Nr. 15.
}łrenumerata.

W

Dała 14

(26)

ROK V.

.Ierpnia 1877 , .

miejscu

Ogłoszenia przyjmują się vr
dwóch pomienionych księ~arniaeh
i w specyjalnej agencyi M. Frenilera w Warszawie przy u. Le8Zno Nr. 51.

wynosi:
roczna . . . . rs. 3 kop. pólroczna . . . ,. 1 ,.
kwartalna . "
- " 75
Prenumerata z :pTzesyłką
pO\;:6t.oWą:

Cena

roczna . . . . rs. 4 kOJ). 40,
pMroczna . . . ,,2 ., 20,
kwartalna. . . ,,1 " 10.

Numer pojedY1iczy kop. 7.;..

J

Prenumerować w miejscu
można w księgllrni L. Chodźki; w
Warszawie w księgo A. Kowalskiego przy u. Nowy-Świat Nr. 39, oraz
w innych księgarniach krajowych.

29 Ś.
30 C

31 P.

Bernarda Opata. . .
Joanny Fremijot Wd ..
Symforyjana M.
Filipa Wyzn.

W5- 7'

5- 9
5-10
5 12

Z.6- 56
6- 53
6-51
6 49

Długość

dnia god. 13 min. 49.

Dnia ubylo god , 3 min. 6.
Ostatnia kw, księż , o g.lO m, 53 w.

~,

'I' .. e'ć: Wiadomości miejscowe i z okolic. Korespondencyje Tygodnia - Z Krakowa nadesiał
Eks-Bocian. Wspomnienia z kroniki miejscowej.-Przemysl rolniczy w Ameryce -Okruchy _
zebral Flt'sak. - Notatki biblijograficzne.- Treść
pism peryjodycznych -Ogłoszenia.
OdeJnelu Maurycy DzieJuszycki-przez S.

Dnia 26 sierpnia 1877 r.

Wiadomości

Za wiersz lub za jego miejsce
op. 5, za następne po 4, 3 i 2
kop., odpowied::.io do ilości powtórzeń.

Warunki ogłoszeń stałych
do przejrzenia w księgarni L;
Chodźki

Adres redakcyi: Antoni Porębski w Petrokowie gubernijalnym.
. 28 W,

ogłoszeń:

miejscowe j z okolic.

ZatmJen/e ksi~życa z powodu chmur i
upartego d~szczu, przeszło u nas niewidzialne. Nowe tego rodzaju zjawisko przypadnie w dniu 17 lutego Jlrzybdego roku o god. 10 min 40.
,Kur. nauk w miejscowem gimnazyjum
rozpoczął 81~ w dniu 23 b. m. Wazkole
teńskiej rządowej i w prywatnej szkole
realnej pod kitlrunkiem p. J. Popowskiego, wykład nauk rozpocznie si~ w dniu
l września.
Cmentarz. Z powodu artykułu p. L. R.,
pod napisem Cme1ltarz zami~j8k1. parafii
kat~lickie/ piotrkowskiej, w Nr. 11 TygodnIa zamIeszczonego, odebra.liśmy d wie
korespondencyje.
'
W pierwszej p. J. R. podzielając zdanie, ze przy widocznym wzroście miasta,
cmentsrz , w miejscu tak blisko położo
nyw, utrzymywany być niepowinien, że żal
zatem nakładów nil rzecz, która w niedalekiej przyszłoiei, nader szkodliwą okaza~
8i~ mo~e, - wnosi, aby, gdy złe już si~
stało l do czasu przynajmnibj jest nieuniknione, zarzlłd miasta zwrócił swe star~nie ku wznowIeniu odłożonego ad feliClora tempora a gotowego prOjekt u wodoci,gów. które zaopatrując mieszkańców w
wod~ z warstw głt;bszych, uchroniłyby
ich w częśe;i, mianOWICie bliżej cmentarza
położonej, od używania wody przejętej
cmentarnymi przeciekami. 00 do oddalenia, a przynaJmniej mejako zobojętnienia
powietrznych wyziewów, pOllziela p. J. łt
wniosek otoczenia cmentarza odpowiednią
ilości~ drze\t, oddajlłc piel'wtlzeństwo i
słusznie gatunkom szy bkorosnących.
Prócz tego, sz. korespondent zwraca
jeszcze u \l ag~ na konieczneść zachowania
nienaruszalną tej c:t~ści cmentarza, w
której chowano ciała zmarłych na choIE:r~, jako (Jrzykład smutnyth skutków
pueciwnego pOtitępowauI8, przytaczają,c
wypadek, prztlz naoczne~o świadka opowllldany, że gdy przed kilkunastu laty, w
pewneJ miejscowosci w cesarstwie, na plac
(\liczeń wojskowych zajęto dawny cmentarz choleryczny i takowy w tym celu
wyrównano, to żr.lnierze użyci do tej roboty, padli ofiar, zarazy i rozszerzyła się
ona szybko w sąsiednim obozie i okolicy,
chociaż owego roku w innych miejscowościach choroba ta nie panowała zupełnie.
Ani na chwilę nie wątpimy, że zarząd
naszego cmentarza, tak "ażnt\ okoliczność
ma i mieć b~dzie na baczeniu- gdy mowa jednak JUż o cmentarzu, zwracamy
uwagę na mezuędną konieczność odrenowaola noweJ góruej CZ~ŚCI cmentarza: ina.
czej bowiem, albo przepisana głębokość
grobów nie będzie zachowy\vana, albo
trumny w błOCIe pomieszczać przyjdzie,
nie wszystkich bOWIem st!lĆ na murowane
i cemeutowane grobowce; - i na to jeszcze, że ostatnIe słoty wypłukały"
jednem miejscu z leweJ strony głównej
ulicy osad~ kirulCu w rynsztoku i odkryły
pod nim grób dawny, co, nie naprawlOne jak nllleiy, latwo moie być powodem
wypadku.
Vruga korespondencyja, przez p. K.
BW'ibl6rdl z zasrawcl na~eiłaDa, prostu-

je wiadomość o kaplicy, przez niego na
cmentarzu tutejszym wzniesionej_ Sprostowanie to dotyczy wolności odprawiania
nabożeństw żałobnych w wspomnionej hplicy, któr~ założyciel wszystkim życzą·
cym sobie tego współparafijanom najchę"
tniej pozostawU, z wyjątkiem kilku dni w
roku, stanowiących rocznicę skonu drogich jego sercu osób, z zastrzeżeniem wszelako, aby nie były w ka.plicy urządzane
katafalki, z powodu izczupłości jej wnętrza. Oelem ułatwi<!nia podobnych nabozeństw, drugi klucz od kaplic~ pozostawił .
p. B. u księży Jlarafijalnych l zaopatrzył
ją w oddzielne aparaty, do odprawiania
mszy ś. potnobne.
Pr:leiitrzeń tei zakupionego przez p. B.
w oherze dla miasta gruntu na cmentarz
za r8. 300 nie tuy a dwie morgi wynosi.
"
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2
3
4

S.
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Kantor redakcyi tamże w księgarni L. Chodźki .
Bartłomieja

Al>.
Ludwika Kr.. .
14 po Św. Joachima . . . .
Przenies. ś . Kazimierza i Cezar.

--

W5-13
5-15
5-17
5-18

Lecz pomimo pokory, modnej pobożności,
Ubogiego poleca boskiej opatrzności.
Wsz~dzie moc n abożeństwa- lecz wśród
tej gonitwy,
Niema nawet za szeląg pr:iwdziwej modlitwy;
Mniejsza z tern-boć t o przecie starzy powiadali,
Że każdy Pana Boga jak umie, tak chwali.
.Ale mości panowie! M ośc i dubrodzieje!
RaCZCIe dobrze rozważyć, co się u was dzieje1
Nie mó~ię, ze się dołki ~od bli ź~imi ko~ie.
(~o to JUż .takl zw~cz~J w całej EuropIeZe może ,D1eraz Zgl?ąC. o~ Kallla~b.el).
Lecz cho~ Dlby myshc~e I reZ?nu.lecle,
Przy takIch przekonanutch-mc Dle z~udu
. , . .
. .,
"
JeCIe.
?O ... lcożslęmedzleJe? ... Wsrodte~ohałasu ,
Zyd da~nieJ ta~ n~boiDY" nie ŚWięCI ~zabasu ,
A katolIk DledZ1eh-takJak ~wyczaJ staryPrzy wielkiem naboze ństwie- brak walU
całkiem wiary'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!~!!'!!!!!!"""'!!!"""'!!!"""'!!~~~~~~
!'!!-!"""'!!
~"!- I straszne pustki w ..ercach i kieszenie chude.
Bo każda ostateczność zda się psu na bud~.
Gdybym był Lucyperem, za zwyczaj obrzy-

KorespondencYJe· Tygo d'ma.

Z K1'akowa.
M-iałem wam obszerniejsz~ napisać ko·
respondencyj!ł ze starego groGu, który ?dwiedliłem po długiej tam nieobecnoścI
ale tak mało centów dltją tu za kopiejki,
że co ~ywo rejterować musz~, Zlustrowałem tedy stare moje gniazdo kurc-galopem,
zabawiwszy tylko kilkanaście godzin - a
co przez małą cbwil~ spostrzegłem, tem
się z wami dZlelę.
Restauracyja Sukiennic rozpoczęta-jaka
stąd wyniknie całość, trudno dZIś zdec!dować-nie wiem jednak czy drobnIUtkIe
ferklejdunki drewniane około arkad i w
środku tychże, nie będą wyglądać, jak
wykrochmalona, na jeden guziczek zapinana, wygorsowana kamizelka, przy starym, sązllIstym i fałdzistym kontuszu.
Ruch tu niewielli, znaczna część bowiem mieszkańców udała się do wód,
Karpat i na wieś na świeże powi~trze
kOŚCIOły jednak ciągle przepełnIOne, a
mianowiCie przez służą,ce, które, postawiwszy koszyki z wikLuałami na posadzce-leżą po godzinie krzyżem na środku
świlJltyń przyprowadzając do rozpaczy
pame, które ich Slę doczekać z mIęsem
na objad uie mogą. Jeżeli służąca do
dwóch bractw należy, w żaden ISposób
przyjmować Jej do l'iłużby nie można.
ł'n.y wieJklt~j bigoteryi, jest tu druia
ostatecz'ność- bezwyznaniowość, tak u ży
dów, jak i katolilL6w, a brak uczciwej i
prawej wia.ry,
Opuszczają.c po chwili pobytu Kraków,
napisałem mu pożegnanie. które wam ko-

munikuj~:

