
Nr.-14. 
Prenumerata w miejscu 

wynosi: 
roczna . . . . rs. 3 kop. 
p6~roczna . . . " 1 " 
kwartalna . . ." ,,'75 

Prenumerata z przesyłką 
pocztową: 

roczna . . . . rs. 4 kop, 40, 
półroczna . . . ,,2 " 20, 
kwartalna . . . "1,, lO, 

Numer poiedyhczy kop, 7ł. 

Dnia 7 (19) sierpnia 1877 r ROK V. 
Ogłoszenia przyjmnjl\ siQ VI 

dwóch pomienionych księgarniach 
i w specyjalnej agencyi M. Freu
Hera w Warszawie przy u. Le
szno Nr. 51. 

Cena ogłoszeń: 

Za wiersz lub za jego miejscę 
op. 5, za następne po 4, 3 i 2 

kop., odpowied!:i.o do ilości po
wtórzeń. 

Warunki ogłoszeń stałych 
do przejrzenia W' księgarni L 
Chodźki 

Prenumerować w miejscu 
można w księgarni L. Chodźki;. w 
Warszawie w ksi.ęg, A. KowalskIe
go przy u. Nowy-S~iat Nr. 39, oraz 
w innych księgarnIach krajowych. 
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20 P. Bernarda Opata. W4-53 Z.7-13 Długość dnia god, 14 min. 20. 24 P. BartIomieja Ap. W5 o Z.7 5 Pelnia księżyca o g. 12 m. 41 r. 
5- 2 7 - 2 Długość dnia god. 14 min. 25 S. Ludwika Kr.. . 21 W. Joanny Fremijol Wd, . 4-55 7-11 

14 po Śto. Joachima. . , . :'-2 Ś. Symforyjana M, 4 
23 C Filipa Wyzn. 4 

Tre"'ć: Wiauomo~ci miejscowe i z okolic. -
Korespondencyje Tygounia - Z łęczyckiego nadc
slal L. R - Wspomnienia z kroniki miejscowej.
Zyciory,y-Igllllcy Zagórski przez S.- Pogadanki 
naukowe-SJ.Oiice puez T, J. łVag1iera. - Okru
chy - zebrał Ftisa'k. - Treść pism peryjodycz
nych. -Oglo3zenia. 

Dnia 19 Slerpntll 1877 r. 

Wiadomości miejscowe i z okolic. 

Zapis szkoln, w r. b. ściągnął znacznie 
wytszą liczbę kandydatów, aniżeli p0!Die
ścić ich mogio miejscowe gimnazYJu~, 
przy ograniczonej, jak wiadom.o, li~z~~~ 
uczni. Doznany stąd zawód, nfiJdotkhwle] 
dał się uczuć zgłaszającym się do klasy ~, 
do której zwykle kandydatów bywa naJ
więcej, bo kilkudziesięciu, gdy tymcza~em 
przyjęto kilku zaledwie". z po.wod? meu· 
tworzenia. w r. b. w tej klasle rownole
głego oddziału. Wypadek ten i wywo~a
ne przezeń utyskiwania rodziców i opie
kunów, z odleg,ejs7.ych zwłaszcza. okolic 
przybyłych, przekonywaj,ą o P?trzebie 
wcześniejszego pod&.wama do wladom?
ści publicznej o liczbiQ wak1)j~cyc~ WpI
sów w każdej szaegółowo klasIe, Jak to 
od lat kilku stale czynią kierownicy nie
których gimnazyjcw warszawskich, i )a.k 
to i u nas w plprzednich latach mIało 
miejsce, 

Ospa z charakta-em mocno żaraźliwy~, 
objawiła si~ w gninie Radogoszcz w p-Cle 
łódzkim, głównie wszakże pomiędzy dzieć
mi. Zachorowało (otad dorosłych osób 2, 
dzieci 33-wyzdrowiało dorosJyeh 2, dzie
'Ci 17 -zmarło dzieci 12, pozostaje cho
rych 4. Kil przeci«;iu szerzenia sili) zara
zy, władze miejsctwe przedsięwzię~y sto
SOMIe środki, udzillając jednoczeŚnIe cho
rym potrzebnej pOllocy lekarskiej. 
. Księgosusz. Pommo troskliwego zast?
l!owywania właściwjcb środków, uie daje 
!.iię pokonać w nasz7cb okolicach, z winy, 
jak to nam dobrze iViadomo, samych mie
szkańców, o czam s;czegóŁowo później do
mesiemy. W ostatnh tygodniu zaraza o
kazała si~ w nasttjJuJllIcych miejscowo
ściach: w m. PetroktWic, we wsi Mierzyn, 
an folwarku Bryski v gm. Rozprza i we 
WSI Kletnia w gm. Lobryszyce, w p-rio 
nowo-radomskowskim ~ zachorowa.łq ra
zem sztuk 90 - padło 42 - wybi
to zaś chorych 4?5 podejrzanych 156 
sztuk. 

Zaćmienie. W przyszy czwartek (23 sier
pD1a) przypada całkovite z~ćmieOl~ .ksifJ
życa, . widZialne od !achodnlc~ CZęSCl Au
.tralii i Azyi, ~o .wsclodrll,ch kram, .Ame
ryki, a wifilO WIdZIalne takze w cale~ .E~
ropie i w Afryc~.- U nas rozpocznl.e sUz 
zaćmienie ciemem, na;uwaJlJlcym Się na 
tarcz~ kl!i~iyca od wsclod~, w.~ec~orem o 
god. 10 min. 32 sek. B ()', CI.en zakry: 
la cały księźyc o god. 1 ~ID: 37 sek. 36 
i stan talu calkowltegc zacmIenia trwać 
będzie do gad .. 1 min. ;~ s~k. 4~. po pół
nocy; a wi~c JUż dUla ~4 ~lerpDla. Od 
tej chwili jasna tarcza kSlfJzyca, wolna 
od 'pokrywaJącego ją c~uia, również od 
atrony wschodniej u,kazy\ać.sifJ zacznie,
cień b~dzie malec, usuraJąc Się ku za
chodowi i nakoniec o god ::ó 'min. 2~ sek. 
6 księżyc zupe~nie 'pozb~tt~e, 8i~ ci~nia i 
wróci, jeteli pogoaa sprZ:Jao b~dzle, do 
pierwotnego blasku. 

Nowy sklep •. W d?iu 9 ~. m. ks. :Nar
ki wicz 'dopełnIł poswl~ceIla. sklepu I na
leż~cego doń loka.lu rest,uracyjnego, 0-

twox1<onego w domu wła.SIflU prl'.l u. Fe-

57 7- 9 26 N. 5- 3 7- O 
59 7 7 Dnia ubyło go d, 2 min, 39. 27 P. Przenies, ś. Kazimierza i Cezar. 5- 1) 6-58 Dnia ubyło god. 2 min. 54. --

, 
sie tu niemało roślin past8w--łem m18sta prowmcyJonalne, przyst~pUJą 110sC1 łlllk, H 

tersburgskie
i 

(Kaliskiej) przez p'. W: Za- nvch, J' ako to: koniczyny, wyki, lu. cerny, 
J h d I ko ce do towarzystwa. Je 

leskieao utrzymującego an e Win l - 3. Że dla oceny miejskich nier.uchomo- ZęDU końskiego, prócz tego upr~wlane II, 
rzeni to ~ hotelu Litewskim w Starym d h t buraki pastewne i cukro,:,e, mające zbyt 
Rynku. ści, należy p~zyjąć za. zasa Iil lC e,ra- w mieJ'scowych cukrowOlach. Gospod~r-

źniejszą wartośc, oznaczo~lli przez .dwoch 
Wspominamy o te~ z. tego powodu, że członków towarzystwa l budowmczego, stwo prawie wszędzie płodozmienne. 

p, Zaleski pragnąc oSledllI~.y. swego przed- oraz roczny dochód. z,.os~atnich. t:~ech W stronie północnej Łęczycy rozoiąga. 
siębiorstwa pod własnym lUZ d[iche~, ,po- lat; wysokość zaś mającej Sl~ u?zl~h~ po- się kilko-milowy pas ziemi ka.mienistej, 
łączyć z dobrym uczynkiem, w miejsce życzki, nie powinna przewyższac plęclOle- to też przej ezdzający drożynami, spostrze
CZęflto praktykowanych w podobnych wy- tniego dochodu. ga w wielu mi~jscach wielkie głazy ~r~ 
padkacb wystawnych uczt I za.baw, prze- 4. Że wartość wszYiiltkich murowanycb nitowe po obu Ich brzegach szeregamI SH) 

znaczył rs. 200 na cele dobroczynne, a nieruchomości ubezpieczona na 187910 ciągnące, które wfdobyte. z pó~ ilł~ż~ 
mianowicie rs. 100 na zapomoglil w ubra- rs. długi zaś' bypoteczne, obciążające te jeszcze dla ozn~czema &,ramc P?sladło~cl 
niu i pomocach naukowych dla biednych ni~rucbomości, wynosza 88885 rs. 48 k. folwarcznych l stanowIllI rodzaj płotow 
uczni miejscowych zakładów ~auko:vych; 5. Że dzisiejsza. aseku~ae!ja nie pl:zed: kamiennych przy ogrodar.h, domach, za
d,rugie zaś rs. 100. n~ WSpar?Hl wd?w. W stawia dostatec:.mej rękOjmi dla udzlelae budowaniach i cmentarzach.-Lasy tu prs
nieszcz~śliwem znaJduHcych SIEJ połozenIU. si~ mających pozyczek, .nie wyrażając rze- wie zupełnie wyci~te i wytl-zebione, las 

Z tego ostatniego funduszu odebrały czywistej wartości ubezpieczonych budowi; tylko grabows~i pr'ywatny i ęo~?c.ki rz~
już wsparcie ",:dowy: r.., S~r., Ch., M., dla usunięcia czego Mleżałoby, aby To- dowy, tudzież kllka mnyc~ kęp hSClastych 
Ci., Gr" W., NI, K., Pr" Ros., .K., resz~a warzystwo kredytow~ .zi~ms~ie przeasekl:'-- pozostały z dawnych borow- drze~o dla 
zaś pozostałtl., po spr~wd&en~? stopOla rowało wszystkie miejsine meruchomośCI, tego t.eż drogie i zdaleka przywozIć go 
potrzeby żądająey~h (prol:z 3 sIerot Gw.), podług dzisiejszej ich wartośc.i, które ze- trzeba.-Sążeń półkubiczny opałowego ko
doręczoną ZO::itaOle. ,.. cbe~ przystąpić do towarz'yst~a! z w~o- Bztuje na miejscu 5 rubli, a budowlane 

Błogosławieństwa ze szczereml ~z~ml żeniem obowilllzku na własClCleh tych me- nierównie droższe, z tego wilil
C 

powodu domy 
wygłaszane dla ofiarodawcy, są naJPlęk- ruchomości. aby w razie pogorzeli, nieru· wieśniaków i -zabudowania gospodarskie 
niejszą nagr0dą dobroczynnego pomy- ehomości należące do stowarzyszonych, ko- stawiają się głównie z kamienia lub gli-
slu p. Z" który tak szlac~etnie p()ł~czył niecznie odbudowywali. . ny i poszywają, słomą. 
krok powodzenia w sWOIm zawodzIe ze Z· . będące townrzystwo Jest . . dz' 

