoszew- miejscowego sądu okręgowego.
od Jasnej Góry, w poseeyl SzczeCInskIego, skiego.
4) Wymagać od kandydatów i obranych
W8Z0Z~ si~ w nooy z 17 na 18 b. m. pożar.
Odwrót kawaleryi. Pod tym tyt~łe~, na na B~dziów ~~in~y~h i ławników, !'t~by byli
Ogień poohłonął stodo~ę i stajni~-nad~o,ofi~ scenie tutejszego teatru, danym będZIe Jedno- wykształcem l mIeli praktyozne pOJ~oIe o zar, Jego padły dwa korue,. które zadusIł! SI~ aktowy obrazek, napis~y przez M. B. utal~n- stosowaniu prawa.
(Wiek).
od dymu. Straż przybIegła natychmIast I towaną ~ieszkankę PIOtrkowa, aut~rkę. meRzemieślnicy i szk6łki rzemleilniczl niedziel.
eaergioznie zabrawszy się do dzieła, prze- znanych Jeszcze szerszemu kołu tutejszej 'pu- ne W rozkazie dziennym p. Prezydenta
azkodziła dalezemu szerzeniu się zgubnego bliczności, ~lku sztuk dramatycznych wu~k- miasta Warszawy, czytamy co następuj~:
.y",iołuj ratunek był tak szybki ~ umiejętny,
szego zakrOJU.
Wielu terminatorów, którzy albo zupełrue
ił ~rawdziw'ł tejże strażyprzyn.osl chlub.ę, c~
Dom
murowany
pod Nr. 5, na placu Maryj- ;i" uczęszczali do szkółek nie~zielno~rzemie
niejeden z widzów, przyglądaJących su~ teJ skim (Starym Rynku) połoiony, do Ignace~o ślnicz:rch, albo też, uczęSZC%~JIłC, ~le ukoń
imponujtooj Icenie, głośno przyznawał.
Grzędzicy należący, przesze.dł na 'Y.łasnosć czyli Jednak ta~owy~h, •podaJe prozbr o zePan TIk"', bawiący .obec!lie w: Ł~dzi, :z,!"i- Dra Leona Gliksman l żony Jego Julu z do- zwolenie na zahczerue Ich do podmaJstrów,
nie przedstawiając wymaganego świa~ectw:a
ja niedługo swoje namIoty ~ udaJe ~Ię do SI~ mu Lewi. Szacunek rs. 22,500.
dlao i Radomia, a następrue do KlOI?, gdZIe
Z Częstochowy. W niedzielę, około godzi- szkoln~go. W skutek teg? przypomm!, ~u~
aa~we bł)Clzie inaugurował otwarCIe nowo ny 7 wieczorem, gdy publiczność zamierzała pp. maJst~o~ cechowym, !ż. na zll!'a~le 3 §
wniesionego tam gmaohu teatralnego, (któ- udać się do teatru, rozeszła się wieść, że postanOWleWIł b. rady adJlWl18tracYJneJ Kró-
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lestwa Polskiego, z dnia 16 (28) kwietnia roku 1863 ustawy szkół rzemieślniczo-niedziel
nych w Warszawie, każdy uczeń rzemiosła
lub terminator, obowiązany ukvllczyć całko
wity kurs nauki w trzech pierwszych klasach, oclpowiadają.cyrh dwom klasom el~men
tarnym. Bez świadectwa z ukończema takich szkół, mogą otrzymać stopień podmajstrów tylko ci uczniowie, którzy przedstawią.
dowody ukolwzenia albo dwóch klas elementarnych, lub tl wóch klas w średnich zakła
dach naukowych (gimnazyjach lub progimnazyjach). Stosownie do § 19-9o wyżej wspomnionego postanowienia, każdy majster po
przyjęciu terminatora obowiązany jest w cią
gu trzech dni zapisać go do szkoły rzemieślniczej i przedstawić zaświadczenie szkolne
urzędowi starszych. Według zaś § 20-go,
każdy majster obowiązany posyłać terminatorów do szkoły regularnie i mieć nad tem
pilny dozór. Majstrowie, nieprzestrzegający
lJowyższych obowiązków, płacą karę od kop.
00 do 75 za każdy dzień opuszczony. Powyższa kara pieniężna nie uwalnia majstrów
od odpowiedzialności sądowej, jeśli do takowej pociągną.ć ich zechcą terminatorowie lub
ich opiekuni. O powyższem zawiadamiając
wszystkich starszych warszawskich cechów,
p. Prezydent dodaje, iż na przyszłość prawo
obowią.zujące z całą ścisłości:} stosowane będzie.
(Gaz. PolJ.
Znowu jeden z dawnych uczniów Piotrkowskiego gimnazyjum zszedł ze świata. Był nim
ś. p. Konstanty Junosza Cieśliński, niegdyś
właściciel wsi Sobakówka w powiecie Piotrkowskim położonej. Zmarły długie lata pracowitego żywota spędził w pomieniowej wsi,
gdzie zyskał sobie imię zacnego, prawego
człowieka, oraz szczerą. przyjaźń i szacunek
1'Vspółobywateli. Na starość osiadł przy najstarszym synu swym Izydorze we wsi Grabówce pod Częstoohową i tamże dnia 18 b.
m. zmarł, mając lat 66. Do ostatniej choroby swej ś. p. Konstanty, miłujący pracę, ruch,
krzątał się koło roli.
. Po latach cichego trudu, cichej a owocnej,
obywatelskiej usługi, Bóg powołał do siebie
strudzonego pracownika, a wspomnienie o
nim odbije się niewątpliwie echem szczerego
współczucia w sercach tych wszystkich, co
nieboszczyka znali. Zmarły zostawił po sokie trzech synów i córkę, małżonkę znanego
zaszyzytnie w literaturze p. Leopolda Mikulskiego.
Zarz~d hotelu Litewskiego w Piotrkowie zło
żył w księgarni L. Chocliki na rzecz miejscowej straży ogniowej Rs. 5, ściągnięte, jako
kara ze' służby hotelowej, za nieakuratne peł
nienie swoich obowiązków.