Krakowiel puchu marny! ty wietrzna istoto,
Przybyłem Clę odwiedzić z serdeczną ocho~ą!
Boć tu człek chodził kiedyś do szkół ŚWlfj)-

tej Anny,

I modlił si~ uczciwie do Najświ~tszej Panlly.
Po długiem niewidzeniu i po latach wielu,
Witam cię stary zamku, nalitarym Wawelu,
Cie bie, maryjh(;ka wieżo! co z swej wysokości
Wybijalaś godziny lat mojej młodości;
Przybyłem dziś do clebiizoddalonej chaty,
.Bym zastal taki Krak6w,j1lkim był przed laty.
Przybył dawny młodzieniec-dZIŚ j~z z SIwym Wiosem,
Ale odjechać musi ze spuszczouym nosem;
Bo choć tu jak i dawD1ej, wszystko tak
jak bY40,
Ale coś si~ na bakier bardzo pl'ze<:hylJ.to.
Kościoły WaSze pełne, ledwie błyśme zorze,
Śpieizy ka.żdy poczciwiec zwiedzićuomy boże,
A trzymając koronki i różańce w dłoDl,
Klepie 8~tki padeny i rzewne ł~y roni,
Niejl1dna wielka pallI z powaglł l tonem,
~ ' ",iI akssmitplm zlłmiata ogonem,

Z.6-47
6 - 44
6 42
6-40

Dlugość

Dnia

dnia god. 13 min. 34.

ubyło

fRZEMYS~

god. 3 min. 25.

ROLNICZY

W AMERYCE.

W zeszycie czerwcowym .Biblijoteki
Warszawskiej, pomieszczony jest "Szkie z
wystawy filadelfijskiej"
r. ' 18'76, zawi e rają c y sprawozdanie z przemysłu rolniczego Stanów Zjednoczonych, reprezentowaneg'o n.'l. tejże wystawie. Ze sprawozdania tego dowiadujemy się, że Stany
Zjednoczone połowę bogactwa swego cią
gną z ziemi i najściślej związanego z ni~
przemysłu. W r. 1869 ogólna produkcyja.
Stanów wynosiła 6825 milijonów dolarów,
z t ej sumy 3283 milijonów dol. przypada na produkty rolne, a cyfra ta w ostatnich latach bez wątpienia znacznie urosła.
Słusznie więc rzeczpospolita amerykańska
nazywać się może krajem rolniczym, a
ponieważ i królestwo polskie do nazwy
tej \'Ośc i pretensyją, sprawozdawca do porównania daje następnjące dane :Nasz kraj, według dat najnowszych,
dły, produkuje brutto 4 milijony korcy pszeTak pierwszych, jak i drugich, wsadził nicy, czyli w przybli~eniu 3/4, korca. na
bym na widły,-- każdego mieszkańca; Stany Zjednoczoue
Ale ... żem ty lko bocian. rozważywszy ściśle, przed kilku laty zbierały przeszło 90 illll.
Radzę żydków nie\Viernych skoszerować w korcy tegoż ziarna,. czyli PFzeszło po 2
WiśJe, korce na głowę. Zyta zaś u nas bywa
1
Katolików- co wiary nie wyssali z mamek, mniej więcej po 2 / , korca, a w Stanach
Odprowadzić ryczałtem na krakow ski za· Zjednoczonych po 1/5 korca na mieszkań
me k, ca; wogóle Stany zbierają tyle ~iarn roślin chlebowych, ile ich u nas wypada w
Pokazać im ołtarze, groby królów stare,
Co dosyć kr wi przelali za pradziadów wiarę; stosnnku do ludności.
Machin)' i narzędzia rolnicze na wystaPrzekonać, że Bóg zawsze poczciwych na·
wie
pierwszorz!;dne zajmowały miejsce.
gradza,
Ohoć złych karze niedoll}-dobl'ych oswo- Było ich kilka tysięcy, począwszy od najbadza. więcej skomplikowanych żniwiarek, mło
carń,
aż do naj drobniejszych i najprostszej konstrukcyi przyrządów używanych
E ks-Bocian.
do obierania jabłek, wypychania pestek,
rydli, siekier, g-rabi i t. p. ' Z pomiędzy
żniwiarek, zwracała uwagę ogromna, zbudowana przez zakład Wood'a, ~niwiarkat
WSPOMNIENIA
z przyrządem podnoszącym zżęte zboie i
Z KRONIKI MIEJSCOWEJ zsuwającym
je na półkulistą wklęsłą .,bla
chę, na której dowcipny aparat zbiQra kło
ułożone podług dni i miesięcy.
sy w snopek, wiąże je dmtem i zsuwa
na ziemię. Pozostaje tylko symetl'ycznie
24 sierpnia 1445 r. Zjazd panów w Piotr- ułożone snopy pozbie rać! Młocarnie liczkowie, na którym postanowiono prJez D,te były repre~,e.ntowane - były i takie,
uroczyste poselstwo zaprosić na tron Kazi- maneże, które ' obliczono na siłę jednego
mierza, lecz zarazem i zagrozić , że stany ciel~cia albo jednego psa. Potężne młyny
wybiorą kogo innego królem, jeżeli ksią do kruszenia i mielenia kuści, fosfatów,
żę dłuż ej będzie z de cyzyją i przyjazdem gipsu i t. p. twardych rzeczy, mogiłce
ociągał.
dostarczyć w 10 godzin przeszło 700 cent.
24 sierpnia 1447 r. odbył się walny ziazd mąki kościanej, gipsu przeszło 1000 cent.
w Piotrkowie, na który przybył Kazi- Oglądano praktyczny i tani przyrząd, hay
mierz Jagiellończyk . Na zjeździe tym u- elewatol', do wyładowywania i składania
chwalono wiele zbu.wiennych nstaw, lecz, w stod ole siana i słomy. Dziesięciocen
gdy król nie przychylił się do prośby tuarowy wóz słomy startej w młocarni
stanów, ani praw i swob ód koronnych wyladowywa on w ciągu kilku minut, kosznie zaprzysiągł, ani względem Podola i tuje 1'S, tO; do działania potrzeba dwóch
\Vołynia, których kotona domagała się ludzi i jednego konia. Podobny był tez przydla siebie, nic stanowczego nie orzekł, a rząd do ładowania wysuszonego siana na
wkońcu za radą litwinów,
do wielkiego wóz, za pomocą którego w przeciągu Ó
księstwa litewtikiego odjechal, nie weszły minut naładować można 20 cent. siana. Płu
owe ustawy w wykonanie. Kazimierz wy- gów, spulchniaczy, pogłębiaczy, drapaczy,
mawi ~ ł się od przysięgi tem, że g'dy pu- bron i innych tego rodzaju narzędzi, byprzednio L~twie wyk?uał przy".ięgę,. ni,e ło bardzo wiele, p OCZąWiOzy od lekkiego
może prZeCIWll~ tamtej r~k sobIe WHl,zac. jednokonnego, do potężnych czterokon25 sierpnia 186'8 1'. Przy okopywaniu nrch pług'ów. Bardzo praktyczny przyrowem nowej ulicy, idącej po za farą rząd do prasowania siana i słomy, a takod Krakowskiego .i>rzedmieścia do ulicy ze inny uo prze trząsania, za pomoct:\ któ·
~ulejowskiej, wykopano w bliskości Stra- rego
mozna wysuszyć siano w jednym
wy niewielki pękaty garntlk gliniany z dniu, zastępuje praoę 20 ludzi, kosztuje
pokrywą blaszaną, mieszczący w sobie o- 1301's, Były także okazy różnego rodzaju
kolo 400 talarów pruskich.
płotó\\' i machin do ich wyrahianiaj płot
27 sierpnia 1492 r. Gdy Fryderyk, bi· bowiem u amerykanina gra bardzowaskup krall.ow ki, jak się to wyżej powie- żną rolę. 0IJl'ÓCZ tego, machiny i plP;yrl.a,~
działo, stanowczo wyraził się za ubiorem dy, mające tylko miej~cowe zastosowanie,
Jana Olbrachta, ziemianie, po za kołem jak aparaty do łuskania ryżu, kawy, kuradnem, jednozgodnie Okl'Z y knęli 27 sier- kurydzy, a nawat i !'ękawice z metalicznymi
pnia. 1492 1'. królem tegoż Jau.a. Olbrachta. {ł'uz.ikami , b14lizkami, kolCl\mi, dla. za bez-