'łb . e w mOWIe .. Drog'i większe wysadzone gdzIe meg Uł 
wsparciem biednych wspo raCl. wielkiej dla miast prowiJ:cyj?naln.ch d?- drzewami, których wcale niema obok mnó-

Zn;wa. Deszcz od kilku dni prawie co- niosłości, o tern niezawodme mkt me stwa drożyn po najwięk&zej części nierów
dZIeń padajitcy, przeszkadzał z~iorom gr?- wątpi, chodzi tylko o to, ~br miasta te, nych kamienisty~h i źle utrzy~y~anyc~. 
chu i owsa a nawet w mektorych mUjJ - za pośrednictwem swych mleJscowy:~~ or- Drogi tylko ~e WSl Mazewa, połozonej o dWIe scowościach, jak nam donoszą i pozosta- ganów, m~gły silil z sob~. porozu~Jlec. ce- milki na północ od Łęczycy, .rozchodz'łc~ 
łej joszcze ol:iminy. Próbne omłoty, szcz~- lem przedyskutowania tej kwestyI w.lel?- się w sześć stron, v,szystkle topolamI 
gólnićj psz~nicy, nis nad~r. kor~ystnle stronnie i wyczerpująco, dla zapewmeOla włoskiemi obsadzone, zawdzięczają, ozdob~ 
wypadły. Zyto jest dorod,meJsze l plen- wypuścić się mającym listom zast~wnym sw~ byłemu dzierźawcy tej wsi p. Ka
niejsze niz w r. Z., ,ps;zeDlc~ za to. prze- dostatecznej rękojmi, a. te~ sa~em ?d- zimierzowi Maciejowskiemu, który je ob. 
szłorocznej w przymlOtacb zIarna. me wy- powiedniego ku.rsu; bo J~żeh. P?zyczk~ w sadził i wypielęgnował, a nadto, licz
równa i pośladu wiele dostarczy., MImo to ten t;po:sób udZIelane, mają mle?, dla mla\!~ nych włościan tej wielkiej vrsi i okolicz
ceny w ostatnich dniach, znaczme spadły jakie widoki, to przed~\Vszystklem sta~~~ nych swoim przykłajem i namOW/ł .zac~ę
-dzięki jak zwykle zabIegom .a.Ę>~kulan- się należy o tu, aby ~Isty te mogł!. D:ue.c cił do hodowania drzew wokoło SiedZIb, 
t~w. Ruzpuszczono bOWiem wlesc o z~· kurs jak najkorzystuieJszy dla włascICIeh. bi chociaż w części wynagrodzić brak la-
pełnym zakazie wywozu zboża za gram- F. F. sów. Na gruntach folwarków mniejszych 
cę, o nadzwyczajnych dowozach z Podo- niema oi'\obnych ziem włościańskich, miesz-
la i Wołynia i t. p, co wszystko, razem Inspektor rządowego progimn~zy - kajlll tylko w domach przez d wory, wybu
wzięte, dotąd jest próżnym, zr~cz~le roz- jum zeńskiego w Petrokowle. dowanych parobcy i ich rod~iny, k~ór,zy Powszechnianym wymys~em - ?O I zaka~ d J'ako klasa. służebIl.e poprzesta1a. na danem. 

I b f am Zawiadamia ninieiszem, że z powo u ~ 
wywozu zboża t'gioszonym me y. , ~, k I im przez właścicieli mieszkaniu, rocznel ' . . , " '6 mÓD'ł droga dokonywanej' restauracyi, gmacn, u sz o ne-
przywoz mleJl;ca mlec Dl o' " d płacy, ordynaryi i ogro.dzie. W .niektó-b · l t Iska obecme zbo go, zapis uczennic proglmnazYJ,um .ną 0.-

OWlem że azna erespo - d l'ych mie.l·scach całe wSIe rozkoloUlzowan& ł · , a nadwiślań wego w Petrokowie, rozpoczme Sl~ Ola ża zupe nw nIe przewoZl-, - Ś k i w większych wsiach obok ziem fol warcz-k . .' t na Procz tego 15 (27) sierpnia. r. b., kurs. za nau z , 
s a Jeszcze ale Jes czyn. " ' ' , ) b nych mieszcz" się uwłaszczeni wiesniacy, l d b h' deł WIadomo dni"m:20 slerpma (l wrzesma r. . '11 

o i e nam z o ryci! zro '" a byt ich coraz więcej się ulepsza, przy pra.k-poważne firmy, zbożowy~ ha?dlem tr~- tykującej się wstrzem.ięźliwości i p~acy, do 
dniące się w Gdańsku l Krolewcu, me Korespondencvie Tygodnia, czego ich doprowadZiła potrzeba l nauka 
przewiduj/ł bynajmniej znacznego upa~ku JJ dbaŁych o ich dobro kapłanów. Karczmy 
cen w przyszłości- uregulo~allle lOh Jak w tej części naszego kraju, należ~ do o~ 
zwykle na listopad naznbczaJą· Z Ł~cz!Jckiego. sobliwości. O dobrobycie włościan świad-

Z Radomska. W dniu 4 (16) b. m. i r. Z parotygodniowej wycie~zk~ mej w czą i sprzęty uomowe, porządna UprZIl:l 
zostali zawezwll.ni do miejscowego ma.gi- łęczyckie, doznanemi wrażemaI?-l p~Btano- i odzież sl:hludna. 
stratu znaczniejsi olJywatele, w:l:aśt:1Clele wiłem podzielić si~ z czytelDl~a:I?-l Ty Włościanie w dni świąteczne ubieraj" 
nieruchomości murowanych, celem udzle- g'odnia, i w kilku słowach skreshc to, .co się w długie granatowe kapa ty, nat nogi 
lenia odpowiedzi na podane pr~e~ wła- pod moje oczy podpadało i czego dow~e- kładą buty z długiemi cholewami, z do
dzę wyżózą pytania w, prz~dniloCJe utwo- działem się z ust wiarogodnych osobo brój skóry, porz~dnie u8zyte i czysto, u
r.:enia dla mIast plowlUcYJonalnych kre- Czynię to w przekonaniu, i.e spr~wy miej- trzymane; noszi.\ kapelusze czarne .z gło.w:. 
dytu mit)jskiego, pod zW,ler~c~Olctwem scowe odpowiadając zadaOlU pIsma pro- kami okrl\głemi i sporemi rondaml

J
-bI6-

'l'owarzystwa kredytowego ZIemskiego. Py- wincyjonalnego, me będlll bez pożytku dla lizna ich cienka, biała i cZyt!ta. K~iety 
tania te znane są czytelmkom Tygodllla. niego. . przyodziewek świlllteczny maj~ do~ć koszto
Zaproszeni obywatele, Zliajduj~~ prOjekt Ukolica Łęczycy przedstaw~a o?SZer~1lI wny i porządny; głowy ObW1ąi;Ują chust
ten wielce dla miatit prowlllcJjonalnych równinę z powierzchnią, gdZIe Ulegdz~e karni różnobarwnemi, niekiedy i jedwa.
korzystnym, bo przy jego spełll1eniu. wie· falująca. się w niewielkie wzg6rza, z kto- bnemi takiemiż pokrywają ramiona i no
le nieruchomości milJJskich oczyścl swe rych wdok na kilka mil wokuło rozleg~y. sz:J, rÓżnokolorowe spódniee;- najulubi61i
ksi~gi hypoteczne, a. dla drudich będzie KraJubraz ożywia mnó"two drobnych ':10- sze tutejszych włościanek barwy 81l1: żół. 
to bodźcem do budowanla domów muro- sek a właściWie folwarków szlacheckIch, ta i czerwona. 
wanych, zwłaszcza że mamy lJlace i ma- których schludne dworki i zabudowania W dworkach szlacheckich spotkasz sitł 
teryjały budowlane ,niedrogltl; n,a ,Podane gospodarskie upiększajlll sady i topole wy- ze stal'OdaWlllll gościnnością, tem się róź
pytania da.li prawie Jednogłosllle takle smukłe lub kuliste. Majątki szlacheckie nilllclll od dawnej, że jest zastosowau'ł do 
odpowiedZI: zajmują, niewielkie przestrzeme, od 7 do możności. Niebrak tu dobryoh gospodyń; 

1. Że wszyscy obywat,el.e, właściciele 12 włók ziemi wynosząoe, które umieją nietylko przygotować 8111ąoZ-
murowanych uieruchomosCl, życzą sobIe Większych wsi mało i to po najwię·. ne jadło, a.le i poczęstować gościa. Przy4 
otrzymywać pożyczki w listach l'.lll:ltaw- kszćj ozęści w ostatnich latach pl:zerizły z smak~~i.. ',. " , 
nych przez pośl'eduictwo Tawarzystwa rąk staroszla~heokl;)b. w pO~.lada~l~ stMo- KCS?lOł~l WieJskIe gdZie me,gdzle z mo. 
kredytowego ZIemskiego. za.konuyoh. ~ 'unt w ~naczueJ . częacl pszen-! drzeWla l murowane, lubo ubozuQ~ne, wo-

2. Ze ryczałtowl\ odpowiedzialRość za nr i w~g flJuzaJuy. l'rocz ws~elk~~~ l gól.a w d~b~'ym utrzym~nll. ata..nle. !V ~ 
te pożyczki cią,iJ'Ć b~dzle wsqstlQe ogó- I SO l'odza.J , dla bri\ku Odpow16dmeJ WSliloCh kOBoleluyQh ZIl~lci \1 lQ Bzko 



- -
elementa,'ne, do których, jak słyszałem, śladów, dwie boczlle g'aleryje kryte, któ- by tek dawnej architektury), w środku I ski, szósty z synów Kazimierza, sprQwa
doś6 chętnie i licznie, szczególniej ~ zi- l'ych dota. -1. zewnętrzne tylko ściany oświe- rynku starożytny ratusz, - tuż zaś przy ryn- dzony przez królowę wdowę, Elżbiet~. 
mie, uczęszczaj" dzieci włościańskie. tlone oknami i zamykające środkowy dzie- ku ~to)ą jes.zczo resztki coraz więcej wa- przybyl tu naozele 1600 zbrojnego ry-

