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według mowy minis ;ga oświaty dr. Gosslera
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SŚ.3S3SEx==-----------Sądzimy, że czytelnikom naszym i
wszystkim przyjaciołom szkoły wyświad
czymy prawdziwą przysługę, podając im
w dosłownym przekładzie główną mowę
ministra p. Gosslera, wypowiedzianą na
uzasadnienie projektu szkólnego, odbiera
jącego patronom i gminom prawo prezen
towania nauczycieli.
Odpowiedziawszy prof. dr. Virchowowi,
że rząd pruski nie może kierować się w obec dążności polskich sympatyami, życzli
wością i czułością — gdyż doświadczenie
historyczne dowodzi, że sympatye, jakie
w czwartym, piątym i siódmym dziesiątku
lat polskim dążnościom towarzyszyły, ko
sztowały państwo pruskie bardzo wiele
krwi i wiele pieniędzy, — mówił p. mi
nister dalój, jak następuje:
Mości Panowie!
Kto sobie przypomni rozprawy z osta
tnich lat pięciu, przyzna mi, że wreszcie
potrzeba koniecznie na podstawie konkre
tnych środków wyjaśnić sobie, czy ten
rozwój, jaki widzimy w szkólnictwie ludowóm prowincyi polskich w ostatnich ła
tach piętnastu, był uprawniony i zdrowy,
albo czy tóż porobiliśmy błędy, które na
leży poprawić i o których usunięcie sta
rać się powinniśmy. Ja z mój strony uważam za rzecz koniecznie potrzebną,
abyśmy w obec ciągle się zwiększających
zaczepek ze strony naszych polskich współ
obywateli raz przecież zajęli silne stano
wisko. Jeśli sobie panowie przypomnicie
miesiąc luty r. 1882, w którym po raz
pierwszy w tej oprawie przemawiał«!»,
i‘jeśli z mojemi ówczesnemi wywodami
porównacie głosy, jakie się dzisiaj w tej
W. Izbie pojawiają, to uprzytomnicie so
bie zarazem tę wielką różnicę, jaka w tśj
sprawie zachodzi. Oto utorowało sobie
drogę uznanie, iż zaiste nie jest to uprze
dzeniem rządu, gdy szczególniejszą zwraca
uwagę na polskie dążności separatysty
czne, lecz że to jest przeciwnie żywotną
potrzebą całego państwa naszego, abyśmy
w tej t. zw. kwestyi polskiej zajęli o ile
możności jasne stanowisko.
Nie możemy zaprzeczyć, zwłaszcza,
gdy sięgniemy do roku 1815, a może
tu i owdzie i dalej, że mianowicie w
dziedzinie szkolnictwa zachodziły pewne
oscylacye. Jeżeli zaś w ogóle w dzie
dzinie szkolnictwa było coś szkodliwóm,
tó były to właśnie te oscylacye. Gminy
szkólne, nasi współobywatele polskiej i
niemieckiej narodowości (Zunge), a nie
mniej i władze szkólne mają prawo żą
dać zapewnienia, iż droga, którą postę
pują władze szkólne, jest właściwą, i że
znajduje uznanie w sferach decydujących
w zarządzie państwa i potwierdzenie w
reprezentacyi kraju.
Zarząd szkolny wrócił, jak Panom
wiadomo, w początku ósmego dziesiątka
lat do systemu, który z wielkićm powo
dzeniem aż do 1842 w dawniejszych pol
skich dzielnicach istniał, a dzisiaj, kiedy
przez lat 15 w nieco nowocześniejszej
formie znów go zastosowano, jest bardzo
na czasie zdać sobie sprawę, jak te
zasady wznowione w latach 1872 i 1873
wytrzymały próbę — oraz zdecydować
się, czy można przy nich pozostać, albo
w których punktach zmianę zaprowadzić
należy.
Wielokrotnie wskazywano tutaj na
memoryał p. Fłottwella, który tenże spi
sał jako swój testament polityczny, opu
szczając w r. 1841 stanowisko naczeluego
prezesa prowincyi poznańskiej. Memo
ryał ten spisany jest w książce byłego
posła z prowincyi poznańskiej, którą Pa
nom polecam, a która nosi tytuł: „Das
Grossherzogthum Posen und die Polen
gegenüber dem Nationalitätspriucip und
dessen neusten Regungen“ rok 1861.
W tym memoryale Fłottwella wskazano
bardzo słusznie na to, że nie masz nic
gorszego, nic zgubniejszego, jak wahać
sil w zasadach administracyjnych. Poiacy, zdaniem Fłottwella pozostaną za
wsze niezadowolonymi, nigdy nie byli za
dowolonymi, a mieszkańcy niemieccy tra
cą odwagę i sądzą, że nie masz stałości
w naszych prawnych stósunkach, dla te
go też opuszczają co prędzej W. Księ®tWo Poznańskie, a przez to prowineya
pitaiaCi ZDacznY zapas inteligencyi i ka-

Z tego puntu widzenia, który, jak są
dzę, i Panowie dzielicie, pozwalam sobie
dać krótki pogląd na stan, w jakim za
rząd szkolny znalazł stosunki szkólne w
dzielnicach z polską ludnością, gdy roz
począł reorganizacyą tamtejszego ludo
wego szkolnictwa naszego. Panowie przy
pomnicie sobie, że tę reorganizacyą po
przedził ruch, który z różnych wypływał
źródeł.
Urzędnicy przeniesieni do Księstwa i
do innych dzielnic polskich, zaczęli się
najprzód skarżyć u władz państwowych i
reprezentacyi krajowej, twierdząc, że mu
szą patrzeć na to, jak dzieci ich bez nie
mieckiej nauki marnieją, lub się polo
nizują.
Z drugićj strony zaś sama nasza reprezentacya krajowa wskazywała na nie
podobne do wiary stosunki szkólne w
polskich dzielnicach naszych, — niepo
dobne do wiary dla tego, że język niemiecki
pod każdym względem był postponowany
i uciskany. Niejednokrotnie wypowie
dziano tutaj, że przed -r. 1842 byliśmy
o wiele dalój co do rozszerzenia języka
niemieckiego i co do assymilacyi polskiój
ludności (że użyję wypowiedzianego tutaj
wczoraj wyrażenia), aniżeli po latach 30
— w roku 1872. — Panowie przypo
mnicie sobie, że za współudziałem osób
prywatnych, łączących z zupełną znajo
mością stosunków pogląd jasny — przed
sięwzięto rewizyą szkół tak co do we
wnętrznego ustroju, jako tóż z£wnetrzp,ych
urządzeń — A to we wszystkich tych
dzielnicach, na które obecny projekt ma.
być rozciągnięty, — i że wszędzie wy
kazały się jak najpomyślniejsze rezultaty.
Co się tyczy zewnętrznych urządzeń,
była wielką przeszkodą okoliczność prze
pełnienia szkół tamtejszych. Przekonano
się, iż tam istnieją stosunki niepodobne
do wiary. Budynki szkólne były w wielu
miejscach
niewystarczające,
wszędzie
był brak nauczycieli, a uczęszczanie do
szkoły mianowicie w czysto polskich
okolicach jak najgorsze.
Wiele dzieci w ogóle wcale do szkoły
nie chodziło. I dzisiaj jeszcze niestety
skonstatować trzeba, iż bardzo często
rodzice usiłują dzieci polskich do szkoły
nie posyłać, i to w ten sposób, że co
rok zmieniają
miejsce
zamie
szkania.
Atoli daleko gorzćj przedstawia się
ta rzecz z tśj strony, iż wielu nauczy
cieli — a przedewszystkióm wielu księży
inspektorów lokalnych — wcale języka
niemieckiego nie znało, i że tak inspe
ktorzy powiatowi jak lokalni na Górnym
Śląsku i w Poznańskióm nie przesłali po
części wcale nauczycielom wydanych w
owym czasie rozporządzeń szkolnych co
do sposobu metodycznego urządzenia nau
ki języka niemieckiego — mianowicie zaś
rozporządzeń rządowych z lat 1865 i
1867. Nauki języka niemieckiego w
w wielu miejscach wcale nie udzielano.
Dopiero gdy się rozpoczęły obrady nad
ustawą o inspekcyi szkolnej w roku 1872
i gdy oczy całego kraju zwróciły się na
stosunki szkólne w owycli dzielnicach i
kiedy usłyszano, iż ma nastąpić rewizya,
zaczęto na łeb na szyję wprowadzać do
planu naukę języka niemieckiego, aby za
dość uczynić przepisom szkolnym.
Że
w takich warunkach polonizowały się
dzieci czysto niemieckiego pochodzenia,
nie zrodzone bynajmniej z małżeństw mięszauych, można było w bardzo wielu przy
padkach skonstatować i nie mogło tóż
być inaezój, ponieważ językiem wykłado
wym był język polski we wszystkich tych
szkołach, w których dzieci polskie two
rzyły większość, i ponieważ tak nauczy
ciele jako tóż i inspektorzy, albo nie
umieli, albo nie chcieli popierać języka
niemieckiego, choćby tylko jako przed
miotu naukowego. W tym względzie za
pisać można w rzeczy samej bardzo bole
sne wrażenie, mianowicie co do polonizo
wania katolików niemieckich. Wielokro
tnie zwracali się rodzice niemieccy do
rewizorów z głośuemi skargami na to,
że dożyć musieli tego, iż nawet porozu
mieć się z dziećmi swemi nie mogą.
Że język niemiecki wielokrotnie syste
matycznie był zaniedbywany, to poznać

Tak samo przeniesione zostały zakła własnych interesów, zdobędą sobie znajo
ryi, a mianowicie z zupełnego zaniedbania
ojczystych dziejów.«' Z drugiej strony wy dy preparandów zawsze do takich powia mość języka niemieckiego.
Jeśli sobie uprzytomnimy to stanowi
kazały te rewizye, iż w tych szkołach, tów, gdzie się język polski z niemieckim
sko,
które w memoryale Fłottwella
spotykał.
—
Urządzano
kursa
metodolo
w których według starego, że tak powiem
flotwelowskiego systemu, zaprowadzony giczne dla tych nauczycieli, którzy nie bardzo jasno prawie w podobnych słowach
był wykład niemiecki, osięgano jak naj znali dokładnie niemieckiego języka, lub zostało określone, to nasuwa nam się py
korzystniejsze rezuhaty. To doświadcze go umieli nie dość zręcznie przy wykła tanie, czy osiągnęliśmy to, co sobie z ca
nie, połączone z wynikami osiągniętemi dzie używać; zakładano biblioteki dla lem zrozumieniem władze szkólne ze zgo
w czwartym lat dziesiątku doprowadziły nauczycieli i uczniów, udzielano osobnych dą większości tej Izby w roku 1872/73
do tego, że w roku 1872 i 1873 zapro remuneracyi nauczycielom za krzewienie założyły ?
Na to trzeba będzie odpowiedzieć
wadzono w tych prowincyach na mocy języka niemieckiego i starano się na ka
rozporządzeń naczelnp-prezydyalnych, ura żdym kroku, aby otoczyć opieką niemie- przecząco. Jeśli się zaś zapytamy, czy
dzonych atoli przez-. ministerstwo (a dla cko-katolicką mniejszość już to przez za władze szkólne były na właściwój drodze,
Księstwa Poznańskiego przez Najj. Pana prowadzenie osobnój nauki religii, już to to odpowiadam: tak. Można się różnić
potwierdzonych), w~ metodzie naukowej przez wstawienie się za nią u władz co do zdania o tym lub owym przepisie,
zmiany w ten sposóć że wykład polski duchownych. Mianowicie w obwodach ale jądro tych rozporządzeń z r. 1872/73
usunięto, a w miejsce jego zaprowadzono pogranicznych nie pozostało to bez uważam z mego stanowiska za dobre.
Jeżeliby wypadało coś przy nich popra
wykład niemiecki..
skutków.
Celem tój zmianj nie była germaniM. P. przytaczam to tylko dla tego, wić, to nie będzie to dotyczyło zasady,
zacya, lecz wprowadzenie ludności mówią- abyście widzieli, że zakres środków się lecz chyba tylko pojedyńczych części,
cój po polsku w dziedzinę języka niemie zwiększył i że projekt, jaki wam które może mają także wartość za sobą,
przedkładamy, jest tylko ogniwem w przy- ale w obec całości tracą na znaczeniu.
ckiego.
Któryś z poprzednich mówców, zdaje
Jeźli szczególnie jeszcze zwrócę uwagę dłuższym łańcuchu i dla tego wielkićj do
mi się że p. Bitter, zwrócił uwagę na
Panów na Prusy Zachodnie, to czynię to niosłości.
Jeżeli się przyjrzymy rezultatom, do ogłoszoną w ostatnim czasie statystykę
dla tego, że dr. Virchow twierdził, jakoby
Kaszubi w Prusach Zachodnich w biegu jakich system z roku 1872 i 1873 dopro analfabetów wstępujących do wojska.
lat procesem zupełnie naturalnym zniknęli, wadził, to możemy przyjść do odmiennych Statystyka ta ma szczególną wartość z
czemu niestety zaprzeczyć jestem znie wniosków stosownie do tego, z jakiego tego względu, że nie została sporządzoną
stauowiska się będziemy zapatrywali. Prze przez admiuistracyą szkolną, ani tóż nie
wolony.
Prawdą jest, że przez całe lat dzie dewszystkióm trzeba sobie zadać pytanie: czerpała z materyału tójże dostępnego.
Śledziłem z nadzwyczajnem zajęciem
siątki Kaszubi i Polacy narodowcy nie do czego zmierza władza szkółna ze
mieli ze sobą nic .^g kJnego — przeciwnie względu na niemiecką naukę ? W roku te cyfry, które przekonują, że w ostatnich,
Kaszubi odłączyli f5M(pd nich, a to tem 1883, kiedy ta sprawa była dyskutowa- względnie może tylko dwóch latach powięcćj, że Biskupi/.? (udający''na stolicy ną, objawiłem moje ideały — raczej nie większjyła się w W. Ks. . Poznańskióm i
ideały lew^łimje, żffffady '¿ńTaiteiStf^yjhSr' obwodzie rejeacyjnym kwiAzyuskim licżua
p el t >! i ń s! tj
rail się z wielką stanowczością o to, aby Są to zasady, których sam nie wymyśli takich popisowych, którzy posiadali , nie
w szkole i kościele język niemiecki się łem, których raczej trzymali się wszyscy niemieckie wykształcenie szkólne. Któryś
rozszerza! i to w celu wprowadzenia lu ministrowie oświaty, zajmujący do 1842 z panów, zajmujący, jak mi się zdaje,
dności w kulturę niemiecką. Mam przed roku to stanowisko. Cel władz szkol miejsce w środku tej Izby, zarzucił to
sobą list pasterski z 4 lat dziesiątka, w nych w popieraniu języka niemieckiego metodzie nauczania. M. Panowie, że to
którym w sposób rzeczywiście przejmu w polskich częściach monarchii jest z na nie jest skutkiem tój metody, tego dowo
dzi również ta statystyka. W innych bo
jący (ergreifend) Kaszubom i narodowym tury rzeczy dwojakim.
Władza szkólna powinna się starać o wiem prowincyach, w których władzom
Polakom tłómaczono, że szeroko między
nimi rozpowszechniony błąd, jakoby7 nau to, aby wspierać żywioł niemiecki, znaj szkolnym przychodzi walczyć z równemi
czenie się języka niemieckiego mogłoby dujący się w tych okolicach, poczuciu na trudnościami lingwistycznemu, można było
stać się szkodliwem dla katolicyzmu, na rodowemu dać pewne oparcie, dać mu tę zakonstatować, że liczba popisowych z
leży usunąć, i że tylko przez język nie pewność, że stosunki, w jakie wstępuje, niemieckiem wykształceniem wzmagała się
miecki rozszerzyć się może ich duchowe będą trwałe — i pod każdym warunkiem zawsze na równi z ubytkiem analfabetów.
życie i stan ekonomiczny.
starać się powinna o to, aby narodowość Mianowicie w Mazurach i na Litwie,
Ależ MPanowie, we wszystkich tych niemieckiego dziecka w żadnym razie, gdzie te same zasady z roku 1872 zostały
usiłowaniach nie osięgnęliśmy w osta nawet pod pozorem religii, nie została zastosowane, zakonstątowaliśmy z wiel
kićm zadowoleniem, że nie tylko liczba
tnich trzydziestu latach żadnych rezulta naruszoną.
Drugiem zaś, zdaniem mojem, jest popisowych z wykształceniem polskióm,
tów — pomówię może o tem jeszcze przy
innój sposobności — w znany nam spo bardzo słuszne przez posła Virchowa za odnośnie litewskim, ale i liczba takich
sób spolonizowano Kaszuby i pocią jęte stanowisko, że jest absolutną konie dzieci znacznie się zmniejsza.
Obwód rejencyjny gumbiński, który ognięto do łączności z żywiołem wielko cznością, aby dzieci polskie znały dokła
polskim. Mamy niestety obecnie, o ile dnie język niemiecki. Czego innego też bejmuje główny szczep Mazurów, odno
moje wiadomości statystyczne sięgają, nigdy władze szkólne nie miały na myśli, śnie główny szczep Litwinów, wydał w r.
cztery kaszubskie powiaty: wejherowski, mówiąc o asymilacji ludności polskiój.
1884/5 tylko 3.88 proc, takich popiso
kartuski, kościerski i starogardzki, w któ
M. P. nie ma innego sposobu na asy- wych, podczas gdy procent ten w roku
rych żywioł polski wzrósł do przeszło 50 milacyą, jak zaprowadzenie jednego poprzednim 6,71 wynosił. Nie mogę pa
procent, i to częścią przez szkołę, częścią języka. Jużeśmy często o tem mówili, na nom tutaj podać pewnych powodów, dla
jednakże i to przedewszystkióm skutkiem co słusznie przycisk położono, n. p. przy czego się ten rezultat w ten sposób przed
zasad, które z Pelplina importowano sposobności obrad nad biedą na Górnym stawia, jak tutaj przedłożonym został, ale
Śląsku.
duchowieństwu.
cheiałbyra jednak przy tój sposobności po
Do tego przeglądu historycznego mogę,
M. P. jest absolutną koniecznością, dobne objawy przytoczyć. Przed kilku
pewne bezpośrednio nawiązać pytanie: także i w interesie naszych polskich laty dowiedziałem się, że rezerwiści, któ
Jakież skutki odniosły rozporządzenia z współobywateli, mianowicie stanu robo rzy zaciągnięci zostali do wojska, utra
lat 1872 i 1873? Jak przeprowadziły czego, aby sobie przyswoili dokładną zna cili dużo na znajomości języka niemieckie
władze szkólne zasady, które wtenczas jomość języka niemieckiego. Powinni dojść go. Kazałem sobie podać materyał pier
ustanowiono? Rozporządzenia, które wy do tego, aby w calem państwie pruskióm, wotny, t. j. nazwiska tych ludzi, i z do
mieniłem, ograniczały się naturalnie tylko w całej rzeszy niemieckiej, mogli swe kładnie przeprowadzonego śledztwa wy
na wewnętrzny ustrój ęzkoły, ale równo fizyczne, względnie, umysłowe siły zużytko kazało się, że w istocie ci rezerwiści byli
cześnie rząd ze swej uprzejmości uchwa wać. Zdaje mi się, że dzisiaj wspomnia po większej części odzwyczajeni od ję
lił środki, aby szkolę i na zewnątrz po no tu o tem, iż mamy w naszej okolicy zyka niemieckiego.
pierać. Wtenczas to po raz pierwszy 30,000 Polaków — liczby tój nikt w no
Doświadczenie to dostatecznie panów
wyznaczono skromne kwoty na uregulo wszym czasie nie zaczepiał, — a każdy przekona, jak wielką wagę przywięzywać
wanie nadzoru nad szkolą, wtenczas po kapłan katolicki, pracujący w Berlinie, należy do uregulowania szkólnictwa uzu
raz pierwszy utworzono te wielkie fun powie panom, że jest to dla niego naj- pełniającego.
Z drugićj zaś strony już wtenczas
dusze, aby szkoły i na zewnątrz wy boleśuiejszóm doświadczeniem, iż nie mo
że na dusze i umysł tych Polaków ża skonstatowałem, a i w nowszym czasie
posażyć.
Władze szkólne dołożyły wszelkich dnego wywierać wpływu, bo im braknie niestety zauważyłem, że pomnożyła się
starań, aby skonstatowanemu przez re dostatecznój znajomości języka niemieckie liczba takich, którzy o swój znajomości
wizye brakowi nauczycieli o ile możności go. Wspominam także, że mamy pol języka niemieckiego zamilczają.
Istnieje pewna agitacya, która zaka
zapobiedz. W przeciągu lat piętnastu skie kolonie w zachodnich prowincyach,
wzrosła liczba seminarzystów w W. Ks. w centrach przemysłowych kolonie, skła zuje dzieciom, bądź to w obec sądu,
Poznańskióm prawie podwójnie z 323 na dające się z tysięcy robotników ; uznaję bądź to w obec władz w ogóle używać
626. Oprócz tego zarządziły władze to, że Kościół katolicki i tam im towa języka niemieckiego. Poseł ks. Jaż
szkólne dalsze środki, o których prasa rzyszy, wysyłając kapłanów obeznanych dżewski zdaje się temu dziwić, ale
polska zawsze bardzo niekorzystnie się z językiem polskim tamdotąd, ale odoso ksiądz dr. pewnie wiesz, jak ta rzecz po
wyrażała: przeniosła seminarya nauczy bnienie to, w jakióm się te grupy znaj wstała. Przekonano się np. na Górnym
cielskie, o ile się dało, do tych powia dują, ma w sobie coś zastraszającego.
Slązku, w Prusach Zachodnich i w Po
Spodziewają się, zakladauiem towa znaniu przy przesłuchach, że dzieci, któ
tów, które na krańcach narodowości pol
skiój są położone, przeniosła je na pari- rzystw, mających za godło czerwoną cho re dopiero rok lub dwa szkołę opuściły,
feryą W. Ks. Poznańskiego, przede rągiew z białym orłem, dać im pewien oświadczyły, że proszą o tłumacza, gdyż
wszystkiem semiuaryum poznańskie do stały polsko-narodowy punkt oparcia. To niemieckiego języka nie rozumieją; pó
Rawicza. Gdyby się ziścić mogło me wszystko będzie w przyszłości niemożli- źniej się jednakże wykazało, że umiały
życzenie, zniósłbym także semiuaryum wóm. Jedyną drogą, na którój mogą zo- lepiej po niemiecku, jak po polsku
W
kcyńskie, aby je usuuąć z zupełnie pol stać zdiowemi członkami państwa pru- niektórych przypadkach było to tem bar

można było z ukształtowania nauki bisto- skiego otoczenia.