w

-

2 -

pieczenia rąk od zadraśnięcia i poranie- I mieniem zwana przez spółkę. brook1ińską: zastr~eień przy u.mo ,,:ie , wył~mują się .na- stępnego poświecono sprawom a.dmin~stm ·
nia przy łuskaniu stl:a..kowy,ch roślin. I "st~a~a" mózgową", ,skład~ 611~ ona na l?O ~tęp!lIe od ZO?owI,llizan, CZYOIąC dotkhwy cyi szkół ludowych i średnich.
Ręczne narzędzia ogrodmcze, Jak rydle, częSC'.l: z sale~rza~')w_ ll>,41 , weglanow zaw?d w czafi16 I~llnych robót: ~. ,~o,gda...'"
>I'
siekiery, grabie, ko~aczki i inne, ~ygl:\ 76,'24, fosforanow 3.'31~: ,wod~ 4,00, .' I nowlcz z. Nadry~Jla, z got?WOSClą !SCle 0W .Poznaniu, za iuicyjatywą k9i~żnej
uają, dość odmieume od naszych l maJą
Warto, aby specy. lsm naSI sprav:dzlh! I ?ywatelsk~, udzlel~ chęLOle szcz~gołowych Flory z Dzieduszyckich Czartoryskiej, poznaczną wyższość pra.ktyczną; wprowa- \ o ile .powyższe dane q zgodne z wYlllkaml l lllfol'macY) we w,~gH~dzle ~szelkl~h~ odno- wstała myśl założenia szpitala dziuoiunedzono tOż już takie w :Niemczech, jak naukI.
.
sz.ą('y~h Się do t~J kwestyl, pytan 1 odpo- go, na wzór podobuej instytu('yi istniej!}również praktyczniejszą od sit zwyczaj~.
wledzl.
cej już w Warszawi~
nych skrl'lynkę do }'ęcznego przesiewania
*
*
*
*
*
mąki, która. przesiewa w 4 minuty 20
We Lwowie, jednocześnie z wystawI}
Spra.wozdanie 7 czynnoscl Towarzystwa
funtów mąki, tak delikatnej jak puuer. t
Ą 'JT '!iW 'WI J1l ",lGt V.
przemyslowo-rolniczą, maj8,c~ się odbyć naukowej pomocy dla dziewcząt, pow!\ta,
Co się tyczy pokarmów, amerykanie I
lUf A.i.\. lU' lU D Jl
we wrześniu r, b., odbędZIe się wystawa' łego w Poznaniu przeli sześciu laty, po starajlł się przeJamać nałóg i zwyczaje
_ _
l ouralów i rz~źb.', urządzo~a przez Towa- kazuje, że od r. 1871 do 1877, udzielono
przywiązane do ich przyrządzania. Mówią
Z' d b
t r
l 'k'
~ ż' k"
rzystwo przYJacJOl sztuk pięknych. Dyrek- pomocy 142 pauienkom, na. cc, wydano
oni: "kot ma uziewięć dusz i ażeby go db J~z , o y,:",a e 1-1'0 Dl o~ w om ~us rem
cyja tegoz towarzystwa pragnie nietylko 8286 talarów. 8tąd wypada, iż przecię
ym
zabić, trzeba dziewięć razy żyr.ie mu ou- o ęcbzle Się W Tn ' wrzesl1l lu ,lk" , . h ł
żgromadzić wielka ilość obrazów, ale prze- ciowo jedna ucteullica kosztowała 58 tal
ł
d
sposo em za przy ( a cm ro l\l ow c e m- d
k
", 'b
' , k " l'
N . , "h
.
bierać,' tak samo dzieJ'e się z zastarzałymi
h kt'orzy pldWSl
"
'd
Im
o raą
S1IC,
wpal 'I naSlczę s'l'IWą e\'\'szyst
,
, wystawlC
k 't
' k' naJpl~
I nleJ- arow.
d J ' J.. aJwJ~ceJ
h d 'wyc owano, pamen uz'ycl'a praktycznego' aby wy'1' d'
l' b
t l '
,
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Teofil Lenartowicz wykonał kielich
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dowodzi swoimi okazami, że kasze i mą- warzyszenia, maj<lce na celu pośrednicze- sz.uś,a po, i:I a l~CZy~l ta IŹ n,as r~czy t mo - obrazami historycznymi w płaskarzeźba.ch
ki z surowych ziarn, nie majq żadnej ,
d ','
d kt'
'e"
h I'no c porownalllu Jej era nteJst:ego s auu i godłami symbolicznymi. wiążącymi sip
wartości, że jedza"c je, tracimy, na zd!'?- ~~~ez wco s~~~~\~~y lu~~ooś~i ~:ło;:i~js~~ej: ze stanem sztuki pięknej za gramcą·
jakby w jeden poemat, wyrzetbiony ;
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srebrze i złocie. Włosi uważają: tę pracę
wiu i lliL kieszeni, bo surowe ZIarna me stanowiąca zgraję lichwiarzy i faktorów,
mogą wydać ani tak wiele, ani tak zdro- zmuszoną będZie zrzec się roli wyzy~kiW GaliCJi wschodniej, w Tarnopolu, za arcydzieło i cemą, je na równi z praodbyło się w d. 16, 17 i 18 lipca, wal- cami Benvenut'a.Cellini'ego, oceniając warwych pierwiastków, jak ugotowane na waczy i wziąć się do pracy UtZClWej.
*
'"
*
ne posiedzenie Towarzystwa pedagogicz- tość samej roboty na 10000 franków.
parze i to na parze jej młyna. Nasz spo·
sóbprodukowania kaszy i mąki jest nie
Trudności w znalezienIU robotnika i nego. Zgromadzenia takle odbywają się
*
*
...
racyjonalny, a to z następnych powodów: wogóle służby dworskiej, wywołał'y pro- co rok winnem miescie, co przyczynia
W Krakowie dnia 7 sierpnia, na Podnaprzód ziarna nie są dokładnie z łupiny jekt założenia w vrarszawie centralnego si9 wielce do zainteresowania całego kra.- góuu, umarł Aleksallder Kotsis. znauy
oczyszczone, a skutkiem tego wprowa.- bióra do srrol\'adzania służby folwarcz- ju i spopuhu'yzowania to\Varzy~twa. 1'\a malarz polski, którego obrazy w reprodzamy do organizmu plewy, które są nie- nej i robotników z Ga!Jcyi, Poznańskiego tegoroczllym zjeździe uchwalono, że Wro- dukcyjach W pismach ilustrowanych i w
pożywne i uiestrawne; a nadto, ponieważ i bzlązka, za pomotą rekrutowanil\ Jej ku przyszłym zgromadzenie odbędz.ie się oryglUale ua wystawie warszawskiej pow łupinach znajdują Się zwykle zalążki przez agentów specyjaJnych, choćby po- w Nuwym Sączu, a w roku ll:i7!ł w Bro- dZIwiano.
owadów, więc po pewnym czasie, w nie- śród tych, których tak znakomicie odma- dsc·h. Zgromadzenie uchwaliło, aby z fun* *
*
dokładnie oczyszczonej kaszy i rna"ce, wy- lował Wł. AllczyC w im ej .Emigracyi dlH,zu żelliZllego wydzielono kwotfj) poTygodnik Ilustrowany zł\mieszczając ko~
lęgają. się drobne istotki niszczqce je i l'hłopshiej". Obec.Jie "Gazeta LubelskI>" trzebną na, wydawnictwo podrfj)Czlllków piją nowowynalezionegil portretu Koperszkodli we dla organizmu człowiekaj po- donosi, io kwestyją tę dyskutuwano na dla nauc'z)'cieli szkół luttowych. P"dt fj)"z· mka, podaje Zar&zelll, ja.ko objaśnienie,
wtóre, ziarna ni~gotowane zawibrajl\ w 0statni~m zebraniu ziemiall cheJm:;kicb. IlIkl te \\ychodzlć będą p, t . • Bibhjoteka list p. Krj'styna Ostrowskiego z Paryia..
scbie więcej wody niż gotowane i su~zo- Dyslwsyją rozpoczęto na podstawie 1:I1'ty- pudręczna dla naucz)'cJl::li s7Jiół ludowych". Brzmi on tak:
Szanowny ziomku!
ne. przez co krupy i mąka z nich z czasem ku,lu nBlblijoteki Rolniczćj " U p1'aclj Wf!- łiUt>tępllle prof. dl'. J, Z., założyciel s,dwsię p:mją i stają się niezdrowemi; plltrze- działowej, i zgodzono SJ~, 7.e ta praca po, (y dla sJug we LI,\owle, która Slfj) bardzo
Portret Kopernika. jlJ'zezemuie w biblicie, układ i wzajemuy stosunek pierwiast- sil:lda nJeskouczoIlą wyższość nad pracą pomJślllle rOZWIJa, bo uczęSZI':,m do niej jetece paryskIej wynaleziony i w wierków pożywnych w tiarnach uiegotowa- dzienną, lecz ie zastusowanie jej, przy przes .. ło 200 kULharek i pokojówek, wniosł nem tac simile do redakcyi Tygodllika
nych, jest daleko lliepomYbllliejszym dla. niskIm stanie o&\liaty i nJOr1l 1lJośti nasze- pruJekt zahładania szhół dla slug w WI~: Ilustrowanego przesłany, jest zllpełllie
ciała naszego, uiżeli gotowau}'ch; wre~zCHJ go rubotnika, jest plUv.le lllepodobleń- kszych mla!>tal'h, po przYJęcIU którego, autentyczny, jak świadczy lll\pis pod nim
na pl zpzl\dzcnie ~I okarmu z kaszy i mą· 5twem. Jako JE!d) nJe z:nadcl',} środek, u- p. Tadeusz humanowicz nuał odczyt "0 Juk najwyraźniej wyryty: "Reproduit d'aki surowej, potrzeba wiele czasu, który znuno \\ J tWI rzelJJe hukureucp HI po- zadamach sj, ółecznY('b naucz)'cieJa", przy pres l'estampe de la I:Jlbliotbeque natiooszczędzajac, spcżywamy llajlZę ociej He- mocą sprowbdl',hlJla l'udZlD robutUlcz)'th Jęty oklllsk&ml i mający sj~ drukować w nale Fran9uise nr. 3641 j t. d. M. Łatwo
czy niedogotowane, i przez to niekolzy ze b7.lązlw, G. dlCyi i PtZUal1bkJego, pra· czasopJśmle "StkOła~, juko orgallie 1'0_ pojąć, IŻ miQ ten wypadek niewymowuie
stamy z nich tyle, ilebyśIT1Y mogli a IH"- CGwitych i m(ll'u llty<:h, IladnJąc) cI. się . . . y- warzystwa pedaguglcwego. Następnego mu:!iał ucieszyć, gdY'L jest dowodem uawet szkodzimy zdrowiu. hasza i mąka z bOl'J11e do putrzeb naszego gosLJcda1'8twa, dOla zgromadzellle zajruowliło ii~ sprawą maclilnym i niezbitym, że w XVll wieku,
mJ'pa brooklińbkiego, nie mają powyz- DoświadczeOla wJaśticiela. Snopkov.a i przylllul;u szkolnego, wzywając władle kiedy sztycharz Vallet 0dbijał tę rycin~,
szych niedogodncści. Skutkiem gotowania dane przedbtawione lJJZbZ zl1amgo ful- szkulne i uauczyc16li du energicznej w Koperlllk był powszechnie uznawanym
i suszenia ziarn, skład. ich zn,il'nia się do ndia, jalum jest właśCHiel Nadf)bia p. tej mierze dZIałaluości. .oalej uznano po- za polaka, z pelIskiego wówczas mJasta
pewnego stJpnia i f:'taje się odpowiedzial- Bogdanowicz, który sprowadził sobie 10 trzebta: a) .. akładania szkól, k frebluw- Turunia. Z tego powodu portret Uf szego
nif'jszym do }'ózny(;h celów. Tak np. psze- rodzin komorników z ualic) i, priemówl- ski(;h, szczególniej w miaste.czkach z licz- ziomka, chociaz mało podobny, gdyż Konica SUlowa zawi óra na 1000 części: sa- ły stanowczo za tym spo8ubem komlJle- ną luduością izraelską, celem m1Uni~c:a perniK nigdy, jak się zdaje brody uie noletl'ZallÓW 14,60, węglanów 69,40, t'osfo- towania służby dworskiej 1 ;:apew1ll80la zgubnego wl1lywu chajderów; b) mianowania slk, i choćby tylko z f,lOtazyi n&.rysowaranów 2,00, wody 14,00. P!:!zenica wygo. sobie wybornych )'( botulkÓw. Koszt utrzy- stałych nauczycieli religii wyznania mojże- ny, jest bardzo wainym do rozsądzenia
towa~a i wysl~szoua mieśc.i: sal~lrz~n,o'f mania jfldneJ takiej rodziny, wraz ze szowego, obznajmionych z wykładowym ję- sporu, który si~ później dopiero, za cza16,2S, węglanow 73,48, fosforanow ~,~ir, :..pruwadzenienJ tejŻe, uie przenosI kosztu zykiem lJvlskim, w szko,lach, do których u- &ÓW Fryderyka II, o jego pochodzenie
wody 8,00.
utrzymania flllszego parob"'l. Różnica zaś cz~szcza znaczniejsza lIczba dzieCI izra- wyrodZIł. Miał nasz nieśmiertelny astr0Dla ludzi zajętych umysłowo i pracu- pc.lega na tem, że rodzina sprowad~ona cał, elskichj c) utworzenia we Lwowie lub w nom pod ty ID względem pewną wspólność
jfłcych w domu, liajodpowiedniejszym po- kO\\'lcle oddaną je3t pomo(;y gospodarczej, Krakowie zakładu kszta./cenia rabinów w z Homerem, o którego kolebkę Ulegdyś
karmem jest mięszanma pszenicy z jęcz- kiedy rodziny l11tszyctJ parobków, mimo duchu narodowym. Posiedzenie dnia na- sledem miast greckich si~ ubiegalo. Dla.
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MAURYCY HR. DZIEDUSZYCKI.
Smierć przedwczesna zabrała przed par!! miesiącami prawdziwą zuakomitość
Daukową i literacką. Nieutulony w żalu

