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czasu jak

życie

spóleczne, a z niem
piśmiennictwo poczęŁo się rozbudzać, spotyka się
w pismach niema,to korespondencyj, najzupeł
niej odpowiadających swojemu celowi:-niestety,
niebra.k jednakże i takich, które bogdajby nigdy
nie widziały świata! WysMane do pism warszawskich listy niezdarne, pod wpływem niechęci, egoizmu brudnego, lub zaściankowycb maŁostek i
dążności
do autorstwa, chociażby w opinii zapiecka własnego, pisane, nietylko, że nie podnoszą znaczenia słowa drukowanego, lecz przeciw
nie, stają się powodem nieraz Emutnych i poniżających objawów.
ł-7 ieJeden
z czytelników przypomni sobie zapewne do jakiego rezultatu doprowadziły zaczepkowe korespondencyje z Kalisza. Gazeta, która
je re,zpoczęla, zapóźno wprawdzie, była jednak
zmuszonl! zamknl!ć ala nich swe bzpaltyj a drugie specyjalne pismo, z powodu tychże samych
waśni, nie zawachało się dać miejsca zbiorowemu
aktowi trzynastu, zasłużenie gdzie indziej potę
pianemu,- aktowi, który był czarną plamą dla
podpisanych, a nie przyczyni wszy się naturalnie
nietylko do wyrolJienia jedności i zgody, ll:'cz
nawet do wyja.~nienia sprawy, wykazał jedynie
tylko, że u nas jesz~ze może mlec mleJsce samowola średniowie..:znych cecbów.
Później s za znowu korespondencyja z tego samego Kalisza doniosla. że 15-tu literatów (sic) kaliskich podzieliło si\j na dwa obozy; czterecb,
tylko czterech "postępowych, ruchliwych" krząta
!;ię
około wydawnictwa "nieśmiertelnego" Kaliazanina, z~ś reszta, "idealiści". do których 110respondent i siebie zalicza w bl'ogosławionem
bezrObociu żywią zacny zallli':lr podkopania tego
"nieśmiertelnego" pi~emk", i urodzenia drugiego,
a ma być mu imię "Prosna". Oby sprosną nie
była i oby się nie r,pełniły s,towa: ,,1'ozdzietilo
siC serce 1ch, teraz poginą". *) Ozy to chęć dobra,
ludzb kieruje autorem wystąpienia przeciwko
tym kilb bezinteresownym pracownikom Kaliazanina, osądzić chyba nietrudno, - samo użycie
wyrazu "nieśmiertelny", dla scharakteryzowania
pisma lat kilka istni€'jącego, dostateczn.ie określa
nastrój Kalebasa kaliskiegoj CCl zaś do pozostałych jedenastu literatów idealnych, bod,~j czy &ię
nie da do nich zastósować ten znany wit'rsz:
,,0 Bunej, du Rund, du bis t niebt gesund".
:N ie podniósł znaczenia korespondencyj prowincyjonalnych i ·ten nieznany lublinianin, który
niemul w karczeruny sposób zdawał sprawę z
odczytu dora. ~agórskiego.
A jakie nieraz utwory posyłano do pism war~
szawskich z lI1nych okolic, wielu zapewne pa') Ostatnie lorespondencyje z Kalisza zaprzeczaj" stanowczo powyższ ej wieści.

~

Cena kwartalna:

~

w Petrokowia w księgarni L. Chodźki kop.;5 ~
w Warszawie w kantorze pism peryjodycznych <
) Winiarskiego - róg Nowego światu i Ordynac- <
~ kiej-z przesyłką pocztową rs. I kop JO.
?
Prenumerować moźua nadto WG wszystkich
~
> księgarniach krajowych.
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Filipa Neryjusza . . .
Boże Ciato. Magdaleny.
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Korespond\lflcyje prowincyjonalne do pism warszawskich.- Wiadomości miejscowe i z okolic. - Korcspondencyje 'l'ygodnia:
OgJoszenia.- Oddnek. Stary kapitan powieść przez E. Kor ...

KORESPO~DE~CYJE ZPUO\ł'll\CYJ
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DIugość dnia g.
Dnia przybyŁo

16 m. 6
g:. 8. m. 31.