skiego, jest ta, że me spuszczając z oka dziój podpadającóm, mianowicie, gdy in-

ski z Sielca skazany został sądownie
pektor szkólny, będąc ławnikiem, nie I których polska partya agitacyjna tutaj wspomniałem. Proboszcz ksiądz gdyby się w domu po niemiecku za oszczerczą obrazę i za przestępstwo
uczyć
chciało.
Zdarzało
się
niejedno
chciał własnym uszom i . oczom wierzyć, o szkołę się nie troszczyła. Dopiero Dambek, który z tęgo powodu został
jrzeciw publicznemu porządkowi. Na
żeby dzieci, które jeszcze znał ze szkół, późnićj wystąpiono tutaj z interpelacyami rozbawiony lokalnego iuspektorstwa, za- krotnie, że gazety stawały po stronie wiecu w Miejskićj Górce wystąpił w
■odziców,
skazywanych
na
karę
za
to,
że
miały w przeciągu jednego roku zapo
ze skargami, ale wszystko to miało ecał nauczycielom, jak to stwierdzono
polskim stroju narodowym ze szarfą (ma
mnieć języka niemieckiego, podczas kie ¡eszcze skromną barwę. Dopiero gdy się świadkami, aby języka niemieckiego uczyli Izieci ich nie chodziły do szkoły, óyć : w pasie) i wzywał do walki prze
dy w szkole płynnie po niemiecku czytać przekonano, że przy systematycznóm za- tylko mechanicznie. Mówił on do na wierdząc przytćm, że słuszną jest, rzeczą, ciw szkole.
Podług sądowego wyroku
aby
rodzice,
o
ile
się
to
da,
wstrzymy
i pisać umiały.
stósowaniu tego rozporządzenia język uczycieli : dzieci nie potrzebują umieć po
powiedział
ou
tam
pomiędzy innemi:
Materyał ten pierwotny w tern nowćm niemiecki potężne robił postępy (?!) niemiecku, gdyż późnićj i tak tylko pol wali dzieci swoje od obecnego kierunku
„Czy
chcą
dzieci nasze zgermaszkolnego.
Jeszcze
w
roku
zeszłym
do
statystycznćm zestawieniu zbadam jak — wystąpiła przeciw tćj metodzie świa skie gazety czytać będą. Czytanie pol
nizować?
Nie!
— chcą je ogłu
żyliśmy
tego,
że
pewien
członek
dozoru
najdokładniej — ale nie wątpię, że do doma agitacya.
skich gazet uważa ksiądz Dambek za
pić, chcą je zrobić idyotami, gdyż
tego przyłączy się jeszcze trzecia okoli
Muszę się tutaj po większćj części po zadanie członków państwa pruskiego i szkólnego w JFejTiermu/e — znowu na
z głupim człowiekiem możesz zrobić,
czność, że liczba przybyłych a do woj wtarzać, albo odwoływać do tego, co po cesarstwa niemieckiego — ale przecież Kaszubach — powiedział w obec nau
co chcesz.“
czyciela : każdy Niemiec — to psia
skowości zobowiązanych Polaków się wiedziałem kilkakrotnie od r. 1882, — mamy, też jeszcze inne zadanie.
krew! a i ten kto uczy po niemiecku,
Wzywał obecnych i napominał ich,
zwiększyła, i że rzeczywiście w tym atoli może będę mógł powiedzieć także
(Głos w centrum#.-Unrichtig!)
kilka rzeczy nowych.
względzie skonstatować należy wielki po
Ksiądz wołasz: nie praw'da, księżę est także psia krew ! Za to został są- aby dzieci swoje pilnie ćwiczyli w języku
Dziś nie uważają już tego za prze Stablewski! — ksiądię. uważasz w ogóle lowmie skarany MPanowie. To był czło polskim i powiedział:
stęp dla gmin naszych, z tego powodu,
A Bóg, który rozdaje berła, odda
że ta część niepożądanych żywiołów z na sadę, co tutaj powiedziałem w latach wiele rzeczy za nieprawdziwe, które ci nek miejscowego zarządu szkólnego.
Widzicie Panowie, jakiem materyałcm
nam także i nasze. Uczcie dzieci
szych szkół wydalona została.
1882 i 1883. Muszę się ograniczyć na to, nie są dogodne.
władza szkólna pracować i z jakiemi prze
wasze po polsku się modlić, mówić
Jeśli powiedziałem, że podstawę me czego w każdym razie dowieść potrafię,
Świadkami stwiedzono także, iż ksią
i śpiewać, aby kiedyś, gdy wybije
tody naukowćj z lat 1872 i 1873 uważam a obok tego patrzę jeszcze na to i owo żę Sułkówtki pewriemu nauczycielowi szkodami walczyć musi. Mości Panowie
godziua wolności, umiały wszystkie
za dobrą, to jednakże nie mogę zamilczeć, nie tak czarno, jak ci panowie, którzy w' swych dobrach robił wymówki, iż za gdy sobie wyobrazicie, jaki ogromny na
cisk ciąży na nauczycielach, nie będzie
zaśpiewać: Jeszcze Polska nie zgi
że, jak to pp. Bitter jako tćż p. dr. w tamtejszych stosunkach żyją.
nadto gorliwie uczy języka niemieckie
nęła !...
Porsch słusznie wywiedli, jeszcze potrze
M. Panowie! Agitacya, która tam go. Sami nauczyciele zwracali na to cie się dziwili, że i władze aż do dnia dzi
siejszego
są
tego
zdania,
iż
nauczyciele
M.
P. Brzmi to zupełnie inaczćj, jak
ba innych okoliczności, aby do szkólnictwa przeciw szkole występuje, stara się uwagę, że są zniewoleni słuchać polskich
wprowadzić ten ruch i to orzeźwienie, najprzód czepiać rodziny. Wydano wskazówek, gdyż pojecie, jakiego do- będący w takiój zależności od swego tutaj w sejmie z polskićj strony tę sarnę
które uważam za koniecznie potrzebne. tam formalne przepisy, jak się ojcowie zuawają ze strony rzć 4, jest za małe. otoczenia, nie mogą się utrzymać, na liosnkę przedstawiają.
Środki, które tutaj zaproponowano, a rodzin, a przedewszystkióm matki, wzglę Skoro bowiem choć / za Ryłko ogłoszą ich drodze obowiązku. I tak n. p. w tój
Nie będę was dalćj nużył wyjątkami
które stanowią drobną, ale ważną część dem dzieci zachować mają, aby sparali w gazetach za gei ^¡zatorów, to na sprawie mówi leżący przedemną „berycht“ z gazet, jakie sięgają aż do ostatnich
całej dziedziny szkolnej, jeszcze nie wy żować wpływ szkoły. Rodzicom nie wolno tychmiast cały ich by^, jeśli nie jest po z Kwidzyny :
czasów, ale na uzasadnienie środków
Wpływ po polsku usposobionych proponowanych w projektach naszych,
starczają. I przy obradach nad etatem w domu mówić ani słówka z dziećmi po tępiony, to z pewnością stanowisko ich
proboszczów i księży pomocniczych chciałbym zwrócić uwagę na to, że
będziemy mieli sposobność pomówić o nad niemiecku, aui też popierać szkoły przez jest bardzo utrudnioa«.
na
dzieci i rodziców, na całe miej nauczyciele nawet z największą tro
zorze szkólnym, wtedy panowie przekona domowe ćwiczenia ; rodziców napominają
Zachodziły przypsnki, w których nau
scowości, dąży do tego, aby po za skliwością wybierani (doświadczenie to
cie się, że będziemy musieli was prosić, tam, aby wstrzymywali dzieci swoje od czycielom prawie żęcIĆ zbrzydło. Posta
szkołą wcale po niemiecku nie mó zrobiono wiele razy właśnie w Pozna
abyście nam uchwalili fundusze na uczą- i obcowania z Niemcami, i aby w domu rano się dalej o to, że młodzież polska
wiono, — dalej wykluczenie języka niu) umieli jednak toto d i e , gdy ich
dnienie nowych posad dla inspekto nie mieli ani jednćj książki niemieckiej. dostaje do rąk książki polskie. Zało
niemieckiego przy przygotowywaniu definitywnie ustanowiono, zmienić skórę.
rów szkólnyeh, abym mógł uczynić za Przestrzegano ich, aby dzieci nie uży żono nawet osobne- pismo dla dzieci,
do pierwszych Sakramentów świę Albo przywdziewają oni nową skórę, a
dość obowiązkom, jakie mam w tym wały biblioteczek szkolnych, których za które wychodzi pod. redakcyą znanego
tych tych dzieci, które biegle mó czynią to tacy, którzy przywędrowali i
względzie w Poznańskićm, w Prusach Za łożenie popierało w pierwszych latach do agitatora Ignacego Danielewskiego.
wią po niemiecku, — utrudnia i pobrali Polki za żony — albo gdy ich
chodnich i na Górnym Ślązku. Przede- skonale naukę języka niemieckiego. Wy- Mówię o tern dla - tego, iż panowie
mierzi w najwyższym stopniu obo potrzesz trochę, to przekonasz się, że pod
wszystkićm chodzi tutaj MPP. o to, aby rzucono z domu wszystkie obrazki, nawet narodowcy polscy często nie są zadowo
wiązkowym nauczycielom wykony skórą mają inną barwę. W tćm bowiem
lepiej jeszcze ocenić i zbadać stanowisko religijne, jeśli tylko na nich były nie leni z tego pana, ponieważ mówi za
wanie swego urzędu, i prowadzi łudzić się nie można, i w tćm tćż nie
nauczycieli w obwodach z ludnością mó mieckie napisy.
otwarcie.
nauczycieli
po polsku usposobionych łudzą się z pewnością inteligentne za
wiącą dwoma językami. Najprzód trzy
Opowiadałem tutaj Panom, jak agi
Ale jeszcze dalej idzie Towarzy
codziennie na pokuszenie.
mam się tego — co zresztą należy do towano za usunięciem drzewek i choje- stwo czytelni ludowych, które i dla
rządy miast, że i najtroskliwszy wybór
Dalćj czytamy w „berychcie“:
rozporządzeń a nie do prawodawstwa — nek na Boże Narodzenie, a za zaprowa rodziców jest przystępne. Nie masz dzi
nauczycieli nie uchroni przed takiemi błę
W gronie rodzinnem wielu nau dami lub późniejszą zmianą usposobienia
aby nauczyciele sami dobrze znali dzeniem starych polskich zwyczajów. W siaj już miasta ani miasteczka, lub wię
czycieli, nawet w gronie rodzinnem nauczycieli. Miasta nie pozbędą się już
język niemiecki. To zdanie jest, we grudniu roku zeszłego wystąpiono kszej wioski, gdzietfy nie było biblioteki
nauczycieli narodowości niemieckiśj późnićj takich nauczycieli, gdyż to jest
dle mego przekonania, tak naturalne i znowu te Poznaniu z odezwą do Tow. czytelni ludowych.
używany bywa wyłącznie język pol rzeczą niepodobną. Nikomu nie wolno ich
proste, że jak sądzę, sprzeczać się o nie matek, w której je wzywano, aby rato (Głos: Są też i niemieckie biblioteki
ski dla tego, ponieważ pani nau- przesadzać, a sami tćż nie myślą się byniepodobna. Najnowsze doświadczenia, wały dusze dzieci swoich i trzymały je
ludowe!)
czycielowa tylko po polsku mówi, najmnićj przenosić w inne strony — i tak
jakie zrobiłem w Gnieźnie, dowodzą ku zdała od niemieckiej mowy.
Tak jest — ale te biblioteki utwo
i wskutek tego własne dzieci ta dożyliśmy tego, że właśnie przy tych zna
wielkiemu zdziwieniu, że właśnie młodzi
M. Panowie. Jeśli prawdą jest pię rzone są według inaego punktu widzenia!
kich nauczycieli dopiero w7 szkole komicie urządzonych zakładach miasta
nauczyciele się opuszczają i językiem nie kne słowo, że szkoła i dom rodzinny Towarzystwo to ma tylko jeden cel na
języka niemieckiego się uczą.
mieckim w zupełności nie władają, tak, wspólnie pracować muszą nad wychowa oku: unikać wszystkiego, co ma jakikol
Poznania, znajduje się wielu nauczy
że nie byliby w stanie udzielać zachęca niem dziecka, to przekonacie się, że i wiek związek z przynależnością do Prus
Dowodów na to niestety jest aż cieli, którzy języka niemieckiego popierać
jąco (anregend) nauki języka niemieckiego. najdzielniejszy nauczyciel napotka wsku i Niemiec, — a trzymać się silnie tego nadto.
nie mogą, lub popierać nie chcą. Dla tego
Z tego powodu wydałem rozporządzenia, tek takićj agitacyi na opór, który bodaj, wszystkiego, co ma związek z przeszło
Musieliśmy naprzykład dożyć tego, że nie wątpię, że gdy w ciaśniejszych kół
które pod żadnym warunkiem nie pozwolą czy zdoła pokonać.
ścią i przyszłością Polski. Że niektóre w Poznaniu nauczyciel Niemiec, który kach reprezentantów miejskich, kwestya
na to, aby ktokolwiek nie władający w
I wpływ na nauczycieli odbywa się książki, jak n. p. broszurę o księdzu Arcy sam dopiero tam przywędrował, zameldo ta rozbierana będzie, panowie ci pod wielu
całćj pełni językiem niemieckim, mógł tam w sposób zupełnie programowo uło biskupie Ledóchowskim usunięto z tych wał dzieci swoje do nauki religii świę względami staną na mojćm stanowisku.
objąć urząd nauczyciela, i aby nawet do żony. Co p. Bitter i dr. Porsch powie czytelni, to niczego nie dowodzi.
tej w języku polskim, ponieważ — jak
Chciałbym do tego dołączyć jeszcze
zakładów preparandów nie przyjmowano dzieli, jest faktycznie prawdziwćm. Mam
mówii:
jeduę
uwagę. Nie myślcie M. Panowie,
Ogólny typ tych książek, w7 których
aspirantów, którzyby nie uczynili w całej tutaj artykuł z roku 1880, wydrukowany niemiecki obyczaj ’^lokrotnie wyszydza
Moja żona tego żąda, ina jakoby' rząd miał jakikolwiek zamiar wy
pełni zadość żądaniom szkoły ludowej co w „Dzienniku Poznańskim,“ który prze- no — stosuje się/^t. pewnego kierunku
czej postąpić nie mogę,
chodzić po za te cele, do których zdąża
do języka niemieckiego.
Wiele dzieci niemieckich, które czę w7 w obecnym projekcie. Nie sądźcie,
-aież “jia.,bliskie stosunki -z fesiędzę.m dr. -^4 to jest polj^^, którym się ży
5 Jest to zaprawdę potężna fearyera Jażdżewskim, — w tym artykule wyra wic muszą otftd ;e^połskPe rodziny, ściowo wcale po polsku nie rozumiały, jakobyśmy zdążali do osłabienia cennych
którą założyłem — atoli środek teń jest źnie wzywano gminy szkolne, aby tylko ponieważ nie są zdolne rozszerzyć po za zostały7 dla tego wprowadzone do pol praw (samorządu miejskiego ?!)
atoli «
potrzebny, a mam nadzieję, że przyniesie gorliwych Polaków na nauczycieli obie te kola swego widnokręgu!
skiego oddziału nauki religii świętćj, po zniewolony jestem roztoczyć tutaj przed
pożądany owoc.
Że te agitacye doprowadziły powoli nieważ powiedziano: każdy katolik, wami ten obraz, a każdy kto zna sto
rały, dalej zaś dano tę radę — aby
Dalśj na uzasadnienie przedłożonego właściciele dóbr i wyższe stany — za także do zatargów, jest rzeczą bardzo mieszkający w granicach pań sunki, przyzna, że ustanawianie nauczyczyprzez nas projektu pozwolę sobie przed wsze tam mowa o polskićj szlachcie i o prostą. Można było skonstatować — i to stwa polskiego z r. 1772 — jest cieli przez gminy, zatwierdzanie ich przez
rząd nie daje absolutnie żadnćj rękojmi.
stawić choć krótko stosunki, w jakich się polskićm społeczeństwie — starały się o właśnie na Kaszubach — na co zwracam Polakiem!
Tutaj następuje w7 agitacyi polskiśj Młody nauczyciel zostaje powołany i
znajdują nasi nauczyciele w polskich oko przyciągnięcie do siebie nauczycieli, aby uwagę posła Virchowa — że w powiecie
licach. Jest rzeczą bardzo łatwą wielu ich przez to powstrzymać od złych przy wejherowskim rodzice po prostu podarli zwmot, którego tolerować niepodobna. otrzymuje posadę po wyjściu ze semina
potępić; mamy też często uzasadnione po kładów i od obcowania z Niemcami. Da w kawały książki niemieckie,
jakie Aby udowodnić, w jaki niesłychany spo ryum bez wszelkićj przerwy, chociaż już
wody do niezadowolenia, atoli stanowisko, lćj dawano nauczycielom wskazówki, aby dzieci w szkole do nauki otrzymały; — sób ludność polska podszczuwana bywa dzisiaj, Bogu dzięki, uporaliśmy się z bra
w jakićm się ci ludzie znajdują, jest nad języka niemieckiego uczyli tylko mecha doszło do tego, że pewien organista w przeciw szkole, na to przytoczę jeszcze kiem nauczycieli; mimo to jednakże je
zwyczaj trudne.
nicznie, tak iżby go dzieci wkrótce za powiecie starogardzkim — znów na Ka jeden przykład z nowszych czasów, a i szcze dzisiaj każdy nauczyciel wychodzący
ze seminaryum, może szybko zyskać po
Kiedyśmy wprowadzali przepisy z lat pomniały. Takie wskazówki skonstato szubach — publicznie powiedział: ja tu przytoczę nazwisko.
W zeszłym roku książę Czartory- sadę. Czegóż możecie się panowie spo1872 i 1873, przeszło lat kilka, te wano w jednym przypadku, o którym już bym baty sprawił memu dziecku.
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(Ciąg dalszy. — Zobacz numer 46.)
ROZDZIAŁ XX.

Była blisko północ, gdy pan Andrzej
opowiedział się pierwszym strażom ksią
żęcym, ale w całym obozie Bogusława
nikt nie spał. Bitwa mogła nastąpić lada
chwila, więe przygotowano się do nićj
gorliwie. Wojska książęce zajmowały sam
Janów, panowały nad gościńcem z So
kółki, którego pilnowała artylerya, przez
biegłych elektorskich kanonierów obsłu
giwana. Armat było tam trzy tylko, ale
prochów i kul dostatek. Z obu stron
Janowa, między brzeźniakami, kazał Bo
gusław usypać szańczyki, na nich zaś
ustawić organki i piechotę. Jazda zaj
mowała sam Janów, gościniec za arma
tami, oraz przerwy między szańcami.
Pozycya dość była obronna i ze świeżym
ludem można się było długo i krwawo
w nićj bronić, lecz nowego żołnierza było
tylko ośmset piechoty pod Kyritzem,
reszta tak znużona, iż ledwie na nogach
stała. Prócz tego wycie tatarskie sły
szano w Suchowola na północ, zatćm z
tyłu Bogusławowych szyków, skutkiem
czego szerzył się pewien postrach między
żołnierstwem. Bogusław musiał wysłać
w tę stronę wszystką lekką jazdę, która
uszedłszy pół mili, nie śmiała ani wra
cać nazad, ani iść dalćj, z obawy jakowćj zasadzki w lasach.
Bogusław, jakkolwiek febra w połą
czeniu z silną gorączką dokuczała mii
więcej niż kiedykolwiek, sam wszystkierr
zawiadywał, że zaś na koniu z trudno
ścią mógł usiedzieć, kazał się więc czte
rem trabantom nosić w otwartój lektyce
Tak zwiedził gościniec, brzeźniaki i wra -

cał właśnie do Janowa, gdy dano mu
znać, iż wysłaniec książęcy się zbliża.
Było to już w ulicy. Bogusław nie
mógł poznać Kmicica z powodu ciemnćj
nocy i dla tego, że pan Andrzej przez
zbytek ostrożności ze strony oficerów
przednićj straży miał głowę zasłoniętą
workiem, w którym tylko otwór na usta
był przecięty.
Jednakże dostrzegł książę worek, gdyż
Kmicic zlazłszy z konia, stał tuż obok,
więc kazał go zdjąć natychmiast.
— Tu już Janów — rzekł — i nie
ma z czego czynić tajemnicy.
Poczem zwrócił się w ciemności do
pana Andrzeja :
— Od pana Sapiehy ?
— Tak jest.
- A co tam pan Sakowicz porabia?
— Pan Oskierka go podejmuje.
— Czemużeście glejtu zażądali, skoro
Sakowicza macie ? Zbyt ostrożny pan
Sapieha i niech patrzy, aby nie przemądrował.
— To nie moja rzecz — odpasł
Kmicic.
— Ale widzę, że pan poseł niezbyt
mowny.
— Pismo przywiozłem, a w mojćj
prywatnej sprawie w kwaterze prze
mówię.
— To jest i prywatka ?
— Znajdzie się prośba do Waszej Ks.
Mości.
— Rad będę nie odmówić. Teraz
proszę za sobą. Siadaj waśó na koń.
Prosiłbym do lektyki, ale zaciasno.
Ruszyli. Książę w lektyce, a Kmi
cic obok kon.no. I w ciemnościach spo
glądali jeden na drugiego, nie mogąc
twarzy swych wzajemnie dojrzeć. Po
chwili książę, mimo futer, trząść się za
czął, tak, że aż zębami kłapał. Wreszcie
rzekł:
— Licho mnie napądło... żeby nie to..
br!... innebym kondycye postawił....
Kmicic nie odrzekł nic i tylko oczami
chciał przebić ciemność, wśród której głoi wa i twarz książęca rysowały się w nie-

wyraźnych szarych i białawych zarysach.
Na dźwięk Bogusławowego głosu i na
widok jego postaci wszystkie dawne urazy,
stara nienawiść i paląca chęć zemsty we
zbrały tak w jego sercu, iż zmieniły się
prawie w szał.... Ręka mimowoli szukała
miecza, który mu odjęto, ale za pasem
miał buławę o żelaznćj głowie, swój znak
pulkownikowski, więc djabeł począł mu
zaraz wichrzyć w mózgu i szeptać:
— Krzyknij mu w ucho, ktoś jest i
rozbij łeb w drzazgi.... Noc ciemna... wy
dostaniesz się.... Kiemlicze z tobą. Zdraj
cę zgładzisz, za krzywdy zapłacisz... ura
tujesz Oleńkę, Sorokę... bij! bij!...
Kmicic zbliżył się jeszcze więcej do
lektyki i drżącą ręką począł wyciągać
z za pasa buzdygan.
— Bij!... — szeptał djabel. — Ojczy
źnie się przysłużysz....
Kmicic wyciągnął już buławę i ścisnął
za rękojeść, jakby ją chciał rozgnieść
w dłoni.
— Raz, dwa, Bzy!.,. — szepnął djabeł.
Lecz w tćj chwili koń jego, czy to że
uderzył nozdrzami w hełm trabanta, czy
przestraszył się, dość że zarył nagle ko
pytami w ziemię, potćm potknął się sil
nie ; Kmicic poderwał go cuglami. Przez
ten czas lektyka oddaliła się o kilkana
ście kroków.
A junakowi włos stanął dębem na
głowie.
— Matko Najświętsza, trzymaj mi
rękę! — szepnął przez zaciśnięte zęby. —Matko Najświętsza, ratuj! jam tu poseł,
ja od hetmana przyjeżdżam, a chcę jako
zbój nocny mordować.... Jam szlachcic,
jam sługa Twój... nie wódźże na poku
szenie.
— A czego to waść marudzisz ? —
ozwał się przerywany przez febrę głos
Bogusława.
— Jestem już!
— Słyszysz waść... kury po zapłociach pieją.... Trzeba się spieszyć, bom
też chory i odpocznienia potrzebuję.
Kmicic zasadził buzdygan za pas
jechał dalej w pobliżu lektyki. Jednak-

że nie mógł odzyskać spokoju. Rozumiał,
że tylko zimną krwią i panowaniem nad
sobą zdoła uwolnić Sorokę; dla tego
układał sobie z góry, jakiemi słowy ma
przemówić do księcia, aby go skłonić i
przekonać. Przysięgał więc sobie, że
tylko Sorokę będzie miał na uw7adze, że
o niczóm innórn ani wspomui, a zwłaszcza
o Oleńce.
I czuł, jak w ciemności gorące ru
mieńce oblewają mu twarz na myśl, że
może sam książę wspomni o niej, a może
wspomni coś takiego, czego nie będzie
mógł pan Andrzćj przetrzymać, ani wy
słuchać.
— Niechże jej nie tyka — mówił so
bie w duszy — niech jój nie tyka, bo w
tćm jego śmierć i moja... niech nad sobą
samym ma miłosierdzie, jeśli mu sromu nie
starczy....
I cierpiał okrutnie pan Andrzćj ; w
piersiach nie stawało mu powietrza, a
gardło tak miał ściśnięte, iż bał się, że
gdy przyjdzie mówić, słowa nie zdoła ze
siebie wydobyć.
W tym ucisku dusznym począł lita
nią odmawiać. Po chwili przyszła nań
ulga, uspokoił się znacznie i owa niby
obręcz żelazna, która gniotła mu krtań,
sfolżała.
Tymczasem przyjechali do książęcćj
kwatery. Drabanci postawili lektykę;
dwóch rękodajnych dworzan wzięło księ
cia pod ramiona; on zaś zwrócił się
do Kmicica i, szczękając ciągle zębami,
rzekł:
— Proszę za sobą. . . . Paroksyzm
zaraz minie... będziem się mogli roz
mówić.
Jakoż po chwili znaleźli się obaj w
osobnćj komnacie, w którćj na kominie
żarzyły się kupy węgli i gorąco było
nieznośne. Tam ułożono księcia na dłu
giem połowem krześle, okryto futrami, i
przyniesiono światło. Zaczćm dworzanie
oddalili się, książę zaś przechylił w ty
głowę, przymknął oczy i tak pozostał czas
jakiś nieruchomy.
Wreszcie rzekł:

— Zaraz... niech odpocznę...
Kmicic patrzył na niego. Książę nie
zmienił się wiele, jeno febra ściągnęła
mu twarz. Ubielony był, jak zwykle,
i na jagodach pomalowany barwiczką,
ale właśnie dla tego, gdy leżał tak z
zamkniętemi oczyma i z głową przechy
loną, podobny był trochę do trupa, albo
woskowej figury.
Pan Andrzej stał przed nim w świe
tle świecznika. Książęce powieki po
częły się otwierać leniwie, nagle otwo
rzyły się zupełnie, i jakoby płomień prze
leciał mu przez twarz. Lecz trwało to
przez okamgnienie, poczćm znów zamknął
oczy.
Jeśliś jest duch, nie boję się cie
bie — rzekł — ale przepadnij.
— Przyjechałem z pismem od hetma
na — odpowiedział Kmicic.
Bogusław wzdrygnął się nieznacznie,
jakoby się chciał z mar otrząsnąć; na
stępnie popatrzył na Kmicica i ozwał się:
— Chybiłem waćpana?...
.
Nie ze wszystkićm — odpowie
dział ponuro pan Andrzej, ukazując pal
cem na bliznę.
, -7 To już drugi! — mruknął nawpół
do siebie książę.
I głośno dodał:
— Gdzie jest pismo?
~ Jest — odrzekł Kmicic, poda
jąc list.
1
Bogusław począł czytać, a gdy skoń
czył, dziwne światła błysnęły mu w
OCZaCIl.