po zgonie Aleksandra Fredry i Bielowskiego, Lwów, przywdział znowu żałobę
po stracie l\1:aurycego hr. Dziedusąckle·
go. Wiesć o tym wypadku przebiegla lotem błyskawicy wszystkie zakątki kraju i
odbiła się smutkiem w sercach jego mieszkllńcówj l{ażdy czuje jaką stratę puniosła litQl'atura, przez ubytek takiego
badacza, historyka i czcigodn.9go obywatela.
Wi~ksza. część pism warszawskich i niektóre :zagraniczne, umleśclJy życiorysy znakomitego męża. "TygodOlk Ilustrowany"
pomieŚCił w swych szpaltach pracę Klemensa KantHkiego, a "I{romka" krótki
życiorys skreślony przez Lucyjana Siemieńskiego, obszerniejszy "Rłosy" w Nr.625.
Idąc za przykładem tych pism i my czu·
jemy się w obowiązku przytoczyć chociaż
słów parę o zyciu i działalnosci człowie
ka, który był ozdobą nietylko shIDego
miasta Lwowli., gdzie stale przebywał, ale
l kraju całego.
:Maurycy hl'. Dzieduszycki urodzil się
w dniu 10 lutego 18]3 r. w Ry<:bcicll<.:h
)Jod Dl'\; hobyc7ą u swej babkI Elżbiety
13iclsH.lej, z ojca Ludwika, poruczOlI{a Jll2)nil'ryl austryjllckiej i matki DomireIli
,~ .Bleh;kich. !:SłabI' od urod:<:enia pacho <;,

skutkiem trafneg0 wychowania i ciągłego
przebywania na śWIMem ptlwietrzu, w letniej rezydencyi Dzicduszyckich, Zahajpolu, wyrosło na silnego i dZlelut'go ;hlopea. Sam on w swoich pamiętnikaeh (niestety doprowadl.onyeh tylko do r. 18<10),
z zachwytem opisuje prześlicznlli miejscowość, gdzie pędzi.!' młodociane lata. Tu
wśród ogrodów i pól bujało mlode pa.cholę, zajmujlic się jednak i nauką, mówi
bowiem o sol»e: "W g'eografii takem SIę
~'ozmiłował, że ?ietylku go~zinami podrózow~łem ldeaJllle po rozlozo~ych m,apac~,
ale ! ~am takowe robilem . .NIe maJ~}c r?wlesrnk~ ,zabaw, własną tylk~ kierując ~IIJ
wyohrazlllą, wystaWiałem sobH~ dom, ~oż:
n~ CZęŚCI, ogrodu, bramę, Jak~ kraje I
mllls~a, ktore mlł~dzy sobą toczyly wOJny,
za\Y1erały ~kład'y" zmlt:llllaJy gr~nlCe, a
te~, w ktorego l1TIJelllU saul dZlała,łem,
miał za wszo hsztaJt rządu l'epub!lk,ansliOarystokJ:atyc~ny. ~rze~zyt.ałem JUZ kll~a
romansow Walter-bcotL a, Wl~C wodzowle
moi, a nieraz i zdarzt'nia wZlęte były z
dziejów angielskich".

Irzeczywiście

przez lat kilkadziesia"t pełnił
z pozytkiem, Nie doszedł jednak dalt>j \V
godnOŚCiach, jak do radcy dworu, gdyż
zawsze wobec w~adz umia.ł zachować 0sobistą i narodow~ godnoM,- co niezawsze, przy ówczesnym rz )dowym systemacie prezesa namietltuictwa, Krieg'a, poczytywano mu za dobre. Wszystkie wolne
od zajęć urzędowych chwlle, poświęc;ał
pracom naukowym, których ogromil~ ilość
po sobie zostawił.
Lucyjan Siemieński tak się o nim odzywa: "Można powiedzieć, że ciągle śle
dzif on ruch piśmiennlCzy, i ilekroć dojrzal jaki zwrot, lub wybryk niedorzeczny,
a mogltcy mieć szkodliwe nast~pstwa,
urał się zaraz do pióra, 0bjawiał swój
spusób widzellia, oparty na szerokiej wiedzy, gruntowne m zgłębianiu przedmiotu,
rozuoouem zapatrywaulU się, a lladewszystko na tych podwalinach, które d!ljllt moc
i życie spoleczeństwu, dopóki pozostaje
mu wiel'lle".

SI eJszeJ nauki. Pracował także nad dziojt-lmi swojej rodzin~, które wydat p. t.
,,Kroniki".
Nie moiemy szczegóJowo rozbierać
wszystkich pism Dziedusżyckiego, ograniczymy si~ jedynie na przytoczeniu ważniejszych. Zwr?ciło na ~ieg9 powfizechną
uwagę znakomIte studyJum p. t. "Piotr
SI>arga i wiek jego!' l ~50 roku, tudzież
"ZbIgniew Oleśnicki,e.
,ostatniej pracy
wielkIego znaczenia, wyraZIł si~ bardzo
pochlebnie niemiec, prof. Caro. "Mimo
tendencyjnego charakteru,jestto jedna z najgruntownit'j!lzych pra~ przygotowawczych
do historyi X V' -go wieku, której wiele zawdzięczam". (Ueschichte Polens tom IV.
Gota 1875).
'
,

°

Następnie wydał dziełko

Zawód literacki rozpoczął Dzieduszycki
od poezyl; po ulotnych mJodoc'ianyeh wieI'" stę p ten wyjęty z zapisek Dziedu- szykath, nast~plły powaźnlej"e prace.
szyckiego, dowod<tl, ~e umysł cl::łvpca Od pisania wierszy odwodZił ~u \\ ,lasllY
wcześllle budzić się począł. PierwiaiOtko- Ojciec i Bielowski. Oprócz kilku puemawe nauki poulćrał w domu rodZIcielskim, tów, mający\.'h za treść czasy wojen krzynastęplie oddally był do bazylijalJów w iowych, zacbowanych w rękoi'isie, jak
Di'ohubycz~, a późnioJ do szkoły w Tarno- "Hycel'z czarny", "h.odrus" I t d.. pozopolu, lJo CLcm przoniósł się do wszf'chni- stawi~ przekład dwunastu "Od" Horacego.
cy ]wowEklej, którą też wkrótce ukońl'z) 1'.
Ukoło 1'. 1l:i06 napisał "Historyj!~ Ga~)o~~iąwszy .szlachetną llJy~l służ~ula. k~a'l liCYI Cl "lecz nigdy uie .ogłoSlł jej d~u,kie~,
JOWI, wstąpIł do słUŻb>, \ l~duwcJ, kto!'!}, U" aitlJąc, że Uje stOI na wyliukoflCI dZ1- miesi~cy r. b.

•

,,8. Stanisław,

biskup krakowski". Tu on wyst~puje przeciwko tym historykom, którzy chcieli po~
dać w wątpliwość zasługi i cnotę Ś, Stanisława Szczepanowskiego, i wyszedł z
walki zwycięzko.
Inne drobniejsze monografije Dzieduszyckiego ukazaJy si~ w różnych pismach
CZiH:iowych. "VI' ac.law HieroniJll SIerakowski', "WspolulIienie o Józefie Duninie
Borkowsl;im', IlU samobójstwJe", "Opinija publiczna", "Szach.r w Polsce", "Rzut
oka na stan obyczajowy Polski w XVllI
wieku", "Pojedynki", ,,0 starostach spiSkll'b", ,,0 Andrzeju Poniatowskim".
Lwowski "Przewodnik llaukowy i literacki'! w zelizytach z trzech os~atoich
podał

atudyjuJll P1lcbo1q.

-
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tego też gorą~o pragnę, aby rycina, sci i rozmaitych warstw społeczeństwa,
wraz 1. tym listem, w Tygodniku UliejBce należeć pragn~ło. Przy wzniesieniu toastu
na c:l.eść poety, skromny nasz lirnik wio·
znalazła.
Łączę wyraz szczerego poważania i bra- skowy, z niekłamanI!! wdzięcznością i rozterskie pozdrowienie.
rzewnieniem, przemówił następującymi
L\.rys(lfn 08t1'OW.~ki.