Z Majkowa przez A. Przyluskiego.=z

G

mięta,

cborby tylko nie tak dawne. Potrfl:cać
bez ujmy wbsnej godności,
często niepodobnaj wolimy też poprzestać na o
gólnem zestawieniu, jakto w nich, odbywszy poprzednio ceremoniją kadzenia, rzucano się ni
stąd
ni zowąd w cudzej przyłbky na osobistości
znane krajowi, jak przed silnymi do
ziemi padano, jak siJniej~zych z przestrachu
przepraszano, jak do innych, władzy nie mającyth,
z pod masek celowano, j t. p. i t.p.,
słowem
istne sztuki łamane... Najwyraźniej
sprawdzały
się, tu słowa Ogniska. Domowego
(Nr. 30 z r. 1875), które powiada: "Ozasami
bywa nawet, że korespondent gościnnych szpalt
dziennika używa jako broni dla swych prywatnych małostek , jako środka, którym może dokuczyć nie na wistnej sobie osobie, strzelając do niej
~ t a" •
z Za.P10

o nie

szczegółowo

p :szące

Osoby

nas wcale nie obchodZI);: os olHl.
i t. d.... jak
zwykle w spóJ:eczeństwie, {lrzecież i w rodlinie
bywają wyrodki, -a przytoc~yJiśmy te kilka ujemnych prz.vkJ'adów dla tego, żeby, opieraj ą c E i ę
na nich, łatwiej można b.rło wykazać , iż w ystąpienia podobne sprawom prowincyi bynajmni ej
przJsługi, ni też pismom zaszczytu nie przynosz ą .
może być zdrową, chorą, ruzsądną

Zadanie kore~' pondentn. doniosłe,-nie każGly
zatem może mu podobć. Na lzeczy bieżące można patrzeć i nic uie widzieć, lub widzi eć w kolorach zmienionych, niejasnych; gdzie zaś w dodatku braknie zdolności wiązania, kombinowania
zdarzeń, należnej oceny ich znaczenia, a zastępuje je
drobiazgowość osobistości, tam nawet zwyczajne podanie faktów może być wadliwem, szkodliwem.
W mieście niewielkiem lub zakątku jakim,
gdzie niemal wszyscy się znają i gd7.ie bard7.o
wielu na wydatniejszych pozuje,-gdzie w walce
o życie jednostki stykają się częściej i na drodte węższej, wskutek czego do waśni, tragicznych nieraz, materyjału niebraknie, - niestóf;owne i nierozmyślne potrącenie o .iaki fakt lub osobę, natychmiast piszącego i działających uwydatnia; wiemy zaraz kto i w jakim cdu tak a nie
inaczej wystąpił, a nie wszystkim znów i p02walamy sąd o sobie wydawać. Przytem do wyrozumowanego zachowania się wobec obowiązków,
nam jeszcze daleko prywata, wyrafin~wami
prywatll. nas zajada: niez-awslle przeto, czy to
z wzniosłym spokojem, ('Z) też z wyrozumowaną
pobłażliwością jesteśmy wstanie zachować się w
zwykł'ych

życiowych

warunkachj-obowiązkiem

więc

prasy nie rozżarzać skłonne dO zwad i
podejrzliwe usposobienia, a wyrabiać i spajać.
Dalej, w ogniska(·h nawet większycb, ba, może
w całym naszym kraju nie jest jeszcze wyrobiony ten dojrzały pogląd, iż w żywych i żywotnych
spółeczeństwach muszą się spotykać pojęcia różno

rodne,

że

myśleć

i

nie wszyscy jednakowo

podług

działać są obowiązanij słusznie więc

rutyny
wobec

tego dziwaczną i niedołężną 'wydaje się chętka
pierwszego IQPszego pismaka, który ciska. gromy na

niedostępne dlań

zuania i sądy, lub zucbwale 0pinij uje o rzeczach zupełnie obcych dla. siebie?
Jeżeli

przeto rolę sprawozdawcy prZYJmIe nie
wyrobiony, a pierwszy lepszy spajacz
cudzych frazesów, jakaż i komu zeń korzyść?
Przypięcie jednej - drugiej. łatki, lub zanotowanie skandaliku, nie da możności prasie wytworzenia poglądu o stanie i potrzebach tej lub owej
miejscowości, ani też nierozbudzi dodatniego ruchu;
m02e zachęcić dwóch-trzech czytelników pewnego
pokroju, za to odstręczy sPQrą liczbę na stósunki
spółeczne i obowiązki prasy poważniej się zapatrujących. U nas bowiem może wi~cej niż gdziekolwiek ' prasa obowiązana jest racllować się z
każdym swym krokiem,
mając do czynienia ze
znaczną liczbą i takich czytelników, którzy sło
wa odbite przyjmują bez wszelkiej krytyki.
człowiek