W 8l\dach gminnych, pod kierunkiem dziniec, ocalały. Ruina zamku malownicza lące] SIę l'mny Btarego zamku, słynnego cerstwa, a objąwszy przewodnictwo l.ja. 
Iwiatłych i moralnych sędziów,- sprawy i droga dla miłośnika pamiątek przeszło- w bistoryi nietylko miasta, ale i kraju, zdu, spowodował wybór Jana Olbrachta: 
i zwady, kończą się zwykle pogodzeniem ści, wznosi się po nad przyległe wioski i jakoMi znanego z licznych podaJ} o Bo- 15 sierpnia 1816 r. przybył do Piotr
stron spornych; czego wymowny przy- zdaleka ze wszech stron daje się widzieć. rucie i jego f~glach, tej postaci, będącej kowa przeznaczony na rektora szkół tu
kład dał mi sąd gminny w osadzie Gra- Według słów wspomnillnego sołtysa, dwaj płodem fantazyl narodowej i tumoru sta- tejdzych pijal'$kich, ks. Paweł Kotowski. 
bów, schludnie i porządnie za.budowanej, turyilci przed kilku tygodniami ruinę te ro-szlacheckiego.-Kilka ulic z rynku wy- Dodać tu winniśmy, że ks. Kotowąki był 
znajdującej się o parę mil na zachód od przerysowali i spisali napisy łaciiskie, chodzi, a tuż za· rzekl\ leży piękny i dobrze już dobrze znany Piotrkowowi, gdyż wy
Łęczycy. nwór w tej osadzie, niedawno znajdujące się na marmurach, jak spodzić- u~rzymywany ogród. przechadzkowy, w kładał tu historyj1lr i był ulubionym profe
jeszcze własności Stanisława KOBseckiego, wać się nalezy, dla użytku po.blioznego. mezdrowem tylko mieJSCU, bo na nizinie, sorem Wacława Maciejowskiego który tu 
szambelana, a po śmierci jego, nastąpio- Jeśli nas pamięć ni9 zawodzi, ruina ta oały opasany rowem, napełniolłym cuch- nkończył gimnailyjum w 1'. ]812. Przy
nśj przed trzema laty, nabytej przez sta- była przed 1O' l1 laty umieszczoną w Ty- nącr. wodl\. Oto ogólna fizyjognomija tego bycie na rektorstwo ks. Kotowskiego tem 
rozakonnego Leszczyńskiego, piętrowy i godniku Ilustrowanym, od wiecznego grodu, wsławionego w dzie- się na wstępie odznacayło, iż on przy 
obszerny, z wielkiemi i licznemi zabuClo- Z Biesiekier, z towarzyszem podró!y, jach z ważnych synodów kościelnych, małym zaSiłku rządowym, własnym kosz
waniami gospodarskiemi, z cegły, utrzy- wraoaliśmy na piękną wieś Sobótkę, o kil zjazdów korounych i z wielu walk historycz- tem kolegijum, zniszczone przez lazaret 
manemi w najlepszym stanie, wraz z pięk- ka wiorst od Biesiekier odległą i w niij nych, który jedna\( mimo utrzymywanego wojsk rossyjskich, od 1813 do 30 kwiet
nym parkiem, należy do odznaczających u miejscoweg'o proboszcza. ks. Z., znale- w nim pOl'z~dku i czystości, nic się nie nia 1816 r., już 9 września mieszką.lnem 
tię w okolicy, do których zaliczyć także źliśmy, przy wielkim upale dziennym, wy- wznosi i oddawna w jednakowym pozostaje uczynił. ' 
należy dwory w Słaboszowie i Byszewie, tchni ~lllie i gośc.inne przyjęcie. Pleban 0- stanie. Brak szkół publicznych, które od 15 sie7']Jnia 1872 r, odbyła się tu w 0-" 

wsiaoh, vr bliskości Grabowa położonych. prow;ldził nas po kościele, którego front najdawniajszych czasów w nim były i do- grodzie po-bernardyńskim fantowa lote-
O kilka wiorst od Grabowa, leży wiel- przypomina koniec XV lub pocza,tek XVI piero od kilku lat zniesione J;ostały, i in- ryja na dom schronienia starców i ka.lek. 

'ka. wieś Biesiekiery, do dóbr grabowskich wieku. Starożytna., tę świątynię obecnie ne zmiany niekor1.lYf:ltnie wpłynęły 1Ia po- Biletów po 10 kop. rozprzedano 1544; 
naletą,ca, a przez Kosseckiego rozparcelo- restaurują. myślność Łęczycy. Upadła na.wet w tyn: fa.ntów było 1084; dochód brutto 1200 
wana. Wsi tej ozdob~ stanowi zamek pię- Zwiedziłem takie ludną, zamożną, i bar- roku szkoła. filologiczna prywatna, na jej rs.) netto 1021 rs. 63 kop. 
trowy w kwadrat, z kamienia i cegły, dzo porządnie zabudowaną wieś Mazew, miejsce ma powstać szkoła realna, także 17 sie7']Jl1ia 1873 7', zmarł tu ooiemnia
na kępie oblanej wodą zbudowany, z dzie- która od 1416 do 1526 1'., była miastem, prywatna. Z zal;:ładów naukowych jest ły ks. Henryk Stronczyński, oiitatni z 
dzińcem środkowym i z okazałą. wyniosłą na mocy przywileju nadanego przez Wła- teraz rządowe seminaryjum nanczycieliJkie miejscowych dominikanów, 'Pozostały w 
bramą" u dołu czworogranną, u góry 0- dysława Jagie.łJ:ę i należała do archikole- i pensyj a żeńska 4-roklasowa, utrzymy- Piotrkowie po kasaoyi klasztorów, w wili
a.mioboczną, spiczastym daszkiem pokrytą. gijaty łęczyckilij, potem przeszła w posia- wana przez pannę LaurYfiiewicz. Ruoh w ku lat 84, a kapłaństwa 56. 

Budowla tll., dziejowy świadek kilku danie arcybiskupa gnieźniellskiego i na- mieście i handel sklepowy, ~ałe, - pod-
wieków, przez niedbalstwo jej właścicieli, res~cie od początku XYIII do początku trzymuje jeszcze miasto handel zbożowy, g.'yIf1YO"lD. yay. 
w gruzy zamieniona, smutny przedstawia XIX wieku, parafii mazewRkiej llusiada- gdyż Łęczyca jesL rynkiem zakupująnym ' JQ I(J~ .1.\ ł!J 
widok. Wyjlłwszy szozytu bramy, pokryte- czarni byli księża misyjoharze. Ładny ko- po oenaoh nawet wyższych, jak gdziein-
go dotą.d dachówką, nigdzie jnż śladu da- ściól obecny, wyrestaurowany został w dziej, wszelkiego rodzaju zboże, w które 
chu niema-pozawalane sufity, w środku r. 1830, w miejsce stareg'o zniszczonego zaopatruje miasta fabryczne, Zgierz i Łódź. IGNACY ZAGÓRSKI. 
i zewną.trz kupy gruzu, utrudniają wnij- przez pożar, początek którego sięgał daw- Minęły już bezpowrotnie czasy częstych 
&cie. Oset i chwasty, tudzież głucha cisza, nych czasów i jak wiadomo z opisu 1I1:a- zjazdów do Łęczyc; lioznej szlachty oko- Na naszym cmentarzu spoczywaj, ZWl9-
przerywana od czasu do czasu hukiem zewa, dokcnanego w 1857 r., przez zna- liczne}, hulauek i pijatyk, jakie wypra- ki znakomitego numizn:atyka 19ua.ce.go 
walących się murów, świstem wiatrów i komitego badacza p. Wacława Maciejow- wiała wespół z mieszkańcami miasta.. Dziś Zagórskiego.-Zmarł on w Piotrkowie w 
żałobnym głosem nocnych sów i puszczy- ski ego i z poszukiwall światłego pro bo- tylko za ważnym interesem przyjeżdża 1854 r., pozostawiwszy po sobie pięknł 
ków, zaległy to niegdyś gwarne i oka- szcza miejscowego, ks. ~[ecia..kiewicza, szlachta do miasta i załatwiwszy się przy pamiątkę bo kilka dzieł które do Q.z·iś 
!/:ałe miejsce, przeistoczone dziś w naj- który pokazywał mi W rękopisie obszer- kufelku piwa, podąża coprędzej do domu, dnia do lepszych na p<iu num.izmatyk~ 
amutniejszy grobowiec, rozsypujący się na" swą. monografij a, kościoła i wsi, w XIV bo poznała, że czas to kapitał, którego krajowej należą. Kilkad~iesiąt to lat ~_ 
coraz więoej z kaMy m dniem. Gdzie nie- w!eku był już w aktach kościelnych wspo- marnować nie można i że przy wstrze- ledwie jak poczęto u nlll na ąeryjo zaj
gdzie ocalałe herby, węgary okienne z minany, Za usilnem staraniem rzeczonego mięźliwości i pracy, da się jeszcze utl'Zr- mować się tą. naukąj '-Vl'prawdzie zbiera
kamienia i inne rzeźby stanowią.ce na- kapłana, cmentarz grzebalny przy pomo- mać byt rodziny. no i dawniej u nas starł monety. IIZCZę
główki od drzwi i ozdoby kominków, tu- cy parafijan, a głównie członków nadzoru Mówia"c o tem i o ow(\m, nie mogę po- gólniej po znaczniejszym domach, prze
dzież ozdobne sklepienia w bramie, wrllZ kościelnego, przyprowadzony został: przed minąć dziwnego pomysłu jednego z by. chowywano je pomiędz)" kosztownośoia.~i 
z wieljtiemi piwnicami i suterenami, świad- 4-ma laty, do należytego porządku. Cały łyoh naczelników powiatu łęczyckiego, oglądano ozasami, podziviano, i znowu za
cz~ o dawnej piękności tego zamku i o obwipdziony płotem kamiennym, ma w który kazał pooboinać całe korony sta- mykano, nie wiedząc Jednak nigdy ich 
zamożności niegdyś jego mieBzkańców. dobrym stanie bramę i posiada. kilka oz- ryc h topól i wierzb, tworzącyoh kilka prawdziwego znaczenia, a.ni na.wet z Ja-