*
* Ilustrowanym
* znajdujemy
W Tygodniku
pi~kny artykuł d·ra Jana Pileckiego. o leczuiczej miejscowości, IV guberni i i powiecie grodzieńskim-o Druskienikach. Z artykułu tego niektóre ciekawe szczegóły

przytaczamy.
Dru3kieniki przed laty czterdziestu, były
małą wioską zaledwie, dzisiaj zaś SI}
miasteczkiem porządnem, składającem si~
z 300 domów. Na wody druskienickie,
jftko na środek lekarski, zwrócił uwa~ę
wydział lekarski uniwersytetu wileńskie
go dopiero w r. 18:.!9, W r. 1837, przy
pomocy rqdu, zbudowano zakład wód
miueralnych. Do ozdobienia i upiększenia
zakładu przyczynili sj~ magnaci lItewscy,
jako to: książęta: Czetwertyński, Lubecki, Ogiński. ors? panowie: Lachnicki,
Hłasko, Borzęcki, Kiersnowski, Siwicki,
którzy własnym kosztem pobudowali domy, resursę, teatr i botele. Gdy publiczność coraz to tłumniej zbierać się poczę
ła,
wybudowano obszerny foksui z galeryjami krytemi, salami koncertowemi, bihlijoteką, czytelnią, restauracyją, bilardem i
t. d, Z czasem lIczba o~ób przybywają
cych, coraz bardziej wzrastała; najwięcej
zbierano się z gubernij litewskich, Białej-Rusi, Podola, Wołynia, Ukrainy. Spotykano tu wielu znakomitych lekarzy,
profesorów b. uniwersytetu wileńskiego,
a bawiący w r. 1847 w Druskienikach nasz
J. l. Kraszewski, dziełkiem swojem p. t.
"Dl'uskieniki", s~,kic litel'aC'ko-lekarski, przeważnie się przycz)uił do rozpowszechnienia po całym kraju wiadomości potrzebnych o Druskienikach. Od r. 1844-1847
wychodzIło w Druskienikacb pismo .Oudyna druskienitkiC'h źl'ódpł", po~hnęcone
medycynie, hli;toryi, poezyi, a nawet betletrystyce. Teodor Narbutt, autor dwu naatotomo'-ćj hiatorYl Litwy. wydanej Vi
Willlle, często prz~bywał w lJrulSkleni·
kach i należuł do wydawnictwa "OndycJY".
StanisJ'aw MODluszko niejedno lato spędził
w h~j miejscowości, zawsze ze ('zcią I miłością witany przez rodaków i czerpillic
natchnienie do cuduych swoich melodyj.
W. Syrokomla CZ~8tO udwiedzał Druskieniki, a każda bytnofć jegu bywała powodem rozmaitego rudzaju owacyj. Na pierwszą bytność ~Fokomli w r. 1861, wysta"iono na scenie teatru druskienicJ..iE1iW
jeden z najpiękniejszych jego ~twcrów
dramatycznych "Kacper Kar hńskl". Dramat wywołał (gromne wrażenie, autora
zasypano I(wiatami.
, Ostatnią bytność Syrokomli w r. 1861,
zebrane u wód towarzystwo, starRło się
uczcić składkowym obJadem, do którego
wieje bardiw olób rozmaitych liarc'dowo-

bicia si<l na dnie mie;scowego potoku, drzew.),

albo też ciśnięte w IRS przeciwlegty, wielkie
sosny jak wQ;tł~ trawę śCHlają. Jeden z
tych olbrzymó\\ o ma.lo nas nie zaczepił,
lecz w podskoku uavotkał wyJlif\słą sosnę,
słowy:
która nie wywróconą, uie zgruchotauą, a
Dobroć waszl\ przyjmuję, choć niezasłużenie,
wyrzuconą w gór~ została. Pień i wierzI tysiąc rzewnych uczuć w mej duszy się cieśni, cbołek z gałęziami zniknęły w powietrzu
Nie mnie się przynaleiy to chlubne uczczenie,
na podobieństwo fajerwerku. Bryły dwóch
Lecz sprawie kt6rej służę, ale polskiej pieśni.
spadających odłamów, które się spotka.ły
Jam niegodzien kaplaństwa tej wielkiej świętości, w drodze, przelatywały uad Das~ym i głoChoć się pieśń niedolężna z mej piersi wylaIa,
. k't b
T
Jcszczem cahiJ nie zdoI al wyśpiewać miłości,
wami, jak Jas 'o ki urzą porwane.
uż
Jak1\ ku wam i Litwie serce moje pala
obok nicb, nieregularne zastępy mni ej·
Przyjmuję waszl\ dobroć, jak bratni1\ zachętę,
szych kamieni, w szalonym biegu walcqJako dług, który wrócić winienem mej ziemi,
ły trzaskiem i szybkością z poważniejszyBogdajbym godnie spelni! posłannictwo święte,
mi swymi towarzyszami. W śród tego I:haI zrówna! me zaslugi z pochwaly waszemi.
OSU, drobne krzemienie toczą się w gwatPieśni, które mam w myśli i sercu zasnute,
bryJestto
hymn do śpiewania we WSpÓlllĆj świątyni, townych podskvkach po wiAkszycll
~
Ja jedno tylko śpiewam, choć na różną nutę:
łach, nakotiiec chmury zbitego pyłu, porNiech żyje llasza Litwa, niech iyj1\ Litwini.
wane powszechną burzą, przelatują w
Utalentowany nasz podróżopisarz i le- l'ozmaitej nad ziemią wysokości, jak jakarz Teodor Tripplin, niejednokrotnie od- kie przedpotopowe monstra.
wicdzał Druskieniki i opisywał je nawet
Wobec tego bezprzykbdnego w dziopod względem lekarskim, historycznym idzinie iwiata geologicznego faktu. uczeni
statystycznym. Ostatnimi laty odwiedzali francuscy zadają sobie pytanie, jaka moDmskieniki profesorowie uniwers) tetów: że być przyczyua tego pot~żnego zjawiska'ł
potersburgskiego, charkowskiego, kazańi'lisak,
skiego i warszawskiego, b. profesor HirBzfeld. profesorowie: Holewiński, Brodow__E
ski, GirBztowtj z literatów i artystów: pani Orzeszkowa, p. I\ątski i inui.
~

Notatki bibhiograficzne.
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W tych :dniach opuścił prasę w dwóch
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szych księgarniach.
szeregiem mDlej wlę~eJ WI ocznyc znaków, i ostatecznie masa odrywała się i z
piorunującym trzasku'm odrazu upadała.
Kalendarz Rodzinny na rok 1878 wyszedł
Tu zUJlełme inny fenomen si~ przedsta- z druku- skład główny W księgarni Gewia. Od dwud;':lestu przesz40 dni, bez- bethnera i W olta w Warszawie - cella
przestannie dniem i nocą, zawala się i kop. 15, str. 192 i ogłoszeń str. 16, zarozpada góra, znl'Zu{'a~ąc dojmę rozbiteml wiera następujące artykuły, prócz zwy·
bryłami, zagłuszając ,""szeJki halas Clą- klej części kalendarzowej: poezyje: W 8Zęgłym polężnym grzmotem I zasypując da-I dzie jest dobrze, lepiej między swymi.
lekie paestrzeme g~stemi chmmaml żół- Nadzieja z Bzy ller'a. Zmrok. Łza z Moor'a,
tego pyłu.
Rozstanie. }{się~yc. Czeczeniec z .Puszki·
P. L. Berard, członek klubu Alp fran- na, Pi.el~rzym. Swię ty Bazylij ]J1'OZą: ~ar·
cuskicb, świadek tego niesłychanego zja- cyza ZmlChowska (z drzew.). August, JewiskIi, napisał sprawozdaUle do liuryjera ske (z drzew). ,h.r;vawa uczta-po,;la~tAlvejsklego, którego uslęp powt~l"ZI!Dly: ka . . Wspomme~la Kauk~zu z ~arllllsk!eBryły,okolo 40 metrów szdclennych ob· go. Strony l'odzlUne- IizklCe Oplso,we. Kil.'
j~tości, odrywaJą się bell widocznych wa (z drze,w,). Hodowla kroh~?w (z ,3
przyczyn i jakby rzucane siłlłjakiE'go pod- ~rz;w,). ł.'lIęso (z 3, drzew) Kolej ,NadwIzierulltgo gellljusza, przeskakując po slanska. Nlesłuszme przesladow~m. G:a~
500 metrów, pnebywają w 30 mlllutsch d~chrony. Medycyna lud~wa., ~ lad~,mosc~
około 1800 metrów przestrzeni, dla roz- uzyteczne z "GoSPOdYOl wleJskteJ (z {)

*
*
Powszechny pisze:

giczne Dzieduszyckiego p. t. "Nieprzeli- powodów, co najHiższe, poczytują za przyczeni"
którego treść i niektóre ust~py CZyll~. Pozory biorlli za. istotę rzeczy, nie
przyto~zymy, aby dać poznać czytelmkom wchudząc w rdzeń tychże, z dwóch środ
sposób jego pisania.
ków nie wybiof!\ lepszego, z dwojga złeAutor w dziełku tem, jak sam powia- go, tego co mniejsze. Głupiec twony soda, post'.nowił (Jrzedstawić dyjaguoz~ głup- bie zwykle pewien "modus vivendi", czyli
stwa i w prze-prowadzemu swej myśli, tryb mówienia, zachowywania się· Niepo·
autoro' w dzieł lekarskich co spo1i~ bywa jego zarozumiałość i upór,
na śl a d uje
'kt'"
"Kl'
t d' .
kresląc charakter jakiejŚ choroby Da po~- , ory ~a za eneqpJ!!:. .....,IC r?, meJszego,
stawie tysiącznych obserwacyj, OPISUJą J~~ prze~onać go l z bł~d~eJ .na dobrą
właściwe jej znamiona, odróżniające si~ !iklerOWac drog~. Głupcy ~zuJł} ,lllstynkto,
h Nie przedstawia on wizerun- wny wstr~t do rozumnych, lubIą nawet z
' 'h azy d'
, ' k
' ł h' d
okud mnyc.
tego lub owego głupca, ale zbiór ry- nIC
ZlC, Ja o z zar~zumla ye l umsów ich cechujących najczęściej, i powia- nY,ch" chc,cyth" wodZIe Ich na pas~ach.
.
. k rozmaite S" stopnie rozum- Głupiec na)rychleJ przekona głupca l do
da, ze
Ja..
tk'
kł"
nych tak też i odwrotnie są liczne szcze- WSZyB lego s om.
ble, '~a których stojl} coraz niżej głowy
Na8t~pn,e przytacza autor zdanie o poograOlczone.
lakach niejakiego włocha Gwagnin'a, znaAutor przyznaje prl\wdę t~go j~sz,cze n~go historyka" bawiącego u nas .w XVI
rzym~kit'go twierdzenia, że "mkt nIe Jest Wieku, który lnOWI: "Polacy sklonm do uzawsze młldrym". Bo moze przyjść na niesień, przekonanie rozumu slabieJ dzianajrozumniejszego, nawet na genijusza, Ja na ich ~oJ~, niż, zapał, który pr~dko
taka chwili. kiedy pod wpływem UDleSIe , ostyga. Nlewytrwah w pracach rozumu,
nia lub j~kich innych okohczności, po- do długiego n"mysJ'u, do zimnej rozumu
wie lub uczyni coś takiego, co nie wy- rachuby, wstr~t jakiś czują". lJzieduszytrzyma krytyki, Jecz nie wypływa z tego, cki uważa, że ten sąd cudzoziemca jest
aby "każdy czJowiek wz~ął okru8zyD~ najogl~dniejszy .i llajvrzychyln~ejszy, Jaki
głupstwa w udziale", to Jt'st wrodzoną ~ożna wydac l t~raz o n~szem Ui:!pOSOskłonność do czynów z rozumem lllezgo- bienIU. .PrzedstaWIWSZY ogolull cLaraktednycb.
,
r~Bty:k~ glupstwa" autor, dla uspraw16dliDalej autor przedstaWIa cbal'aktel'ysty- WleDła swych zdan, wytyka rOZill,~lte Wakę gl"upców, mówią{':
, d y Das~ego bpO~eCZe?stw~. ~owiada, że
"Nie umie.ją. oni zwykle rozeznac przy- n~e zdaje, mu . Slę, ;-:elJy lI;t!llał kiedy kO,Iczyn i nie zadają s?bi~ ,trudu w ich do· w~flk,~~rod wI~ceJ ~ekkomy8lny. NIgdZIe
~hodzeniu, nie OdrgżDl&Ją puyczyn od więceJ Jak u nae Ule powodowano Sl~ Z&-

r.

sadą ,.jakoś to b~dzie!"

żyjąc z dnia na
bez wszelkiej troskI o przyszłość.
Wytrwałość należy do rladkich zjawisk
a łatwowier~ość, nie zastanawiająca się nad
przyczynaml l powodami góruje. "Skoro
ktoś traii. do naszego uczucia i wyobraźni
s~oro połechta nasze skłonności' i ży()ze~
Dl~~ damy wlar~ neczy naj niepodobniejszeJ do prawdy, owszem i wr~c;/; niemożliwej. L'lda obietnica bywa pewności~,
Nastrojona wyoorażnia. buduje zamki na
lodZIe i sprzedaje skórę niedźwiedzia,
który siedzi jeszcze w lesie. NienasycoDa
Jest u nas żłtdza Raśladownictwa i zamIłowanie nowości. KIedy inne narody eywihzowa.ne. przyswajające sobie cokolwiek
uznając co dobre i użyteczne, pozostały ~
gruncie zawsze sobą i rodzimych cech nie
zatarły,-my przeCiwnie, chwytając każdą
z nowości i naśladując bez wyboru i rozwagi, przyswajahśmy scbie kolejno od
niemców, włochów, francuzów, wyrażenia,
ubiory i fahzywe zasady, bł~due nauki,
wady i śmieszno~ci, co słusznie i uie bez
podstawy podyktowało Słowackiemu ten
bolesny wiersz: "Małpą narodów Jesteś i

dzieB,

marki.

Rozmaitości. Myśli i
Ogłoszenia.

zdania. Jar-

--Księgarnia w Warszawid, w domu niegdyś Grodzickiego przy u. Krakowskie
Przedmieście"
dawniej pod firmą p. Mi-

chała GHicksberg'a przez lat wiele istnie-

jąca,

a na5tępnie czas jakiś przez pp. Stopla i ~tana prowadzona, przeszła w bieżącym miesiącu na własność pp. A. B.
Boguckich i pod firmą A. B. Bogucki na
ł
ł '
nowo urządzoną zosta a. Jeden z w aSClcieli, p. Adolf Bogucki, znany jest w kraju, a stąd i na.slej publiczności, z czyn·
nego popierania flprawy jedwabnictwa.
przez mie wane w różnych miejscowościach
odczyty i wydane w tym przedmiocie
1'Q
y Jako za mI'łowany przy t'em mu ,z praw .
zyk i kompozytor pieśni, na tle narodo·
wem osnutych, skorzysta bezwą,tpienia li;
obecnie zajętego stanowiska, dla wzboga.cenia za.sobu utworów naszych, nowemi
kompozycyjami, którym, jak to z poprzed~ch widzimy, udatny wdzięk melodyi i
miła, bo rodzima nuta, zapewniają szerokie rozpowszechnienie. W wydawnictwie
tęż innych, jakiegokolwiek rozmiarn dZld
muzycznych, wyrobiona. znajomość rzeczy
nakładcy, niemałem będzie zapewnieniem
odpowiedniego i tl'Gskliwego wyboru. Doti\d wszystkie nuty, z małym nader wyjątkiem, przychodzą do nas z zag'ranicy,
nakłady nawet naszych wydawców tam
się odbijają,- pp. Boguccy, o ile wiemy,
z zamiarem rozszerzenia wydawnictw muzyczvych, łaczą myśl wykonywania ich
w Warsza~ie, co niemałą będzie młodeJ'
firmy zasługIł.
W zakresie znów czvsto księgarskim,
J
zamierzają pp. Boguccy wydawać katalo,,', który dla publiczności, oddaloneJ'
o
zwłaszcza od Warszawy, rodzaj' pewnego
pomdnika będzie móg'{ zastąpić. W tym
cf'lu Za!1rOSZOno do każdego z działów wiedzy odd7.ielnych sprawozdawców, ze wspólneJ' pracy których utworzvJ się całość,
przedstawiająca cz.v, t.elnikom, nietylko ścisle wykazy wszystkich prac ukazujących
się w druku we wszystkich kierunkach
I1miejęlucści, ale zarl4zem, gdzie tego zajdzie potrzeb:l., i !Ścisły wy<Jiąg' treści z sumienną połączony oceną. By zaś katalog
podobny zupełnie uczynić użytecznem i
pewnem źródłem, na Uórem, zajmu;' ący
się bliżej ogółem piśmiennictwa. naslego
lub szczegółową ja.ką prac'l, polegaćby mogli, obejmie on i wstecz epokę pl'zynajmniej dziesięcioletnią. Kto kiadykol wiek
zajmował się jaką pracą umysłową, lub
potrzebował odszukać jakiego, choć nie.
zbyt dawnego wydania, ten ł'atwo oceni,
jak doniosłe podobne wydawnictwo oddać
moze usługi, stanowiąc zarazem, przy systematycznem prowadzeniu, cenny nader
materyjal biblijograficzny.
Uznanie też szczere z powyższych powodów dla zamiarów pp. B oguckioh , jest
przyczJ:nąJ która nas skłania do gorącego
zalecema czytelnikom naszym tej n.owej
sfer spoleczeństwa, przy wielkiej nauce
i znakomitej pamięci.
Dzieduszfcki próbował swego pióra nawet w komedyi: jedną Z nich przedstawiono na scenie teatru lwowskiego.
Oprócz zaj~ć biurowych, pejni! jeszcze
bardzo wiele obowiązJlów. W 1855 r. uczył jętyka polskiego arcyksi~cia Karola.
W l856 r. urządzil pierwszy w Galicyi
zakład karno-poprawczy dla występnych
kobH3t prz\ kośc'iele Maryi Magdaleny we
Lwowie, \V 1857 r. powierzono mu zarząd zakładu imienia OssolIń;:,kicb. N a
tćm staoowisku wyświadczył krajowi wielkie USłUgl przez wzorowe uporządkowa
Dle zakładu i licwe wydawnictwa.
W dlliu 22 kwietnia r. b. zakońc~ył
żyCIe wielki ten pracownik.
Na pcgl'zrbiejego duchowieństwo wszystkieh cbrześcjjań~kicb wyznań pop!'zedzało niezliczone tłumy. Kai.dy z obecnych
na długo zapewne zachowa pacnięć tego
obrz~du.

Maurycy hl', Dzieduszycki, w całej swo-

dZIałalności, odznaczał się głęboką r~
lJgijnoś c ią. Nie była to jednak owa. relipapugą".
gljOl'ŚĆ kosmopolity\!zna, która nie umie
Po takiej charakterystyce, autor przy· po,lączyć miłotici Buga z mi.łością rodzintacza rÓine rc.dzaje głuptów, dzieląc il'll nego kraJU. Sila w,ili, żelazna praca, zana rozmaJte odcielJla. Brak miejsca lIle pał i dok.ladno~Ć w jej wykonaniU, a przy-

jf-j

dozwala. nam przytoC'zyć bardzo wieJu tern niez.lonll1ł1 prawvść charakteru, zna-'
trafuych i głęb(·ko psychologicznych spu- mionowały \\ ybltnie tego nieod\i,ałowr.ne~
go męża.
strzeżeń, znlllIlionująly(,h nadzw,}'cZflj bystry umy~ł autora, Jego gruntowne obs,
zllłlJmieule Sl~ z illd.fwiduami wszelkich