,7" ^°'3rze' — wyrzekł — dość maruuztwa..
Jutro bitwa... i rad jestem,
bo jutro febry nie mam.
~ ' u nas porówno radzi — odparł
Kmicic.
, ,, ^.as|ala chwila milczenia, w czasie
< oi ej dwóch tych nieubłaganych wrogów
mierzyło się oczyma z pewną straszliwą
ciekawością.
(Ciąg dalszy nastąpi.)

po nauczycielu młodym, mającym
Ko lat 21 ? Jak Wam się ma przed gistracie i w reprezentacyi miejskićj przy
stępne są tendeneyom polskim, coraz się
stawić ? Czy już tak rozwinięty, że pierś zwiększa, mianowicie w obwodzie gra
. g0 jest uzbrojona przeciw wszelkim po nicznym, które przy wydalaniu i przy
kusom, które do niego przystąpią ? Po innćj okazyi naprzód wysuwane bywają.
kilku latach, gdy złozy drugi egzamin,
Azateni, M. Panowie, miasta nie
i mając lat około 24, urządza sobie własne obronią niemczyzny. Być może, że je
'T>-iiisko domowe, wchodzi w stósuuki pu szcze przy innćj sposobności powrócę do
bliczne, przystępuje do wyborów i wcią- tćj sprawy, gdy mówić będziemy o leka
o-niety być może do agitacyi politycznej. rzach polskich, którzy wielokrotnie w
jeSt to powtarzające się stale a bardzo małych miasteczkach przewodniczą pol
bolesne doświadczenie, iż nauczyciele, któ skićj agitacyi, zarazem mają w swćm rę
rzy jako dobrzy (gut) z seminaryów wy ku wpływ na zarząd miejski. Na Gór
puszczeni zostali, i których miasta i pa nym Slązku nie napotykamy tak wiel
tronowie z całćm zaufaniem powołali na kich trudności, jak w miastach, tak i u
stanowiska — zmieniają się na coś wprost dziedziców wsi.
przeciwnego. Na to chwilowo nie masz
M. Panowie! Uznać to trzeba ko
żadnego środka.
niecznie, że mianowicie obwody miejskie
Nakładanie kar porządkowych nie do — nie tylko Elbląg i Gdańsk, co zupeł
prowadziłoby do celu, a zanimby się uau- nie jest rzeczą naturalną, ale nawet Po
: czyciela z urzędu złożyło z powodu udziału znań i Bydgoszcz — od lat wielu sta
w niedozwolonych agitacyach — rzadko rają się o to usilnie, aby szkoły coraz
się to zdarza w pruskim zarządzie szkol więcej podnieść, że tam wiedkićm po
nym, chcąc wpłynąć na nauczycieli nakla- święceniem język niemiecki bywa popie
J dało się na nich kary — to każdy, zna- rany, ale M. Panowie, pomimo to tru
j jący stósunki przyzna, że jest to myśl dności, jakie ze względu na § 2 przedło
trafna, jeżeli nauczycieli usuniemy z po żyłem, istnieją. Czy pod względem § 1
śród tych stosunków a przesiedlimy ich pożądane są zmiany, to jeszcze należy
gdzieindziej, gdzie z błogim skutkiem dzia rozważyć.
łać będą mogli a nawet chociaż uchwaM. Panowie! Chciałbym jeszcze przy
licie, a królewski rząd to potwierdzi, aby toczyć, że prawdą jest, na co poprzedni
zakres § 1 został ograniczony ze względu mówca zwrócił uwagę, że w obwodzie
na praw« państwa i w interesie gmin, to rejencyjnym opolskim agitacya narodowo: najwyższą ważność kładę na to, aby po- polska w prawdziwćm znaczeniu tego
| została równość przesiedlania nauczycieli słowa nie zyskała szerszego pola, ale że
j nie tylko w interesie służby, ale i za niebezpieczeństwo wzmocnienia tego ru
karę. Pominąwszy względy polityczne, chu się wzmagał temu nie zaprzeczył.
I częstokroć jest bardzo niegodną rzeczą,
Przypominam tu wykaz, który w la
; że przy wyrokach dyscyplinarnych, przy tach 1882/83 podałem ; przedłożyłem pa
których jestem czynnym, ministerstwo jest nom płody prasy tamtejszej, pełne niena
w tem położeniu, że musi zawyrokować wiści dzienniki, mogę wam dalćj wyka
i wydalenie ze służby, a każdy wtedy po- zać, że za pomocą Towarzystwa Karola
I wie: gdyby ten nauczyciel, gdzieindziej Marcinkowskiego wykształceni lekarze
był przesiedlony na drodze dyscyplinarnej polscy i na Górnym Ślązku się zakorze
mógłby jeszcze być użytecznym. Zarząd nili. Musieliśmy zrobić to bolesne odkry
.szkólny stara się to w ten sposób zró cie, że z brutalnością nie do uwierzenia
wnoważyć, że z litości i życzliwości targnięto się na świętość Kościoła kato
-*daje nauczycielowi sposobność, że może lickiego z powodu, że tam się odbyło
«jako nauczyciel pomocniczy znów za wy- niemieckie nabożeństwo dla katolików
fjMgrodzeniem wstąpić do służby i jeżeli niemieckich; w Siemianowicach n. p.
*Usfę dobrze prowadzi, zostanie definitywnie jakiś fanatyk zburzył organy, przy czem
przyjęty. Atoli to usunięcie z urzędu, powiedziano wyraźnie w listach, że ¡po
! cięży na nim cale życie.
wodem do tego była nienawiść do pro
Ważniejszem jest § 1, tego nie"za- boszcza, który się przyczynił, że przesie
j przeczam, gdyż tam jest zadaniem prawa dlono wikaryusza, agitatora polskiego,
: obsadzanie miejsc nauczycielskich bez i że pozwolił na odprawienie niemieckiego
współudziału gmin — lecz muszę panu nabożeństwa. W innćj miejscowości, w
posłowi dr. Virchowowi powiedzieć, że nie Piekarach niemieckich, przerwano
i jest to nic nadzwyczajnego. Konstytucya śpiew niemiecki zaintonowaniem polskich
wyraźnie przepisuje : państwo ustanawia pieśni, pomimo, że sam ksiądz, aby zaponauczycieli, gminy mają tylko mieć w tem biedz wybrykom, zasiadł przy orgauach.
współudział; a zatćm dawanie posad nau
Więcćj takich obrazów mógłbym na
czycielom przez państwo, już dawnićj jak rysować.
; przed 30 laty uważano za użyteczne.
Niebezpieczeństwo istnieje; nie żeNawet w nieogloszonym projekcie do lym wierzył, że Górnoślązacy chcieliby
ustawy szkolnej mego poprzeduika te sa- się oderwać od państwa pruskiego — ta
; me rozporządzenia są zawa.ite, że usta- myśl daleką jest odemnie, gdyż byłoby
•-nawianie nauczycieli jest rzeczą państwa. dziwactwem myśleć choć na chwilę o tem,
: Kwestya, o jaką chodzi, jest ta: czy
ale w tćm właśnie ta wielkopolska agi
; słuszną jest, aby gminy od wszelkiego tacya jest niemoralną, że chcąc się we
wpływu usunąć? Ż wywodów powsze wnętrznie spotęgować, rozszerza się na
chnej politycznej natury uznacie Pano zewnątrz. Cóż może obchodzić Litwi
wie, że dla większćj części w mowie bę nów, Mazurów. IFencfów itd. agitacya
dących okoliczności musimy dążyć do ta polska? Ci jednakże tych ludzi szarpią
kiego wyłączenia, i każdy, kto zna stó i dręczą, aby występowali z zażaleniami
suuki nasze, musi to przyznać.
i powiększali liczbę malkontentów. Ta
Nie cheę was, MPanowie, dowodami kie jest powszechne stanowisko poli
■ dlugiemi męczyć, lecz przy bliższem zba- tyczne.
Do tego dodać należy i to, że liczba
. daniu uznacie sami, że mianowicie w Po: Wiańskiem istnieją bardzo niejasne stó nauczycieli, a zwłaszcza nauczycieli na
sunki pod względem prawa obsadzania Górnym Śląsku, którzy z powodów naroI posad nauczycielskich.
dowo-polskich, lub tćż z innych powodów
W obydwóch obwodach rejencyjnych językowi niemieckiemu tamują drogę, jest
; prowincyi poznańskiej utworzyły się ró- dosyć znaczną. Jeżeli się na tem stano
wisku postawimy, to zrozumiemy, że rząd
k żne zupełnie systemy.
W obwodzie rejencyjnym bydgoskim miał odwagę i uznał za słuszne żądać tćj
postępują wedle przepisów powszechnego ustawy i dla Górnego Śląska. Uznaję to.
prawa; przez krótki czas trzymano się zupełnie, że właściciele — o ile wiem —
instrukcyi warszawskich z dnia 12 sty bez wyjątku, lub z bardzo małemi wy
jątkami. nie tylko że nie mają narodowocznia 1808 r.
Natomiast w obwodzie rejencyjnym polskiego usposobienia, ale nawet uzuaPoznańskim trzymano się niesłusznie roz wają zupełnie potrzebę, aby poddani im
porządzeń instrukcyi warszawskiej, we- ludzie posiadali język niemiecki; atoli,
dhig której powiatowy zarząd szkólny, że pod tym względem istnieją zapory, te
będący władzą państwową, miał prawo mu nikt, kto zna tamtejsze stósunki, nie
prezentowania. Gdy zaś powiatowy za zaprzeczy.
Nie mieliśmy, M. Panowie, z pewno
rząd szkólny usunięto, oddano prawo pre
zentowania miejscowemu dozorowi szkol ścią nie — i to jeszcze raz tu uroczyście
nemu, a nadto ustanowione w instrukcyi oświadczam — i nie mogliśmy mieć ja
z dnia 22 kwietnia 1823 roku prawo kiegokolwiek zamiaru, aby właścicielom
prezentowania zamieniono na mocy in- lub miastom wyrządzać krzywdę. Nie,
sthikcyi z dnia 21 października 1842 na M. Panowie, jest to tylko jasne i sta
nowcze oznaczenie politycznego stanowi
Wyraźne prawo wyboru.
Owóż MPanowie w tój części mo ska, na którćm chcemy stanąć. Jeżeli to
narchii, chociaż tam obowięzuje powsze jest możebnćm, aby te wszystkie zażale
chne prawo krajowe, nie wykonuje dzie nia, które pod tym względem podniesiono,
dzic żadnego prawa, tylko dozór szkólny załatwić, to chętnie zastanowimy się
powołuje nauczyciela. Uznano już dawno, nad tćm. Nie może być w żaden spo
że niepodobieństwem jest, ażeby7 ta pra sób zamiarem rządu, aby odrywać z ogól
ktyka _ nadal pozostała, już w r. 1854 nego ruchu jakikolwiek członek naszego
Postanowiono, aby te gminy, które otrzy- państwa. Rząd nie chce, aby pewne czę
®uFl od państwa dodatek na utrzymanie ści zmarniały, chce, aby ten ruch wydał
nauczyciela, ustąpiły na rzecz państwa owoce. Chciałbym mianowicie w obec
pana Virchowa zaznaczyć, to wyraźnie,
swego prawa wyboru.
Wspominam o tćm rozporządzeniu dla że nie chcemy iść wstecz, lecz pragnie
“ego, że było ono powodem wielu skarg my postępu, chcemy spajać, nie rozdwajac.
MPanowie! Dążąc ku końcowi, cbciałze strony naszych polskich współobywai.i ponieważ takie petycye w tym bym tylko jeszcze potrącić o niektóre
jerunku są zapowiedziane. Już dawnićj zarzuty, zrobione przez szanownych pa
j®Wladczyłein, że chciałbym koniec po- nów preopinantów. Pan poseł Porscb
•' z/'ye. banowi prawnemu, który uważam wskazał już na to, czy projekt przez nas
przedłożony nie zostaje w związku z aiinęszluszny i nieprawny,
tykułem
24 konstytucyi. Rząd króle
ciąż ,le zaU’zeczil zapewne Panowie, cboznańsVf sięJUz tutaj działo, że w Po- wski rozważał tę sprawę i w tym kie
^ieln a™ ’• Pnnsach Zachodnich jest runku, sądzi jednakże, iż tutaj nie ma
, “Zledzic6w, dozorów szkólnych a zmiany konstytucyi.
Co się tyczy artykułu 24, 26 i 112
łączuip“1 rna^sŁratów, które stoją wy_
to
o ich wzajemnym stosunku i związ
i ¡,rz . na stanowisku narodowo-polskim
ku nie masz jeszcze wyrobionego wspólstety AVV7no '
wpływom polskim.
Nie...... ---uego zdania. (Comunio opinio.) ,
Wschodni™ c niuszę, że liczba miast na
Gdy spojrzymy w przeszłość, przeko
a wybrzeżu Wisły, które w ma-

wiadomić o tćm rząd swój. Wspomniany wolności działania. Jest n&szćm głębozaś artykuł zaproponowała Porta a brzmi kićm przekonaniem, że po uregulowa
on tak: „Z duiem podpisauia traktatu, niu tćj kwestyi znikną wszelkie podstawy
wracają pokój i przyjazne stósunki pomię do skarg.
Gladstone otrzymał powyższe pismo
dzy Serbią a Bułgaryą.“ Jeżeli pokój rze
czywiście zawarty zostanie, to główną w na dniu 20 b. m. i podziękował w tymże
tćm zasługę będzie miała Serbia, jak tego duiu Biskupom za udzielenie informacji.
dowodzi nota ministra Garaszanina wrę Przywódzcy ligi irlandzkićj wspierają, jak
czona wczoraj przedstawicielom mocarstw. mogą, pierwszego ministra angielskiego w
„Serbia — mówi nota — protestowała jego staraniach, podejmowanych około uw interesie równowagi na półwyspie bał regulowauia kwestyi irlandzkićj. Znany
kańskim przeciw unii butgarskićj jako Michał Dawitt miał na dniu 23 b. m.
źródłu niezadowolenia innych narodów w Castle-Island (hrabstwie Kerry) w obałkańskich, które wystąpienie księcia bec licznie zebranćj publiczności mowę,
Bułgaryi ośmieliło do rówućj akcyi. Ustę w którćj nawoływał do porzucenia drogi
pując parciu mocarstw i widząc groźną gwałtów. „Sprawa irlandzka, jak mówił,
postawę Turcyi, skłania się Serbia do nie stała nigdy tak dobrze, jak dzisiaj,
zawarcia pokoju — i proponuje znany a mimo to dzieje się w Kerry tak, jak
artykuł pokojowy, żywiąc nadzieję, że gdyby ludność doprowadzoną była do roz
poprą go mocarstwa.“ Życzeniu Serbii paczy. Celem uniewinieuia wykroczeń wska
stało się zadość, gdyż Bułgarya i Turcya, zywali poprzedni mówcy na egzmisye w
Kennemare, ale zapominają oni, że po za
godzą się na propozycyą serbską.
Francuzki minister spraw zagrani granicami Kerry leży inny świat i opinia
cznych , p. Freycinet, powiadomił już publiczna skłonną jest do wydania są
przedstawicieli Francyi za granicą, że du o Irlandyi według czynów, których się
rząd francuzki postanowił pod „naciskiem dopuszczają ludzie bezmyślni i pie pod
opinii publicznćj“ urządzić powszechną legający żadnćj odpowiedzialności. I tak
wystawę w Paryżu w r. 1889 i polecił kaleczenie zwierząt jest tak nieludzkićin,
którzy dzisiaj przemawiali oświadczyć, im zakomunikować tę decyzyą odnośuym bezbożnćm i barbarzyńskićm postępowa
że prawo dziedziców do prezentowania rządom. Korespondent „Koln. Ztg.“ wy niem, że nie szczędziłbym własnego brata,
nauczycieli, nie jest bynajmniej w kon raża słusznie zdziwienie z powodu moty gdyby miał coś podobnego uczynić. Lu
stytucyi poręczone. Mowa tam tylko o wów, jakie rząd francuzki zuiewoliły do dzie tacy szkodzą tylko sprawie, charak
gminach, a że ustęp ten dotyczy gmin urządzenia wystawy. Nacisk ten opinii terowi i interesom Irlandyi.“ — Ten zwrot
politycznych, to się pokazuje z historyi publicznćj znaczy tyle, co nowa uległość w zapatrywaniach tego patryoty irlan
konstytucyi, i z równocześnie wydanej dla życzenia radykałów. Przy tej spo dzkiego witamy jako zapowiedź lepszćj
ordynacyi gminnćj.
Konstytucya tedy sobności daje korespondent taką chara przyszłości dla Irlandyi. Poruszone na
nie poręcza wcale obrony patronów szkól kterystykę dzisiejszych władzców Fran miętności socyalistyczne pomiędzy robo
cyi : „Jeszcze za Ludwika Filipa miała tnikami angielskiemi nie uspokoiły się
nych, — przeciwnie !
Drugie pytanie było to, jakie stano Francya dojrzałych mężów stanu, wiel dotąd. Robotnicy, pracujący w fabryce
wisko zajmie rząd, wedtug nowej ustawy kich znawców kraju i zagranicy; jakże śnib w mieście Smethwick w pobliżu
w tych przypadkach, w których? miejsce inaczćj przedstawiają się czasy po 24 lu Birmingham, urządzili w liczbie 3000
nauczyciela połączone jest z posadą orga tego, 2 grudnia i 4 września 1870, w któ bezrobocie, z powodu obniżenia im płacy
nisty, Będzie to w przyszłości tak samo, rym awauturnicy, geniusze knajpy i ka- przez właściciela, rzucali kamieniami na
jak było dotychczas, tacy nauczyciele ryerowicze chwycili za lejce rządu. Kto kierowników fabryki, powybijali w włabywają mianowani za współudziałem władz nie należy do stronnictwa, ten lepićj snćj i innych fabrykach szyby, a potćm
zrobi, że milczy. Naród francuzki od w sile 4000 ludzi ruszyli w kierunku
państwowych i kościelnych.
Gdy prawo to przejdzie w jakikol r. 1848 jest złamany; armia Francyi Birmingham, gdzie wzmocniono policyą,
wiek sposób na państwo, wtenczas pań zdobyła wprawdzie na Krymie i we Wło ażeby zapobiedz zaburzeniom i rabunkom.
stwo będzie miało obowiązek porozumie szech wawrzyny stawy, ale Pelisseery i — Przy sprawach angielskich notujemy je
nia się z organami kościelneird. Jeżeli Mac Mahony, słowem wielkie talenta szcze następujące wiadomości: Minister
do porozumienia przyjść nie będzie mogło, wojskowe za cesarstwa, pochodziły jesz dla Szkocyi, Trevelyan, przedłożył Izbie
wtedy państwo pójdzie swoją drogą i cze ze szkoły króla-obywatela. Dziś fi niższej bil dotyczący drobnych właścicieli
Kościół swoją. Nie dążę ja wcale do gurują jako bohaterowie trzecićj repu szkockich. Proponuje on ściśle określoną
tego, przeciwnie, nie raz oświadczyłem, bliki Campenony, Thibaudiny, Boulange- stopę dzierżawną, wynagrodzenie za pod
że te 16,000 posad nauczycielskich, któ ry i wodzowie w Tunisie, podczas gdy jęte polepszeuia w róluictwie. Izba przy
rzy u nas są zarazem organistami we mądry Freycinet skacze i skakać musi jęła bil w pierwszym czytaniu. Rząd
wielu dzielnicach uważam za nie po jajach a nie rozbić ich, by nie zadra przedłoży także. Izbie bil dotyczący wy
zbędne, i tam trudności nie będzie tak snąć Perrego, Brissona, Rauca, Clemen nagrodzenia za poniesione przez poszko
ceau a nawet Rocheforta. Radykalne dowanych straty podczas zaburzeń robo
samo, jak dotychczas.
Paragraf 33 powszechnego prawa kra żywioły podkopują fundamenta republiki tniczych w Londynie. — Anglia zawarła
jowego, regulujący obowiązki patronów, a komunardzi, zwerbowawszy w swe sze z cesarzem Chin traktat co do przewozu
musieliśmy dla tego wciąguąć w zakres regi niemających pracy robotników, nie opium do państwa Niebieskiego. Anglia żąda
tego prawa, aby tę kwestyą raz na za znają już republiki z r. 1871.“ — My nadto od Chin, ażeby przyznały poddanym
wsze załatwić i usunąć. Znajdujemy się do tćj charakterystyki korespondanta angielskim te same korzyści handlowe,
w nieznośnćm położeniu, będąc zniewo „Koln. Ztg.“ nic dodawać nie potrzebujemy, co Francuzom i na mocy t. zw. traktatu
leni słuchać w tej Izbie ciągłych zacze bośmy na teu upadek talentów trzecićj najbardziej uprzywilejowanych narodów. —
republiki dawno zwracali uwagę, i to Rozwodową sprawę byłego ministra Dilpek opartych na tym paragraf'
P. Bitter wspomniał, że"pa?Sgraf 3 jeszcze w tym czasie, kiedy wspomniany kego rozpatrywać raz jeszcze będzie
naszego projektu możnaby postawić jako korespondent wyśpiewywał pochwalne osobny trybunał, gdyby miał przyjść do
osobne prawo. Myśl ta jest dla mnie hymny na republikanów a gromił konser przekonania, że wyrok pierwszćj iustanzupełnie nowa i nie wiem, czyby się nie watywne i monarchiczue żywioły we cyi był niesprawiedliwy.
dała w czyn zamienić. Suma 60,000 ni. Francyi.
Nagle i niespodziewane odwołanie je
nie może być uważana za wynagrodzenie
W sprawie wydalania.
patronów, lecz przedstawia ona przecię nerała Appert z ambasady w Peters
tną sumę kosztów, jakie gminy i patro burgu daje prasie materyał do różnych
nowie rocznie ponosili, a które teraz pań domysłów. W Petersburgu sądzą, że od
Ze Susza piszą do „Gazety Tor.“:
stwo stale przejąć musi. Na gminy tych wołanie to stoi w związku z niepowodze
Opuścił miasto Susz (Prusy Zachodnie)
ciężarów kłaść nie można, ponieważ gmi niem jego usiłowań, zmierzających do sekretarz tamtejszego magistratu, p. Buko
ny nie mogą już więcćj ciężarów ponosić; nakłonienia rządu rosyjskiego do wzięcia wski, młodzian urodzony w Prusach, którego
udziału w powszechnej wystawie. Jene ojciec jednakże pochodził z Królestwa. Już
przeciążonemu zaś i słomka zacięży.
Dałoby się jeszcze wiele o tym pro rał otrzymał wiadomość o swćm odwoła roku zeszłego odebrał B. nakaz wydalający,
jekcie powiedzieć, sądzę jednakże, iż z niu w dniu, w którym dawał wielki bal, ale tutejsza władza wstawiła się za jego na
tego, co powiedziałem, możecie panowie i na którym znajdowało się kilku człon tura] izacyą i pozostał on dotąd tu i w urzę
jasno zrozumieć, iż rząd gotów jest iść ków rodziny carskiej. Z powodu tego dzie. Wniosek o naturalizacyą nie został
ręka w rękę z temi stronnictwami, które balu zapanowało w petersburskich kołach atoli uwzględniony i B. otrzymał teraz pono
go popierają, a nawet i z dalszemi. Jest dyplomatycznych wielkie rozdrażnienie, wnie nakaz opuszczenia Prus w trzech dniach,
to bowiem zadanie przedewTszystkióm po gdyż jenerał Appert zaprosił nań tylko któremu to nakazowi dnia 23 b. m. zadość
lityczne, ażeby język niemiecki jak naj ambasadorów, a zapomniał zupełnie o po uczynił. B. pozostawia po sobie jak naj
dalej się rozszerzał a mianowicie w tych słach, z wyjątkiem duńskiego. — W dniu lepszą pamięć, mianowicie u swoich przełożo
dzielnicach, które się dzisiaj hermetycznie onegdajszym obradowała francuska Izba nych, bo był to spokojny, uczciwy, i w urzę
od tego odgradzają. Cała istota naszego deputowanych nad traktatem zawartym dzie pilny człowiek, zawód swój doskonale
państwa zmierza do tego, abyśmy wszyscy z Madagaskarem. Kilku mówców sta znający.
_______________
mieli równe prawa i równe obowiązki. wiło wniosek, ażeby rząd rozpoczął nowe
Mamy wspólny obowiązek wojskowy, z Hovasami rokowania pokojowe. Pan
Koniec obrad antypolskich.
wspólny obowiązek szkólny, wspólną re- Freycinet oparł się wnioskowi i zazna
prezentacyą polityczną — atoli byłoby czył, że w obecnych okolicznościach nie
„Miłe złego początki — ale koniec
rzeczą niemożebną postępować dalej na można było korzystniejszego zawrzeć tra
tćj drodze, gdyby się udać miało oddzie ktatu. Dalsze obrady odroczono do dnia smutuy“ — te słowa bajki polskićj mo
lenie wielkich mas ludu od błogosławieństw dzisiejszego. Nadmieniamy w końcu, że gliby do siebie zastosować panowie kon
kultury niemieckiej (!!!). Aczkolwiek nie aresztowany Pionuier, który był na one- serwatyści, którzy tak rześko i ochoczo
możemy tych mas przymusić, aby weszły gdajszćm posiedzeniu Izby deputowanych zabrali się w poniedziałek do antypolna tę drogę niemieckiej kultury, to je strzeli! po dwa kroć z rewolweru z gale- skićj hecy — a w piątek wyszli z nićj
dnakże musimy im torować ścieszki, które ryi, ma, jak zapewnia telegram, cierpieć nie tylko z dlugiemi nosami, ale i nieco
Polaków do tćj kultury doprowadzić pOmięszanie zmysłów.
pokiereszowani. Ponieśli oni pomiędzy
mogą.
Wspomniane przez nas pismo Arcy innemi klęskami jeszcze i tę, że członek
biskupa Dublina, ks. dr. Walsh, wysto ich partyi p. Meyer z Arnswalde wy
sowane do Gladstona, a wyrażające ży stąpił z szeregów konserwatywnych, sta
27 lutego}
czenia episkopatu irlandzkiego co do jących się coraz hardzićj czambulikiera
(Zapowiedź rychłego pokoju pomiędzy Serbią a przyszłego stanowiska Irlandyi do W. rządowymi! Sposób, w jaki przeciw mowie
Bułgaryą; prcpozycya serbska i turecka i nota
Garaszanina. — Okólnik rządu francuskiego, doty Brytanii, opiewa pomiędzy innemi, co na p. Meyera wystąpił p. Haugwitz, ekskoczący urządzenia wystawy powszechnej w Paryżu, stępuje: 1) Co się tyczy samorządu, czyli lega frakcyjny p. Meyera, rzuca ciekawe
charakterystyka dzisiejszych władzców francuskich t. zw. Homerule, jest naszem niezto- światło na stósuuki frakcyjne, jakie
ze strony korespondenta „Koeln. Ztg.,“ odwołanie uinćm i szczerem przekonaniem, opierają- »v szeregach konserwatywnych panować
jenerała Appert z ambasady w Petersburgu; obra
muszą.
dy francuskiej Izby deputowanych nad traktatem cćm się na najróżnorodniejszych i zara
Już koniec czwartkowych rozpraw nad
zawartym z Madagaskarem. — Pismo Arcybiskupa zem na najwiarogoduiejszych informadublińskiego do Gladstone w kwestyi samorządu cyach, że samorząd ten może jedynie za projektem o karach szkólnych był bardzo
w Irlandyi, pokojowa mowa Dawitta na mityngu spokoić potrzeby, życzenia i legalne usi ożywiony. Poseł Dirichlet twierdził, że
w Kerry; nowe bezrobocie robotników w Smeth
łowania irlandzkiego ludu; 2) co się tyczy to, coj p. minister mówił o polszczeniu
wick, wybryki i marsz na Birmingham; traktat z
Chinami, dotyczący przywozu opium i starania kwestyi rolućj, konstatujemy bez waha Litwinów i Kaszubów, jest ogromną prze
około zawarcia traktatu handlowego; sprawa roz nia, że według naszego przekonania do sadą, że słowa jego mają tyle wartości,
wodowa Dilkiego.)
maga się ona już teraz koniecznie ure ileby n. p. warte było twierdzenie, że
Dzisiejsze telegramy z Bukaresztu za gulowania, a nie można tego lepićj do pastor Stöcker został żydem i przeszedł
powiadają rychle zawarcie pokoju pomię konać, jak przez to, że rząd zakupi ua łono Judaizmu. Jadynie dla tego,
dzy Serbami a Bułgarami. Na czwart- grunta od właścicieli, a potem wydzier aby usprawiedliwić jako tako dekretu
kowśm posiedzeniu konfereucyi mieli de żawi je farmerom za cenę obecnie dawa banicyjne, wynaleziono one sławne „dążuolegaci turecki i bułgarski zaproponować ną; 3) co się tyczy „społecznego porządku,“ ści polouizacyjne“, których nie ma. Mów-a
odpowiednio do otrzymanych instrukcyi ograniczamy nasze uwagi na dwa pun- był tego zdania, że projekt szkólny na
jeden jedyny artykuł, który ma być za kta, to jest na publiczne wykroczenia, leżało od razu odrzucić.
mieszczony w traktacie a który mało co co zwykle zowie się teroryzowauiem
Jak wiadomo z wczorajszego referatu,
różni się od propozycyi serbski ćj. Delegat osób, albo tćż — jak to się mówi — przekazano projekty szkólue osobnćj koserbski Mijatowicz miał natychmiast po- na dotrzymanie kontraktów i osobistćj misyi ■— i przystąpiono jeszcze w czwarnamy się, że istniało pewne porozumienie
w tćj sprawie pomiędzy rządem a reprezeutacyą krajową; co jednakże te art.
znaczą v i r t a i t e r i o ile utrudniają
prawodawstwo, albo nie decydująco wpły
wają, to jeszcze nie jest rzeczą pewną i
ogólnie przyjętą. Gdy się oprzemy na
jednym autorze, n. p. na dziełach Ronnego, i gdy go uważać będziemy za rodzaj
objawienia, to łatwo nam będzie dojść
do stanowczego zdania, atoli w rozpra
wach naszych pojawiały się zawsze w
dziedzinie praktycznego tłomaczenia pra
wa wielkie różnice.
A więc z art. 24 nie można wedle
mego zdania, jako też wedle zdania rzą
du, nic począć. Powołuję się tutaj na
rozprawy, jakie toczyły się przy obradach
nad ustawą o emeryturze dla nauczycieli,
o pensyach dla wdów i sierót po nau
czycielach, albo raczćj przy ostatnim
punkcie się nie toczyły. Jeżeli wówczas
nie wacbano się przyjąć owych ustaw,
chociaż pod pewnym względem kolidodowa^jiż konstytucyą, to i tutaj zapewne
będzie można konstytucyjne wątpliwości
postawić na drugim planie.
Dalej muszę tutaj jednemu /z Panów,