T Y D Z I E N.

Ostrygi ostendzkie

NOTATKI ASTRONOMICZNE.

Tydziell przyszły rozpoczyna się złączeniem się Mer- nadeszły do składu win i towarów kolokurego z księżycem pod wzgl~dem wzuiesienia się pro- nijalnych ·W. Zaleskiego w Piotrkowie; tenstego, tli jest równej odległosci od punktu wiosennego
porównania dnia z nocą, a więc i od południka, co na- że skład poleca wszelkie
stą.pi w poniedziałek o godzinie 4, po południu.
We wtorek o godzinie l-ej po południu, Uranus bę
śvvieże,
dzie w kwadrte, to znaczy, że przyjmie takie względem
ziemi i słońca położenie, że linije łączące go ze słoń
jabłka
cem i ziemią będą do siebie prostopadłe, to jest utwo(8~-3-3)
rzą kąt prosty i patrząc na Uranusa przez teleskop, ujrzelibyśmy go w postaci kwadry księżyca. Następnie
tegoż dnia o godz. 4, min. 55 popołudniu, kiężyc zakryje jednlł z gwiazd należących do konstellacyi Strzelca.
We srodę księżyc zakryje trzy z kolei gwiazdy
Strzelca, to jest jedną o godz. 3 min. 41 rano, drugą na
4, minuty przed południem i trzecią o godz. 3 min. 59
po południu.
We czwartek po południu księżyc zakryje trzy pooraz
kolei gwiazdy, a mianowicie dwie stałe, jedną o godz.
3 min. 35, a ,lrugą o godz. 7 min. 13 i jedną planetę to
jest Jowisza o godz. 9 min. 22 wieczorem.
W piątek księżyc pokI'yje gwiazdy, a mianowicie o wyrobu krajowego, fabryki L. KnoI, 'przy
godz. 1 min. 6 po północy jedną Koziorożca, potem o
godz. 9 min. 29 jedną bezimienną, poczem po południu ulicy Moskiewskiej (Bykowskie -przedmieznowu dwie Koziorożca. to jest jedną o godz. 1 min. 28 ście), w domu W-go Jasińskiego.
i drugą o godz. 6 min. 19. Tegoż dnia o godz. 3 po po(87-6-3)
łudniu Merkury wysunie się najbardziej ku południowi.
Nakoniec w niedzielę o godz. 2 rano, księżyc zakI-yje
jedną gwiazdę Wodnłka, tudzież o godz. 7 min. 53 wiesądzie okręgoczorem, przypadnie pierwsza kwadra tegoż księżyca.
T.J.W.
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Licytaoyje w[uberni Piotrkowskiej,
W guberni Piotrkowskiej odbywać się będą nastę
pujące licytacyj e:
W d. 16 (28) listopada r. b. o godzinio 12 rano w urzędzie powiatowym Noworadomskim, na sprzedaż lcsu powalonego przez burzę w ilości sztuk 1695.
W d. 22 listopada o godzinie 10 rano w magistracie
m. Tomaszowa, na sprzedaż 6 postawów sukna czarnego wartości rs. 300.
W d. 23 listopada w magistracie m. Tomaszowa na
trzechletnią dzierżawę dostaw dla miasta.
W d. 27 listopada (9 grudnia) 1878 r. w urzędzie
gubernialnym Piotrkowskim, na dzierżaw~ przebrukowania i zabrukowania części ulic w miescie Pabijanicach.

mieszka w m. Piotrkowie, przy ulicy Kaliskiej, w domu Grabowieckiej, naprzeciwke
cerkwi.
(78-3-3)

T

RZY pokoje, przedpokój, kuchnia, piwnica, z
drwalnią i górą, do wynaj~cia w każdym czasie
u Jastrzębskiege, w ogrodZIe, na KrakowskiemPrzedmieściu.
(9'2-3-2)

o sprzedania młoda, ładna, zielona Papuga, pięknie gwizdająca, która śmie· e się,
szczeka i parę wyrazów gada, za rs. lS wra.z
z klatką ozdobną żelazną, w domu W. Berge(93-3-2)
mana na dole, ulica Kaliska.