Napróżno ja i towarzysz mój, poszuki- dobnych nagrobków. prześlicznych alej w Łęczycy, skutkiem kiego Sl\ czasu, lub kn.ju. Cz!,sami po-
waliśmy wśród tyoh zwalisk jakiego na- l\:iedy wdałem się w opisy ruin i sta- tego niektóre drzewa uschły, przerzadziły święcano monety szcz>gólnej złote i t, 
pisu, któryby przemówił jaką datl\, lub rych kościołów, niepodobna mi zamilczeć się aleje, znikn/tł cień, a. kosmyki wyro- uważano za. pomyślne gniła, dajl\c je dzi~
nazwą dawnych właścicieli zamku. Nie- o na.jokazalszej i najstarożytniejszej w kra- słych cienkich gałęzi z grubych pni, ci om przy chrzcie, a có'kom przy wyjściu 
małą też sprawił nam przyjemność prze- ju świątyni pod Łęczycą., zwanej Tumem. oryginalny i bolesny zarazem przedsta- za mąż. Często też były owe z14bytki 
wodnik nasz sołtys, zamieszkujący o kro- Za staraniem teraźniejszego proboszcza, wid.ją widok. przeszłości w poniewie~e, dawano je dzię
ków kilkadziesi"t od ruin, gdy powie- ks. Józefa. Puszkowskiego i ze składek pa- Na zakończenie wypada mi dopowie. ciom do zabawy. Od n.edawnego zbyt cza
dział, że u niego przed domem leżą, dwa rafijan, przeszłej je'i ieni boczne nawy po- dzieć, że urodzaje w łęczyckiem piękne, su poczęły się dopiero tw>rzyć u nas naukow, 
marmury z napisami, niedawno spadłe ze kryte zostały po największej części no- owoców nawet, w dość licznych sadach, medali i starych mone, zbiory, a z8.JJ;liło
Ician zamkowych. Jakoż wnet uirzeli~my' wą blachą, którą, gdy wielka burza 19 szczeg'ólniej jabłek i gruszek, widziałem wanie do numizmat~i stało aię praW'
owe kamienie i napisy na nich łacińskie, lutego r. b. zerwała i zniszczyła, dokona- wiele. Lata obecnego nie było dotąd tu dziwą namiętnością i iziś liczymy kilka
z których wyczytaliśmy, że Mikołaj na no na wiosnę na nowo reperacyi i gdzie gradobicia, tylko pioruny spaliły 12 lip- naście przepysznych zliorów dawnych z~~ . 
Wawrzynowie Sokołowski, wojewoda lanc- niestarczyło hlachy, tam gontami pokryto. Clio we wsi Pradze wie stodołę, a we wsi bytków numizmatyki uajowej. 
karoński, r. 1500 załozył ten obronny Wnętrze tej wielkiej i okazałej świą.tyni, Gawronach dom mieszkalny i w pierw. Zaraz w p<lczątkach czuć się dawała po
z;amek, że w r. 1597 nabył go wraz ze z kamienia ciosowego, z dwiema fronto- szem z tych miejsc zabiły parobka, a w trzeba jakiegoś w po~ukowaniach nauko
wsi!} kardynał i biskup poznański, An- wemi wspaniałemi wie!ami, której zało- drugiem kobietę. Sprzęt zboża rozpoczął wych przewodnika. Tadeusz Ozacld nllr
drzej Batory, synowiec króla Stefana, a na- żenie, jak świadczy napis w kościele, od- sie w połowie lipca, przy dość dobrej po- pisał dzieło o mone~h polskiQh lecz W 
atępnie oddał w posagu za swoją, syno- nosi się do 967 roku, to jest we dwa la- godzie-żyto, pod koniec owego miesiąca, wkrótce okazało 8i~ liedosteteoznem. Nf.. 
wi~ Jerzemu Rakoczemu, który nie ta po przyjęciu wiary chrześcijańskiej w większej części pomyślnie zebrane, 0- stępnie W. Bandtke Stężyński wydał vr 
mieszkał w nim, lecz oddawał w dzieda- przez Mieczysława I-go, w zupełnej czy- kazało się nienamłotnem. Sprzęt zboża od- 1~39 i 1840 r. "Nunizmatyke h_jow," 
wę. Jeden z takich dzierżawców, Jan stości i odpowiednim porządku jest utrzy- bywa się tu za pomocą. kos - sierpa ani w której historyczne ohja8nił ogólny 
Szymon Szczawiński, wojewoda brzeski i mywana. Zostały dawne rzeźby, nagrobki żniwiarek w bliskości Ł~czycy nigdzie zbiór monet polskich 
lanckoroński, starosta gołąbski i marsza- i pierwotne . pismo, prawdopodobnie sło- nie używają. Trzecil:l! z kolei pl'.'C~ jest dzieło Za-
lek trybunału koronnego. tak wieżę bra- wiańskie. Za.lowa-ć tylko wypada, że je- L. R, górskiego pod tytutm: 'lMol).e~y dawnej 
mO""lI, jak i zamek r. 1653 całkOWICie den z poprzednich proboszczów, przy od- -- Polski, jako też proyiucyj do niej nalet,-
od.nowił (na pamią.tkę czego wszystkie w nowieniu wnętrza kościoła, kazał zabielić WSPOM NIENIA cyoh z trze oh ostatn~h wieków (War8za.w~ 
nim oddrzwia rodzinnym swym herbem, dawne zabytki malarstwa na ścianach, 1845 r.). Autor pilne i z wielką, rozwl'g. 
Pra."dzic, ozdobił). Resztę wiadomości o wyobrażające świętych apolitołó",. Z KRO N I K I M I E J S C O W E J rozpoznał celniejsze crajowe 1"biory, zawi,-
historyi tego zamku, wyczytałem z opisu W Łęczycy starożytna fara, niegdyś ko- u~ożOlle l'odlug dni i miesięcy. zał korrespondenc;j" z numizmaty~a~i 
Biesiekier, znajdujlłc.ego się w obszernej ściół jezuicki, za st~raniem ks. kanonika zagranicznymi, zebnł zbiór nstaw.j, urz,-
encyklopedyi Orgelbranda., a mianowicie: Łasickiego, dziekana i proboszcza miej- d~eń menniczych" iopilnow~ a.by z naj-
że po śmierci ezczawińskiego, wieś Bie- scowego, obecnie się odnawia, kościół po- 15 sierpnia 1492 r. Pod t~ data, po smier- wlęks.zą dokładnos<lą odrohlOno rysunki 
siekiery z zamkiem poszła na eksdywizyją, bernardyński odnowiony, tylko gmach po- ci Kazimierza Jagiellończyka., odbył się nawet, które przy końcu swego dzię,ł& 
dla. zaspokojenia wierzycieli. Nabył jl\ klasztorny w wielkim zaniedbaniu obraca w Piotrkowie zjazd elekcyjny, na. któ- umieścił. Te to w~ystkie ~al8ty &tawiaj, 
jam szlachcic herbu Ogończyk, który się w ruinę, a odnowiony, mógłby być rym zdania były podzielone. Jean.i chcieli prao!} Za.górskieg/ nad;wyczaj wyeoko, 
takie zostawił po sobie ślady w cyfrach, użyteoznym. Kościół po norbertankach, wynieść na tron Jana Olbrachta, dl'udz'Y tak, że d() dzi~ dtia ma. prawdziwie ~, 
godłach, i niezdarnych malowidłach alfresco długi czas pustka" stojący i zniszczony, w oświadczali się za Aleksandrem, aby ukowe znaczenie V' dziale nuJ;D..i.zmatJ~i, j. 
treści religijnej. Po nim Biesiekiery były którym grywali przyjezdni aktorzy, w przeszkodzió rozerwaniu związku Litwy z pożądaną jest za.rwno dla. lubownib, jak 
w posia.da.niu Gajewskich- z nich jeden, roku przeszłym do gruntu rozebrany, a z Korona", a inni zuowu przemawiali za Zyg- i dla. sumiennegc badacza dziejów ojczJ~ 
zamek li: dwóch pięter, na jedno zniżył. jego zabudowań klasztornych, urządzony muntem, który najwięcej między braćmi stych.. 
O~ r. 1800 przestał być mieszkalnym - wielki dom mies~kalny, własność prywa- okazywał zdolności. Na czele strvnnictwa Przyjrzyjmy if; cokolwiek bliżęj Uj 
dziedzic Kretkowski obrócił go na uiytki tna. 00 si~ tyCl.y kościoła. i klasztoru po- za Zygmuntem się oś wiadczają,cego, stali ksią,żce. Autol' ograniczył ęi~ tylko lU' 

gospodarskie. Z opowiadań tych. którzy dominika.ńskiego, to już dosyć dawno prze- Rafał Jarosławski, marszałek koronny i opisaniu numizfatów z trzech ostatni.ch 
przed 12-tu laty widzieli Biesiekiery, do, robione na więzienie poprawcze. Tęczyński. Arcybiskup gnieźnieński, Zbi- wieków, miał z.ś do tego szczególne po
wiedziałem się, te no wy nabywca tej :Łęczyca, licząca 6000 mieszkańców, gniew Oleśnicki, także popierał Zygmun.. wody, zabytki oowiem numizmatyki, 04 
miejscowości ś.p. Stanisław Kossecki, miał miasto powiatowe, bardzo starożytne, po- ta. pozornie, ale w rzeczy pl'agn~ wynie- XVi wieku, ~stały dokład.nie zbad .... 
w zamku skład okowity i śpichrz i że łożona na. niewielkim wzgórzu, wśród Qb- sienia Da god,ność królewską, Ja.nusza, ne, przeciwnie. ~aą poprzedJtie azpy 
czę8ó frontowa pokrytą była dachem, pod sz~rnych bardzo nizin, mok~adel i łlłk księoia mazowieckieęo;o, który wr~z z br~- pl'~edąta.wia.j" "'-ele wą,tpliw08oi i ""yma..
którym widzieć możua było ohszern(\ salę (Od. ł~k, łęg, na.zwa Łęczyoy l łęczycaon), teru }{onrllodem, w ltczllym pOC21016 zbroJ- ga.J" osobnych .łębokich etudyj6w, tłm
s malowidłami, których śla.d pozoataJ: je- Dad rzeką Bzurą, ma. wielłd piękny 'ty" nycn 11ll\ZUl'ÓW przybyw3ZY, stau,ł obu" bard~iej, ie (I całej opoki piMww.kiej 
.zo~~ ""':- na. ty'ln~j .c~ęści ?,iamku daoh j'uź D~k, obBta.~iony kami~n~ca.mi jed~o : dW:I"~ ~~m pod .. 1?jotrko~em i j:ł~~br pr~ mocą, br~~ llBwnik6r hiatoryaZl\y@, lit 'AIl\' 
ui. J.tnlał,-pl'~"dml!j cz~6 z tyln/\ ll\czy. pu;iro.we~t1, 15 \vyeokln'1.l dMhaml t mle- I UIÓ ~o mlll.st~ o~lf"CfWjl,ł. W.,rod. t1oł\ U&· d~\ęJ8 ~"l:d~Q slab daj, O ~8~rl1~aeIł 
~ lli'l"'l~, jaj;. Ił ~d e ~ l'lłr.OIl~łfQh 8~k_lttA e f"O'lt w ~h J 'Ad. ",,/W1t {1iA l r d J IIptll'Ó.... Ji r tl rf1l; bl 11 r lrOW' i ""pamn In,.. Dlltłf 1.\ • łe 'M 'rll-
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dniQwiec&uy mocno odróżnia si~ od na- POGADANKI NAUKOWE ,iępnego, i dla. tego t{~ż a.utor, nie mając r ' , 
p~wnych danych, wolał go zupełnie o
puścić, pozosto. wiajac zgłębienie jeg'o póź
niejszym stndyjolIl. 

SŁOŃCE. 

Po krótkiej prze,dmowie, w której au- Słońce jest, jak wiadomo, srodkiem u-
tor przytacza powody, jakie go skłoniły kładu planetarnego Wszystkie planety, 
d~ r~zpoczęcia dlieło., od ,XVI wieku, wy- a w ich liczbie i zi~mia, obejmują. iakto 
mlem& monety: pols~l; bite za czasów Zy- powiedział nieśmiertelny nasz Mikołaj 
gmunta ,I, mianOWICie czerwone złote" Kopernik, słońce dokoła w różnych pe
kt6re suy w r. 1507 po 36, w 1515 po ryj odach czasu, po różnych drogach, z 
37, w 1518, po 3~ ?wcze~nych grosz-r. różnemi prędkościami, Wszystkie te drogi 
Zarząd menmcy mieli powIerzony sobie maJ'ą przedewszystkl'e'm t 'l' d k b" k . J k' S ę wapo ną Im 
po. ak~rk lowtle, w

d 
~ron;_~: Aa ob,. zY,dł;o- własnośe, że są kształtu eliptycznego-

wle~ 'l asz. sa~ ?m~er~JiI, ndrzeJ KosCle- czyli że są elipsami, jak o tem przeko
le~kl kaszt: w,oJmckl l Sp1;tek T.arnow. nał nas astronom KepIer. 
skl,-na Lltwle: Abraham J ozefowlCZ sta- Elipsa J'eot 11'nl'J'", podobna' l 

t k 
" ',' . I H " _.~ meco (O 0-

ros a OWlenSl\.1 : won ol'nostaJ WO.Je- kręgu koła, jest jakoby jego spłaszcze-
woda now~grodz~l. , ~iem. W okrę~u :wszędzie iest krzywość 

Na.stępuJe potem wykład tablic pomie- Jednaka, w eltpsIe zaś w różnych miej· 
8zczony<:h w końcu dzieła,- sa, tam wy- seach wogóle różna, w jednych więks~a 

,ryte najprzód monety głogowskie, nastę- a w drugich mniejsza, czyli w niektó: 
pnie koronne" dalej litewskie, pruskie, mia- r!ch krzywsza, a \"J iUIlych znowu więcej 
lita Gd,ańska I Elbląga, W koronie liozo· !jlę ~ształtem swym do linii prostej upo
no wowczas na złote, grosze i denary, dabma, zbliża. 