Poznań,

ttiemi
Motywa pozwalają się domyślać, wła ktycznemi i daremnemi nawet tam, gdzie
tek do obrad nad ustawą o szczepieniu szych w tych pięciu dniach bieżącego ty
a
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polityczne.
ospy. Poseł Schorlemer wykazał, jak bar godnia, a mianowicie zasady, wygłoszone ściwego celu tylko tam, gdzie mówią, że Odsyłam panów np. do dziełka Sautza „o
w
sejmie
pruskim.
dzo nieodpowiedni i szkodliwy jest ten w obec przedstawicieli całój monarchii, „szkoła ludowa nie daje uczniowi pol przyszłości szkół uzupełniających“, w któprojekt rządowy, i wyraził życzenie, aby stawiają nas wysoko po nad te wszyst skiemu dostatecznej obrony przeciw wpły rćm autor dowodzi, że takie szkoły przy
Berlin, 20 lutego.
kie przeciw nam przygotowane projekty wom polonizmu.“ Dziwne to zaiste wy
go rząd sam cofnął i to dla tego :
musowe były po większej części dla nau
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1) ponieważ nieuniknionym następ
czyciela ciężarem i nic dobrego nie zdzia- i
_
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Dalszy ciąg
rozpraw o projekci.
stwem tego projektu będzie, że praktyka dziei, które tak pięknie na końcu s \ ój tu przyznano, pod pewnym względem odV
lekkrska w W. Ks. Poznańskiśm podzieli mowy wypowiedział poseł msgr. Sta stręczyć polskie dziecko od polskości!! -— lały. Rzecz jasna, że chłopcy zmuszani stanowienia lekarzy wakcynacyjnvch
,
a szkoły wieczornój zadaniem będzie nie do chodzenia na taką naukę mało z mej w. Ks. Poznańskiśm.
się wedle narodowo-patryotycznych różnic ; blewski.
P. dr. G r a f (naród.) żałuje, że pro.
Gdyby dzisiaj społeczeństwo polskie w zawodnie prowadzić to dzieło dalej. Z odnoszą pożytku.
2) że lekarze niemieckiej narodowości
Jakaż zresztą, pytam, będzie karność jektu nie rozszerzono na całą monarchią
stracą rozległą praktykę swoję pomiędzy zaborze pruskim przedefilować miało przed tego wyznania najsłuszniej wnosić można,
isięciem Bismarckiem, który jeszcze przed że szkoła nazwana tutaj szkołą uzupeł w takich szkołach ? Takie niedorostki bę- Wciąganie tój kwestyi w projekta antyi
Polakami;
3) że jeśli lekarze polscy mimo egza miesiącem szlachtę polską posyłał do Mo niającą, wychodzi na świat pod fałszywą dą nauczycielowi czynić wiele trudności i polskie nadaje jój piętno polityczne, nj
minów i patentów nie umieją dobrze szcze naco, widziałby z naszych twarzy, że nie chorągwią — ponieważ w zwyczajnem wyrządzać psoty. Czyż nauczyciel ma ich Czóm cierpi ocenienie ważności sprawy
pić ospy, to trzeba reformy zaprowadzać zwątpienie, ale nadzieja ożywia nasze du rozumieniu nazywamy „uzupełniającemi“ te zasadzać do aresztu? Nie zazdroszczę nau- szczepienia ospy. Rząd powinieu tę rzecz
gdzieindziej — a nie w sejmie pruskim, sze, i usłyszałby z ust naszych te słowa: szkoły, których zadaniem jest kształcić czycielowi trudów i mozołu, jaki będzie wziąć w swe ręce. Rozebranie i zastą
Nie morituri, lecz uicturi (nie skazani uczniów dalej w przemysłowym i prakty musiał w takich szkołach ponosić. Jeżeli nowienie się nad szczegółami będzie rze
lub też
4) powiedzieć wprost, że lekarzy Po na śmierć, lecz mający prawo do życia) cznym zawodzie. Czybyśmy mogli otrzy takie chłopaki okażą się krnąbrnymi, jeśli Czą komisyi.
Mowę p. Kantaka podamy w przy,
Te salutant! gdyż z tego, co zaszło, mać szkoły, któreby umożebniały chłop się nie będą chcieli uczyć, jakich kar
laków trzeba z kraju wypędzić!
com polskim takie dalsze kształcenie za chwyci się natenczas szkoła ? Czy zasa- szlym numerze.
Obrona projektu ze stanowiska techni- czerpać będziemy nową siłę do życia.
pomocą ojczystego języka ? — czy może dzi ich do kozy? Cały ten pomysł jest
p. Dirichlet. „Czóm mają zostać
czno-lekarskiego, której się podjął pan
my na to liczyć ? Do wspaniałomyślno niefortunnym. Wytworzycie Panowie tym Polacy? Ani agronomami, ani lekarzami
Gossler, wypadła tak licho, że marszałek
ści i hojności rządu pruskiego wcale do sposobem dużo malkontentów, podających ani sędziami, ani adwokatami, bo tacy
Mowa ks. dr. Stablewskiego,
nie opierał się już zamknięciu rozpraw,
które w dniu wczorajszym rozpoczęły się powiedziana w Izbie poselskiej sejmu pru tąd nie jesteśmy przyzwyczajeni.
ucho najzgubniejszym podszeptom. Szkoła, Są najgorszymi agitatorami w przekonaznowu na temat „wakcynacyjny.“
w
którćjby nie chodziło o wydoskonalenie niu p. ministra. Może mają tłuc kamieNa
to,
co
nam
rząd
pruski
daje,
spo
skiego dnia 26 lutego podczas obrad nad
Elberfeldzki lekarz, dr. Graf, krytyko
glądać miisimy zawsze z niedowierzaniem, praktyczne, procederowe, lecz o zniemczę- uie na szosach ? Ależ w takim razie
5 jjrojektem antypolskim.
wał wprawdzie pod niejednym względem
jak ua dary Danaów. Te tak zwane nie, stałaby się polskim chłopcom obmie- odbierać będą chleb robotnikom niemie.
projekt rządowy, ale w końcu jednak
szkoły wieczorne, nie mają pewnie w rzłą. Gdyby zaś żandarmi mieli do niej ckim. Kiedyśmy zaanektowali 2 miliony
Mości Panowie!
uderzył czołem przed wolą pana ministra.
pierwszóHinii tego na celu, aby ludowi napędzać, skutkiem takiego przymusu nie Polaków, trzeba z nimi żyć. w zgodzie,
Pan Meyer podczas srożenia się naj- polskieimifdopomódz do praktycznego wy byłoby zbogacenie wiedzy, lecz gorycz i Kanclerz widział agitatorów w szlachcie
Natomiast Dirichlet i dr Virchow oświad
czyli się stanowczo przeciw projektowi. dzikszśj walki kulturnój miał po raz kształcenia, ułatwić mu walkę o byt, rozjątrzenie. Gdyby lud miał przyjść do polskiój, minister oświaty w lekarzach i
Dirichlet uznał potrzebę znajomo pierwszy jako prawdziwie konserwatywny lecz ma to być, jak przewidzieć można, przekonania, że taka szkoła ma być śród- adwokatach. Prawda, że pomiędzy Po.
ści języka polskiego przy szcze mąż odwagę,
dalszy ciąg zakładu tresowania w języku kiem do odstręczania od języka ojczystego lakami pojawił się w ostatnich latach
(Wielka prawda ! na ławach polskich
pieniu ospy w okolicach polskich, a prof.
to nie trudno odgadnąć, żeby ją zuienawi- wielki ruch, ale w tym ruchu widzę p0.
niemieckim.
i w centrum. Aha! na prawicy),
Virchow dał piękne świadectwo zdolno
To jest główny cel. A zatem jest to dził z duszy i serca. Ale doświadczenie stęp.' Im bardziej zakwitnie między nimi
ściom i poczuciu obowiązku lekarzy pol tak jest, miał odwagę, a przecież do de- nowe ogniwo w łańcuchu organicznego ostatniego tygodnia uczy nas, że takie stan miejski, tóm łatwiój zleje się z Niem.
finicyi prawdziwego konserwatysty należy prawodawstwa. Ogniwo łańcucha, które środki germanizacyi uchodzą za właściwe cami. Jestem przeciwny przenoszeniu téj
skich.
Mówił także przy obradach nad ospą także odwaga, a nie tchórzostwo,
go przeznaczeniem jest skrępowanie życia i dobre. Dotychczas zastrzegano się prze- czysto-sanitaruój kwestyi na pole walki.“
(Tak jest!)
poseł Kaźmirz Kantak, zbijając trafnie
Baron Schorlemer z Alst u.
narodu. Pan v. Hegewitz swóm zaprze ciw zarzutowi germanizacyi; p. kanclerz
zarzuty czynione lekarzom Polakom i sej i tę odwagę okazał p. Meyer wśród pię czeniem ..nie osłabił wcale twierdzenia, unikał tego wyrażenia, a p. minister Putt- )tpau minister oświadczył, że rząd po.
mikom powiatowym. Mowę tę podamy trzących się wałów walki kulturnej, kiedy wypływa ono bowiem z natury rzeczy kamer zaklinał się jeszcze przed kilku la- pełnił błąd, upoważniając wszystkich 1&
po raz pierwszy z tój trybuny padło z z tej ustawy, że przymusowe odwiedzanie ty, „że rząd nie myśli wypierać języka oj- karzy do szczepienia ospy, i że tylko
w następnym numerze.
Przystąpiono potem do obrad nad ust jego słowo : Mamy już dosyć kul- szkoły ma być aż do 18 roku życia prze czystego, i pojmuje przywiązanie Polaków rządowi lekarze tóm się trudnić powinni,
wnioskiem o 200,000 mr. na szkoły wie turkampfu.
do niego/* p. Gossler pokilkakroć to samo Czemuż tedy popełniono dawniój ten błąd,
dłużone.
(Brawo ! w centrum.)
czorne i tutaj' na samym wstępie poka
Powinniśmy właściwie wziąć sobie za powtórzył, a p. Bitter wypowiedział kil- i czemuż teraźniejszego projektu nie roz(Marszałek powołuje mówcę do po przykład Spartanów i równocześnie sta kakrotnie z przyciskiem „że uważa język ciągają na całą monarchią? Chodzi tylko ’
zało się, że ludziom zasad i charakteru
sprzyskrzyły się wreszcie te ciągle i nie rządku, twierdząc, że wyrażenie: do de- rać sie o utrzymanie dzieci.
ojczysty za jednę z najdroższych spuścizn 0 Poznańskie, projekt nie polega na pł>M
finicyi konserwatywnego męża należy od
ustane zaczepki i heee na Polaków.
po przodkach.’* W obec tego oświadczył wodach w gruncie rzeczy leżących, lecz J
. (Bardzo słusznie!)
przewódzca stronnictwa zachowawczego, na politycznych. Jeśli nie każdy lekarz/
Poseł Meyer z Arnswaldu dał wy waga a nie tchórzostwo, zawiera w sobie
Jeżeli panu ministrowi ma być wolno
raz temu uczciwemu przekonaniu i jak pośrednio zarzut wymierzony przeciw in
szkołę
wieczorną aż do 18 roku życia p. Rauchhaupt, że jest powinnością rządu j umie szczepić ospę, w takim razie złysfr’
niegdyś (słowa są msgra. Stablewskiego) nym konserwatywnym mężom).
zrobić obowiązującą, to pewnie panowie pruskiego ,,zgermanizować całkowicie W. 1 mamy lekarzy
(Brawo ! na prawicy.)
wśród piętrzących się namiętności kulturp. minister oświadczył, że lekarz wab
radzcy w ministerstwie oświaty, a dalej Ks. Poznańskie i Prusy Zachodnie,“ któMsgr. Stablewski mówi dalej:
kampferskich zawołał: „Dosyć Już tej
re
to
słowa
szeroki
rozgłos
znalazły
po
za
cynacyjny
powinien znać stan zdrowia o.
Wyrażenia mego nie stosowałem by szkolni inspektorowie powiatowi uznają obrębem cesarstwa niemieckiego.
walki“ — tak i teraz powiedział: „Do
kolicy,
gdzie
szczepi ospę. Ja dodaję, że
syć już tej hecy na Polaków!“
najmniej, panie marszałku, do członków potrzebę tę obowiązkową wieczorną szkołę
Pytam
pana
naczelnika
konserwatyjeszcze
ważniejsza,
aby znał stan zdronakazać natychmiast wszędzie.
Mowa jego, którą zaledwie znamy z tej Izby.
Czy to wolno i czy może państwo stów : czy rząd ma prawo i zadanie ger- wia familii i zasięgnął potrzebnych do tego
(Wołania z prawicy.)
urywkowych sprawozdań, musiała być
| wiadomości. Jakże sobie w tym razie pora
wedle upodobania rozszyć przymus szkól manizowania
świetną, kiedy tak bardzo oburzyła p. Wówczas podniosła się też przeciw panu
dzi, jeśli nie będzie umiał po niemiecku?
(wołanie po prawicy : obowiązek),
ny — i to jak jawnie się to dzieje ze
Haugwitza. P. Meyer, który, jak wczo Meyerowi nawałnica oburzenia, a w koń
P. minister twierdził, że sejmiki powia
raj oświadczył p. Rauchhaupt, wystąpił cu pokazało się, że wówczas p. Meyer względów politycznych? Jeżeli względy czy powinien wszelkiemi drogami dążyć towe odebrały fizykom wakcynacyą i od
polityczne mają decydować o szkole, do zniweczenia istniejącej narodowości ?
dzień poprzędnio z frakcyi konserwaty- był wyrazem uczuć milionów, zachowując
jeżeli szkoła ma być użytą do celów po Słyszę z ust p. Rauchhaupta odpowiedź, dały ją Polakom. P. Kantak dowodził p.
wnój, krytykował ostro mowy księcia wyjątkowo spokojny pogląd na przy
ministrowi, że był źle poinformowanym,
litycznych, to uczynicie szkołę igrzyskiem że rząd ma prawo
Bismarcka z dnia 28 i 29 stycznia r. b., szłość.
jak
w wielu innych materyach. Sens wy
zmieniających się stronnictw, a wykształ
(po prawicy : obowiązek !)
(Bardzo dobrze! w centrum.)
zganił wyrażenie, jakoby „przyrzeczenia
wodów p. ministra był właściwie ten, że
cenie wyrodzi się przez to w największą niweczenia obcych narodowości.
królewskie nie były warte złamanego Pan Meyer pokazał dzisiaj większą od
Polak uie powinien być niczóm, nie mieć
tyranią. ' Już teraz budzi w nas szkoła
(Wołanie.)
szeląga“ i wykazał, że Polacy, którzy od wagę, kiedy wśród piętrzących się bałwanów to uczuci^. Gdy się zastanowimy nad
żadnego urzędu. Czyż to nie drażni i nie
P. Rauchhaupt słowa tego nie cofnie. przyczynia się do zwiększenia agitacji
roku 1848 o żadnych .powstaniach nie antypolskiój burzy i hecy wyrzekł słowo
tern, że^ptilkcy rodzice zmuszeni są posy Starałem się już dawniej udowodnić, że
myślą, nie zasługują na takie traktowa przestrogi. Chociaż nie jest przyjacielem
łać swe dzieci do szkoły, w którój w ję zdanie wypowiedziane przez p. Rauch polskiój? Dziwiło mnie, że ze strony kon
nie ze strony rządu. Jeśli nieprzyjaciele Polaków, pokazał się przyjacielem
serwatystów i narodowców nikt się za
sprawiedliwości, a imię jego zyku ojczystym żadnego, albo bardzo haupta sprzeciwia się chrześciańskiemu i tym projektem nie odezwał. Jak głoso
Polaków zarzucają im jakieś „marzenia
małe robią postępy, do szkoły, która ro cywilizacyjnemu pojmowaniu zadań pań
toć przeciw marzeniom nie wystę znane będzie z pewnością w dziejach jako
dzicom katolickim nie daje żadnej gwa- stwa. Rozważyłem i rozebrałem tę kwe- wać będą, to inne pytanie, boć przy tych
puje się zaraz z ustawami, ani też z pra imię męża charakteru i odwagi.
raucyi,
że ich dzieci w katolickiej religii styą w świetle chrzęściaństwa, dowiodłem, projektach jest hasłem: „Der Bieu
wami!
(Bardzo dobrze! na ławach polskich
gruntowne odbiorą wykształcenie, to dla że tego, czego p. Rauchhaupt się domaga muss!“ Ale tyle widzę jasno, że organa
i w centrum.)
P. Meyer oświadczył się przeciw pro
polskich i katolickich rodziców jest to jako prawa przysługującego państwu, ża lichwiarzy i jobberów powitają z uniesie
jektowi stumilionowemu i wyraził życzę
Pocieszy się on niezawodnie w krót
przymus tak wielki, jak większego wyo dną miarą przyjąć niepodobna. Jeźli niem te projekty antypolskie.“
nie, aby w ogóle te projekty pogrzebano kim czasie, że p. Haugwitz uważał za brazić sobie nie można. Dla tego ten
Projekt przekazano tój samej kdmisyi, \
w komisyi, gdyż nie ma się z niemi co potrzebne go poprawiać; dziwna rzecz, przymus odwiedzania szkół wieczornych p. Rauchhaupt czyni nam zarzut z obrony złożonój z 21 członków.
spieszyć, przedewszystkiem zaś należy iż p. H. pozwolił sobie tego w obec mę jest nam podejrzany i wstrętny. — praw najświętszych, praw narodowości
Izba przechodzi do projektu szkół uzaczekać, aż będziemy mieli „das ganze ża, który sztandar konserwatywny trzy Stawiacie się przez to coraz więcśj w naszej, niechże się o to rozprawi z kró zupełniającycli, na które rząd przeznaczaj
lami pruskimi, którzy nam te prawa uroBlend der Polengesetzgebung“.
mał wysoko wtedy, kiedy bardzo drobna
przeciwieństwie do praw rodzicielskich, czystemi słowy poręczyli. Jakaż zmiana 200,000 ni. rocznie.
Że p. Haugwitz nazwał takie wystą garstka pozostała temu sztandarowi wier
Zabiera głos p. M e y e r (konserw.)
ale przez to wstrząsacie zasady, które musiała nastąpić w poglądach stronnictwa
pienie kilkakrotnie „niesłychanem“, że ną. Jakim ¡zaś być musi konserwatyzm
niewzruszonemi powinny pozostać jak pe zachowawczego, jeżeli to stronnictwo za- z Arnswalde. Przyznam się, iż oświad
się oburzał na to, jak można projekty prezentowany przez* p. Haugwitza, tego
czenie prezesa ministrów, jakoby dane
wniki w geometryi.
rządowe nazwać „Elend", — temu się najlepszym jest dowodem interpelacya te
Takim pewnikiem powinno prawo ro
dziwić nie będziemy. Za niewłaściwe go szanownego pana co do wartości
1 iii
‘ ma III nie miały żadnego znaczenia,
swe krzykactwo otrzymał on odprawę tak królewskich słów i przyrzeczeń. Stawia dzicielskie pozostać. Przez takie lekce wydize z Pisma świętego, z ktorego i DVZVkre na mnie uczyniło wrażenie Dla
ważenie
praw
rodzicielskich,
przez
taką
konserwatysta
powinien
czerpać
zasady
1
, • ł ■ • x /
j x„a
od ks. dr. Stablewskiego, jako tóż oc on samowolnie słowa choćby i najpotę
życia pzlityeznego, wszystkie przestrogi IZ/.w
J
“
bezwzględność
przy
rozszerzaniu
obowiąz
samego p. Meyera i dr. /Windthorsta żniejszego kanclerza, ale zawsze tylko
w cratmm , u
który mówił, o ile sądzić możemy ze spra kanclerza, po nad słowa królów pruskich, ków szkolnych, o jakich tutaj myślicie, zakazujące krzywdzie narody i jednostki, |
wozdań dziennikarskich, — po dwa razy, którzy dotąd, o ile wiem, nigdzie jeszcze pracujecie najskuteczniój nad naruszeniem a polecające sprawiedliwość i poszanowa Oświadczenie to mogło mieć jakieś zna
Mowę msgr. Stablewskiego podajemy nie oświadczyli formalnie, że te ich sło i podkopaniem przymusowej szkoły i wy nie dla wszystkich narodowości.
czenie w r. 1849, gdyż wtedy zawinili
(Brawo!)
w dosłownym przekładzie — rozebrał on wa straciły moc obowięzującą, że te tra wołujecie przez to walkę o szkołę. TaPolacy.
Dziś nie ma do niego powodu.
projekt rządowy o szkołach wieczornych ktaty zostały zniesione. Co się tyczy kiem zastósowaniem przymusu szkolnego
W doświadczeniach, jakie kierownik Polacy nie konspirują i nie buntują się;
pokazujecie
najżywiej,
do
jakich
nadużyć
wykazał jego niedostateczność i doryw dalszych zarzutów, jakie p. Haugwitz w
świata obecnie zsyła na nasz naród, I Ówszóm ''bili“"^" dzielnie" na pobojoczość, wskazał, pod jakiemi warunkami tonie moralnego oburzenia i natchnienia doprowadzić to może. Dzisiaj chcecie wielką jest dla nas pociechą ta myśl, że wiskach
my Polacy na projekt taki zgodzićbyśmy uczynił Polakom, to mogę tylko, tyle tylko polskich chłopców do 18-go roku wszystko, co panowie stanowicie w celu
’ (Brawo! u Polaków.)
się mogli, a nadto zaraz na wstępie oce powiedzieć, że te „nadużycia rewolucyj życia przytrzymać w szkole, jutro, lub zagłady naszej narodowości, czy i „ger- | Marzą może 0 odbudowaniu P'olgki) ale
nił doskonale całą doniosłość wystąpienia ne“ pojawiły się przeciw Prusom po raz za lat kilka, może innemu rządowi przyjść mamzacyi
(jak mówi p. Rauchhaupt), przeciw marzeniom nie stanowi się praw,
p. Meyera.
ostatni w roku 1848. Zresztą muszę te na myśl również katolickie i ewangeli będzie nadaremnemi odniesie skutki wręcz Może do tych ciągłych zatargów między
Dr. Windthorst wskazywał wśród po mu panu oświadczyć, że jest bardzo źle ckie dzieci zatrzymać dłużśj w szkole, pizeciwne.
obu narodowościami przyczynili się cokolważnej ciszy na wszystkie niedogodności poinformowany o naszych stosunkach, je albo wtajemniczyć je trochę bliżej w hi
(Bardzo słusznie!)
wiek j polacy> alg
jestJmybeZ
potezy
tacyonalizmu
i
materyalizmu.
i szkodliwości przymusu, jaki jest śli sądzi, że w roku 1863 istniało jakie
Nie
posłużą
te
środki
do
assymilacyi
i
winy.
Wytworzył
się
przedział
między
główną cechą tój ustawy. Mamy już kolwiek sprzysięrzenie przeciw Prusom Próbki tego zrobiliście już z osławionym pozyskania sobie narodu, lecz do całko- obu narodami. Ten przedział ma zapeh
przymus szkólny, przymus szczepienia Mógłby się przecież o tern lepiój poin egzaminem kulturnym, który teraz nie witego jego zrażenia. Szekspir mówi, że nić projekt stumilionowy. Projektu tego
ospy, przymus wojskowy, będziemy mieli formować w tój sprawie od kolegi swego bawem ii* być pogrzebanym. Któż wam dziwną jest sztuka , niedoli. Bóg nas nie mogę pogodzić z swóm sumieniem i
przymusowe szkoły wieczorne — nie rób prof. Gneista, który był przecież obrońcą zaręczy, T?*. się z podobnemi próbami nie nauczj tej sztuki, bo broniąc języka i na- przysięgą złożoną na konstytucyą. Jakieś
spotkacie w innych stosunkach?
cie panowie wszechwładnego państwa w znanym procesie Polaków.
Jak banowie takie przedłużenie przy rodowości swojój, bronimy także świętych ministerstwo kiedyś zarządzać będzie tym
Zanim przystąpię do szkół wieczór
jeszcze wszechwładniejszóm.
Jego praw. Przetrzymamy szalejącą po nad funduszem ? Czy nie narodowo-liberalne,
W końcu oddano projekt rządowy nych pozwolę sobie powiedzieć, że prze musu szkolnego pogodzić możecie z kom naszemi głowami buizą. Nie obawiamy’ na co się doprawdy zanosi? Takiego
stytucyą, tego nie rozumiem. Teraz wpra
osobnćj komisyi i na tóm skończył się chodzimy istny tydzień pasyjny.
jój się.
Mam mocne przekonanie, że wotum zaufania a fouds perdu dać nie
Wylewa się na nas prawdziwy potok wdzie skrupuły konstytucyjne nikogo nie wszystkie te prawa nie przeżyją swych mogę. Byłyby to pieniądze wyrzucone za
ten pasyjny tydzień polski w sejmie
pruskim, jak nazwał te pięciodniowe roz ustaw, które wszystkie zmierzają do te wstrzymują; dba się o nie mniej jak to wnioskodawców. Wymyśliła je polityczna okne. Wnoszę o oddanie projektu do
go, aby narodowe życie społeczeństwa np. p. minister uczynił z powagą Rónnego, zawziętość, nie opierają się na wieczystej komisyi
prawy poseł ks. dr. Stablewski.
Był on zaiste ciężki i niejednokrotnie naszego pochłonąć! W obec tylu pro którą nawet koła urzędowe ceniły w tych podstawie sprawiedliwości. Przed laty
P, Haugwitz (konser) •
Niech
przykry dla posłów naszych, a wraz z ni jektów prawnych nie możemy wcale kwestyach. Jeżeli się jednak oświadczamy dwunastu występowaliście także z wielką p. Meyer przesiądzie się do p Rickerta.
przeciw
tym
szkołom
wieczornym,
nie
należy
mi dla całego społeczeństwa, które tam odetchnąć.
gorliwością do boju z Kościołem.
Kanclerz powiedział, że zachowanie się
nam czynić zarzutu, jakobyśmy nie uznawali
(Bardzo dobrze!)
obok posłów naszych było duchem obecne
(Prawda, w centrum.)
Polakow unieważniło obietnice dane PoPrzedwczoraj jeden z takich proje ważności nauki, Z chęciąbyśmy przystali
Ale te pięć dni walki wykazały:
leraz o mm nikt słuchac nie clice. Nikt lakom. Jeżeli p. Meyer mówił o sprze- r
1) słabość racyi przeciwko nam przy któw wniesiony został do Izby; dzisiaj na dowolne szkoły wieczorne, ale tylko na
się
nie clice przyznać, że do tej walki czkach, odpowiadam mu, że bronimy si? j
takie,
które
popierać
będą
wydoskonalenie
już
się
nad
nim
toczą
obrady;
nie
mie
taczanych, brak wewnętrznej konsysten
nawoływał.
Każdemu płoną lica od tutaj przeciw uroszczeniom Polaków ' /
cyi w tern wszystkiem, co przeciwnicy 1'smy nawet czasu, aby się wtajemniczyć procederowe i praktyczne naszej młodzieży
wstydu
na
samą
myśl, że w niej brał stoimy na gruncie narodowym. P Mey?r
Gdyby
z
nich
nie
była
wyłączoną
nauka
nie
powiem
we
wszystkie
pułapki
nasi mówili;
udział. Tak się też stanie z projektami radził komisyi, aby się zbytecznie a'®
2) siłę słusznej sprawy naszej, która lecz we wszystkie f i n e z y e tych proje języka polskiego, mogłyby takie szkoły
nawet wyraźnych przeciwników naszych któw! Starałem się przestudyować na zdziałać wiele dobrego. Nowe instytucye uknowanemi , przeciw najświętszym pra- spieeszyła i zaczekała, póki nas cala „»!'
prędce projekt, jaki nas w tej chwili zaj germanizacyjne będą kosztowały strasznie wom narodu. Przekonany jestem, że po zerya“ dalszych projektów antypolskich
zniewala do obrony słusznój sprawy ;
3) wspólność interesu katolickiego ze muje, ale ani z projektu, ani z motywów dużo pieniędzy, a nie przyniosą prakty kilku latach sami się dziwić będziecie, nie dojdzie. Jak może preopinant nazysprawą uszanowania narodowości naszej nie zrozumiałem jasno, jaki jest cel, or cznego pożytku. Tylko zakłady wycho jak mogliście podać rękę do uchwalenia wać mizeryą prawa wydane w interesie s
państwa ?“
4) dzielność obrony naszej, którą po ganizacya i plan nauk owych zakładów ? ' dzące z istotnych i żywotnych potrzeb praw tego rodzaju.
(Żywe
oklaski
u
Polaków.)
|
W dalszym ciągu przemówienia polec»
wierzyliśmy mężom gotowym zawsze wy Zapewne wszystko to otoczono rozmyśl gminy i mający rzeczywisty cel praktyczny
mówca szkoły uzupełniające, lubo nie chce '
stawić pierś na pociski przeciwników.
nie jakąś tajemnicza ciemnością i mgła mogą się rozwijać należycie. Obowiązkowe
Mowy, wygłoszone przez posłów na wicą.
szkoły uzupełniające okazały się niepra-