-

4

firmy, zamierzają.cój rozwijać sw~ dzia.łal· fabryki, tak z furmanek konnych, jak i
»0'6 z pra wdzi wym dla ogółu pożytkiem_ wagonów, za nader niewielkie, dla wła·
ścicieli nic prawie nieznaczące wynagrodzenie, t. j, za ułamkowy procent, samym
Redaktor i wydawca A. Porcbski. prodnktem uiszcza.ny.
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Bartnik (Lwów) Nr. 16. . Wyrób ula sło
mianego (ks. P Bażański). Uwagi nad odgradzaniem matek (J. SalOieki). Wybór dla nas odpowiednich gatonków owoców. Roboty pasiecznicze i 0groduicze w m-cu sIerpnIU. Wystawa krajowa
Ruch stowarzyszeń. Ogłoszenia.
Bleslada Litel'acka Nr. 86. - Z tygodnia. Jan Krystya Anderson (z drzew.). Slomiana wdowa-fraiz. dram. J. 1. Kraszewskiego. Latawica (M. Batucki). Nad strumykiem (drzewor.).
Kobieta na urzędzi~ - powieść. Kanał w Dclit
(drzew). Wspomnienie historyczne. Kronika polityczna. Okru~zyny. Pytanie. Odpowiedź. Zadanie
szachowe. Rebus.
Gaaeta Lekarska Nr. 8.- Atetoza (podal
M. Mendelsohn). O ~naczeniu okostnej (dr.
lVI. Strawińskt). Korespondencyja z l.omży (A.
Budził/ski wct. gub) . Kronika. zagraniczna. Wiadomości bieżl\ce. W Dodftlku; Choroby z zaburzeń w odżywianiu ark. 22, ~3, 24 i 25.
Gazeta Przemysło",o .. ll~enlieśl.
nh· •• Nr. 83. - Ekonomija polityczDa. Przemysł gub. kaliskiej w r. 1876. Wiadomości techniczne. Rozmaitości. Ogloszenia.
Gazeta Ilohlicza Nr. 34. - Sprawozdanie ze zjazdu ziemian p-tu janowskieg o [dr. T. Kowalski). U nawozach sztucznych i naturalnych
(Al. Kohn). Uwagi nad szkolami rolniczemi.
GoalJodynł '''ieJs .. a lir. 16. Ogrodniczki. Tuczenie kur przymusovte (z drzew.).
Przechowywanie i zbiór owoców (z drzew.). Nieśmiertelniki (z drzew.).
Wina owocowe (z drzew.).
Konfitury z truskawek lub poziomek. Suszone owoce pudełkowe. Powidła z ma, chwi. Konserwowanie mleka. Chleb z wyrosłego ziarna. Ugloszenia.
kolce Nr. 33. - Na czasi e (Fan ta zy). Róża
i pokrzywa- bajka. Bicze z piasku i konkurencyja.
(MIlrek z piektu). Pod sekretem. Pól dnia w ży
ciu modnych małżunków (Ypsyto1l). Depesze. Rozmaitości. Jł,' cłn)': Bl\ki i zające. Na wschodacb
Ml\dra majstrowa. Cie c hocio~k, ProwincyJonalni

dr:

oGŁ OSZENlA.
Syndycy tymczasowi upadlości Domu
handLowego pod firmą "Jablkowskz~
Radoliński, Skupieński i Spółka".
Niniejszem, z mocy art 502 kodeksu
handlowego, wzywają wierzycieli i wszystkich, jakie bądź prawa do majątków upadłego Domu handlowego pod firmą
.Jabłkowski. Rad('liński, Skupieński i Spół
ka", mających. aby w dniach, począwszy
od 18 (30) sierpnia, do 1 \ 13) września
1877 r. od god:l;iny lO-ej rano, do 2-~j
popołudniu, sami osobiście lub przez prawnie umocowanych, w mles-"kaniu b. kantoru domu handloweg" przy u. Józefina
Nr, 5G3 w Kaliszu E'gl.ystująeego, stawilI
si~ i dowody u~prawiedliwiające ich pretensyje, za pokwitowaniem, W-mu sędzie 
mu komisarzowi, we wskazanym wyżej
czasie w kantorze obecnemu, złożyli, a
to celem dopełnienia weryfikacyi prawerp
wart. 501 do 513 kod. hlln31., post:lnowionej. Nieuczynienie zadosyć niniejszemu wezwaniu, skutkuje zastosowanie art,
510 kod. handJ.
Kalisz d. 28 czerwca (lO lipca) 1877 r.

Grodziecki,

Czyński~

Wize.

;g;

l'rzed s ześciu tygodniami zaginęła
' . w dominijuUl Rokszyce Slili ... maś ci CZartl ej pudpalana, ktoby posia:
dał wiadomo~ć o zgubie, raczy, je ż ,
finansiści.
lUueha Nr. 34.- Panna Syrwid. Z moty- li tego wymagać będlie, za stosownelll wynawów ludowych. Po,ied,enio ~erkurcgo. WIado- grodzeniem, takową do wymieniollcgo dominijum
zwroci ć.
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mości bieżące. NierówI,e prawa. \\ zór stylu. Dla
czego. BJl:IIIJ: Debiut p. E. Syrwidziaoki. Sylwetki. (Drubnych Lycin 5) Rebus.
~lwa zeszyt 64 - ~Iów kilka z powodu pro ·
jektów banku hypotecznego (A. G.). Ksią io nrilIacier'ski (K. Watlszewski). Gmiua w obecnym i
możliwym ustroju (ił. Wierci/iski). Kronika przvroJnicza i przemysłowa (Br. A.bukallOtcz·cZ). Wydziedziczone - powielić SeU'era. Cud ' o~ielLcy IV
Warszawie-s7.kic historyczny. List UssoliiI:;kicgo
do Czac.kiego (Kt. KU1lteckz). Nowości literackie.
Sprostowanie.
pGd kiernnkiem artystyczllym
'fJ' ... od .. iI~ Bolnicz,· 11'. 33. - Osuszenie pól przez rowy i dreny. Zjtlzd w Dublanach.
Najważniejsze błędy. Jeszcze w sprawie towarzyw Warszawie
stwa mehJoracyjllego. Wiadomo ś d krajowe. Rozmaitości.
Uglo,zeula handlowe. 4Jdehle ... : MI- przy u. Krakowskie-Przedmi eś cie Kr. 36 wprost
Saskiego Placu,
lijony ginl\ce w gospodarstwitl rolllem.
Zoraa Nr. 016.- Ewallgielija. Ulepszon e na- poleca swój wielki wybór fortcpian ów kraiowych
rzędLia i maszyny rolnicze dla wjośdan. Zły ro- i zagranicznych,
oraz pianin i -orguc-melndykozum. Oświata ludowa. Zamiana-powiastka. List nów, z pierwszorzędny ch fabryk pochodzl\cych,
z salldomierskiego Rady pożytcczne .
po cellach stałych, umiarkowanych. Tamie są do
wyuajęcia fortepiauy i pianiua.
~ Cenniki otr z yma ć można w księgarni L
Ghodżki w Petrokowie.

SKLAD lfOR'l'EP1ANOW
krajowych i zagranicznych

Gebethnera i \V olifu
P. FELIKSIl GEBETHNERA

Lekcyje rysunków, ktoby sobie życzył
pobierll.c na godziny oddzielne lub wtipól.nie, po killiu uczniów lub uczennic razem, raczy się zgłosić do nauczyciela rysuuków miejscowej sześcioklasowej szkoły realnej.
Kobieta w starszym wieku, pragnie znaleźć pomieszkanie i slół :za Udzielanie ję
!tyka. francuzkiego, innych początkowych
nauk i muzyki. Wiadomość powziąć można w redakcyi Tygodnia.
Obłąkana kobieta, mieszkanka wsi Żero
nie w gm. Grabica, w d. 11 b. m. wyszła z domu i dotąd, mimo poszukiwań,
odnalezioną nie zost!\ła. W idziano ją w okoliCach ::;z}dłowa, Ohynowa, Drużbic i
Wadlewa. Lat ma około 35-oczy niebieskie-włosy czarne-wzrostu średniego
na. pra.wem ramieniu znak pv sparzeni.uprawe ucho przYl'ośnięle. Ubrana była w
spódnicę wełnianą czerwonawą z takimże
stanikiem - na głowie miała starą małą
chust~czkę. Miewa napady konwulsyj i po
nich traCl przytomność, nie czyniąc wszakże krzywdy nikomu.
Ktoby o kobiecie
tej miał jakąkolwiek wiadomo~ć, niech
raczy dać znać do włościanina. Kudry w
Zeroniach w gm. Grabica.
Oddawanie ziemniaków do fabryki syropu, niejednemu z właścicieli ziemskich,
wysyłających zwłaszcza produkt swój kolęj~, lllemalo przyczynia trudności, a czę·
sto naraża na wysyłanie oddzielnych dozorców lub odbywanie osobistych podró. ~ JestdosprzedalljaD"'1·.~~
ży. Ohca,cym ttlgo uniknąć, mieszkaniec o
~
perski, dJugi lokci 9}, szerokJ
Iokci 4, i dwa Ll·~'l'a;i\. duobecnie stały m. .l:'etrokowa, Nassalski (w
że w mahoniowych ramach. -- Obejrzeć można w
domu W. l\.amocklego przy Alei), pl'OpO- micszkaniu
L. Uhodźki w domu p. Eergeman 'Ia
nuje zajęcie się oddawaniem ziemniaków do przy U. Petersburgskiej (KaIishiej).
(3- 3)
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jewskim
(Nowy
Rynnk)
w m. Petrokowie
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p. Kinowej,
poleca
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i WW. Parom.
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~IAPY 'l'El'fllU \VOJNY
do nabycia

W księgarni

L.

Niżej podpisany ma zaszczyt
zawiadomić Szanowna, Publicz-

li
ność, ii posiada zna~zny vybór G4J'l'O'''WCH 19IEBLI podlug najnowsqch fasonów, a mianowtcie: A'arlllłu ..
ry Iłlacllollio"' e i orzecllune, rypStlm lub adamaszkiem pokryte; - lóż',a, koInody, szal'J, szu
do 1Jrelizny. fImy"·,,lnie,-a także luftterace wlosielIl
lub innymi materyjabrr.i wyścielane i t p.
~ Znajuują się tei gotowe trulnn)'
jUIIIiIII' metalowe i drewniane, obite aksamitem lub lakierowane.
, ,·.,zy."'ko ,JO ee .. ~cłl n""er u.
IUlarko,,'all)'cll.

~~'J~~~~~~

są

fu....,

~ ;::~tf~~~:ha~:w~~r~t~:ar~~ iprbz~ ;r:c~y~tk:~~=
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Chodźki

w Petrokowie.

J. KROTFALD.
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Ii:SIĘG.A.RNIA.,

SKŁAD

NU'I'

i Ekspcdycyja piSIU pel'yjodycznych

LEONARDA CHODŻKI
przy ulicy

"W' PETROKOV'VIE,
Petel'sburgskićj (Kaliskiej), w domu

pod Nr. 216.