Z tych to względów nie zgadzamy się z poglądem Ogniska Domowego, tylko w punkcie usuwaj ącym od redakcyj wszelką odpowiedzialność za
ni ewłaściwość korespondencyj. Przeciwnie, bylibyśmy zdania,
aby redakcyje runiej korzystały
z sążnistych bezplatnych bazgranin, lecz żeby
wi ęc ej
zwrócil'y uwagi na to, z kim mają do
czynienia. W kraju nieobszernym uzupełnienie
tego warunku nie może być trudnem, a ze
wszech względów jest koniecznem; w miastach
większych, przynajmniej gdzie są bzkoły i pewien
ruch umysłowy, nie zabraknie ludzi sumiennych i zdclnych, gotowych odpowiedzieć na
wszelkie wezwania, gdy te byt spółeczny mają na
celu. - Przy zachowaniu ostrożności, uniknę
łoby
si ę
może niejednej zv. ady,
niejednego
wybryku dzikiego, z takich przynajmnipj, iakieśmy zaznaczyli na wstępie, a prasa. wywierałaby
wpływ więcej dodatni, llarmonij ny, jak się to
jej z natury rzeczy należy. Śmiesznćm zapewne
byłoby wymaganie nieomylności w zdaniach, są
dach i poglądach, w ocenie życia potocznegoj
o takich zachciankach nie marzymy; w iflteresie prowincyi żą d amy tylko, aby sprawozdawcami byli ludzie mający prawo i mogący sądzić,
ludzie wytrawni i sumienni - ludzie, dla których
jedna siła dowodu bywa dostateczną, - ludzie
zdolni się wzmesc po nad wszelkie materyjalne widoki, po nad wszelkie podszepty i namowy, ludzie, którzy nawet "w ubJiżfllliach widzą upadek moralny ubliżających" (Seneka). Nie IDamy jednak zamiaru uwydatniać tu tej myśli, że strony ujemne za kulisaoll winny pozostać- bynajmniej, takt
i rozsądek znajdzie miarę we wllzystkiem, czego
dowodzi bardzo wiele korespondencyj, rozrzuconych po rozmaitych pismach, - idzie nam tylko o
to, żeby kąkol był usunięty, o baczność prosimy, a prosimy ze względu na wspólne nasze
dobro,-i żądamy, aby nas tylko tak a nie inaczej zrozumiano.

..
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WIADOMOŚCI MIEJSCOWE I Z OKOLIC.
=
=

Na

członka

Towarzystwa osad rolnych za-

pis~.ł się p. Władysław Zaleski.
rzył

Od d~óch tygodni p.. Grzegórz Auge otwopracownię fotografiezną w domu Banaszkie-

wicza przy ulicy Petersburgllkiej (KalisKi{>j). Nadzwyczaj przystępne ceny, jakia za swe produkc)'je
ogłoSił p. Auge, gdy im zwJ'asZCl!l. stale towarzyS7,YĆ będzie staranne wykończenie, powinny mu
przyspol':łyć niemało zaj~cia.