Dodatek'

Dodatek do Żuryer a Poznańskiego Nr. 48.
TVieclseiela, 2?*
Siń wiFU51i “ d0
1«.
jektu. w każdym razie może nroiekt
d°i popierania niemieckiego
niJmi bb^nia 1 zakorze«ienia patryotyzmu
niemieckiego w obu prowincyach.
(Brawo ! „a prawicy, sykania na lewicy.)
, * Przemówieniu msgr. Stablewskiego,
glos6 P°( ajeniy na innem miejscu, zabrał

Itaucbliaupta w ten sposób, że dnia
wczorajszego wystąpił z frakcyi konser
watywnej, i o tern wystąpieniu doniósł,
komu należy.
Pijpjekt oddano tejże samej komisyi.
— Koniec o godz. 4.
. Następujące . posiedzenie jutro o go
dzinie 11. (Projekt kolei drugorzędnych.)

1SS6.

jeszcze przed 1882 rokiem cudzoziemcy
wprowadzili aż 92 miejscowości, szczegól
nie 8 folwarków i 60 kolonii zaludnionych
wyłącznie przez Niemców a 24 kolonie
zamieszkałe przez zagranicznych i tutej
szych Niemców. O ile gorliwie pionierzy
hasła „Drang nach Osten“ starali się
chrzcić niemieckiemi nazwami nabywane
przez nich ziemie, świadczy fakt, że w wy
kazach lubelskiśj izby skarbowśj na po
datki podymne, ułożonych na mocy usta
wy o tych podatkach z 8 lutego 1883 r..
większa połowa miejscowości nabytych w
lubelskiej guberuii przez cudzoziemców
otrzymała nazwy niemieckie, nadaue im
samowolnie przez kolonistów.
Między innemi majątek Janowo nabyty
został przez Prusaka Wilhelma Kamień
ca, który następnie odprzedał go swoim
rodakom kolonistom, w tym czasie, gdy
podług urzędowych dokumentów nosił na
zwę Janowo. Nabywcy uznali ża stosowne
niezwłocznie ochrze** Janowo na Wilhelmswald na pamiątkę imienia poprze
dniego właściciela »’»miejscowości lesistej.
Samowola ta wprawdzie długi czas była
ignorowaną urzędo./A i dla tego wymy
ślone przez Niemców nazwy miejscowości
nie istniały w aktach Urzędowych tam,
gdzie były zaliczone jako części ogólnych
posiadłości, z których się ukształtowały i
od których nie były odłączone według
wykazów hipotecznych. Jednak w potocznóm użyciu nazwy te były w ogólnem
używaniu, w 1883 zaś roku przedostały
się nareszcie i do urzędowych wypisów,
a mianowicie do wykazów podatku podymnego ułożonych przez wójtów gmin,
następnie do rozkładu lubelskiej izby skar
bowej, która rozesłała właścicielom ziem
skim wykazy.
Tym samowolnie wymyślonym przez
Niemców Wilhelmswaldom w niedalekiej
przyszłości wypadnie. utracić przypadko
wo zdobyte obywatelstwo. Główny naczel
nik kraju wydał rozporządzenie, ażeby
lubelska gubernialna administracya zajęła
się przywróceniem w rejestrach lubelskiej
izby skarbowój i zarządów gminnych nazw
urzędowych w tych niemieckich posiadło
ściach, które we wzmiankowanych wy
pisach posiadają nazwy nie zaakcepto
wane przez odnośne władze. Środek ten
tern więcej uważa się za konieczny, iż
kolonizacya w lubelskiej guberuii od roku
1882 nie zmniejsza się.

Poseł Ja e c k e 1 (wolno-konserwatysta)
oświadczył, że jego stronnictwo godzi się
Sprawy sejmowe.
w zasadzie ua projekt, ale żąda zarazem
zaprowadzenia szkól wieczornych w całej
Z parlamentu niemieckiego.
monarchii.
Berlin, 25 lutego.
Poseł dr. Wiudtliorst. M. P. ZaPosiedzenie 54. Początek o godzinie 1
dapie, jakie sobie postawiłem, dotyka
trzech punków: nasamprzód sporu, jaki minut 15. Parlament przyjął na dzisiejszém
się wywiązał pomiędzy p. Haugwitzem a posiedzeniu, w którém mała tylko liczba po
Mayerem. Dopóki pomiędzy tymi panami słów wzięła udział, projekt dotyczący zmiany
istnieją różnice zapatrywań w obrębie ich § 134 prawa ordynacyi sądowćj według uchwał
partyi, dopóty rzecz ta dla nas obojętna. drugiego czytania, poezém nastąpiło trzecie czy
Ale jeżeli sprawy te publicznie ;śą tra tanie projektu kanału, północnego, w którym
ktowane, wtedy i my wystąpić musimy. rozprawy dotyczyły tylko punktów wagi pod
tHaugwitz nie powiedział jasno, czy rzędnej.
Projekt, przyjęto według uchwał drugiego
mówił w swojern imieniu, czy też za inną
osobę, a co do mnie, sądzę, iż potrzeba, aże- czytania.
Posiedzenie odroczono o godzinie 5 do pią
bysmy to dobrze wiedzieli; uważam jednak,
tku
godziny 1.
ze czy p. H. własną, czy obcą wypowiada
opinią, nie można żadną miarą usprawiedli
wio tego, że zaczepił wród naszego ero
na czcigodnego starea. Sądzę, że wszy
scy, którzy od dawnego czasu znają na
szego kolegę Mayera, są przekonani, że
Wiedeń, 26 lutego.
nie ma nad niego drugiego męża, który
by wierniejszym był dla swych przeko- (Taktyka półurzędowych dzienników w obec rozhllskioh.llad ProJektami antypolskiemu —
nun. Mówi on, co myśli rzeczywiście, Ubchód 25
rocznicy konstytucyi przez centralistów.
mówi prawdę i wtedy, kiedy chodzi o
— Varia.)
wyzszą mstancyą. W obec tego wypadku , .
Smutne rozprawy toczące się od
uiuszę^ zakonstatować, że ciakawym bar dm kilka w sejmie pruskim zapewne wszę
dzo dowiedzieć się, o ile panowie kła dzie tam wzmocnią sympatye dla nas.
dziecie na to wagę, iżby żaden z was gdzie poczucie prawa i współczucie dla
nie różnił się w zapatrywaniach od wię słabych nie wygasło w sercach ludzkich.
kszości. lego my wcale nie czynimy.
Trzeba niestety zaznaczyć, że tutejsze
(Śmiech po prawicy).'
redakeye organów półurzędowych, a mia
Gdybyśmy tak samo, jak wy, chcieli nowicie ..Premdenblattu“ i Starej „Pressy“
postępować, to uiepotrzebowaliśiny tu (własność Laeuderbanku) nie należą do
wcale rozprawiać i wystarczyłoby, ¿dyby rzędu tych ludzi. Dwa te dzienniki pokażde stronnic, przysłało tu do Izby swego przestawają na urzędowych depeszach
delegata, a wtedy byłoby wszystko w po berlińskich, przytaczając obszernie wy
rządku i zbyteczną cała praca. Muszę wody ministrów, nie podawających argu
powiedzieć p. Haugnitzowi, któremu się mentów przeciwników owych antipolskich
zdaje, iż rząd dotrzymał wszystkich przy projektów, a zasadniczo przemilczających
rzeczeń, jakie dali królowie pruscy tym nawet nazwiska mówców polskich!
prowineyom, że te przyrzeczenia są bar W obec takiej przekraczającej wszelkie
dzo rozmaite; przyrzeczenia, dane Prusom granice półurzędowój przyjaźni taktyki
Zachodnim, nie są te same, jakie otrzy wymienionych organów półurzędowych.
mała prowineya Poznańska a i przyrze tém dobitniej trzeba podnieść, że cala
czenia dane Szląskowi, różnią się od ta nowa kampania przeciwko nam nie
NIEMCY.
innych. W pro.wircyi Poznańsk-'ói nic ta- wątpliwie jest skutkiem rządów hi;,
B'e r 1 in, 2v lutego. Arcybi
Kiego nie zaszło, coby było niefegalne, a Tahftógo. Biją w Berlinie na nas po
skup
k o 1 o ń s k i, ks. dr. Krementz,
nieważ
tam
są
niezadowoleni
z
panu
za to, co się tam stało dawniej, odpokutowali Polacy przez to, że wraz z armią jącego dziś w Austryi systemu, opartego, ma ciągle na oku zapełnienie zdziesiątko
pruską odbywali kompanie wojenne. — jak powiedział ks. Bismarck, „na wy wanych szeregów duchowieństwa parafial
Chciałbym raz Panów zapytać, jakie to pieraniu Niemców austryackich z posia nego. Kilkanaście parafii otrzymało nie
dawno nowych duszpasterzy. Najnowszy
państwo i naród służyć może za przykład, danych dawniej pozycyi“.
numer
pisma „Kirchl. Anz.“ podaje na
Za rządów Andrassego i ks. Auersże zmieniono prawa zasadnicze jakiegoś
zwiska
15 księży, którym poruczono za
perga
posiadaliśmy
w
Galicyi
wszystko
okazał się nieposłusznym.
Wedle mnie, nie można nigdy cofnąć sło to, co tam posiadamy dziś. A jednak W' rząd różnych parafii.
— Biskupstwo mogunckie.
wa królewskiego, danego w chwili uroczy Berlinie nie śniło się nikomu piorunować
stej. Jeżeli tę zasadę przyjmiecie, musi- na wpływ Polaków w Austryi! Wszystko, „Beri. Tgbl.1' dowiaduje się z dobrego
cie dalój tak konkludować. Jeżeli mie cośmy uzyskali tutaj od r. 1879 redukuje źródła, że pomiędzy osobami wpływowemi
szkańcy odnośnej części kraju odezwą się do nominacyi dr. Dunajewskiego mi w Dannsztadzie i Moguucyi toczą się po
się: wy uważacie słowo królewskie za nistrem skarbu. Zresztą spadły na nas ufne _ pertraktacye, zmierzające do obsa
niemające żadnego znaczenia, wtedy nit różne ciężary, a nie najmniejszym jest dzenia osieroconego od śmierci księdza
obowięzuje ono i nas, i jeżeli będziemy obowiązek popierania gabinetu, który rze Biskupa Kettelera biskupstwa nioguukiedyś mieli po temu siłę, to was rozpę czywiście w niczém nie sprzyja nam wię ckiego, jako też do zakończenia walki
dzimy na cztery wiatry.
Jeżeli mamy cej, niż dawniejsze rządy lewicy. Nie tylko kulturuój w księstwie lieskiem. Spodzie
uchwalić potrzebne środki, to musimy zrażamy sobie Niemców austryackich,’ ale wają się pomyślnego rezultatu tern wię
cej, że rząd heski od lat 16 szedł w ślad
nasamprzód dowiedzieć się. jaką będzie nadto ściągamy na was gromy żelaznego
pruskiego w kościelnej polityce.
przyszła organizacya, jaką będzie nauka kanclerza. Los to istotnie smutny i nie
— S t r e j k n o w o - j o r s k i. We
sprawiedliwy.
Pocieszni}7
się
tém.
że
i jój metoda.
korzyść podporządkujemy ideałom spra dług przesłanego z Nowego Jorku do AlMusimy mieć rękojmią, że młodzież,
wiedliwości, wspierając w Austryi eman- tony telegramu, wybuchł tamże strejk po
która ma uczęszczać do szkól wieczor
między tamecznymi sortyerami tabaki z
nych, nie zapomni tych rzeczy, których cypacyą narodów słowiańskich z pod da powodu sporów o zapłatę. Pracodawcy
ją nauczyła szkoła elementarna. Mamy wnej przewagi niemieckiej, i miejmy na udali się do Europy z prośbą o wynale
dzieję, że przynajmniej nie doznamy nie
zaś cały szereg szkół ludowych, które wdzięczności.
zienie robotników ; równocześnie atoli pro
niewiarę popierały. Twierdzę, że ustawa
Jutro centraliści będą tu obchodzili sili sortyerowie swych kolegów w Euro
rzeszy poruczyła bezwzględnie rzecz tę
25 rocznicę nadania konstytucyi lutrowéj. pie, ażeby nie przybywali do Nowego
gminom i życzę sobie gorąco, ażeby koZ tego powodu na zebraniu tutejszego Jorku i nie podejmowali się roboty za
misya, która zajmować się będzie tym
Biirgervereinu, p. Plener wygłosi mowę. tańsze wynagrodzenie. Stowarzyszenia
projektem, nie spuszczała tego z oka.
Prawdopodobnie pojawi się tam także sę robotnicze miasta Altony przychyliły się
Gminy znają dokładnie swe stosunki i
dziwy kawaler Szmer ling, ojciec owej do prośby strejkujących i powzięły odpo
mogą też rozsądzić, czy taka szkoła u
niefortunnej konstytucyi. Panowie z klubu wiednią uchwałę. Dnia 23 b. m. przynich potrzebna, czy też nie. Ustawa,
austryacko-niemieckiego oczywiście pragną aresztowano trzech robotników fabryki
zniewalająca młodzież od roku 14 do 18 skorzystać
z téj sposobności, aby się po cygar i jednego kowala za rozszerzanie
do uczęszczania do szkół wieczornych, pisać swemi uczuciami austryackiemi i pism socyalistyczuych. .Dzisiaj puszczono
nie może mieć praktycznego celu i ko
demonstrować przeciwko klubowi niemie ich tymczasowo na wolną stopę.
rzyści. Należy przy wszystkich rozpo ckiemu. Ale cóż to znaczy, skoro w Izbie
, — W y g u a n y z B e r 1 i n a literat
rządzeniach postępować sobie ostrożnie,
duński
Bang, udał się do Meiningen.
głosują prawie zawsze z mężami najostrzej
gdyż taka surowość zupełnie inny osię- szego tonu.
I tam wręczono mu nakaz banicyjny. —
gnie skutek. Dzieci zobowiązane są cho
Dzienniki półurzędowe nareszcie ochło Bang udał się w skutek tego do Wiednia.
dzić do szkoły od 6 do 14 roku życia,
— Uwięzienie. W Kilouii uwię
nęły i nawet stara „Presse“ zapewnia, że
potem odwiedzać szkoły wieczorne, po- rząd nie myśli o u k r ó c e n i u s w o - ziono redaktora Prohla, podejrzanego o
tćm idzie obowiązkowa służba wojskowa. b ó d parlamentarnych. W kołach posel wydawanie tajemnic dotyczących mary
Przymus ten nigdy nie ustaje; mamy skich twierdzą, że niektórzy przywódzcy narki skazanemu na dwunastoletnie wię
także przymus szczepienia ospy, a w7 prawicy z polecenia rządu radzili Smolce, zienie kapitanowi Sarauwowi. Sarauw
końcu otrzymamy jeszcze przymus zawie
aby nadal występował energicznie prze widywał się w r. 1884 bardzo często
sina małżeństw. Przyjdzie czas, w któ ciwko mówcom lewicy, na co jednakże z Prohlem, który podówczas aspirował
rym przekonacie się Panowie, jak nie- marszałek odpowiedział odmową.
do urzędu płatnika marynarki. Dyrektor
roztropnćm było dawać państwu wszech
Wczoraj umarł tutaj szef sekcyi mi- lerlińskićj policyi kryminalnej Kruger,
władzę.
nisteryum spraw zagranicznych, baron ctóry uwięził Prohla i odbył w jego do
(Żywe oklaski.)
TescheDbe rg, były redaktor „Wie mu ścisłą rewizyą, bawi jeszcze w Kilouii.
. W końcu zabierają pp. M e y e r i
— Rząd przedłożył sejmowi w Karls
ner Ztg.“
,'ckert głos do wzmianek oso
ruhe projekt przymusowego wychowania
bistych.
chłopców moralnie zaniedbanych.
2 i E 3W i E POLSKIE.
P- ks. dr. S t a b 1 e w s k i stwierdza
— Pierwsza Izba saska przy
* Kolonizacya niemiecka jęła wniosek hrabiego Kouneritza, doma
j1 1Uocy sprawozdań stenograficznych, że
rzost"^^ konserWatystom zarzucać tchó- w guberuii lubelskiej. „Warsza gający się ustanowienia prawa zapewnia
wski Dniewnik“ w num. 36 zamieszcza jącego niewinnie skazanym odpowiednie
hnr^’
a 11 c h h a u p t ręczy p. Windt- ciekawy artykuł o systeniatyczuem prze wynagrodzenie.
— S o c y a 1 n y demokrata Sin
sti ą '' ze p- MeXer w chwili, gdy wy- istaczaniu nazw miejscowości w nabywa
by£
ze swą dzisiejszą mową, przestał nych przez Niemców posiadłościach na ger oddal poruszoną w obradach parla
pCzłonkiem frakcyi zachowawczej.
różne „ Wilhelmswaldy.“
mentu sprawę Mahlowa-lhei inga proku' Meyer uzupełnia oświadczenie p.
W jednym tylko chełmskim powiecie torowi sądowemu.