---h6~

Zaopatrzona zawsze IV doborowy asortyment Książek rói .. erod'It~J treiel,
~"'Y IIlUZ,'l:ZIJe, IiSiąŻkl !iJzkollle, " 'MzeUue IDo ..loce lIaukowe, jak:
''łzo''J kali .. rafil: ZIIe i .·)'8unko",e, "''''U8J, Hlu·tJ geocr .. Oczne;
lUal.IJ,', Glohusy (gładki e i W) puklo-wklęsle), '1'elhll',J .. , PhUlehU')'Ja i t d.
• ... ", ki Ileth'30ar.iur,lIe. Zajęci .. ł GI'J uI"Jl!oltn"e,-do"tarcza nadto ~'UIZ)'8'_
kie bez ",Ją,ku kliiąiki, IlutJ, ol'az "JteJ " ',Illienlollc cart)'kuł)'
pr/ez Jakic!.olWlekbl\dż h.~ięgarnie, wydawców lub autorów, IV katalogach, prospektach i cn~o
pismach ogłastane.
l'osiada ''''' poi''czftllllę abonl\Dlcntową .k5iąi.ek IIUl8kicll l 'ranl"u8kit-1a i takow,,\ odpuwJedniemi nowościami każdorocznie pomnaża.
l'rzyjmuJc prelJUllleratę La " 'I!IiI','8tkie l-i.n....lel·)Jod)'czue i (;odsienlle,
oraz dziela droa-ą przedpłal)' w luaJu i zagranica, wychodzące.
.

Z".

Oprócz powyiej wys zctególnionycb, K~ięgdrnJa podejmujo si~ sprowadzać na •• ,nó.
",Jenie następujl\c e przedmioty: (jlobusy dla ociemniałych, Ulobnsy szyfrowe, Atlasy wypt1~lo-wJ.lęsle, LUllaryja, Sfel'o-tel!utYJa (wed/u g systemu l'tulemcusza i Kopernika), Rorysontaryja
(l'atka)j hohea.. e)Je ukazó,,' z uzi eJziny: lUhlel·ftlo&li, Geuloail, ~r,· IiI ....
1 .. "I'l\.fia, RuilHlloLna"
ZuulojfU, .4lltl·opoior;li, 'I'eclu.olor;łi i t. d.,
a mIaJlOWICl rl; ZbIOry J\iIncralów, Hud mctah, "rysztalów, labhctl geogoJiczlle; Zielnłkh
f'o w"zechu c, Lebue. ll o~lill truJ:jcych, BuŚJiil s krytopłciowych, Holnicze, Rośliu miododajnych
Aptckars.iej ... b.orYl 1'aSleuUJlów, Urzyb61v trUJących, udcillków różnych gatuuk6w drzewa;
uó:&ue c.· t~ci dała I udzkle~o Jak; Lilowy rozkładalle, Mózg w kmu okazach, Galka
oczua, urgal\ słuchu, :t.~l)y ze ~zczęk.ami, Serce, Płuca, Skóra, Krtan, 'tltawy, Tnlów z zawartościami piersi i brzucha, Typy etllogranc7.11c; wszystko to wyrobione I, la.tJcz .. ie z massy
papierowej; Zbi.or" Korali, MusZli, KOllCh, Jaj pta.:sich; Tablice zwierz~t pożytecznych i
sZkudliwych; Ji. .. Uekcyje owadów i Ich przemlalJj ł'szc~ola i Jej przemysł; Ui4az)' pl'oouk_
łóu I!uron,cla i IJ .. zerftbu,,,,,c'ljak: Luu, Bawcluy, Jedwabiu. ~J..ory, Welny, Papkru, SzUa, Upału i $wiatla, Farblerstwa, Ze/aza; l\ .. rzędziR IlIierldl:ze: Łańcuchy,
KostUry, h.ątvmlary, .Hu~sole, Instrumeuty niwelaCYjne z dYJ0l'tra1lli, libelll\ i latl\, Bussola stolIkcwe, Libelki, Stoiili.l mIernicle; MikIOskopy podrę c zue domowe i nankowe z prepartami do tychże, Latarnie magiczne i kollekcyje obrazków na szkle do tycLże, z Geografii, Etnografii, Zjawisk.
przyrody. Astronomii, ZoulogiI, .l:lotauI!..i, GeologiI i 1; aleoutologii; Aparaty magiczne z dzied;iny
chemii, Lampo"kopy ; (,abillety fizyczn e i chemiczne; Ctemuie optyCZllC; Modele telegrafu elek~
tryczuego I wskazówkowego; l'r7.yrzl\uy gall\auoplastyczne do zlocenia i srebrzeni aj Maszynki
galwanoiudukcyjlle; 1!la~zyJlki eleJ..tryczne, Butelki l~JdejsJ..ie, Elektrofory, Cewki RUDlkorf'a i Rurki lieisler'a, .tvtiy g'alwauiczue Rumhori'a, JJaruela i llwych; Maszyny pllcumatY'JZlle, .Modele 10kOUlOtyw parowych I pneumatycz.IIych; Modelu parostatku, varowcJ sikawki i t. d.; Maszynki gazowa do wZllleca.nia. ognJai lxąuki platyuowe i ryn.i do nich; Kompasy słouecZIle, Jialejd,,"kopy
Tuby akust)czue, fontanny i AkwaryJa pokojowe, Baroskopy, Barometry i Termometry, Perdpektywy, Lu.py, Szkła powlększajl\ce, Szkła palące i t. p.
.

,"''''It,

:\akladem Księgarni wyszly następujl\ce kompozycyje na fortepian, układu Wladysława Roratka;
ł) B I'" ,'0 Ul' .... łtlpp. . . . .
~.; kop.
e, '.ło.e'llle k~,.a'J' \"alc .
. a;ł
"
l Si, do nabycia we ,"szy"tklcl1 kSIęgaruiach krajowych.

Znajdujący się

przy

Księgarni

SKŁA D
P A P I E R U,
przyborów piśmiennych i rysunkowych; wszelkich potrzeb szkolnych,
Towarów galanteryjnych (niektórych) i Zaba·wek dziecinnych.
Posiaua. stale kompletny wybór Papieru kancelaryjnego, Papierów listowych najwyszukańszyeh
gustów 10JpowlCdUlch kopert; różne l'apeteryje i Wyroby papierowej BIbuły bido i kolorowe
do atr:.meutu); Blbulid~ angielską, l'al'ler rysunkowy gładki i kratkowany; Bristole, Kalki plóCIenne i p.l.perowc; Ksil\żkl kupieckie linijowaue, Rejestry gospouarskie i ksil\żki do kOllijowania
h.tów; Kajety szkolue; Lak zwyczajny i różnolwlorow)'i &otl' an'ellt)' najróznorodniejszych gatunków, nazw . i .kolorów; w tej liczbic wyborowe atramcuty do kopiJowania, Atramenty dla techników I rysowUlkow, Atramcnty do znaCZenia bIelizny z odpuwicJllimi przyborami, Atramenty
doJ.nmelJtowe, Atramenty do Piór stalowych (uie pbujl\Ce .takowych), Atramenty IiY1.llpatyczne (Po
napisaniu Ide WIdzialne i Wl>tępując e za ogrzalllem); Tusz frallcuski i chilJski, p/yuuy i w laseczI,ach; Farby do malowania i retuszowania w puuelka ch i pojedyńczo; Węgle, Kredki, Pastele
uumy. elasty czne, Klej plynny do klejenia na zjmlJO pa1>leru, drzewa, 87.k1a, porcelany etc j }'ar.by r6zn.ukolorllwe do stlmplowania i l'uszki z przyborami uo tegoż użytku; l1iseczki do rozrabIallla .farb, l'alcty, l'cndzJ e, 'I'nszowniki, Piunesy, Reisfedl'Y, LIlIije, Ekierki, Cyrkle, GrafijoJlY,
l{~lscelg' l, Maszyuln do temperowallia piór i olówków; Ulówki zwyczajne i mechaniczne, czarne,
koloro\\ e, atramentowe, oraz tak zwane olówki-rewolwery i olówki- kartaczawnice; Osadki, WycICraczkl i l'od,tawki do piór: l'ióra stalowe i gęsie; TabliczkJ i Notatlliki szyfrowej Gryfle, Scyzory ki angielsJ.le, N oiycz.i i lIoże do papieru; l'ieczl\tki metalowe, l'rzy<'islii bibulane, ł'iórniki,
I:'1cs,e papIer, Ekritoary i Kalamarze, w tlij liczbie Ekrito'll'y z ważkami do listów i Kalamarze
mag lCZ 1le (niewyczerpane); Ukulary- konserwy wypukłe i plasliie (RI'l'ohunane przez
Ilłlt'Jl>Il:O"' e&u l>Ipet' ,JaUJltę l"laurób oczllycll " '-1rj0 D-I'a ,łftł!ewjl:Za)ł
taJuc.t liauośuikl (pince-uez), Lo I") lI elbi i perspekt. y wy teatrdne; Lltpy do nasion, plótna i welny
WalkI (lo li~tów, Uwichty, blial'ki ta::'lIl .,,,' e, :11cll'y "kla\lane, Termumetry pokojowe, Akw1il'yja dzieClllU':, ~tcreoskul'), i Obrazki ~lcraosko[Jol\ e, .M.ll.l'O:; ~ OIJl ki, ró2ne zau,,\\" ki dziLcinne;
'ł' je
"'J bor "'lIJUlłlÓ~. tio fotot,Ol'af'iJ, Albumy pamiątkowe: Rumki w5zelkich 1"ormalóW;
metalowe, ak,amItlle, rzezbione, ł'a,se-par tuut do fotografii; Wyroby ,kórzalle galanteryjl'c jaJo.;
l'urtmonetki, pugIlaresy, pOt te-cigares, porte-visites, ~otatlliki, l'8petrie; Ttlkl, Neseserki i t. d;
Wl'""zcie Ubrazy olejile, ()leogra1iJe, ł'otogratije, Obrazki chromolitograticzne, AlbumIki akwarellowo
i t. p.

.k.

drukuje Bilety wizytowe,
i Monograidy na papierze listowym.

Maszyna
oraz

Cyfry

pośpieszna

Adresy,

Tytuły i

,-...--

W drukami F.

Bełcllatowskiego

w Petrokowie.

t. po,