= D. 8 b. m. WJe,zorem pojawiły si~ po raz
pierwszy chrabąszcze, w mieście jednak tylko i to
w bardzo znacznej ilości-w okolicy nie spostrzegano ich wcale. Łatwo się to tłomaczy wielką liczbą drzew kasztanowych w ogrodach miejskich,
gdzie nadto i inne drzewa więcej już sa, rozwinię
te jak na wsi. Panujący od owego ciepłego wieczoru (+10°) wiatr i zimno powstrzymały trocb9
s1.kodllików, rozpoczną lIa nowo jednak i przybędzie ich, wedfug danych z doświadczenia, tak
wiele, że jeśli włkściciele drzew owocowych energicznie, jakto gdzie indziej nawet obowiązkowo
ma miejsce, nie wy!ltąpi;~ przfi'ciw tej klęsce, t~ w
1'. b. drzewa, a przeJ; dwa następne lat.a pola I ogrody nieobliczone poniosą straty.
= Kantor domu komisowego i agentury ubezpieczeń Edmunda Tchórzewskiego przeniesiony został do domu p. Michaleckieg'o przy ulicy PeterSburgskiej (Kaliskiej).
KONCERTY. Wubiegłym tygodniu odbyły się
tu dwa koncert.y. Pierwszy 9 b· m. przejeżdzaja,
cej kapeli czesk irj na dętych i'nstrumentach w
ogrodt;ie po bel nardyńskim - dzięki pięknej pogodzie i nizkiej, jak u nas, cenie wpjscia do ogro,lu
dość licznych przywabił słuchaezów-Drugi zaś
12 b. m. w miejscowym teatrle wyłączme wokaln'i pani Delld.-Rokka i p. Borelli'ego nader
mt1./Ćm cieszy,ł się powodleniem, stwierdzaj'lc w tym
względzie pl'7,ysłowie- wed]€) stawu grobla.
'
WYPADKI. Dnia 10 b. m. o god. 12-ej w nocy, w mIeście Cz~stothowie w l:zęści nowej spaliły się dwie ofieyny, stodo~y i obory, będi}ce wraSil ością Jana Heueczko'vskiego i Józefa Mertza.
Budynki te Lyły ubezpieczone na rs. 1,740; straty
wynikłe z pogorzeli wynoszą rs. 200, przyczyna
pożaru niewiadoma.

STARY KAPITAN
obrazek z naszych czasów
przez E. Kor ...
I.
Zimny wiatr

północno-zachodni dął gwałtownie,

śnieg pl1dał gęstymi płatami, słowem, pogoda była
fatalna w całem znaczeniu tego wyrazu. Godzina
dziesiąta wybiła na ściennym zegarze IV małym pokoiku wolskiego dworno Niewiellm lampa rzucała
słabe światło na stancyjkę dziwnie umeblowaną:
gdZIe nie gdzie w niej wśi'ód zwyczaj nych sprzętów,
ukazywał si~ jakiś mebel wykwintny, który zdawał
się wstydzić swojego sąsiedztwa. Tu stała palisandrowa ozdobna komoda wśród zwyczajnych żółtych
stołków: tam piękne damskie biórko z różanego
drze IVa smutnie odbijało przy sosnowym stoliku.
Był to obraz dawnej zamożności, .która w łzawym

uścisku łączyła się

z obecną biedą.
Niewielki samowarek pogięty syczał W kącie,
wtóruja,c szalonemu wichrowi, który wył na dworze.
Przy małym stoliku, nakrytym prawdziwym holenderskim obrusem, z założonemi rękami, sp uslczoną głową na piersi, siedziała młoda kobieta cudnej piękności. Na jej prawdziwie regul.1rnej twarzy rył się głęboki wyraz smutku i boleści, Była to
Zofija Wolska, zona Ed wal'da Wolskiego, właści
ciela Wólki, ładnej wioi:!ki w krakowskiem; siedziała tak już od godziny, machinalnie patrząc na zegar. Gdy dZiesiąta wybiła, Zofija podniosła głowę,
błękitne oczy wzniosła ku niebn, łza w nich zabłysła
i powoli stoczyła, się po licach billłych jak alabaster,
po chwili anielski uśmiech rezygnacyi zaigrał
na różowych usteczkach, ukazując dwa rzędy białych równych zębów.
Nagle stanęta jak wr) ta i
pilnie zaczęła się przysłuchiwać. Wiatr dął coraz
.siluiej. Wśród wycia wiatru zdawał .si~ słyszeć

= We wsi i gminie Kamyk, dnia 11 b. m. o
god. l-Aj po północy, w domu starozak0nnego
Herszlika Bratza wynikł pożar, skutkiem którego
spaliło się 19 domów mieszkalnych, 7 stodół i 3
obory, stanowiące własność osiadłych tam żydów;
budowle te ubezpieczone były na rs. 6,430. Oprócz
tego dla przecięcia ognia ro~ebrano dachy na 10 II
budynkach, ubezpirczonych na rs , 2,960. Straty
w l'uehoru~śei8,ch wynoszą r8. 6,325; pui,ar wyuikf
ze złe,g-o komilla.
= Dnia 12 b. m. we wsi Bartkowice, tl'zy wiorsty od Kłomnic, spłonęło 5 domów i 6 stodół
włościjańskieb.