D

UWIADOMIENIE.
Komitet Klubu Piotrkowskiego podaje do ~
czysty dochód z balu urzą
dzonego w dniu 9 listopada, na korzyść miejscowej straży ogniowej ochotniczej, wynosi
311 rs. 14 kop. i takowy naczelnikowi
st.raży ogniowej W -mu Rozmarynowskiemu
wiadomości, że

doręszonym został.

OGŁOSZENIA.

Mam honor zawiadomić szanownych obywateli miasta Piotrkowa, iż przez czas mojego pobytu w tutejszem mieście, pragnąłbym
grywać z panami amatorami i amatorkami,
różne Sonaty i Koncerty na skrzypcach
z akopanijamentem fortepianu, lub kwartety;
zamierzam również udzielać lekcye muzyki
Bussola I11Ówil!Ca. Ludzie blizko obeznani z żeglugą
morską zapewniają, że przyczyną znacznej części nie- na skrzypcach. Po adres mój zgłosić się moszczęśliwych wypadkó:w rozbicia okrę~ów, je~t to, że żna do Redakcyi niniejszego pisma, lub do
zwyczajne bus/jole czyli kompasy I!l0r~kle ulegają wp~y teatru podczas przedstawienia.
wovri żelaza wchodzącego w wlelklffi stosunku a nIeJakób Singer.
(98-1-1)
ledwie wyłącznie w skład nowych .obe~ni~ po,!szechnie

używanych okrętów, tak dalece, ze nIekiedy Igła bussoli zupełnie nie wskazuje prawdziwego położenia bieguna północnego i południowego. Dla zapobieżenia
tym tak szkodliwym wpływom, p. H. de Parville wynalazł tak zwaną m6wiqcq, b!lssol~, która głośno powiada kiedy okręt znajduje się na dobrej drodze. "Czy
płyniemy we właściwym kierunku?· zapytuje kapitan
okrętu lt~b jego zn:stępca, a b~s~ola odp.owiada.głosno
i wyraźnIe: " Płymemy we własClwym kIerunku. Naturalnie, że tu nie obejdzie się bez telefonu, który chociaż jeszcze jest doŚĆ świeżym 'Yynalazkiem, jedna~ż~
więcej r?ż~ostronnych ?ddał JUż p~·ZySłllg ludzkosCl
niż dawmeJsze wynalazkI. Urządzeme pana de ParviJle jest bardzo proste a prawdziwie genijalne. Wzwyczajnym telefonie, zamiast sztabki magnesowej, umieczczony jest długi pręcik ze zwyczajnego miękiego
żelaza. Otóż taki telefon wtedy tylko może przesyłać
dźwięki głosowe, gdy ten pręcik żelazny znajduje się
ściśle wzdłuż linii południowo-północnej. Jeżcli zatem
telefon powtórzy wyrazy wymówione w jego tubę, jeżeli przemówi lub zaśpiewa echem tego, co powiedziano lub zaspiewano, będzie to niezaprzeczonym dowodem, że statek skierowany jest ku północy.

winogrona,
tyrolskie.

Jest do sprzedania

Wi eś
w powiecie Piotrkowskim, rozległości włók 18 z lasem i ł~kami. Bliższa wiadomość w Redakcyi "Tygodnia.
(100-3-1)
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Dominium PRZERĘB, niedaleko od stacyi
Gorzkowice, są do sprzedania Prosięta w róż
nym wieku, rasy poprawnej, przy krzyżowa
niu macior· swojskich z dużą rasił angielską
Lincoln Schire.
Bliższa wia.domość w Porębie przez Gorzkowice.
(96-3-1)

W
W

MAJĄTKU STUŻNO, pod miastem
Opocznem, jest do sprzedania 500
sztuk drzewek szczepów pięcioletnich,
wyborowych gatunków gruszek zimowych i letnich, po kopiejek 30 za sztukę.
Do dzisiejszego numeru dolą.cza się dodaBiorący większą. partyję, odstawione mieć tek (arkusz 3) powieści E. C. Granville'a.
może do kolei.
(84-2-2)
Murray'a, p. t. »Zb1·odnia i poświf/:cenie·»
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