,Złoty (florenus p~r mediam sexagintam per , Ko~o ma we~nątrz punkt, nazwany 
~O grossos) obeJUlował groszy 30, grosz srodkle.m, z ktorego gdy poprowadzimy 
denarów 18. Złoty (fl.orenus), bez dodania llekolwlek prostych linij do okręgu to te 
wyżej wymienionyoh wyrazów, oznaczał wszystkie będą miały równIl! długoŚć. W 
wów<,zas złotą, monetę, t. j. czerwony zło- elipsie zaś takiego punktu niema, ale 7.a 
ty! od czaau króla Aleksandra z dukatem to są dwa punkty, nazwane ogniskami, 
zrownany: Odrysowane . s~ na tablicach które zn,o~,u fI!ll.jl1 tę wł~sno,ś(\ że pohlr 
p6łgroszkl, denary, trzeCiaki, grosze, tro- czone hmJaml prosteml z JakImkolwiek 
jald, ~iI?s~k!, nakoniec, czerwone złote. pu?ktem IJlips~) dają dwie takie linije, 
Po obJasntenm wszystklch monet z cza- których dłllgosc razem wzięta, jest dla 
sów Zygmunta I, następuj" monety Zyg- każdego punktu elipsy zaweze jednakową· 
nl1kn~ A.ugusta, najprzód litewskie nR- W kole linija pr,Jsta, łącza,ca środek z 
st .. pnie gdańskie, elb1ągskie, inftan~kie, p.unktem, na: okręgu położonym, nazywa 
zwane chodkiewiczowskiemi, kurlandzkie, SIę promlemem, i wszystkie promienie w 
hiszp~ń8kie oznaczone cech'1, Zygmunta kole są, sobie równe:-w elipsie linija pw
Augusta, te przywiezione były temu st~, łącząca ognisko z punktem na eli· 
monarsze ja.ko częić spuścizny po jego pSIe położonym, nazywa się Pl'omieniem 
matce Bonie 1557 r., król zaś nie chcąc tracić ~odzącym, a te wszystkie promienie, z 
czasu ,na ich przebijanie, gdyż trzeba by- Jed.nego ogniska wychodzące do różnych 
ło wOJs~~ żołd ~atych~iast wypłacić, ka- pun~tó~ połoź,onych, na elipsie, s,~ wogó
z~ odb:c n~ luch SWOJa, cechę, przez co leo Ule,ro~ne-Jeden Jest uajmniejszy, dru
mIały w krajU kurs przymusowy. Dalej gl. na)'l~I~kszy, a rcsztują,ce mają pośro
na.atępuje moneta bita w Gdańsku w cza.- dUle WIelkości. Każdy punkt eltpsy ma od
aje bezkrólewia. powi\)dn~e sobi~ dwa promienie wodzące, 

Niewiele monet pozostało z czasów pa.- d() dwoch ogUlsk popr~wa~7.0ne .. D~om 
nowania Henryka Walezyjnszl,l, autor przy- punktom ~h~sy, odpow,ladaJft dWIe rożne 
tacza dwie: douzain i quart d'ecu e/ ta- pary 'promte~l, al~ o ]le jeden promień 
lara.). 4, ~ed(leJ pary Jest WIększy lub mniej~zy od 

Jednego z, promieni drugiej pary, o tyle 
Monety ~tefana. Batorego koronne: sze- ~a odw~o~ drugi promień pi8rwszej p 

l~g, półgroszek, grosz, trojak, półtalarek, Jest ,m~leJlizy -,l,~b większy od drugiego 
talar i czerwony złoty siedmiogrodzki - promieUla drugIeJ pary. 
monety litewskie: denary, szóstaki i c~er- ,Otóż wszystkie elipsy, kreślone obie-
wone złote,- pruskie: szela,gi i trojaki - a e l t kł d ł gdańskie: szel~lJ'i i czerwone złote,- ry'g- ~I m p ane u' a u s onecznego, mają ...., Jeszcze tę wspólną. wszystkim własność, 
ijk,ie: groęze i szel~gi,-ks. \mrlandzkiego: że jedno ich ognisko jest wspólnem f)O'ni· 
tal~r. skiem dlft wszystkich i w tym to ws~ól
, _ Następuji\ dalej porządkiem monety bi- nem ognisku, jak to również okazilł Ke· 
te Z!l Zygmunta III, Władysława. IV Ja· ple~. . znajduje się ich wspólny środek 
na' Kazimierza i innych królów, aż do u- C1ązeUla-słonce. 
p'dku rzeczypospolitej;- poczem następu- Z~st~wiwsz'y w spokoju inne planety, 
j~ tablice Tadeusza Czackiego, służące do pomow'my nieco o zlemi. 
ewaluacyi dawych monet polskich, na Li~ija .p!osta. łącząca ziemię, w jakim
monetę podług stopy królestwa polskiego. kolwIek Jej położeniu. ze słońcem (wła-

Druga. część książki obejmuje zbiór do- ~ciwje śr?de~ ziemi ze środkiem słońca), 
kumentów, urzędo wych, dotyczących rze- J~s~, pro~leOlem wodzącym i długość tej 
czy menmczyoh w Polsce. Są, to po wię- hnn, to Jest tego promienia, daje pojęcie 
,kazej części przywileje dawane przez kró- o odległości ziemi ud słońca. Lecz 7.e zie-
16w polskich na bicie monety. Potem zaś mia wciąż zmienia swe położenie na swej 
nastepują, wyborne miedzioryty monet pol- eliptyc~nej drodze, nigdZie si~ nie za· 
skich, począwszy od Zygmunta I do koń. trzymuJąc na naj mniejszy nawet pl'zeciag 
ca panowania Stanisława August~. Oto w czasu, ~tąd więc długość promienia wodzą' 
kr6tkości treść tego znakomitego dzieła cego, Ciągłym zmianom ulega, a zatem i 
ilas~ wyf;iania. kt.óreg~ należy się Ed~ ?dległość ziemi od słońctl. nie pozostaje 
wardowi hr. Rastawieckiemu. Z d1,ieła Jednakową· Naj mniejszy promień wodzll!cy 
t~~o przeKonać si~ można, ile trudów po- przypada w tem położeniu, które ziemia 
nl?sł . autor, aby dać publiczności odpo- zajmuje pierwszego ~tycznia (w Nowy rok), 
wledm ,P?dręezn.k d~ poznania zabytk6w a .na~wI~kszy drugiego lipca,- zatem "ie· 
l'rz8suOIcl. Praca Jego na tern większe ~Ia Jelit naj bliżej słońca w dniu l stycz
&&Sługuje u7.nanie, że mU8iał łamać ma, a naj dalej w dniu 2 lipca, PH'iI'W· 
pierwsze lody na tem polu, a przytem szy ~ ~ych punktów nazywa się przYlilo, 
jako. c~łowiek niezamożny, wolne tylko neczn~k~em (peribelijum), a drugi odsło
~bWlltl , o~ pracy urzędowej, mógł tej na- necz01klem (aphelijum). 
llce p08WlęQ&Ć. I s~ąd mówimy, 7.e ziemia jest w przysło· 

Co do ~zczegół6w z życia Zagórskiego, n.eczn~u, albo w przysłoneczności, w pe
to nam WIadomo, że szkoły skończył w rIChehJum l stycznia,-i w odsłoneczmku 
1;'arne>wie, na uniwersytet zaś uczęszczał c,zyli w odsłoneczności, w aphelijum 2 
..", Krakowie, następnie był urzędnikiem hpca. 
d.yrekoyi skarbu, potem nauczycielem w ,W pierw~zej połowi\:l roku (od 1 stycz-
warszawakiilm liceum a. wreszcie naczelni- ma do 1 lipca), wci~ż się ~ ziemill! od· 
kiem wydziału w ko.misyi skarbu. Zasłu- dalamy ,od s~ońca, a w drugi~m półroczu 
g~ także położył dla dobroczynności pu- naodwrot Ciągle się do niego zbliżamy. 
bli<zn41 clI> 1849~. byl bowiem człon- I, tak dwie ~Sp?~njone da~y s~ ,gran~ca~ 
khłm towarlPlystW'1Io dobrQczynnol<:i ml r.odzlłceml mInImum (..\aJmmejszośc) I 

Opróoz po wytej przytoozonego dzieła, wy. maltlm,U~ (naj wi,ększość) odległ?ści ~as~ej 
dał: jtlllClł "Skorowid-z mO:ąłt l'0leldoh z ~d słonc~. ~rz.Ytem spostrzeg~ć Się daje ~l~
$rqoh o,t.~i~h Wl4łJó".', ~edn~litaJ~~8Ć, t~~ we ~z~oścle odległosolI 

Jak l w JeJ ZlXlnleJB~ąnlU filę, I tal;; w 'pIerw-
Itz:ym kwa.rtale roku wzroat odległo ci jest 
oora~ widoczniejszym, to jest, ta w 1ca.ż· 

----, , dlm n ąttpnym dniu przyrQ t odległa' ci 
• 

jest wi~k8zym, niź był w dniu poprzedza
jącym. W drugim kwartale wzrost ten 
staje się coraz słabszym, to jest, że W 
każ.rl:ym na~tępnym dniu przyrost jest 
mllleJszy, mż był dnia poprzedzające
go. W trzecim kwartale zmniejszanie się 
odległości milildzy ziemill! i słońcem jest 
coraz szybszr, a w czwartym znowu co
raz slabsze. 
. Na~to ,pr~dlcość, z jaką. ziemią. posuwa 

SIę (UlewIdocznie dla nas, bośmy z nią zro
ślI),. w pierw:szem pMroczu wcia,ż maleje, 
to Jes~, że ZIemia coraz to wolniej poru
s~a ~Ię, w drugiem zaś półroczu ziemia 
b,1eg~Ie coraz prędzej, czyli innemi słowy, 
Zlemla bardziej pośpiesza, zbliżając się 
do s,tońca, a wolnieje gdy się od niego 
oddala. 

Jakież zjawiska Z tego wszystkiego spo
strzegać siEJ dają? 

,J eżeli zbli~aroy si~ do jakiego przed
m~~tll, ,lub ,gdy się przE!dmiot do nas,przy
bhza, Je~nem słowem, gdy odległośc mię
dzy , nami a przedmiotem, z jakiejkolwiek 
bądz. prz!czyny maleje-to przedmiot 
wydaję, SIEJ ,na~ coraz większym, czyli 
pozorUl~ rośme; I naodwrót, gdy si~ od 
przedmIotu oddalamy, lub gdy on si~ od 
n~s oddala, ~zyli ogólniej, gdy odleg.tość 
między naml a przedmiotem jakim wzra
sta, prze~~iot pozornie maleje, to jest 
coraz ~meJszym się wydaje. Podobnież 
wzrastaJąc~ lu.b malejąca wielkość tegoż 
samogo mezmIenne,go przedmiotu, rodzi 
w nas przekonanie, że przedmiot, na któ' 
ry zwróciliśmy uwagę, przybliża si';} lub 
oddala, . czyli że odległość między nami 
a przedmIotem zmniejsza. siEJ lub powili)ksza. 