= Mateusz Naglik, służący u admini"tratora
majoratu Danlcowicl' p. Oichowicza, w dniu 30
kwietnia pracując przy omłocie zboża, po wyjśoiu
z młocarni samego gospodarza, nabr.(~ pewna, ilość
owsa i takową chcia~ ukryć w skrzynce nakrywa.jąc~j maneż młocarni;. przy czem, przez nieostroż
noŚĆ, zostal t Lk silnie uderzony dyszlem od kieratn, iż w pięć minut życie zakończył.
= W dniu 8 b. m, popułudniu, Wincenty lat
13 i Jan lat 9 Szymańscy, synowie włościjanina
ze wsi KorzAnek gminy Dzbów, najad~szy się jadowitych grzybów, z otrucia w parę !;;odzin
zmarli.
= Włościjanie wsi Podkęże, w rzece Lis- V{ arcie
płynącej około granicy pruskiej, w dniu 8 b. m.
znaleźli ciało utonionego ,Franciszka W ojeiechowskiego mielSzkańca wsi Kostrzyny z gminy Panki,
a przy nim kwartę okowity, po którą par~ tygodni ternu W(ljciechowski ud~ł się do Prus.
= W dniu 21 kwietnia r. b. wlościjaninowi
Franciszkowi nratwie z Uszczyua z gminy Zalesice, gdy wracając z Sulejowa do domu, zatr~ymał
się przed karc1.m~ przy trakcie bitym kieleckim
położoną, w której ehciał napić się wódki, skradziono w okamgnieniu kunie z wasllgiem. Zł'1dzi l'j
widocznie czat(\wał w pobliżu na upatrzonego,
Nie na samej jednak zllll('zuej, uo do 150 1'8. wynoszącpj skacie, skończyio się str~ pipnie Dratwy.
Gdy bOWIem na pożyezonym od sl~siada kOlliu
puścił się w pogoń ku miastu za widocznym śla
dem, że to było z wit'ezora. za przybyciem do
Petrokowa, został jako lJodejrzany przytrzymany
pr7.ez władzę policyjn:} i nuc w art'sz'Cie przepę
dzit Uwolniony nazajutrz po 9-pj rano, nie móg,r
już odszukać śladu złodzieja, który na kilkanaŚCie
dźwięk

dzwonków, zerwałą siEJ z krzesła, otworzyła
drzwi i "awołała dźwi~cznym głosem:
- Józefowol Józefowo! Wstań prędzej moJa
droga, zdaje mi się ~e pan jedzie.
Stara służąca mrucząc wstała i powolnym krokiem ,udała si~ ku drzwiom wchodowym, otworzyła
je, śnieżyca szalała, o dwa kroki niemożna było
rozróznić przedmiotów, służąca jeszcze prędzej
drzwi zamknęła i cierpko rzekł~:
- Po co było mnie ruszać, kajby .tam kto jecbał
na taki CZas.
ZofJja wróciła do pokoiku, zamknęła drzwi:
załamała ręce i głosem pełnym rozp,lCzy zawo·
łała:

- Nie, to już nie do zniesienia. Boze-jak ty
karzesz nieposłuszeństwo dla rortziców! Temu cztery lata, gdy przestąpiłam progi tego domu, panował
tu dostatek, zamożność, wszystko tchnęło lilt;CZę
ściern ... a dziś ... ruina...
Nie mogło być inaczej;
pod ten dach zamiast wnieść błogosłaWieństwo 1'0d7.ic@w, wniosłam przekleństwo ojca.- J\lóJ biedny
Edwardzie! Ja, która Clę tak kocham, ja złamałam
twoje życie. Co się robi z tobą w tej chwili? Boże!
zlituj się nademną! Ty jesteś miłosierny, !lo my tyle
już WYCierpieliśmy. Panie! wszak to ja zawiniłam,
ukarz mnie, ale ocal Edwarda!
Biedna kobieta padła na kolana zalana łzami.
Nagle w drugim pokojtt dało si~ słyszM stąpanie.
Zofija zerwała się czemprędzej, otarła oczy chust·
ką i przybr/l.ła postań spokoju.
Drzwi si~ otworzyły, na progu ukazał się starzec lat siedemdziesiąt ma.iący, wysoki, chudy; postawa prosta, cechowała byłego wojskowego; ubrany brł w ctarny długi surdut, pod szyję zapięty.
.Na jego twarzy malował się wyraz spokoju i stanowczości; był to kapitan, ojciec Edwarda.
Starzec wszedł powoli, spojrzał na Zofiję, twarz
jego drgnęła, szybko się do niej zbJJżył i żywo za ,
wołał.

-

Zofijo!

00

knła.
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Nie ojcze,

to jest córko ulwchn.na, tyś pła

minut może poprzedniego dnia przed nim be.
piecznie przez miasto przejechał.
TEATR· Dnia 8 maja przedstawi:mo tragedyj;}
Szyllera "Intryga i miłość". W wykonaniu tt'go
pełnego naj wznioślejszej ponzyi dzieda genijuszu,
widoczne były uli;Jowauia artystów, lecz skutek nie
zupeJuie im odpowiedział, z IJowodu niezl'ozumi e ..
ni.a n!ektórych charakterów. PanlJa ,M.arczeliv l)yła.
więcej saJonow~, wyegzaltowanl): kobiet.!, niż skromną, idealną miłościa, przejętą dziewicą więc~;j
panna, z wielkim światem oby t.}, niż eórk(): biednego poczciwego nauc'zyciela muzyki. Jeden p. BJ'oń
ski drugorzędną rolę Kalba oddał wybornie i sam
z pomiędzy wnystkieh utrzymał się na wysokośoi
zadal)ia.
Dnia 9 maja, dIn. stwierdzenia francuz1cirg'o
prr.yslowia "ostateczności grani('z.} z sobą", dano
"Pi~kuą Helenę" . Z jakiem powodzenielu? Nie wiemy-raczeie szanOW!11 czytl:'luicy zapytać wytrwał'ych z>\ olenników Offenbacha.
Po Helenie 11 b. m. znów mieli śmy dramę "Sa,.
baudka ozyli Rfogosł'ąwieństwo Matki". Szt ulca
dawna i Pllwielekroć gTana, cl.lOciai, prócz uczc:iwrj przewodniej myśli, niewiele zalet odszukać w
niej można. Panna MarczeJlo, jako Ma.ryja. sabaudka, miala sposobność do przedstawienia swego
pięknego talentu w odpowiednip.j roli.
We czwartek nakoniec J3 b.m. na przedodatniem
u nas przedstawieniu trupy p. Krau'l.ego, odegrano:
"Bylo to pod Wagram" , "P(\sażna Jedynaczka" i
"Flisak" Anczyea, a zamykał widowisko tani rc z baletu "Meluqna". P. Feliksiewicz (Ohampin), p.
Wójcicki (Verieot-Bfażej-Edelstein), p. Błoński
(Ratatyński), tak dobrze oddali swe role, że clziwić się wypada dla ezego reżys,·ryja nie rozpotzę
ł'a szeregu przpd;tawień podobnymi sztukallli, w
których ~iększoRć artystów składajątych towal'zybtW0, zna,)dowafaby pole wykazania w wJ'aści wem
ŚWIetle swych talentów.

I

Za duszę ś. p. H ellT,lfka Sliwi'łskiego, geometry
b. Komisyl PrzychlJJów i ~k3rlJU, zmt;rłego w
dniu 30 kwi@tnla r, b, w Warsza \\'le, odbędZIe
się we środę, dnia 19 maja r, u, o god7.inle 9-ej
rano, w l\Ościele po-pijarskim żałobne ~abożeń
stwo, na które pozostała siostra kulegów i Znajomych zmarłego ztLpl'asza.