Korespondeacje luiyera Poza.

XIX. Sejmik ¡motali w Tomciu.
(Ciąg ił a 1 s z y).

Tornn. 23 lutego.
(Dyskusja po referacie p. Urbanowskiego na
temat: „Obecny handel i oclenie
spirytusu“.)
Kossowski z Gajewa godzi się z wywo
dami referenta, wszelako nie dowiedział się
z jego wywodów, jakby wyszli na monopolu
właściciele gorzelń i rolnicy wogóle. Nie
nte. zaś temu, iżby rząd mógł stale i nie
zmiennie płacić te ceny, które dzisiaj obiecuje,
a uadto niebezpiecznem mu się widzi to po
stanowienie w projekcie proponowane, w7edlug
którego wszystko oddane w ręce Rady Związ
kowej, a więc rządu samego. Ceny w proje
kcie proponowane są raczej tylko wyrazem
chwilowej możności według obecnych konjunktur handlowych, ze zmianą tychże zmieni
rząd i ceny, a wtedy gorzelnie w uajfatal
niejszem będą położeniu, gdyż nie będą mogą
sobie wybierać ani miejsca, ani czasu zbytu
i będą zupełnie na lasce i niełasce rządu.
Nadto rząd ma mieć w ręku i tę władzę,
że najprzód już istniejącym gorzelniom będzie
przepisywał wysokość produkcyi, a nowym
tylko według swego uznania powstać dozwolić
może lub też nie pozwoli, albo im ilość pro
dukcyi ograniczy! Brak więc przemysłowi gorzelniczemu swobody ruchów, bez czego zmar
nieć musi, a skutek będzie ten, że i uprawa
kartofli zmniejszy się i upadnie, eo dla ziem
lekkich jest zabijającym, bo nie wiedzieć, co
w7 przyszłości na nich uprawiać, jak je wyzy
skiwać i kulturę ich podnieść. Doprowadzić to
musi do obniżenia ceny ziemi lekkiej, której
u nas tak wiele. Monopol daje rządowi •..i l.i ■
ką władzę dyskrecyjną, a mówca wątpi, czy
to nam Polakom w obecnych prądach j >iity cznych na dobre się obróci. W ogóle rui. i
że monopol rolnictwu całemu korzyści nie : I ZA niesie.
Emil Czarliński z Brąchiiówka przypomi
na, że podobno myśl monopolu gorzałczanego
nasuną! księciu Bismarckowi francuski profe
sor Aligrave, ale rachował fałszywie, wyka
zując za wielkie zyski dla rządu tak w Niem
czech, jak i we Francyi. Zbił go też inny
już profesor Francuz, który myluość rachun
ku tego jasno wykazał, uwzględniając przytem kosztowność całego monopolowego aparatu,
który przytem ominąć będzie łatwo, mimo
wszelkiej surowości przepisów.
Grabski z Inowrocławia jest przekonany,
że monopol obrońcow między zgromadzonymi
nie znajdzie, jest to bowiem urządzenie wy
jątkowe, z potrzeby i konieczności finansowej,
które zawrsze na złe się obraca. Autorom
monopolu chodzi przecież głównie o państwo
i napełnienie jego kasy; o rolnictwie chyba
gdzieś w dalszych liniach mogą myśleć. Naj
gorzej łudzą się ci, którzy sobie obiecują, te
monopol ograniczając produkcyą, będzie jśj re
gulatorem i usunie nadprodukcją i ceny do
należytej miary doprowadzi. Monopol sztu
cznym jest środkiem, a tu potrzeba środków
z natury rzeczy płynących, aby działały wszę
dzie i równocześnie. Nadprodukcya ceny obni
ża, nizkość cen od produkcyi dalszej odwodzi
i innych źródeł dochodu szukać zmusza. Na
przykładzie cukrownictwa mówca tego dowo
dzi, gdzie naturalrą reakcyą nizkie ceny ogra
niczenie produkcyi wywołały i regulacya już
następuje. Monopol będzie czemś sztucznem
i naturalnemu rozwojowi przeszkodzi.
Referent L rbanowski rozprawia się
z poprzednim mówcą o zapatrywania co do
reformy w opodatkowaniu cukru i nie pojmujei jak la może pana Grabskiego zadawalniać. Wskazuje na to, co robi Rosya na
podniesienie cukrownictwa n siebie, stanowiąc
wysoką premią wywozową i jest przekonany,
że i Niemcy za tem podążyć muszą.
Dalej nie sądzi, aby ograniczenie pro
dukcyi w jednym kraju regulacyą spowodo
wać mogło, bo ceny takiego produktu, jak
spirytus, normują się na targach świata,' a
więc od produkcyi wszystkich krajów zawi
sły. Zagranica ułatwia wszystko, byle tylko
konkurencyą wytrzymać, buduje osobne wozy
basenowe do transportu spirytusu, za czem
Niemcy podążyć dotąd nie zdołały. W Polsce
dla cła i niskich cen wiele gorzelni (1500 z
3000) stoją nieczynnie; wejdą w ruch na
tychmiast, gdy się cena podniesie. Sytuacya
jest groźna, a jeżeli zmiana systemu w Niemczecz nie nastąpi, ruina pewna.
(Gaz. Tor.)
(Dokończenie nastąpi.)

W czwartek na benefis pani Trapszowćj
po raz pierwszy krotochwila oryginalnie napi
sana „Podróż Pantofla“.
W sobotę po raz pierwszy obraz dramaty
czny ułożony wedle poematu Mickiewicza „P a n
T a d e u s z“.

* Posiedzenie wydziału historyczno-litera
cki go Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbędzie
si. .> puciedziałęk dnia 1 marca o godzinie
5', 2 v.l czorem (wyjątkowo) w gmachu Towarzv-<tv/a przy ul. Młyńskićj nr. 20. Na porządku
dziennym .. 1 zyt ks. kanonika Korytkowskiego :
„Floiyan Kiźmirz książę Czartoryski, Arcy
biskup gn: żuieński; przyczynek do dziejów
Kościoła i rzeczypospolitej za panowania Jana
Kaźmirza“.
* Towarzystwo Rzemieślników Polskich
odbędzie swe zwyczajne zebranie w poniedzia
łek dnia 1 marca o godzinie 8 wieczorem w
lokalu p. Knolla (Stary Rynek).
Na po
rządku dziennym rozstrzygnięcie zaległych
wniosków. O liczny udział członków uprasza

Zarząd.
* Zwracamy uwagę na zamieszczone dziś
ogłoszenie pp. A. Kromolicki i J. Dorożała
i polecamy to przedsiębiorstwo łaskawym wzglę
dom Szanownych Rodaków.
* Egzamina kandydatek na nauczycielki i
przełożone pensyi odbędą się : a) w7 Poznaniu
dnia 15 marca i 6 września kandydatek na
nauczycielki, dnia 19 marca i 7 września kan
dydatek na przełożone pensyi: b) w Byd
goszczy dnia 10 marca i 14 września pier
wszych. 12 marca i 16 września drugieh.
* Żnin. W niedzielę dnia 28 b. m. urzą
dza Towarzystwo Młodych Przemysłowców w
Żninie teatr amatorski, na którym odegrane
będą dwie jednoaktowe krotochwile ze śpię””111)1: „Nowy Rok“ i „Kominiarz i
i ci i y u a r z przez J. N. Kamińskiego. Począi .. <> godzinie 7’/a wieczorem. Dochód prze>-■ -z t się na ubogich miasta.
V Józef Teodor Doliwa Głębocki, kapitan
artyleryi wojsk polskich, zmarł dnia 23 b. m.
w Chrzanowie u syna swego ks. Władysława,
proboszcza tamtejszego. R. i. p.
i S. p. Hipolit Błotnicki, oficer b. wojsk
polskich w 1831 r., kawaler złotego krzyża
„virtuti militari“, zmarł dnia 24 b. m. w Pa
ryżu, przeżywszy lat 91.
* Kalendarz. Jutro w niedzielę dnia 28go

lutego św. Romana w.
Wsehód słońca o godz. 6 minut 52. Za
chód o godzinie 5 minut 34.
Pojutrze dnia Igo marca śś. Albina Bisk,
i Antonina.

TSJŁECłRAJtKT.
Petersburg, 26 lutego. Sekre
tarz w ministerstwie spraw zagranicznych^
p. Baggovout, wyjechał wczoraj do Raymu w specyalnój misyi do Papieża.

Telegram prywatny

„Kury era Poznańskleg-o.^
Berlin, 27 lutego. W Izbie Pa

nów przyszły pod obrady wniosek
Dernburga i wniosek księcia Ferdy
nanda Radziwiłła, który znalazł po
trzebną do stawienia tego wniosku ilość
podpisów u konserwatywnych niekato
lickich członków7 Izby Panów. Z Pola
ków7 jest obecnych 9. Jako mówca
zgłosił się do głosu Ferdynand książę
Radziwiłł, lir. Marceli Żółtowski i Jó
zef Kościelski. W tej chwili przema
wia referent.

Przybyli do S*ozuaai#.
Poznań, 26 lutego.

LUZIŃSKIEGO

KAMIEŃSKIEGO

Ziemiopłody.

miejscowa, prowincyonaina i zapalić»

Teatr. Dziś po raz pierwszy komedya
z niemieckiego „Wielki dzwon“.
W niedzielę po raz drugi komedya Zale
skiego „Lis w kurniku“.

We wtorek po zniżonych cenach komedya
Bałuckiego „Dom otwarty“.

BERLIŃSKI.

Telegram giełdowy.

kwiecień-uiaj

Dla p. Wajmana, ociemniałego nauczy
ciela z Sierakowa.
Z przeniesienia 74
marek. N. N. z Poznania 3 marki. — Ra
zem 77 marek.

HOTEL

Berlin, 27 lutego 1886. (Kursa końcowe.)

Pszenica spok.

* Doniesienia urzędowe.
Cesarz i król
upoważnił namiestnika Alzacyi i Lotaryngii,
księcia Hohenlohe-Schillingsfiirt
do noszenia nadanego mn przez królową regeutkę hiszpańską łańcucha orderu Karola III.

FRANCUSKI.

Szołdrski i Chłędowski z Królestwa, Czochron z Kaczyńca, Walter z Wiśniewka,
Srednicki z Gostynia, Dattelbaum z Wro
cławia, Doering z Królewca, Jiusolfl z Wą
growca.

BlronlKa
Poznań, sobota 27 lutego.

HOTEL

Ks. Mindak z Daków, Trzebiński z Bendzitowa, Swinarski z Rogoźna, Chrzano
wski z synem z Królestwa, Schneider z
Paryża, Haendschke ze Szczecina, Behrens
z Hamburga, Schmidt z Bremy, Rosenthal
z Frankfurtu nad Menem, Rogaliński z Cerekwicy.

wrzesień-paźdż.
Żyto słabo.
kwiecień-maj
maj-czerwiec
wrzesień-paźdż.
Olej rzep, stale,
kwiecień-maj
wrzesień-paźdż,

Okowita spok.
w miejscu
luty-marzec
kwiecień-maj
maj-czerwiec
czerwiec-lipiec

154.—

Kapitały.

164,50

Berliu, 26 lutego 1886.

137,50
138,25
141.—

Consol. 4%

44,40
46,-

37.10
38.10
38.30
38,60
39.50
lipiec-sierpień
40.30
sierpień-wrzesień 40^80
Owies
kwiecień-maj
126,75
Wyp.-żyta wsp.
—
Wyp.-oko. kw. 40,000

105,20

Pozn. 4% listy z. 101,90
Poz. 3l/2°/0 liat. z. 98.70
Pozn. listy rent. 103.20
Austr. banknoty 161,60
Austr. renta srebr. 69,80
Ros. banknoty 201,30
Rob. consol. 1871 99,80
Ros. listy zast.
95,30
Pol. 5% listy zast. 62.70
Pol. likw. 1. zast. 57,—
Węg-4% renta zł. 84.25
Austr. akcye kr. 497,50

Austr. franc. kol. 417,—
Lombardy
209,—
Uspesob. stałe.

Odbitek mowy p. ministra
lera nabywać można w Ekspei
pisma naszego po cenie 10 fe

(Nadesłano).
•fest jeszcze wiciu, niedowierzających,
którzy pomimo wszelkich dowodów skuteczności nie
mogą się zdecydować na użycie aptekarza R. Brandta
pigułek szwajcarskich, a używanie droższych środ
ków jak Reabarher. wody gorzkie, krople salzberskie itd., chociaż jesteśmy przekonani, że przyje
mny, pewny i nieszkodliwy skutek pigułek szwaj
carskich , każdą nawet najdelikatniejszą naturę
zadowoli. Należy żądać w aptekach zawsze pra
wdziwych aptek. R. Brandta pigułek szwajcarskich
i uważać na biały krzyż w czerwonem polu i pod
pis R. Brandt.
(1525)

GOSPODARSTWO HANDEL I PRZEMYSŁ.

cono, luty-marzec 122,— płac,, kwiecień maj —.—
płac.
Okowita: słabo.
Cena wypowiedz. —Wypowiedziano —,—
ptr., styczeń —,— płac., luty 35,— płc., marzec
35,10 pł., kwiecień 35,90 pł., kwiecień-maj 36,30 pł.,
maj 36.70 płc., czerwiec 37,40 płc., lipiec 38,10 pł.,
płac, sierpień 38,70 płac.
(Sprawozdanie nizędowe.l
Okowita: w miejscu (bez beczki) 34,90 plac.
Okowita, (z beczką) pr. 100 litr. 10,000u,0
Tralles. Wypowiedziano —,— litr., cena wypo
wiedziano —.— marek, luty —,— mrk., marzec
34,90 marek, kwiecień-maj 36,20 marek, czerwiec
37,30 marek, lipitc 38,— mk.. sierpień 38 60 mrk.,
wrzesień 39,— w miejscu bez beczki 34,10 m.

Bydgaszez, 26 lutego.
— B. — Poznań, 27 lutego. (Sprawozda
nie tygodniowe zobrotu ziemiopłodów). (Sprawozdanie izby handlowśj). Ceny za 1000 klg.
P s z e ni c a stale , piękna 145—148 mk.. śre
Do wtorku mieliśmy mróz od 2 do 4 stopni. Pola
atoli mają dosteczną osłonę. Podaż wszystkich ga dnie gatunki 141—144 m., poślednia 135—140 m.
Zyto potw., najdelik. 119—121 mrk., pośle
tunków zboża była ograniczoną, na co niezawodnie
wpłynął popyt producentów i handlerzy tu w Po dnie 115—118 mrk.
Jęczmień piękny gatun. 122—126 mrk., na
znaniu podczas niemieckiego targu na nasiona, na
którym sprzedano znaczne partye. Zamiejscowe paszę — mrk., pośledni 115—120 mrk.
Owies w miejscu 120—126 marek, pośledni
wyższe sprawozdania wpłynęły i nasz targ, gdyż
zwiększyła się chęć zakupna. Popyt na eksport —,— mrk.
Groch wrzący 140—145, na paszę 120—125
wzmógł się i zakupiono też w tym celu kilka wię
kszych party i. — Pszenica przy stałem usposo marek.
Okowita za 100 litr, a 100% 35.50 m.
bieniu wyżój płacona, 143—153 mrk. — Zyto
miało popyt na eksport, 120—124 mrk. — Ję
czmień w dobrym towarze do browarów poszuki
Wrocław, 26 lutego 1886.
wany, inne gatunki znalazły kupców. 112—140
Żyto (za 2000 funt.) bez in., wypowiedziano
mrk. — Owies stalćj i cokolwiek wyżćj, 120 do —.— centn., Cena wypowiedziano —,— m.. luty
138 mrk. — Groch popytniejszy, na paszę 120 128,— płac., kwiecień-maj 1886 133,— płac., majdo 124 mrk., wrzący 135—140 'mrk. - Łubin czerwiec 135,— żądano, czerwiec-lipiec 138,— żąd.
na zasiew chętnie kupowany, niebieski 85—95
Pszenica. Wypowiedz.-----cent, na miesiąc
mk„ żółty 72—85 m. — Wyka stale, 120—126 bieżący —,— żąd.
mrk. — Taterka wyżej, 122-128 m. Wszy
Owies. Wypowiedziano —,— centn. na miestko za 100 kilogr. Mąka lepsze ceny, mąka siąc bieżący 130,— żądano, kwiecieó-maj 131,—
pszenna nr. 00 12—12,50 mrk., nr. O i I 10,50 żądano, maj-czerwiec 133,— żąd., czerwiec-lipiec
do 10,75 marek, mąka rżanna 9,25—9.50 mrk. 134.— żąd.
za 50 kilogr.
Olśj rzepiowy b. in., wypowiedz.----- cen.,
Okowita. Przy bardzo spokojnym interesie w miejscu —,— żądano, luty 45,— żądano, kwie
ceny mało co się zmieniły. Na późniejsze termina cień-maj 45,— żądano.
latowe istniała mała spekulacya. Obcy udział bar
Ceny targowe z dnia 26 lutego 1886.
dzo słaby. Na towar surowy istniał pewien popyt
na eksport Dowozy nie były tak silne, jak przedtem.
Z a 1 0 0 ki logr amó W
Notowania końcowe: luty 35.50 mk., marzec 35,70 Fos tanowienia
cię żki
śre dni lek ki towar
mrk., kwiecień 36,40 m., kwiecień-maj 36,80 mrk..
miejskiój
naj- naj- naj- naj- na
najmaj-czerwiec 37,50 m., czerwiec-lipiec 38,2^ mrk..
lipiec-sierpień 38,90 mrk., sierpień-wrzesień 39.50 deputacyi targów. wyz. niż. wyż. niż. wy ż.1 ni ż.
M,F.i M,F. MF. M|F. M F. M F
mrk. za 10,000 litrów prct.
rgzenica biała
15 10 14170 13 90 1370 13 40 13 00
.
żółta
. lW.) Poznań, 27 lutego (—Sprawozda
14 90 1450 13 ¡50 13'30 12 90 12 70
Żyto
nie giełdowe. —)
13 00 12 80 12 ¡50 1220 12 00 11 60
J ęczmień
Żyto : tez int. •
13 90 1340 12 30 11190 11 50 11 10
Cena wypowiedzialna —,—, Wypowiedziano Owies
13 40 13 10 12Í80 12:60 12 50 11 90
—,—B cent, styczeń —,— płc., luty 122, pła Groch
16 50 15|60 lö|- 14¡00 13 00 12 00

Postanowienia
komisyi handlowej.

TOWAR
piękny I średni | pośledni.

Rzep . . .
00 klg. 20
Rzepik zimowy M M
19
Rzepik latowy M M
22
Lnica . . .
22
Siemię lniane
25
Siemię konop M M
17

00
50
50
50
—

19
18
20
20
23
16

50
80
50
50
50

18
18
19
19
20
16

40
20
—
00
50

00

Okowita bez in., wypowiedziano —,— litr.,
w miejscu —,— płac., luty 35,30 płacono, kwie
cień-maj 36,50 płacono, maj-czerwiec 37,00 płacono,
czerwiec-lipiec 38,00 płac., lipiec-sierpień 38,90 płac,
sierpień-wrzesień 39,50 żąd.
Cena wypowiedziana na 27 lutego: żyto
128.00 mrk. , pszenica —,— mrk., owies 130,—
mrk. rzep —,— m., olśj rzepiowy 45,—, okowita
35.30 m.
Berlin 26 lutego (sprawozdanie urzędowe). —
Pszenica, za 1000 kilogr. w miejscu żąd. 140
do 162 według jakości; na miesiąc bieżący płac.
—,—, na kwiecień-maj płacono 155,25—154,25,
na maj-czerwiec płac. 157.75—156,50, na czerwieclipiec płacono 169,50 — 158.75.
Wypowiedziano
----- centn. Cena wypowiedziana —,— m.
Żyto za 1000 kilogr, w miejscu pł. 131—139
według jakości; na miesiąc bieżący płacono
—,—, luty-marzec płacono —,—. żąd. —, na kwie
cień-maj płacono 138,00—138,75—138,50. na majczerwiec płacono 138,75—139,50, na czerwiec-li
piec płacono 139,50—139,75. .Wypowiedziano —,—
centn. Cena wypowiedziana
Owies za 1000 kil. w/miejscu żąd. 123 do
160 według jakości, na miu.t,ąc bieżący płacono
—,—, na kwiecień-maj płatfuio 127,00, żąd.
maj-czerwiec płacono 129,50, żąd. —. Wypowie
dziano-----r centn. Cena wypowiedziana —,—.
Kukurudza w miejscu płac. 120—125 we
dług jakości, luty płacono —,— mk., na kwie
cień-maj płac. 109,25. Wypowiedziano----- cent.
Cena —.
Olśj rzepakowy. Za 100 kiłogr. w miejscu
bez beczki płac. 43,7 mrk., w miejscu z beczką
płac. —,— m., na miesiąc bieżący płacono —,
na kwiecień-maj płacono 4433, na maj czerwiec
płacono 44,5. Wypowiedziano —,— centn. Cena
wypowiedziana —.
Okowita. Za 100 litrów a 100 prct. —
10,000 litrów prct. w miejscu bez beczki płacono
37.1—37,2, w miejscu z beczką —.— n., na mie
siąc bieżący płacono 38,2, na luty-marzec płacono
płac. 38,2, kwiecień-maj płacono 38,2—38,4. majczerwiec płac. 38,5—38,6, czerwiec-lipiec płc. 39,4
do 39,5, lipiec-sierpień płac. 40,3. Wypowiedziano
10,000 litrów. Cena wypowiedzana 38,2.

Kurs pieniędzy i papierów publicznych.

Akeye bankowe 1 przemysłowe.

Berlin, dnia 26 lutego 1886.

134,80
Bank Rzeszy (Reichsbank)
155.25
Deutsche Bank
202.25
Disconto Comandit
Kwilecki, Potocki i Sp.
Poznański bank prowincyonalny
496,—
Austryacki bank kredytowy
Dormunder Union 6% z prawem pierwszeń
56,90
stwa Lit. A.
84,50
Königs- und Laura-Hütte
Poznańska sprytownia

Listy rentowe.
4
4
4
4
4

Poznańskie
Pomorskie
Pruskie
Saskie
Slązkie

103,30
103.40
103,80
103,30
103.40

V«iVio
V« i Vio
Vi i Vio
V« i Vio
V« i Vio

Banknoty 1 monety.
za 100 rubli
Rosyjskie banknoty
za 100 florenów
Austryackie banknoty
za 100 franków
Franca zkie banknoty
za 1 funt szterl.
Angielskie banknoty
Dukat w' złocie
Dwudziestofrankówka w złocie
Półimperyał rosyjski
Dolar za sztukę
Stopa proc. Banku Rzeszy: Weksle 3%
Lombard 4%

Zagraniczne papiery państwowe
1 listy zastawne.