Skoro odległość nasza. od słońca w 
piel'v.:~~ej pO,l~wie roku zwi~ksza. się, w 
drugl,eJ zmnieJsza, l-go litycznia jest naj
mfil~Jsz!h ,a ~.go lipca najwiEJkszą, stąd 
mus~, kOnl~czlll~ wielkość pozorna słońca 
w plerwszem półroczu wciąż się zmniej
s~ać, w,dl'ugiem półroczu odwrotnie ciągle 
Sl~ pOWl,ększać; słońce powinno się nam 
wydaw,ac l·go stycznia największem, a 
2-go ,hp~a. najmniejszem. I tak jest w rze
czyW]stOSCl. 

,Golem okiem tego nie spostrzegamy, bo 
filetylko, że zbyt słaby do tego wzrok 
n~sz, ale ,nadto, ż~ niemożebne jest po
~ownyw~me bezposrednie dwóch wielko· 
SCI słonca '! ~naczniejszych odstępacb 
?za~u: uZ?rO~eOl ,w stosowne narzędzia, 
Ja~le znaJdu.Jll ~lfJ p~d r\)kami astrono
mow, snadmebysmy SIEJ o prawdzie słów 
tych przekonali. 

, ~by ,da~ niejakie, ~yob~ażeni0 o pozor
~{)J zmlll.U\e wIelkosCl słonca, dajmy nato, 
ze , przy" pomocy odpowiednich irodków, 
zmler:t.yllsmy średnią l!iłońca 2-go lipca, 
to Je~t wt~dy: gdy, ,ona pozornie była naj
mDl~Jszą, l wlelkosc, jaka siEJ nam przed· 
sta'Yl~a, podzie,liliśmy na 1000 równych 
CZ~SCI: t.o t~ką Jedną cząsteczkę biorąc za 
mU\l'ę, I lllfł zmierzywszy średnico, jakie 
nam Sl~ przedstawiaj~ w różaych porach 
roku, a wtedy znajdZiemy że średnice te 
b~dą zawieraly: ' 

2 lipca ..•.... _ ... 1000 miar 
1 Sierpnia ........ 1002 " 
l września ........ 1008 " 
1 października ..•. 1016 " 
l listopada , ...•.. 1025 " 
l grudnia ........ 1032 " 
1 stycznia ..•..... 1034 " 
1 lutego, ......... 1032 " 
1 marca .......... 102ti " 
l kwietnia .... , .. . 1017 " 
l maja., ......... 100~ " 
l czerwca., •..... 1002 

, Wzbogac,eni odkry~ie~ KepIera, "przyszli. 
smy do w?lOskóIV, ktor~ Jesteśmy w możności 
aprawdzIC, lecz lllaczeJ rzecz się miaJa z 
Kepierem. On bOWIem korzystajlllc z odlery
t~~h JUŻ dojego ?zasu przyrz~d6w, dostrzegł 
ple~wszy ZjaWIsko pozornej zmienności 
słonca, ] o Ile, mógł dokładl11e zmiany te 
ocemł. Ze zmian tych wywnioskował zUi
żanie SIEJ i oddalanie ziemi od s,tońca i 
takowe zmiany rachunkiem ocenił. Wy
p~d~i otrzymane, dalszemu poddał bada· 
nIU I ostatecznie przekonal siEJ, że tylko 
ehptyczna droga obiegu ziemi okolo s·łoń
Clio, t~ko\Vym odpOWIada. Zbadawszy dro
gl;j uemską, zacz~ł badać i drogi innyoh 
planet, ,lecz wtem wszystkiern opierał się 
nll: genIJalnyoh. pomysłach. nalilzego Miko
łaJt\ Kopernika, który słusznie za ojca 
nowszycU lJ,IMonomów poczytywanym być 
.lUQZ,e, 

Setką ll\t, któflł Kopernik wyprzedził 
Kepiera (*), zrz~dzUa to, źe był po-

(-) Mik,o!aj Ko.punil4 iyl od 1413 J.G 1543 f. , Jao 
eplol', "I tOll\ber,iczfk, od 157l 1.\0 lij;lO l i 

zb~wiony tych dogodności, jakie były u
d~lalem Kepl,er:\, niemiał zaś pod rękI} ta
kiCh narzędZI,. dla. b~rdzo prostej przy
czyny, bo wowczns Joszcze znanemi nie 
były. ~idz~a~ ,zawsze s~ońce jednakiem 
co, do wlelkoscl l stąd wnioskował, że zie
ml~ od~~~a obieg swój okołosłonecgny, 
"! .Jedna~le.J zawsze około słońca odległo
sel, czyI.1 P?"okrlilgu koła, Nie zmniejsza. 
~o byna~mOl~J zas~ug ~ego znake>mitego mlJ. 
~a, naukI -:- J,adnego, JILk silil o nim wyra
zl.tJą, z naJw1ększych filozofów świata, że 
znalazł godnego p oprawcę w sumiennym 
badaczu, Jakim był Kepier. 
Nad~ieuić mi tu jeszcze wypada, że wedle 

wsz~~klego prawd,opodl>bieństwa, ludy od
le~łe~ staroży,tnosci, okiem niezmęczonem 
wldw\ły zmiany w wielkościach pozor
~ych , s.tońca, ,i z. nic.h v;:nioskowa..ły o wza
Jemnem zbhzamu SIę ZIemi i słońca do
syćn~ to sobie tylko przypomnieć długot~'wałe 
pOJ~Cle o budowie wszechświata: "Niebo
to o?romna, krys,ztałow~ ,kula,. ,na której 
P?w~erz?hnl st?nce, kSIęZyC I lUne eiała 
0\ bleskle rozsiane w obfitości. Kula ta 
do. połowy n~peł,niona wodą, a w tej wo
dZIe ,pływa ZIemia ~~~za, r,az ku jednej, 
drugi raz lm drugiej strome nieco zbli
żając się". 

I ~z~wić się temu nie można, a za możliwą 
uwazac t~ pot~gę ~zroku starożytnych, 
przyrommaw!izy sobIe opowiadanie Ale
ksandra ,Humbol?ta, który w czasie swych 
po AZyl wędr?wek, ,rozmawiał z je
dny~ syberYJa~lem, ktory wskazawszy na. 
JO~lsza, ol~owladał o nim: lIże to jest 
gWI,az~a, k~ora małe gwiazdeczki (kulki) 
plUje l rapie", Jowisz, to wielka planeta 
systemu n,as~ego, ~tórll! w obecnych mie
s~a,cach wI~llllmy, wle~zorami" wyróżniającą 
Się przed mneml. gWiazdamI swą świetno
ŚCI' na, połud,nll~.-~a cztery księżyce, 
kt~re, , .lak nasz ZIemIę, tak one Jowisza 
oblegaj;!. Patrzl!c z ziemi, widzimy je
zwy~Je przy pomocy lunet odpowiedllich, 
b~ zaden z nas wzr,oku s~bery~aka nie po
slad~,- raz ~okazuJące Się z Jednej 8tro
~y. l ods~w3:Jące ~IEJ do pewnej odległo
SCl, to znow wracaJace ku Jowiszowi by 
zginą,ć wśród, b~ask'U jego tarczy, ~ na
st~pllle ukazac SIę z drugiej litrony. Wi
d~cz~ie więc, ~zmiąnko:vany s~n Syberyi 
wIdzla~ te kSlęzyce Jowiszowe I względne 
ruchy l?h do pla~ety, VI podobny sposób 
po swoJemu ocemł i określit 

Tadeusz Jan 'Wagner. 

OKltUCHY. 
, Na te,gorocznetwystawie lwowskiej ro]

n1czo-pr~~myslo,w~J, domowy przemysł bę
dZIe dosc pokazule reprezentowany. Do
wadzą tego przygotowania i zbIOry, jakie 
z~romadzJ.! Jeden znajgorliwszych patro
no\V tego przemysłu, hr. Włodzimierz 
DZleduszycki. , Na~zwyczaj ciekawą i za
ra~e.lLl nauczającą Jest kolekeyja wyrubów 
ghmanycb" prz~znaczona na wystaw~. 
Je~tto z~lUr wlelce bogaty, obejmują,cy 
naJrozmalts~e, kształty, sposoby palenia, 
orna~entyl{l l polewania, używane w tej 
gałęZI domowego przemysłu, Od smukłe
g~ dzbanka, który prostotą, linij przypo
~llla klasyczną, amforę, aż do szerokiegQ 
I wydętego garnka, co za rozmaitość form 
barw i wyrobów, które l11etylko pod wzgl~~ 
dem przemysłowym, ale i etnograficzno
obyctaJow~m, ~~J!b materyjał ważny i cie
kawy:, N,lemnleJ z~s~ugują na uwag~ i 
zdu~UlewaJą zgrab~osc~ą pomysłu i wyko
nam a wyr()by z SitOWIa trzciny wikliny 
d · '" :zewa l t. p. ,Z tego ciekawego działu 
lll~tylko ,cudz~Z1?m<)y, ale i my sami do
WIemy Się, mOWi BiblIJoteka Warszawska 
Ile" tW,ór,Cz~śCl przemysłowej, jaka zr~cz~ 
no~c I JakI talent wdzięczny tkwi w lu
~Zle naszym i takie źródło krajowego bo
",ac~wa otworzy c !uę może w naszym prze
mysie domowym, jeśli nie zabraknie mu 
umiejętnej zach~ty i poparcia. 

Do jakiego stopnia doskonałości j roz
w~Ju d~j~ć może taki przemysł, przy ja
kieJ takiej pomocy, dowodzi najlepiej ko
s~yk,al'stwo pod. Krakowem, które, odklld 
~w~ocono na ~I~ ~wag~, prześcign~ło naj
sWlelsze nadZIeJe l przewyżizyło uletylko 
tak zwane Lichtenfelser Waare ale na.
wet oajpigkuiejsze fi~reuckif} wyroby, 

D * * ~ c~n~l~ch zabytków mow1 polskiej 
na.lezy plCsn. "Bogal'odzica.", odkryta prz;e~ 
d-~~, WI~ł?~klego W bibhjotece )agieloJJ
skl~J. Fle~n t~ !1.nal~zł naąz badacz przy
leplon, do oJr.tadkl r~kopisu łacil\akieg<J 
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Z l'. 1407. Przechowane obok tekstu nU- j .Marceau, znany na.m z utworu Wikto- / 
ty, nadajll! temu zabytkowi jeszcze wJz- ra Hugo, p. t.: "Rok 1793" jako Gavin, 
ilZą wartość. od szesnastego roku życia był żołnierzem, Treść l)Jsm peryjodycznych. 