I

- Biedne dziecko, nie taj się przedemnl);, masz
czerwone oczy. Odwagi drogie dZIeCIę! wszystko
b~dzie dobrze, na jedną śmierć tylko niema lekarstwa.
- Dl'ogi ojcze! wierzaj mi, nie nasze położenie
mnie zasmuca, lecz lękam się o naszego Edwarda.
Czy sIyszysz co si~ dzieje na świecie'?
Twarz starca się zasępiła, ale chmurka, która. się
na niej ukazała, tak szybko zniknęła, iż Zofija Ilie
miała c~asu jej c1ostrzedz, a gdy wlepiła swoJe błę
kitne oezy w kapitalla, w jego rysach ujrza.ła zwyczajny wyraz błogiego spokOJU.
'
- Nie obawiaj się-odparł spokojnie- przeci eż
jest mę~czyzną, trochę poułądzi, w końl:u przyjec17.ie.
- Kochany ojczel- zawołała żywo Zofija - ty
zawsze mas)'; pociechę na ustach, wszystko
potrafisz wytłómaczyć, nic cię nie przeraza, nic cię
nie dziwi. Największe klęski, gdy na naS spac1Hły, tyś je zawsze przyjmował z tym samym wyrazem spokoju, z jakim mówisz teraz o twoim
synu jedynym, który może w tćj chwili gdzieś
marzni e zawiany śniagallii. Nie pojmuję 1 nie "ierzę Vi' twój spokój obecuy, gdy za kIlka dni będzie
my zmuszeni opuścić teu dom. Ty ojcze, starcze,
któryś się tu urodził, wychował, żył, gdzie wszy~tko
zlączone jest silnym węzłem prze,;z!ości z tobą i
moim Edwardem,-gdy przyjdzie ten straszny dzie ń,
a nie łudźmy się, że on nie nadejdzie,-my nie wybrniemy z tego położenia, bo Ja wnios!:lm w ten
dom przekleństwo .....
- 8tóJ!-pl'zewał gniewnie kapitan.
- Pozwól mi mówIć ojcze,-ciągnęła młoda 1\0.
bieta. - Tak jeśt, przekleństwo wl1losłam w ten
dom, w którym na niczem nie zbywało. Gdy te
progi poraz pierwszy przestąpiłam, powiedziałeś:
Zofij o, bądź moją córkIl. Wszystko co lu widzisz
jest twoje, to jest owoc pracy i oszczędności kIlku
pokolelJ, nie mogęje złożyć w godniejsze ręce jak
twojej mnie zostawcIe jeden pokoik, w którym
chc~ zyć, patrzeć na was, nh wasxe szczęacie, pozwólcie mi tu umrzeć w waszych objęchlCh.

-8jeszcze Iskra uczucia religijnego.