201,30
161,65
81,30
20,42

Polskie listy zastawne
„
„
likwidacyjne
Rosyjskie listy zast. (Bodencredit)
Włoska renta
Austryacka złota renta
„
papierowa

ie'22

Weksle.
Amsterdam
8 dni za 100 florenów
Bruksela i Antwerpia 8 dni za 100 franków
Londyn
8 dni za 1 funt szterl.
Paryż
8dni za 100 franków
Wiedeń
8dni za 100 florenów 161,60
200.50
Petersburg
3tyg.za 100 rubli
201,30
Warszawa
8dni za 100 rubli
Papiery państwowe.
Niemiecka pożyczka pań
stwowa
4
V« i Vio
Pruska konsol, pożyczka
4Va V« i Vio
4
Vi i Vi
M
M
M
4 ViViiV?/io
„ pożyczka z r. 1868
Obligi państwowe (Staatsschuldscheine)
3ł/a Vi i Vi
Listy zastawne.
4
Vi i Vi
Poznańskie
Pomorskie
3Va Vi i Vi
4
Vi i Vi
4
Vi i Vi
4
Vi i Vi
Saskie
Slązkie Lit. A.
3Va VtiVi
4
Vi i Vi
4Va Vi i Vi
Wscho dnio -pruskie
3Va Vi i Vi
4
Vi i Vi
4
Westfalskie
Vi i Vi
Zach.-pruskie dóbr rycersk 3Va Vi i Vi
4
Vi i Vi
M
MM
4
„
ser. I. B.
Vi i Vi
„
nowe II. ser. 4
VU Vi

105.25
105,25
100.70
103,30
100,25
101,90
98,75
101,00
5
1
99,101,40
—,—
98.70
10i,50
10498,80
—,—
101.75
101,75

5
4

VUVi

62.70
57,00

95.30
5
Vi - Vi
98.30
5
VijVi
91.90
4
V« i Vio
69.60
4*/6 Vs i Vu
5
Ve i Ve
M
W
69*80
„
srebrna renta
4% Vi i Vi
69 80
4% V«iVio
M
M
11( 49
Austryackie losy z 1854 r. 4
Vi
za sztukę 102,„
„
z 1858 r.
„
„
z 1860 r.
Vs i Vn 118,20
.
„
z 1864 r.
za sztukę 294.—
84.25
Węgierska złota renta
Vi i Vt
84, tO
Węgierska złota renta
Vi i Vi
77,00
„
papierowa
V« i Via
Rumuńska pożyczka
Vi i Vi
no’io
„
„ małe sztuk
Vi i Vi
105,75
„
„z 1880 r.
Vi i Vi
„
„ z 1881 r.
V«iVl2 101,00
Rosyjsko-angiel. pożyczka
100.90
z 1822 r.
„
„
„ z 1869r.
VsiVn
99.25
„
„
„ z 1862r.
Vs¡’
‘Vi'11
99,75
„
.
« z 1870r.
-Vo
99.90
„
„
„ z 1871r.
i Ve
99.90
„
.
. z 1872r.
7 i ‘ Vi10
99.90
„
„
, z 1873r.
Vo i Via
94,20
Rosyjska pożyczka z 1875 r. 4Va Vi i Vio
100,69
„
.
z 1877r.5
Vi i Vi
86 90
„
„
z 1880‘i4
premiowa
144,00
,
„
z 1864r.
Vi i Vi
„
„z 1866 r.
138.00
Voi /e
62,50
„
„ wschodnia I.
Vo i Vía
62.80
Vi i Vi
„
II.
62.90
Vs»Vii
.
III.
Rosyjka złota renta
Voi Vía 112.60
15,30
Turecka pożyczka z 1865 r. fr. i
—
fr. za sztukę M 36,10
Tureckie losy 400 fr.

■L

W drukami Kuryera Pozn.

w sprawie szkolnej
a mianowicie w sprawie odpowiedzi pana ministra oświaty na petycyą polskich i ka
tolickich Ojców rodzin miasta Poznania odbędzie się w mieście naszem
(1652)

na sali Lamberta
w piątek dnia 5 marca o gotlz. 8 wieczorem.
O liczny udział uprasza

Komisya szkólna.
Albin Andruszewskł. Fr. Andrzejewski. Fr. Dobrowolski. Durski. St.
Dybizbanskl. E. Kajkowski. Ks. dr. Kantecki. Dr. Koszutski. Karol
Krysiewicz. A. Kromolicki. Karol Maj. St. Mann. St. Oiicrski. Paczko___ _________^skl. Fr. Tomaszewski. Tundak. M. Więckowski.

w sprawie kas chorych
odbędzie się w środę dnia 3-go marca 1S8O r. o godzinie 8-ni ej wieczorem
w hotelu Saskim.
(1671)

PORZĄDEK OBRAD:
1.

2.
3.

Uchwalenie petycyi do parlamentu niemieckiego w sprawie zmiany § 6 i 52 Ustawy
o kasach choroch z dnia 15 czerwca 1883.
Sprawa miejscowych kas chorych.
Wnioski zebranych.
Na wiec powyższy zapraszają wszystkich interesowanych,
T. Andersz.

___________

K. Drzewiecki.
M. Mntezewski.

H. Hofman.
S. Offierski.

T. Jackowski.

S. Knapowski.

J. Skóraczewski.

Nakładem Księgarni Katolickiej

Dr. Wtadysł. Miłkowskiego
w Krakowie
wyszedł świeżo:

EUCHARYSTYCZNY.
Pieśni na cześć Przenajśw. Sakramentu, Najśw.
Panny i Świętych Pańskich (z melodyami).

Cena egz. 1 marka,
w bardzo ozdobnej oprawie 3 mrk. 50 fen.
Nadsyłający należność w liście w znaczkach pocztowych
pruskich wprost do Księgarni Katolickiej Dr. Miłkowskiego
w Krakowie otrzymują Śpiewniczek odwrotną pocztą, franco.

HERBATY CHIYSKIE

K. May.

J. Uriwal.

nabyć można
Rituale Sacramentorum (Editio nova cum onginalibus ad amussim concordans). Oprawne z czerwonym brzegiem 6,00 — ze złoconym 6,50.
Konferencye duchowne, wypowiedziane u Panien Karmelitanek Bosych w
Krakowie przez X. St. Spisa. Str. 144 8° 2,40 mrk.
Konferencye apologetyczne o przyczynach niedowiarstwa w naszych cza
sach i o potrzebie religii przez X. Pelczara. Str. 128 8° 2,00 mrk;
Rok Kościelny z ilustracyami, czyli Nabożeństwo na wszystkie niedziele i
uroczystości kościelne, tudzież wykład obrzędów kościelnych i całój
nauki chrześc. Str. 596 i CVIII. 800. 7 mrk.
Dyalogi św. Grzegorza, zawierające opisy życia osób świątobliwością zna
mienitych i o nieśmiertelności duszy. 8° Str. XL. i 255. 5 mrk.
Droga do prawdziwego spokoju sumienia i doskonałości moralnéj przez
ks. Marcińskiego. 8° Str. XXII. i 536. 6.00 mrk.
0 jedności Kościoła Bożego pod jednym Pasterzem przez Piotra Skargę.
8° Str. XXX11.-Í 292. 4,00 mrk.
Żywoty Świętych Skargi. Wydanie 00. Jezuitów. 12 tomików opra
wnych w czterech. 12,00 mrk.
Święty Stanisław Kostka i Jego wiek przez ks. H. Koszutskiego. 2,50 m.
Pius IX. przez Villefranche z piękną ryciną. 8° Str. 346. 2,50 mrk.
Praktyczne rady dla rodziców przez O. Secondo Franco S. J. 8° Str.
VIII. i 164 1 mrk.
Pamiątka Pierwszéj Komunii św. i Nauka o Sakr. Bierzmowania z doda
niem rad wytrwałości, oraz modlitw najużywańszj-ch. Str. 336.
Opr. 80 fen.
Nawiedzenie N. Sakramentu przez św. Liguorego. 50 fen.
Żywot Pana Jezusa Chrystusa przez B. Opecia. Wydanie 36. Str. 476.
Opr. 1.50 mrk.
0 ufności w Bogu przez Kard. Mauninga. 60 fen.
0 czci, jaką Kościół oddaje św. Teresie od Jezusa przez ks. St. Spisa.
8° Str. 86. 1 mrk.
Pastorałki i Kolędy przez ks. M. M. Str. 718. 2 mrk.
Żywot ks. Karola Dufriches Des Genettes. Str. 104. 40 fen.
Czterdzieści Nowen do Najśw. Panny Maryi przeztks. Siedleckiego. Str.
254. 50 fen.
Dzieje Reformacyl w Polsce przez ks, Jul. Bukowskiego. Tom I. 8° St.
XVI. i 712, z mapą dyecezyi Krakowskiéj XVI. wieku. 10 mrk.
Krtóki zarys historyi Kościoła katolickiego przez X. St. Cena 2,00 mrk.

A. Jaks,
królewski miernik i inżynier kultury

w Pile.

CDKRY

francuzkie i swego wyrobu
praliuy, karmelki codzień
w wyborowych i aromatycznych gatunkach, starannie i kom świeże po 1,20 m. i 1 mrk.,
pletnie zaopatrzone, po 3, 4, 5 i 6 marek, prusze herba- słodowe na kaszel po 60 fen.
biane po 2 mrk. za funt.
(1637) funt poleca cukiernia (1602)
Stary Rynek 6.

Księgarni Katolickiej w Poznaniu.

W Księgarni Katolickiéj
Dr. Władysława Miłkowskiego
wyszło świeżo w eleganckiem wydaniu, na welinie dzieło p. n.

Fables
traduites et publiées par la Comtesse A. L.
de

już wyszły
i i Uli

na rok Pański 1886

HENRI MARTIN.
2 édition, revue, corrigée et augmentée.

Zawiera utwory najznakomitszych przedstawi
cieli naszej literatury we wzorowym przekładzie.
Cena egzemplarza 6 mrk.
Nadsyłający tę kwotę w liście, w znaczkach pocztowych pra
skich do Księgarni Katolickićj“l)ra Miłkowskiego w Krakowie otrzymują
dzieło odwrotną pocztą, franco.
’
(1508)

wydał
Marka fabryczna

repetent seminaryum w Gnieźnie.

Cena 20 fen.

przy zakupnie alfenidowych stuecy Christofla z
Paryża i Karlsruhe
(1674)

De 10-cin egz. jeden w dodatku, do 100 egz. 10 w dodatku.

Książeczki tej po cenie wyżej wymienionej nabywać można
u autora i w księgarni J. B. Langego w Gnieźnie jako
też w Drukarni Kuryera Poznańskiego (Poznań,
św. Marcin 16), której szanowny autor oddał ją w wyłą
czny komis, i która to Drukarnia na żądanie uskutecznia
wszystkie przesyłki prosząc o wczesne zamówienia.

Drukarnia Kuryera Poznańskiego.

poleca

obiady w abonamencie po I marce
i poza domem.
ciepłe i zimne począwszy od 8-mćj rano do 12-tój w nocy.

Tieltl wyMr lelilatesiw stosownych i« pory roli.

P orównanie

ila wykazania korzyści

Wy «lanie drugie

Ant. Pfltznera, W Potrawy
a la Carte "W
W
surowe, zaręczając za czysty i silny smak od 65—160 fen.;
palone codzienuie świeżo i maszyną parową najlepszej koustrukcyi, jako też mieszane na sposób wiedeński od 1—2 mrk.
za funt poleca

napisał X. WI. Enn.
Obejmuje: Wstęp. — Kiedy posłać po księdza. — Co trzeba przygotować.
— Co jest: 1. Komunia św. Wiatyk, — 2. Spowiedź chorych; —
3. Ostatnie Olejem św. Namaszczenie; — Odpust zupełny w godzinę
śmierci. — Kapłan u chorego — Pokrapia go święconą wodą — Spo
wiedzi słucha — Komunią św. udziela — Modlitwę odprawia z chorym
— Do przyjęcia Olejem św. Namaszczenia przysposabia — Olejem św.
namaszcza — Modlitwę z chorym odprawia — Odpust zupełny tłómaczy — Odpust zupełny udziela, — Konanie czyli Agonia — Litania
za konających — Modlitwa za konających — Modlitwa — Modlitwa
do Najśw. Maryi Panny — Czytanie pobożne — Wyznanie wiary —
Męka P. Jezusa czyli Pasya — Modlitwa do cierpiącego Jezusa. —
Modlitwy w ostatnich chwilach — Pocałowanie Ran P. Jezusa — Akt
wiary, nadziei, miłości, żalu — Przy podaniu Gromnicy — Akty w
konaniu — Gdy człowiek skona — Psalm : Z głębokości — Psalmy
pokutne — Litania do Wszystkich Świętych.
(1672)
W małym formacie stron 144.
Cena już z oprawą wynosi tylko 30 fen. z przesyłką franco
33 fen. 30 lub więcój expl. od razu wzięte, liczą się po 35 fen.
sztuka, przesyłka franco. Należytość nadsyłać trzeba naprzód do

et poésies polonaises
Dla, archidyecezyi
Précédées d’une lettre
gnieźnieńskiej i poznańskiej

Drenowanie
pól Ł łSflc JUBILEUSZOWE
według najnowszćj metody, plany
do drenowania, kosztorysy, pomiary
większych i mniejszych posiadłości,
regulacyą zaginionych granic, niwe
lacją do wygotowania planów melio
racyjnych, regulacyą kanałów i ro
wów etc., osuszanie błót i jezior po
dejmuje i uskutecznia
(1661)

DLA KAŻDEGO

Christofle.

1 tuzin łyżek i tyleż wideley w ciężkiej wa
dze srebra kosztuje około 300 m.

Za te samą sumę otrzymuje sie:

___ 1.
12 łyżek stołowyeh
12 wideley stołowych
12 noży stołowych
12 łyżeczek do kawy
12 łyżeczek deserowych
12 wideley deserowych
12 noży deserowych
1 łyżkę półmiskowa
1 łyżkę wazowę
1 łyżkę do sosu
1 łyżkę do tortu

OWCA
27,60

27,60
28,80
14,40
25,20
25,20
24,—
7.20
11,20
5,50
8,—

-ł V .-i

1
2
1
1
1
2
2
1
1
12

, ,

«> *

lj’żkę do kompotu
noże do masła i sera
sztućcyk do sałaty
nóż i grabka do tranżer.
sztućcyk do ryb
podstawki do butelek
korki do butelek
garnuszek do śmietany
dziadek do orzechów
ławeczek do nożv

4,-

8,60
8,60
12,—
14,40
4.80
2.80
124.13.20

Razem 115 szt. za mrk. 300.
SerT,S pow>żs?y ’
srebra kosztowałby około marek
1600, a zatem po b od sta licząc, traci się rocznie mrk, 9« procenta
w przeciągu 3 lat pokrywa się z tegoż cały wydatek zaknpna stuecy
Chrlstolla. Te zas dla starannego wykończenia i nadzwyczaj grubego po
kładu srebra najbardz.ńj do codziennego użytku w gospodarstwie zalecone
byc mogą, takowe posiada,ą mezuzytą trwałość, z powodu, że po najdłuż
szym używaniu zawsze na nowo posrebrzane być moira
J
Wszelkie reperacje i posrebrzanie starych stućcy wykonuia sic trwa
le po możliwie tanich cenach. Mydełka, proszek i inne przyborj’ do czy
szczenia srebra i alfenidy poleca
1 ■'
J
’

asw- Szwedzki puncz
i dysseldorfską esencyą
punczową, rnm, arak i ko dobre węgierskie, prawdziwe szampańskie, czer
niak poleca
(1658) wone i reńskie, oraz przyjmuje wszelkie zamówienia
w zakres kuchni wchodzące i smacznie przyrządzone akuratnie wykonuje
___
(1519) specyalny skład wyr. z alfenidy i sprzęt, kościelnych.
J.N.

W

-«g,

1

Sw. Marcin nr. 14.

St- ZEFiłzsiiiisiszi.

Wilheltnowska ulica nr. 21.

’

•3E-3S-2E-3SśiE-3E-3E^^

«

rauryKa golowej bielizny

,M
*1
in

Przybory kościelne

A. z Pawłowskich Kaufmann m
ni

w Poznaniu

m

plac Wllhelmowskl nr. » (Hôtel iln fl.rd)
pOjec» swój nadzwyczaj bogato zaopatrzony

fu
In

Si
uj

ornaty, kapy, dalniatyki, tnwalnie, umbracula, ada
maszki na chorągwie i baldachimy oraz pojedyncze
części do ornatów i kap: słupy, szkaplerze, galon)
1 frondzie polecamy po cenach umiarkowanych.

3

Sławski & Bx

a

'W

In

W najrozmaitszych gatunkach i jaknściach, od najtańszych do
najdroższych jako to:, bielcreldzktego, irylnlUero ho“
renhntsRiego, slązhJego i t. d.
(35*)

Największy wybór brylantyny

w najrozmaitszych deseniach, stósownój na pościele i rzeczy negliżowe.

kompletne wyprawy

wykonują się najgustowniej podług najnowszych żumali.

==•

stoe-cwiswa

■==.

w największym wyborze i w najrozmaitszych gatunkachGotowa bielizna. <ila <1am, panów i dzieci.

Wielki skład rzeczy negliżowych.
Koszule mezkie białe jako też kolorowe wykonuje się po
dług kroju francuzkiego, na miarę i już prane, w 48 godzinach.
Barchany, piki, dymki, płótna na pościele, cwylichy, dreliszki.
szyrtyngi, szyfony, satynety i t. d.

Rzeczy trykotowe i flanelowe dla dam, panów i dzieci.

Skład wszelkich

a

usławski

I

Wielki
wybór!

S
oraz ornaty, kapy, komże itp. wykonuje się spiesznie

Hafty, trymingi i koronki niciane.
Ponezochy 1 szkarpetkl jedwabne, półjedw., wełniane i baw.

Kołdry atłasowe, kaźmirowe i wełn. atłas.
w rozmaitych kolorach.

Nadzwyczaj wielki wybór chustek białych i kolor.

fu
m

nJ
In

kołnierzyki i mankiety najnowszego fasonu.
Zamówienia zamiejscowe wykonuje się szybko, rzetelnie i po I“
cenach umiarkowanych.

In

na zamówienia.
Poleca się do wykonywania wszelkich robót malarskich,
rzeźbiarskich i pozłotuiczych; a mianowicie zajmuje się cadko witem udekorowaniem kościołów i kaplic, buduje nowe ołtarze,
tak murowane jako też drewniane, przerabia i odzłaca stare
ołtarze, a spróchniałym ołtarzom nadaje trwałość pierwotną
przez moczenie tychże w balsamie.
Praca rzetelna, ceny umiarkowane.

Zegarki zlo<‘‘ I (K'

W9’,1‘jrO»>|7r’z "nki

srehr. Itemt, re-Ł

;,,,.,. „„1«.

gulatory . zega-

j

i

Łańcuszki złote, srebrne, z imitacyi i niklu. _ _

Zeqarv stołowe paryzkie i budziciele.

(357)

•I. Szpetkoński.

" ,|,c polskie,

ry ściernie.

(1187)

w

najrozmaitszych kształtach i dekoracyach

Opinia profesora Dr. Keclama w Lipsku dekorator kościołów, Berlińska ulica Nr. 2.
i eseneyi jodłowej aptekarza Radlanera, o której w Numerze I czasopitao .Gesundheit“ dla publicznej i prywatnój hygieny pisze jak następujej,Esenej a jodłowa aptekarza S. Kadlauera w Poznaniu w Czerwonej
•piece, bardzo troskliwie z latorośli młodych Jodeł przygotowany
iestilat, odznacza się wśród licznych przeżeranie zrewidowanych podobnych
feparatów skutecznością 1 pięknym zapachem. Za pomocą rozpylacza
(powietrzu rozlana, czyści na pewien czas powietrze pokojowe i perfumuje
przepysznie.“

Jedyny polski

(730)

Tąjny wyższy radze» medyczny prof. dr. Nussbanm w Mo-

vflluni: „Pańska eseneya jodłowa podoba mi sie bardzo; przęśli
.. fan odwrotnie 20 butelek i 3 rozpylacze.“
x.r°„fesor DIliwe’,syietu dr. «letl w Monachium pisze o eseneyi
»iłowej Kadlauera jak następuje: „Ten znakomity preparat polecony
*r powagi już obecnie wszędzie się rozpowszechnił, a mem sta
łem, , będzie, aby zwrócić uwagę powszechną na zupełną sku¡nosc powyższego preparatu.“
Profesor uniwersytetu dr. Rokitansky: „Oświadczam z przyloscią, że eseneya jodłowa Kadlauera odznacza się znakomitym
n zapachem, a w pokoju za pomocą rozpylacza rozlana sprawia

wycząj przyjemny perfum.“
Kadzca zdrowia dr. NIemeyer przełożony berlińskiego stowa'fszenla hyglenlcznego: „Na wczorąjszem okręgowem posiedzeniu

ileclłem 1 demonstrowałem Radlanera esencyą jodłową jako uzupełfnle fabrykatu już dawnićj przezemnle zaleconego Sanitas.“ Butelka
sztuje 1 mrk., rozpylacz 1,50 mrk. Tylko prawdziwej nabyć można
Kadlauera czerwonój aptece w Poznaniu.

W. SZULC, zegarmistrz

Poznań, św. Marcin nr. 16,

| skład machin do szycia

—
w ...-------1’oztii’-

«5 poleca najlepsze machiny Slngera,
ta, lipskie słupkowe, cylindrowe itp.,
również
(1956)

«

Machiny

«A®

wielki wybór lamp

Pasy do mas,

g do wyżdżymania bielizny,

A skórę

instrumenta z doświad
czalnej staeyi di-. Del

ej Rodacy! zanim kupicie u innego przekonajcie
sięnajprzód u swego.

brück a poleca po ce
nach umiarkowanych

celanowemi pływakami.
;Świece wykonywa się także za zamówieniem przy pot-aiu długości i ciężkości.
Wysyłki uskutecznia się odwrotnie.

fii-ixiii 3EI'uebner

In

D. Dyjbizbatski
zegarmistrz, św. Marcin Nr. 38,

plIn

poleca bogato zaopatrzony skład regulatorów od 12—200
mrk. budziki prawdziwe paryzkie, Preyburskie Bekera
od 7—20 mrk. zegary ścienne, kukawki pięknie rzeźbio
ne, z wyborowego drzewa, od 5—45 mrk. złote zegarki pj
kem. i kluczykowe, od 30—300 mrk. srebrne Rem. i kluczykowe
ze złotemi brzegami od 18—60 mrk. niklowe zegarki Rem. i klu
czykowe od 12—30 mrk. Wielki wybór łańcuszków męzkich i
damskich ze złota, srebra, talnii i niklu. Wszelkie zamówienia
1 reperacye w zakres ten ■wchodzące, wykonuje spiesznie i aku-

wtnie po cenach bardzo nizkich, dając za chodzenie tychże 2 le
tnią gwarancją
(947)

D. Dybizbański,
zegarmistrz Huebner, św. Marcin Wr. 58.
Zamiejscowym wysełam ilustrowane cenniki przedmiotów
* zakres zegarmistrzostwa wchodzących, jak naprzykład Regulator y ltp. gratis i franko.

IÎ
ru

in

pi

i

pl

ag

czywisty stan maJątKowy

dojrzed można, oraz do Kontro

Poznań, kantor: Berlińska ul. nr. 5.

lowania Rsiit-

i rejestrów gospodarczych poza domem poleca się

tí
er
tí

Fabryka pasów oraz skład towarów

firmy

George Goulet w Keims

.2*

*35

dostawcy dworu króla holenderskiego,
1.

•N
.2
?
»©
u

mają na składzie:
I. P. Beely i Spółka (Teodor Kirsten), — 2. A. Ci

R. Piotrowski,

chowicz, — 3. Stanisław Fiksiński, — 4. B. Glabisz, — 5.
H. Hummel, — 6. W. Kamieński, hotel Berliński, — 7. L.

Kurnatowski i Spółka, — 8. Bsnno Lange (Dworzec cen
tralny), — 9. A. Pfitzner, — 10. S. Sobeski. — 11. A. W.
Żuroraski, — 12. Emil Brumme. — 13. August Ory w Dębinie.
W Wągróweu Gustaw Zń-mer, — w Rogoźnie F. Wieczo
rek, — w Buka M. Siuchniński i T. Degórski, — w Gro
dziska A. Unger i J. Tomaszewski, — w Gnieźnie A.
Schilling, B, Loga, P. J. Chruściński i J. Piasecki, —
w Trzemesznie A. Kiszewski, — w Mogilnie M. Meissner
i J. Stark, — w Strzelnie Antoni Psuja, — w Szamotułach

«
.£

Hotel Giełda i W. c£ li. Matuszewski, — w Wronkach W.
Degórski, i J. Krzyżankiewicz, — w Środzie Leon Śtanowski i Hotel Htittuera, — w Śremie R. Kadzidłowski i Ma

W
es «
a
a S

gnus Unger, — w Ostrowie A. Sikorski, — w Grabowle
P. Bilicki, — w Wrześni cukiernia J. Ueberle, w Inowro
cławia Hotel Weissa, J. Jagodziński i Filia Jakóba Appel
(Karól Beyer), — w Pleszewie L. Zboralski i T. Musielewicz, — w Ostrzeszowie W. Marweg.