.~~:~~~~~'~'-" f .. '''~~~~~~iIIf 
~ = J * * * w dwudziestym drugim otrzymał już sto-

Komisy ja prawnicza akademii umJeJfJ- pień generała; poległ mając lat 27. W 
tności w Krakowie, żywo się krz~ta oko~o ciągu kill{Oletuich walk spodniał cuda Wa· 
zebrania zwyczajów prawnych, jakie się lcczności i zakończył ohopnll! wojnę do
przechowały pomiędzy ludem. Zbiór icb mową w Wandei. W wo;nie tej okazał 
niezawodnie rzuci wielkie światło na sta- [:Hę równie wSJlaniałomy~lnym, jak i nieu-

:ot ~ a J 
"-teneu.u zeszyt "I 1.- Złota hrabinka- (~ j: ł· , 

powie.~ć IV. Z. KOiJ'cia,łko1l'skieJ i E . Orzeszkowej L< 'O .= ~ . 
Maryja A. ~alczows.lne~o (St. S . . Przyboro1L'skil. ~~.'~' ~ L&..ł .... ~ .. ~'" ; . • 
P~zeg.lą.d naJllowszcJ II~eratl1ry historycznej nie- . ~ - • ., 'N ~ 
illleckleJ (K. Ja?'ochowskl) Przewalskiego podrói H 3: .., "/I!Il 
po ~ongolii i północnym Tybecie (St. JVIlJ'llka). (I""j -. ~ ~ . J 

rożytne prawodawstwo polskie. stn\"zonym i ivyszedł z niej nie splami w- itiskie (A. Jabłollows ki). Napis pamiątkowy kro ~ ~ CI:) ;:; os"; • 
UmieJętnośiJ języka (A. Dy,qaslllski). Kresy llkra- f'!~ "" '-' ~ .łiI :;:! I 
ruoabsi<ieg'o Meszy (J. Radtiński) . Krytyka (K. J{.i (~ ~ .~ N;Z; .,; • ' * *:!< BZy niczem swej sławy. Później armija 

Polacy mieszkający w ItuUlunii, założyli naurańska przezwała go swoim lwem. W 
w Jassach, dziesięć lat temu, Towarz.1J- ciągu 15 mi(:sięcy zdobył 6 warownych 
stwo biblijoteki polskiej, tak dla. ochrony mislt, obronił Moguncyjlll, wsławił się 
od skazenia śród obcych drogiej mowy pod Fleurus, wszed.f tryumfalnie do Ko
ojczystej, jak i dla utrzymania związku blencyi i trzy razy pohił wojska austry
duchowego z ziemire rodzinną. Instytucy- jackle. Raniony ślDiert~lnie w A.ltenkir
ja ta pożyteczna, jakkolwiek głównie przez chen, skonał na l fJku i;owarzyszy. Obie 
inteligencyją podtrzymywanct, a bardzo armij e przywdziały po nim żałobę. Arma
mało zwolenników w Klasie rzemieślni- ty niemieckie do taktu z francuskiemi, 
czej mając.a, dzifJki współczuciu ludzi do, biły mu na t:ześć, podctas gdy grzebano 
brej woli, tak się szczęśliwie rozwinęła, w ziemi jrgo zw~oki. 

Z pism zagranicznych. Kronika naukowa (Br . R ejch- ( c( ~ cc:: ~ p:i "O ~ , 

że przy końcu r0ku przeszłego, w którym P:.n Laurens przedsta wia rzecz w cha
z darów otrzymała 179 dziel, a lt>dwil' cie wieśniaka tyrolskiEgo. Na prostym 
18 nabyła, posiadała ju~ dzieł wy boro- taI,c:;anie leży Marceau w mundurze zie
wych 982 w 1594 tomach; dochodu mia- lonym, oociśnięty szkarłatną szarfą. }Iar· 
la 1402 franki, rozchodu 1322, i cieszyła twą ręką trzyma szpadę, jakby przyrosłą 
się juź oS:l:cz~dnościll! 1000 franków, jako do Liej. U wezgłowia. siudzi stary wiarus, 
zawiązkiem żelaznego fun<.luszu, od którego ca~'y obwini~ty siwym pla3zczem, zacisnął 
procent, gdy urośnie do 3000 franków, twarz rękowa, sn ać zalewa się łzami: nic 
ma. być przeznaczony na czynsz za oso· wymowniejszego nad tę postać. W górze 
bny lokal dla biblijoteki z czytelnią. po za tapczanem, stoi dwóch towarzy-

* * * szy broni: jeden wstrzymuje się gwai-
Towar\(ystwo polskie w Gdańsku "Ogni- tuwnie od łez, drugi pJ'acze jak dziecko, 

wow
, zawiązane IV roku zeszłym, bardz;o oparty czołem o wezgłowie. Sztab austry

pięknie silil rozwija i liczy przeszło 180 jacki wchodzi z przeciwnej strony: typy 
członków. Co środa odbywają sifJ liczne niemieckie przewybornie oddane. Na każ· 
zebrania, na których miewane bywają dem obliczu wyryty smutek w rozmaitych 
prelekcyje, a po zamknięciu posiedzenia, odcieniach: u niemców połączony z cie
zabawiają się członkowie śpiewem. W zo° kawością, u francuzów z najwyższem u
rowy porzll!dek, zadowolenie wszystkich wielbieniem. Osoby naturalnej wielkości 
członków, prawdziwa radoŚĆ malująca się zdają, się być z /latury odtworzone. W 
na twarzach, dziwnie miłe wywołują u- całem ugrupowaniu panuje nadzwyczajna 
czucia. W ostatnich czasach grano już prostota, a cały dramat wolny oJ sztucz
po raz drugi teatr amatorski, na którym nych efektów, oddany prawdziwie po mi
przedstawiono "Łobzowlan" i "Piusnkę &tl'zowsku. 
wujaszka". Sala była przepełniona. Niem
cy, których na widowisku nie brakło, za
chwyceni byli przedstawieniem polskiem i 
w pismach niemieckich prosilr zarząd 
"Ogniwa" o rychłe powtórzenie widowisk 
teatralnych. 

* * * W Toruniu, dwaj okoliczni obywatele, 
znajdując si~ na zebl'fl.niu polskiem, prze
mawiali po polsku. Ponieważ ci panowie 
byli w swoich gminach wójtami, przeto 
wytoczono im pl'OCf'S i w}l'okiem pierw
szej instancyi winnych uznano za niego
dnych piastowania wojtowskiego urz~du. 

* * * Pod miastem Opocznem, włościanin o-

* * * "Pokłosie" donosi, że podolanki powzię, 

man). Kron!ka miesięczna (Al. Glowllcki) . Kon-)'( 00 Z ~ ~.;.; ; <O j5, Ji '), 
kurs lwowski . O ,...,.. ;;:::::. "'" ",. :;;;> os • 

. , N~ ..... ~.~"""" ;' 
Dłesiądą I..lterącką Nr. 85. -- Z ty- f ~ a: ~ .o:f ~ .~ I=l ~ ~ ~ .'1.. 

godnia. Widzenie. Z ciężkich dni - powieść T. T. e. O Z ~ 3: M .@'" .~ 'g ~ ~ ~ 
Jeża. T. T . .Teź (drzew.). Przegląd teatralny. La- ~ ~ :t 1--0; ..... ,.. <>. ~ ""E-< ",,) 
ta wica .(M. Bałucki) O~ród botaniczny na wyspie t I-~ ~. LU ..., ';3 .~,~ ~ l' 
Martyn~co (drzew.). KobIeta na urzędzl~ -POwiIlŚĆ LII. O -< g Q "O ~ ~., ~ , 

Gra o zywą stawkę (drzew) Wspomnienie histo- ~ ~,...,..,!l., -, = ..... . .. iiJ ;>. '" • 

ryczne. Kronika polityczna. Sprawozdanie handlo- I' ~ ;;!lo- ~ c::IC;. ~ ~ \:! ';3.' 
wc. Okruszyny. PytLnie. Odpowiedzi. Rebus . Za- " .' ,., O :E ~ .~ .... t "" ~ , 
danie konik.owe. • ' Z ~ Si :e ~ ~ " .~ . 

EcI.; muzyl'zlIe (nuty) zeszyt X'H.- ." ~ -.g ~-; ~S ~ J 
Spome arcana (Tajona nadzieja). Reyerie.caprice f;:, ~ __ co:'.g -: ~ = ) 
pour le plano par L . Gobbaerts. Janina-polka 5. t;:1 ~ -- .., <'1' ..... "O al 11: ' 
przez K. Pacunolbskiego. ·s ~ ~ ::c !J ~ ;>." .., I 
Gązet" I..ekąl.·ską Nr. ':.- O :maczeniu '1 O ~ C ~ ~~; t . ' 

okostnej (dr. WI. Strau·iński). Uhemiczna a llaliza " . ~ c..,) ~ ~ ~ .. ,:: • 
żl'ódel Slawinka i Bronowic (R . Palm mag. r u). ' _ S '" =" . 
Sprawozdauie o zakla.dach warszal,rskich dla oblą- f -< Q,llQ,llS" ri;( i' , 
kanych (dr A. Rothe). ICorespondallcyje-Z War- ł" ~ ~ ~ ~ "!'t ~ • • 
sza wy (dr. Wt. B1'OCtowski)-Z LIlblina (dr. Kwa- . = =.!: a . . 
śniewski) , W Dodatku: Chorob y z zaburzeń ' = = = ~ . 
w odżywianiu ark. 18, 19, 20 i 21. Ogloszellia. ~~~~~~ ~~~~~~~ , 

Gazet" PI.·zelnysłon·o-Rzemielill .. 
lIłcz" Nr. 31.- Urządzenia cechJwe (E. Ozaj
kowski). Wiadomości teczniczne, Rozmaitości. 

Kolce Nr. 3~. - Wdzięczny kupidyuek. Bez 
felijetonu. Co stanowi naszą wyższość !lad ZI\cho
d~m (Ohochlik) . Krytyka literacka. Z teatrów o
gródkowych. Rozmowy zmarłych (Eks- Bocian). 
Korespondenc:yje-Szczawnica (B-ta) - Lublin (B.I/
ba)-Z Ciechocinka (Em-ka). Wieczór z taj" Ulnlc 
Warszawy (Ok1-opiJall Ok1-opnicki). - Rydny: 
Z mitCllogii współczesnej, IV Nowćm :Mieście. \V 
sll,dzie. Rekowendacyja li wód, Młodzieniec pelen 
nadziei. lJ fryzyjera. U dyrektora. 

Kroniką Rodzinną Nr. 16.- Jan Suia
decki i j ego stanowisko filozoficzne. Listy z po
dróży A. E. Odyńca. Z wstępu do pieś ni (wiersz 
Sykstusu) . Z Zawi śl a . Romans uie w książce (A. 
T!lszl/ilsh) . Z pod Bałkanów. Korespondencyja z 
Berlina. Dwt\ r króla Wacława - pl'zeUad J. Z. 
::lilra rerum. 

rUuel •• Nr. 3~.-Slowniczek podręczny wo
jenny Od redakcyi. Co inllego miało być a co in
uego bylo. Nic bez ale. Mandoliuata. Rozmaitości. 
Rebus. H,'ciJ.,·: Zazdrość i formalność. Paryż 
o blęiony. (Drobnych. rycin 5) 

Ty",otlHik PO_l!IlIecł~ .. y Nr. 3~. - Na. 
przebój (M. Bałucki). O grac)'i (przckl. M. B.) 
Dwie matki (St. Grudziński). W pokoju u bot",ni
ka (W. Niewiadolllski). Li sly z kraju (Z. Słup
ski). Awanturnicy (przekl. M. ,'}). Z ruchu eko
nomiczno-finansoweg o (Al. ReicltmaJł) , Przegląd 
teatralny (Ant. Pilecki). To i owo. Szarada. R)'
ciny: Niespodzianka dla taty. Zamytilona. Hobart
basza. Powrót niedzielny z Saskiej Kępy. 