.£ £
¡s »«
>o
S
«

Skład główny
Reprezentant A. SzeniC Poznań,

Na wielki post

«
« 300 centnarów suchego stokfiszu w 6 gatunkach,
O
sztokfisz solony (Klippfisz) ze skóry i ości oczy
3

LAMPY

Wszelkie obstalunki wykonuje się
akuratnie. Cenniki na żądanie bez

usłużyć.

płatnie i franko.

(1633)

K. SZULC,

¡Jasiński i Ołyński
Poznań, św. Marcin 62
(1246)

^wszelkie wody mineralne
jesiennego nalewu.,

LSpie ’ łu^’ do
¡L
ó .ypzW
chirurgiczne,
1 s«v!We
Cielne,
w wyborowym gatunku,

ell«skie.
s hu ’ ril®y, koniaki i sok malinowy.

.

Polecam się do zakładania
CD
p

telefonów

t158l

krople żołądkowe

09
S
CÖ

i

.

E. Astel & Co. Wrocłw

Dr. Sprangera

.« (sen

CS

po domach, hotelach, i pałacach.

we wielkim wyborze

kolady.

(właściciel Karol OczipŁa).

Poznań, Wrocławska ulica nr.. 34

£
O

stołowe i wiszące

Chiasfea herbata

serów i suszonego owocu, wszystko w wyborowym
towarze, smaczne i świeże, jak najtaniej polecam
i o wczesne zamówienia upraszam, aby na czas

!S

Sw. Marcin 11.

Wrocławska ul. nr. 19. III p- w domu
WP. prof. Mottego.
NB. P.askawe oferty upraszam, jak
najrychlej, aby ile możności zadość
uczynić zamówieniom.

szczony, jako też i wyborny moczony stokfisz.
świeżego sprzętu!
300 beczek szkockich dobrych śledzi w rozmaitych
Souchong [czarna] Peceo kwiat.
gatunkach, które także i małerai sądeczkami roz Mieszana w doborowym gat’lI}ku,
funt po 2.50, 3, 3,50, 4, 4.50
syłam.
Wyzina, kawior astr, i ameryk., łosoś wędź, i mar.
do 6 mrk.
„ _
węgorze, flądry, bydlinki, sielawki, bałtyckie deli Prusze a funt po 1.6C 2, 2.40
i 3 mrk.
.
katne śledzie w puszkach, oraz wszelkie gatunki
Największy skład Cacao i cze

p
-I
p
C3

3
09

O

pomagają natychmiast na. migreny,

kurcz żołądkowy, mdłości, doi
głowy, zaflegmlenle, kwasy żo
łądkowe. wzdęcie, zawrót głowę,
kolk, skrofuły itd. Znakomite na
hemlrołdy i trwady brzuch. Spra
wiają szybko l bez boleści stolec
przywracając apetyt. Nabyć mo
żna w aptekach w Odolanowie i w
Ostrzeszowie. Butelka po 60 fen.

(U

ulica Wielka Rycerska nr. II.

chcące pewien czas spędzić pod opieką

poleca

Drogerya

akuszerki znajdą wygodne i bezpioczne schronienie u
(J84)

B.

li. Wolniakoweb
ul. Nowa 11.

»-«i*

budowniczy i przedsiębiorca.

Stary Rynek nr. 53|54.

Skład

porcelany,

Poznań, róg ulicy Kopernika i Łąkowej.

szkła,

tac i t. d.

Wykonywa roboty murarskie i ciesielskie.
Plany, kosztorysy 1 wszelkie obliczenia w zakres budo
wnictwa wchodzące.

(1594)

Dobra ziemskie Esencyą punczową

Stokfisz
sncłiy

ale tylko w najlepszym ga
tunku poleca
(1648)
J. N.

Leitgeber.

Pącztd

różnych wielkości w Królestwie Polskiem,
w dobrej glebie, z inwentarzem żywym i martwym kom

Bysseldorfską

R. Wahlmann,

cukiernia A. Pfitznera

Ant. Pfitznera

przy Starym Rynku.

Stary Rynek nr. 6.

pletnym, z lasami, łąkami, zakładami fabrycznemi itd. na burgundzkiem winie, butelkę po 4 mrk., prawdziwą Be 3 razy dziennie świeże po 60
fen. i po marce za tuzin po
(1564)
na sprzedaż. Reflektującym udzieli bliższych wiadomości nedyktynkę, Elixir de Spaa poleca
leca cukiernia
(1603)

Łódź, <*ub. Piotrkowska.

}Sli,l( Llebiga 1 Cibilsa.

podług łatwego i zrozumiałego spo
sobu. z których każdego czasu rze

buchalter rewizor.

Paschały z granami,
(363)
Stoczki, świeczki,
Knotki Paryzkie do wiecznej lampy z por-

AB£iską’

ksiąg gospodarczych

N
•tí
tí
tí

g

(1375)

Do uriądzeula
K

technicznych dla gorzelni.

i ,
poleca
{wiece ołtarzowe z wosku białego i żółtego,
»wiece gromniczne,

I

rządowy budowniczy

w Poznaniu. W. Garbary 45, I p.
Przyjąć mogę 3 eleÓW do biura.
_______ _

fZ.
Mazurkiewicz, ¡S5
©

Poznań, Szeroka ulica nr. 24

poleca

•Jan Itakowicz,

5
tsa
tí
Tq
O

towary gumowe,

9 pracownia reperacyi.
S Ceny bardzo przystępne wajbJ
ranki dogodne,

BMaft wosku

J

w
tí
tí
S’

techniczne

Mechaniczna

Ustawiania projektów, kosztory
sów s atycznych obliczeń etc^ do
robót w zakres architektury, budo
wnictwa miejskiego i wiejskiego
wchodzących, również nadzoru nad
ich wykonaniem podejmuje się

-ö

do reperacyi pasów,

stołowych i wiszących,

M.
SOBECKI
fabryka wyrobów woskowych

!

jJazarze.

<i645)

Bezpłatne wypożyczalnie książek.

Księgarnia Katóbte
Poznań Wodna ul. 25.
wydała własnym nakładem i poleca:

REDALE JUBILEUSZOWE

gotowe ornaty, kapy, siliły itd
kobierce i bieliznę kościelną

bite nu pamiątkę Jubileuszu powszechnego nadanego Kościo
łowi św. przez Ojca św. Leona XIII na rok 1886.
Medale te są owalne, z uszkiem i kółkiem wyobrażające
z jedućj strony popiersie Ojca św. wokoło napis: ,.Pamiątka
jubileuszu nad mego przez Ojca św. Leona XIII 1886.“ Z dru
giej strony jest wizerunek Matki Boskiej Różańcowej — w
całej figurze z Dzieciątkiem na ręku, trzymającym koronkę w
rączkach, wokoło napis: ,,Królowo Różańca św. módl się
za nami.“
(1642)

CENY:

SĄ

ÏI
]w

znlozona w i-.

Ki

Ifl

8. Engel w Poznaniu
Ohwaliszewo I.

ni
ni
US

KI

Wenecka ulica 1 i 4U

m

poleca po cenach fabrycznych, swe jako najlepsze nznane wyroby Lr
i towary, jako to:

pi

Mydła w kawałkach i w beczułkach,
Perfumy pokojowe 1 do chustek do uosa
Mydełka posiadające zapach kwiatów, toaletowe i lecznicze,
Kosmetyki do konserwowania włosów, skóry na głowie, twa n
rzy i zębów,
Smarowidło do wozów, oleje do maszyn i tłuszcze na skóry,
ji Środki desinfekcyjne, proszek I pomada do czyszczenia lue- p.
talów,
d ,
świece sterynowe, woskowe i łojowe.
Sodę,, mączkę, modre Jako i wszelkie artykuły do prania, m
Er
S>o(lróżująeych nie wysyła sic.

ni
Lr

Oszczędności żtąd powstające dostają się odbiorcom w udziale.
Przez używanie telefonu ułatwionem jest załatwianie interesu
i porozumienie się z fabryką.
Uprasza się przeto o zamówienia wprost do fabryki.
Ręczy się za rzetelną i punktualną usługę.
(1544)

Miejsca sprzedaży

złoto, SFcfero, drogie kamienie i monety

Obrączki ślubne

Fabryka parow a
i

pj
m

p.

M. Kudliński,

Parowniki do perek
nie podlegajaiee
żadnym przepisom policyjnym,

Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznanie.

Nr. 19.
„ 14.
„ 50.

KI

w fabryce

(932)

wyrobów z miedzi i mosiądzu

Połaszenia lelefonowe b

Cbwuliszewo Nr. 1.
Sw. Marcin 67.
Fryderykowska 5.

Szanownej Publiczności i wieleb. Duchowieństwu dono
szę uprzejmie, że do mego składu siskesa ś gotowej

gaedeeoby męzkiej, przy ulicy Jezuickiej
nr. 12, przyjąłem jako wspólnika
(1677)

J. Krysiewicz
Sw. Marein-nr.£ffi5.______

Petroleum p. J. Dorożaftę,
za litr 22 fell.,

W

@

„7/

ssiw ? *

w najlepszym gatunku w paczkach po 4,

(1003)

R. BARCIKOWSKI
Poznań w Bazarze.

herbaty chińskiej
S. SillflSkllJ.O
Poznań w Bazarze
(1622)
poleca
Souebong czarną Nr. IV po 2 50 marki za funt,
„
„
Nr. III po 3 marki za funt,
„
„
Nr. II po 4 marki za funt,
„
„
Nr. I mocną po 4,50 i 5 mrk. za funt,
Feceo kwiat po 7.50, 9 i 12 marek za funt,
Mclange Nr. II po 6 marek za funt,
„
Nr. I po 9 marek za funt,
karawanową, czarną po 5 marek za funt,
„
„
mocną po 9 marek za funt.
Pr usze herbaciane czyli odsiewki z wszystkich herbat po 2 25 za funt
Przy odbiorze najmniej pięciu funtów herbaty daję rabat.

co
Ł-

S

«

MEBLU

Kompletne urządzenia (antique et renaissance) we wielkim i gustownym S
wyborze, jako też meble od najozdo- £
30
S.
« bniejszych do zupełnie pojedynczych,
£» poleca po cenach nader umiarkowanych ss
«

A. Andruszewski.

-30

Wszelkie prace dekoracyjne, tapicer1 skie i reperacyjne wykonywam ściśle
według zamówienia, trwale i tanio.

iunjj piuumu, uuiuium
renomowanych po ceimcli fabrycznych

z fabryk
poleca we wielkim wyborze

W. Witayewski
Poznań, św. Marcin 18.

Kawy! Kawy! Kawy!
surowe czystego i wyłborsiego smaku od 75 fen. do
do 1,70 mrk. za funt (przy odbiorze 1« funtów ta
niej) jako też świeżo paloną parową

Kawę
od 1—2 marek za funt,

(397)

Suknie damskie
wykonuje gustownie i tanio.

(993)

Bronisława Gałecka,
Poznań, ulica Jezuicka nr. 12.

po 3, 4, 5 i 6 mrk. za funt oraz bardzo dobre

Wprusze herbaciane
Araki, ramy, koniaki, iranc. czerwone
i węgierskie wina,

W. BECKER,
poleca

Towarzystwo

narodowe hipoteczne kredytowe
w Szczecinie
udziela pożyczek na posiadłości miejskie na pierwsze miejsce
a na wiejskie i po landszafeie.
(1449)
Wnioski przyjmuje agent generalny:

«fwllsasa Keicłistein

1 X. /-»I
-»VT-C-Í 1 X 3 33-S'
» 14, róg
ÏTI /-\Teatralnej
n 4- -Ł» n 1
L. plac WT-«
Wilhelmowski
nr.
ulicy
obok cukierni p. Wolkowitza.
Próby i cenniki wysełam na żądanie frauko.

Bffibs

a

Galiojd

w

Wielka Rycerska ulica nr. 8.

każdej wielkości, sprzedaje dy
rektor dóbr Bürgel we Łwowie, ul. Cmentarna 1. 7.

Haasenstein & Vogler

Jest do umieszczenia od 1 Kwie
tnia r. b.
(T678)

Stare wina węgierskie

Pierwsza i najstarsza ekspedycya anonsów

gospodyni

we Wrocławiu,
w Poznanln: Natlian L. Nenfcld, ulica Wilhehnowska nr. 16,
narożnik ulicy śgo Marcina.
załatwiają po cenach oryginalnych bez wszelkich pobocznych kosztow.

Doniesienia familijne,
Ogłoszenia kupna i sprzedaży,
Poszukiwania posad,

Dzierżawy,
Submisye,
Ogłoszenia wakansow

do wszystlŁlch gazet całego świata.
Poznań i Mad na Węgrzech, własne winnice.

______

Egzaminowana

Polka z przyzwoitego dom^
mająca już za sobą praktykę,"
władająca biegle językiem francuzkim, angielskim i niemie
ckim, nadto wysoko muzykalni
życzy sobie przyjąć miejsce od
1-go Kwietnia lub Wielkiej
nocy. Łaskawe oferty upra
sza się przesłać pod lit. J.D,
do Expedycyi Kuryera Poznaj
skiego.
(1675)

_______________

śred. wieku, z gotow. na pański
stół
jł, z kilko! jak najlepsze świad.
gospodyni młodsza, która pięknie
pn¡erze i prasuje, z 2 i 3 letnie świat!
Kantor komisowo-infotmacyjny
pod firmą

J

Szymańska, Piekary nr. 16.

Nakładem i czcionkami Drukarni Kuryera Poznańskiego.

skrzydło w dobrym stanie dla braku
pomieszczenia jest do sprzedania.
W.' Graetz (1654
w ogrodzie strzeleckim.
ieżonaty niemiecki dzierżawca
B1“ większego dominium z różnw)
technicznemi zakładami w W. K’Ç
Pozn . przyjąłby chętnie nadzórrespl
kierownictwo większego majątku nie
oddając jednakże swej dzierż»«?;
Życzy sobie bowiem zużytkować
swój czas wolny, a oprócz tego i z®
czuego pobocznego przysporzyć *)■
chodu. — Najlepszem poleceniem »i
dzie obejrzenie jego własnego
spodarswa. — Łaskawe J10)'6.9!®
deneye uprasza się sub „Rólnic1’;
41" do Ekspedyci Kuryera. (Bo’1

Pryinaner
mający zamiar poświęcić sięstanoj
duchownemu, a któremu brak śro
ków do dalszych studyów, życz?
sobie udzielać lekcyi prywatnych,»
szuka jakiego innego zajęcia. Ł3“
oferty uprasza się sub. W. A1668 do Ekspedycyi Kuryera
zuańskiego.
Na prowincyą poszukuje s’ć

chowegro

po 2 i 2,50 mrk. za funt.

w Poznaniu, Berlińska ul. nr. 10, I p.

dla rek § walescentów od 3 do 20 m. za butelkę, wytrawne
łagodne i słodkie, poleca handel win hartowny i detalicznie

(1078)

Herbatę chińską

Wielka Ryeerska nlica nr. 8.

MAGAZYN "S

nauczycielka muzykalna posiadając»
dokładnie język niemiecki.
Agencya FONTOWJCZA.

Fortepian,

A. Kromolicki & J. Dorożała.

do prania z pierwszorzędnej fabryki (Schindler & Muetzell),

cenach również najniższych, poleca

Znajdzie umiesz, do Królestwa:

Wojciech Jackowski.

mydło szczecińskie
mydło Escli wager, żywiczne żółte
i brunatne — jako też w sądkach od ł/H cent,
począwszy, mydło Elain i zielone? — dalej
krochmal ryżowy i pszenny w promieniach i Ka
wałkach,
modre, borax, błyszcz i so
dę, — prawdziwą terpentyną franc.
Salmiak i Eau de «Javelle na plamy po

Poszukują umieszczenia
nauczycielka egzamin, muzykalna;
bona freblowska Polka 3 lata m
miejscu.
(1679)

Niepart pod Miejską Górkt.

Z najwyższym uszanowaniem
5 i 6 sztuk,

Ferd. Fuger,
zakład ślusarski dla robót art;,„
cznych Wrocław, Groschenstr,

kuje miejsca zaraz lub od 1 kwie
tnia rb. Mogę się wykazać świt
dectwem z trzyletniego pobytu wft
bryce Kruppa
(h>W

Polecając to nasze przedsiębiorstwo Szanownej Publi
czności zapewniamy, że staraniem naszem będzie wszelkim
nawet i najwykwintniejszym wymaganiom zadosyć uczynić.

!)

z kutego żelaza malowniczo-ubanti(,
nych, na 6—16 świec, w cenie
160 mrk. począwszy; oprócz t
lichtarze do paschałów i ścienne
clitarze do ustawienia na fiiai
jako i przy katafalku itd.
(1(

Niżej podpisany, znający fart
ciesielski i stelmachski,
również obeznany z prowa
dzeniem lokomobiii. pesu

długoletniego przykrawacza u p. KI. Cohn w miejscu.

ł-ma salonowe amerykańskie

do sprzedania mający 5«
in. lasu. 9 m. łąk, 231
pszennej gleby, budynki
gospodarskie dobre i
stateczne, o milę, od dwórca, z żywym i martwym
remanentem, 80 m. zasia.
nej oziminy; zgłosić się d0
T. Sakowicza w Lwowie, Sztillerowka.

Poznań, Stary Rynek 63.

syłką franco 20 fen., 50 sztuk za 4,50 mrk. z przesyłką franco,
100 sztuk za 8,00 mrk. z przesyłką franco, 300 sztuk za
20,00 mrk, z przesyłką franco, 500 sztuk za 30,00 mrk. z
przesyłką franco. Medal posrebrzany 30 fen. z przesyłką
franco 40 fen. Medal pozłacany 50 fen. z przesyłką 60 fen.
Medal cały czysto srebrny 2,50 mrk. z przesyłką franco w
liście rekomendowanym 3,00 mrk.

m

Folwark

Robert Schmidt

Medal mosiężny (żółty) lub niklowy (biały) 10 fen., z prze

1

Przybory kościelne

Nakło. Kleyilziński, obywatel
Barcin, Lapiso kupiec.
Nowy most, Andrzój Piątkowsk
Bnin, Wojciechowski, organista.
stolarz.
Borek. Jan Walczyński.
Oborniki, Grosman, budowniczy.
wszelkiego rodzaju:
Brodnica, Kazimierz Lipiński.
Obrzycko, Wincenty Hejnowicz, kuBudzyń, Józef Kubacki, stolarz.
Buk. .Tan Gorzelniaski, organista.
piec.
•9
Opalenica, Piotr Szumiński, mistrz
Bydgoszcz, H. Rogaliński.
krawiecki.
Chełmno, Floryan Lukowicz, intro
ligator.
Osieczna, Maksymilian Szydłowski,
Chełmża, Sobieski, sen.
obywatel.
Chodzież Józef Fleiszer, stelmach.
Ostroróg, Józef Dondajewski, orga poleca w wielkim wyborze i po najprzystęp
Czarnków, Łukasz Służewski, orga
nista.
nista.
Ostrów. Gitzler, obywatel.
niejszy eh cenach
Czempiń, Klechta, obywatel.
Ostrzeszów, Bielawski, introligator'
Czerniejewo, Antoni Szczepankiewicz, Piła, Paweł Głowacki, Rynek.
Dubin, R. Mędlewski, obywatel.
Pleszew, Zboralski, kupiec.
Gniezno, Albin Nawrocki, (ulica
Pniewy, M. Bogusławski, kupiec.
Trzcmeszeńska nr. 105).
Pobiedziska, Marcin Koezorowicz,
Gołańcz, Antoni Bujakowski, rólntk,
mistrz szewski.
Gostyń, Dźwikowski, cyrulik.
Pogorzela, Matysiewicz.
(1634)
Grabów, Dr. Ożegowski.
Pogorzelice. Pietraszewski, organista
Grodzisk, Niejacki Julian,
Poniec, W. Miśkiewicz introligator
Stare
Inowrocław, Rosiński, kościelny, (ul. Powidz, Wojciech Wysocki.
Kasztelańska nr. 1).
Poznań, Ohwaliszewo 41, Krąkowski,
Jaraczewo, Franciszek Godurkiewicz,
mistrz stolarski.
skupuję i płacę dobrze,
organista.
również przyjmuję takowe w zamian na nowe, przedmioty.
Pszczew,
pani Rolewska.
Jarocin, S. Rydlewski, cyrulik.
Wszelkie zamówienia i reperacye wykonuję we własnćj
Jerzyce pod Poznaniem, Jan Woj- Raszków, Sylwester Dzięczkowski,
pracowni punktualnie i akuratnie po cenach bardzo nizkich. _
balbierz.
kiewicz, (pod nr. 52).
Pierścionki z rozmaitemi drogiemi kamieniami w pięknych opraJutrosin, Góralski, organista.
Rogowo, Teofil Smieciński, organista.
t367)
Rogoźno. Leon Pucyata, mistrz bla wach już od mrk. 8—600 za sztukę.
Kamionna, pani Rewicka.
Kcynia, Jan Kawczyński.
charski.
Kempno, Aleksander Lis, kupiec.
Rynarzewo, Hieronim Tomaszewski,
Kębłowo, Michał Hełmiński,
organista.
z czystego złota dukatowego
od marek 24—120 za parę
Kłecko, Teofil Ludwiczak.
Sierakowo, W. Kostrzyński.
lujdorowego
,,
„
15
60 ,,
„
Kobylin, Leopold Gallus.
Skoki, Józef Wałowski. organista.
koronnego
■■
8— 36
v
”
Koronowo, Kiedrowski, zakrystyan.
Śmigiel, T. Radkiewicz, kupiec.
Kościan, M. Wittig, kupiec,
Szanownemu Duchowieństwu polecam wybór naczyn kościel
Solec, Jan Zieliński, obywatel.
Kórnik. Smulkowski, dzierżawca.
nych ze srebra, alfenidy i pozłacanych, takowe przyjmuję
Śrem, Konstanty Kokorniak.
do pozłacania i posrebrzania w ogniu i galwanicznie oraz do przerabiania
Kostrzyn, K. Gorzelniaski, organista. Środa, Franciszek Zaremba.
Kowalewo, J. Przybyszewski, Obe Starogród Pr., Piotr Heyn, organista. i reperacyi, którą spiesznie i rzetelnie uskuteczniam.
rżysta,
Strzałkowo, Laskowski, mistrz sto
larski.
Koźmin, Moll, kupiec.
Krobia, S. Moderski.
Strzelno, Józef Baliński.
Kruświca, K. Osiński, kupiec.
Stęszewo, S. W. Bielski, kupiec.
Poznań, śty Barcin nr. 66.
Krzywin, B. Czechowski, kupiec.
Sulmierzyce, Józef Łosiński, mistrz
Leszno, Kiełpiński, mistrz krawiecki.
szewski.
Lubawa, Dr. Rzepnikowski.
Szamotuły, Fligierski, kupiec.
Łabiszyn, A. Buxakowski, kupiec.
Szubin, F. Anders, kupiec.
Łekno, Boi. Zborowski.
Swarzędz. Michał Bialik, siodlarz.
Lopienuo, Anastazy Kiełczewski,
Pogorzelice, Pietraszewski, orga
Łobżenica, J. Żędkowski, mistrz
nista.
stolarski.
Trzemeszno, FI. Kozierowski, szewc zalecające się przedewszystkiem swem pojeUjście, Karol Górny, zegarmistrz.
Miasteczko, Maksymilian Celler.
Wągrowiec, Franciszek Degórski.
Miejska Górka, A. Skwierzyński.
dyńczem urządzeniem,
Wronki, Michał Sroczyński.
Mikstadt, Juijan Biczyk, kupiec.
Września, B, Szyperski.
Mogilno, Józef Stark, kupiec.
Wysoka, Franciszek Bederski.
Mosina, Jan Jaworski, obywatel,
są we wielkości od 3 do 10 szefli w zapasie
Zaniemyśl, Edmund Raczkiewicz.
Mrocza, A. Mściszewski, rzeżnik.
Murowana Goślina, Pieniężny, or Zbąszyń, A. Graszyńska.
Żnin, S. Rogaliński, kupiec.
ganista.

Niiiion
pięknych
ro cznych

zdrowych jeduo(1636)

zarządzcy drukarni,

któryby mógł samodzielnie bako
prowadzić. Żąda się przede«9stkiem doskonałej znajomości z^stwa i druku na maszynie, niem®.

aczciwego i trzeźwego P.
wadzenia się, jak
cznego charakteru.
gółów udzieli p.
wslti w Drukarni
skiego, św. Marcin

również ,
Bliższych

Wąjcieeo

Kuryera Poza»
16.

Ucznia
z odpowiedniem
idem poszukuje

wyksztah^

wysadków sosnowych Księgarnia J. I
po marce za tysiąc ma na
zbyciu i poleca zarząd leśny
Majętności Zaniemyślskiej w
Małych Jeziorach.

w Poznaniu.

Sala Lamberta
Jutro w niedzielę 28 lutego rb-'

KOICEKT
licząca lat 30-ci umiejąca dobrze gotowar prać i prasować zaopatrzona
w dobre świadectwa, poszukuje miej
sca od 1. 4. do duchownój osoby
przez bióro Zybert, ulica teatralna
Poznań.
(1676)

smyczkowy.
Początek o godz 7’/2. Wstęp 25 f )

A.

T1ioi£25>