TYI:0dnik Holnicz,' Xr. 3~ - OSllsze-
uie pól przez rowy i dreny. O hodowli raków. 
Słówko zacb ęty. Ziarno Illbinu jako nawóz, Wywa. 
rzanie ozimin . Hodowla prosiąt Rozmaitości. Cięż
kie czasy. Zbytki w budowlach gospodarskich. 
Wiauomości kraj J we. Ceny. Ogłoszenia. n"~i
nek: 11i1ijony ginące w gospodars twie rolnem. 

No,vo otworzony magazyn 
mebli 

zaopatrzony w ".eble gotowe róinych fasonów 
I~ąt~rące na sprężynach i bez sprężyn, Wr()~ 
~lane.l wa}tcbarowe, otwarty przy placu MikoZa
Jews~lIn (~owy Rynnk) w m. Petrokowie w domu 
p. KlIl~weJ. p~leca się JWW. i WW. Patom. 

Tamze przYJmują si ę wszelkie roboty ~ 
tapicerskie. "-. Ebert. ~ 

(3 - 1) 

i~rDBtB Niź~j po~pisallY ma zaszczyt aWal'; zaWladomlC Szanowllą Publicz-
iI DOŚĆ, iż posiada zna'.:zny wy_ 

bór GOTO"I'WCH lłłEBI..ł podlug naj
nowsLyeh fasonów, a mianowicie: gąrnUu
r)' ••• "claoulowe i orz .. claowe ryp
Bem lub adamaszkiem pokryte' - lóżką 'ko-

d 

" 

' , u.o y, 8Zą y, 8z .. I'Jd do bielizlly. u-
IU"unhde,-a także ..... terące wlosien.. 
lub innymi mat~ryjHlan:t wyścielane i t P 
_ ZnaJdUją się leż gotowe tru ... ny 

metalowe l drewniane, obite aksami
tem lub lakierowane. 

i' !ilz78łko lłO cł".ulch i1ąłłer u
In lar.ko,,·aIl)'c". 

(12-9) J. KROTF ALD. 

DlIia 16 b . . m. 'zg i nął między Ro
go~em a Plotrkowem pies z rasy 
duzych tlo,;ów, maści żóŁtej czar
no pręgowanej. !.askawy znalazclI 

raczy dać wiadomość pod adl'esem K.. Lemańsld 
w Bratoszewicach przez Glowno. \V razie żąda-

rząc pole, niedaleko rzeki położone, trafił 
na kamienie, a po rozkopcniu okazalo 
Hię, że stanowiły one grób, w którym by
ły dwie urny i dwie łzawnice. Nad jedną 
ze łzawnic byle pokrywlL żelazna. Przy 
dalszem poszukiwaniu dostrzeżono, że 
grobów tych jest znaczna ilość i leżą 
dość blisko siebie. Są one ułożone z k~
mieni glazakami zwanych, jeden zaś był 
z ciosowego kamienia, a w nim trzy ur
ny i dwie łzawnice. Dalsze rozkopywanie 
tymczasowo wstrzymano. Urny za do
tknięciem rozsypują się w drobne k&.wd
ki. W grobach znajdują sifJ także wyroby 
kościane i żelazne .. 

ły zamiar uczczenia pię&dziesięcioletniego 
jubileuszu Kraszewskiego, przez złożenie 
mn w upominku wykonanych własną dło
nią wspaniałych mozaik do wytapetowa
nia, jego pracowni. Nie~dyś, z inic. jllty
wy p. Glogera, podnoszono myśl, żeby 
wydać spis biblijografi.czoy nietylko wszyst
kieh dZIeł Kraszewskiego, lecz i artyku
łów ulotnych, rozproszonych po czasopi
smach. SŁuszną uwagę czyni wymieniony 
sprawodzawca "K.losów", że podobna pra
ca, jakkolwiek ważna i cenna dla litera
tury naszej. wymaga z jednej strony dlu
gi(;h przygotowań, na które niA czas już 
7iLpewne, a .p0wt.~~·e dla ogółu czytelni-
1lów może by<.: mUI.\} ponfJtną, ze wzglę
du na treść czysto biblijograficznej natu
ry. WoJ'yniacy znowu chcieli uczcić wiel
kiego męża, niegdy~ wspMobywat6la swo- !!"' __ Ó!'!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!"!!!'!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!~ 

nia przyrzeka się nagroda. (3-3) 

* * '" Biblijoteka Warszawska donosi, że gór-
nicy z Wieliczki przesyłają do Rzymu ja
ko dal' Ojcu świętemu pi~kny wyrób z 
soli wieliczkowskiej ,przedsta wiający saliny i 
kapliczkę Ś. Antoniego. Dar ten, ba::dzo 
starannie wykona.ny, wiezie do Rzymu ks. 
Leopold Siemieński. 

* * * W Paryżu wyszedł wspaniały wielki sta-
loryt, przedstawiający poselstwo cesarza 
Leopolda do króla Jana Sobieskiego, z 
prośbą o pomoc dla obl~żonego Wiednia. 
Staloryt ten wykonany został podług ory
ginału Henryka Rodakowskiego, należą
cego do grona znakomitych artystów 
pC'lskich. 

* * * Na wystawIe tegorocznej obrazów w 
Paryżu, powszechną zwraca uwagę obraz 
p. Laurens'a, nagrod:r:ony złotym meda.lem, 
a przedstawiający wspaniałą i wdzifJczną 
postać z czasów wielkiej rewolucyj - ge
nera~a Marceau, poległego pod A.ltenklr
chen w r. 1794 .. Malarz upamj~tnił chwi
lfJ, o której wspomina raport wojenny: 
~,Szta.b austl'yjacki pełen szacunku dla 
waleczności i chal'akteru młodego wodza, 
odwledził jego li'owłoki,-przewodUlczył mu 
łU'C~ kQiąż~". 

jego, przepysznym wydaniem jednego z 
naj celniejszych jego utworów z ilustracy
jami. Autor propollUje dalej, że najwła
ściwsz~ byłoby rzeczą wydanie książki 
zbiorowej, w którejby wzi~li udział wszy
scy naj zdolniejsi nasi pisarze i malarze, 
dostarcz~jąc utworów pióra i pędzla. 
I<siążka talm, której wydanie zre~zt1ł mu
siałoby być nadzwyczaj wspaniałe, nie
wątpliwie znalazJaby pokup ogromny, a 
dochód zebrnny z jej rozprzedaży, mógł
by być użytym bądź na premija konkur
sowe, bądź na stypeudyjum wieczyste imie
nia Kraszewskiogo. 

Projekt ostatni ma za sobą najwi~cej 
warunków odpowiedzenia godUle życze
niom całego społeczE'ństwa, dodamy tyl
ko, że według naszago zdania, takie za
mykanie się w obr~bie najzdolniejszych 
pisarzy, jest niezupełnie odpowiedn.im do 
wielkości l powagi zadania. Kraszewski 
należy do ca~ego narodu, słuszną wi~c jest 
rzeczą, aby wszystkim, a więc i Dle na
maszczonym tytałem najzdolniejszyclt, wol
no było złożyć wdowi groB~ myśli na oł
tarzu uzna!łia i czci dla wielkiego myśli
ciela. i obywatela. Aby zaś w skład po
dobneJ ksi~gi pamil}tkowej wchodziły tyl
ko prace istotnej wartości - nad tern po
willi en czuwa.ć ustanowiony ad hoc komi
tet, złożony z ludzi znanych w świecie 
naukowym ze swych zdolności i zacnych, 
choć moż~ różnych przekonań. 

}i'tisak. 

Redaktor i wydawca A. POl'tbsk1, 

ws t lt4 .. -

o G Ł O S Z E N I A. 

~~ \Vuowa po urzęduikll pocztowym, 
~ Emilija Kaikhoff, życzy sobie przy-

jąć na stół i stancy ją, za umiarko
wane wynagrodzenie, pąuł .. l.ki uczęsl!czające 
na pensy ją, zapewniając im troskliwą opiehę. 
Uieszka przy u. J'.1:oskiewskiej (Bykowskie pzzed
mieście) w domu Itnera Nr. 28 IV podwórzu na 
l-em piętrze. ' 

s:::::: kil .Niżej p~dpisany n&uczyci~l . gimna-
!i-..... _-~ ZYJuw mieJscowego, upowazDlony do 
tego, przyjmuje do siebie na liIłancyją ł 8tół 
uczuiów, którym zapewnia troskliwa, opiekę i 
edpowiedni~ pomoc Ilaukow~, za umiarkowaną cen~. 

(3-3) Leon Rzeczniowski. 

Rodzice pragnący z rozpoczęyiem k :tI 
roku 8zll:olnego pomieścić 8'W~O\V t1 
swoich w domu, guzieby obok pomocy w naukach, 
mogli znaleźć uale.iy tą opiekę i staranie, racz~ 
się zglosić po adres do księgarni T_. Chodźki. 

Zawiadamiam niniejszem, kogo 
to interesować może, iż z jJowodu 
wydzierżawienia przezemnie po

(3-3) 

lowanl" na gruntach folwarku Kietlill w p-c e 
n-radomskowskiw, nikomu tamie bez mego pozwo-' 
lenia polować nie woluo. Nadużywających mego 
prawa, do oupowiedzialnos'ci sądowej pociągać bę-
dę zmuszony. ..1.. StreóeJko. 

Przed sześcill tygodlliami zaginęla 

WĘGLE DRZEWNE 
są zawsze do nabycia na korce w dowoinej ilości 

w dominijum Krzepczó'W. 
~6-6l 

SKLAD FOR'!'EPIANÓW 
krajowych i zagranicznych 

Gebethnera i W olffa 
pod kierunkiem artystycznym 

P. fELIKSA GEBETHNERA 
W Warszawie 

przy u. Krakowskie-Przedmieście Nr. 36 wprost 
Saskiego Placu, 

~oleca s~ój wielki wybór fortepianów krajowych 
I zagralllcznych, oraz pianin i orgue-melodyko
nów, z pierwszorzędnych fabryk pochodzących 
po cenach stdych, Ilwiarkowanych. Tamie s~ d~ 

wynajęcia fortepiany i pianina. 
~ Cenniki otrzymać można w księgarni L, 

()hodźki w Petrokowie. 

MAPY TEATRll WOJNY 
są do nabycia 

W księgarni L. Chodźki 
w Petrokowie. 

w doulinijum Rokszyce SIJIlIł. ma-~ Jest do sprzedania DW' V"-1W 

•
•••• sci czarnej podpalana, ~toiJy posia- k' d pers '1, iugi łokci !:Jł, szeroki 

ual wiadomość o xg·uojo, raczi' , je'źe- :o-- łokci 4, i dwa LI..'S1.'.łł1ł. du-
li tego wymagać b"dtie, za stosowuem wyua- ze. w Ula.llOlllowych ramach. - Obejrzeć można w 
grodzeniem, takowt\ do wymienionego dominijlUU IDleszkamu L. Uhodźki w domu p. Bergem.anna 

wrócic. liS-l)puy u. l'etel'sburgsJ\iej (l~a1iskieJ). (j_ ~) 
, -
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