KORESPONDENCY JE TYGODNIA.
Z Majkowa.
Ośm wiorst od Petrokowa, lezy wieś Gomulin
dawniej własność Tarnowskich-p~aiej Pr~erem
bMw- następnitl Wiśniewskiego, Bo o?eclI1e .rzą:
d{).W.8, -- upamiętniona w bistol'j'i dosyc .MUgll~. l
kilkakrotnym pobytem królowej Bonf -mIaUOWICIe
w czasie trwania sejmu IV PIOtrkOWIe w r. ~548,
na którym a!!-itowab, się sp,.awa. ~ ~ałżenstwo
Zygmunta Augusta z Barbarą, .-?ad7:lwlłowną·-Sla~
dów z drewnianecro zamku dtls llIepozostało, um
tradycyja nicl przt'chowała wladom~s(,1 o mIeJscu w
którem się \VluJsit. JedyllYO:lzabytklemdaw~'ychcza
sów uy! kośeioJ'ek modrzewIOwy , w· roku 1631 pr~ez
księdza biHku!Ja Starc:zewskiego konspkrowa.ny, s.lfą
czasu, bez opieki. dnprowadzony do sta~\U grolt
cego ni ... bezpiec:zellSlW'lm dla zgromadz'LJ,~cego S.lę
w nim ludu, skutkiem (,zPgo wła.dza-po ~badamu
na gl unde stann grożl);cego obalen!ell1 SIę, przeL
komisy ją, ad ltoc wyznaczou'l, zamkn.~c go bezwJ'oc:znie poleciła. *.\
, . .
Nader mału. partdij a, bo zaled wie z dwoch ,d?Ollmjów, t,j. GomuJina i Ui,;owy; .wraz z 809ludnoscl skła
dająca się, nara~ ujrza!a SIę pozb~wlOną przy bytku,
przy którym tyle wyros~o pokolen. Rlecz godna podziwienia, że w obeenyeh czasach, nacechowanych
niesLety _pi~tnem jndiferentyz~nu rellglj ue&o; zwła
szcza w ościennych nam krajach, tu, wsrod ludu
prostego, jak i inteligencyi nie wygas~a w sercach
l:)
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.) Z dawnych dokumentów kościola gomulińskieg9 dotyczących i rzytoczym)' akt własnoręczny ](5. bIskupa, ~tarczew
skieo'o w mensie wielkiego oHarza w dawnym kosclele zna..
.
.
Alino Dui Millesimo Sexceutesimo (f1gesJlno pnmo dle
i'ig~,ima octa,a JUllii iu Pesti Setorum Aplorllffi Petri & Pauli.
Eo'o Slanblaus Starczewski Epu~ La ce d ć m. SuJrrag'allclls
& 17er~duu s A.dministrator Abbaciae Plo cen. cousecravi
Eclam O; Altare hoc ill hOIlOTcm Kath·itatis Beatismac 1l1ariae
Yir o' Sli Micbaehs ArcbaJlgcli -- Sti Nicolai pontifi\:es ncc
non"Stae Catherinae Vi!"!!". 8.; Mart.-Heliquia Sctomrn Martyru1l1 Co ru eli l &: Eleuterii & undcc~m 1l1illium Yirginum 8;:
Martyruill in eo inclusi & siulI;Ulis Chti fideliblls hudie unum
an\lum ,'c in di e Allnil'eniarii COl[sctratiouis hujus modi ipsam
violta lolibus quadragiota dies ue vera Inuulgelltia in forma
Eclac COJlsueta. cOJlcessi
Staus Epus Lacaed. Su[ragaueus Abb.
ł'locens.
m[Jp.

lezi~ll;:

Starzec stał nieruchomy i milczał.
- Przyjąłeś mnie jak d~iecko. zamiast odtrą
cić j~\k wyrodną córkę-dodała Zofija z goryczą.
- Drogie dziecię! - przerwał kapitan - na Boga nie oskarżaj się. Nie bluźnij!
- Nie bluźllić! j)fówię prawdę. W dniu, w którym ten daeh został moim, spaliły Się wszystkie
buuynk i. Od tej chwili nieszczęśCia. walą się na
nas nawałem: grad, pomór inwentarza, słowem,
wszystkie klęski, jakie mogą tylko ~po~kać, ~adne
Das nie o')z\;zę.izity.. Dla za:5pokoJema wierzycieli sprzedawaliśmy sprzęty, które tu stały setki l~t i zrosły się z tą ziemią. Nakoniec wszystkich nieszczęść, za kHka. dni nadchodzi fatalny
termin. Nie idzie tu o nas, jesteśmy młodzi, bę
dziemy pracować, praca nas wyżywi, ale truchleję
na myśl, gdy przyjdzie ta straszna chwIla, w której ty ojcze wraz z Edwardem hę(~zlesz. na zawsze
żeCTnać ten dom, w którym urodzIlIscle Slę , -tę zIemię, która was żywiła,-tę ziemię, która w swoje
łono przyjęła kości twoich ojców.-Nie łudź mJlle
pozornym spokoJem,ja w n!~go nie wierzę· ,~zuJęo~ ~
cze sercem kobiety całą bolesc, calągrozę twej bledneJ
duszy pod ta, maską, w którą uuierasz twarz twoj'l'
Nie \"ierzę w tę rezygo.acYJą, w tę wymuszoną
siłę panowania nad sobą; gdybym w nią wienyla,
mUSIałabym
wątpić o twojem sercu, wtenczas,
gdy zawsze poświęcałeś się dla drugic~ z zu]!arciem się siebie samego: Od czt~rech la.t; Jak J~stem
z wami, miałam czas Clę poznac, oceDlC Jak mkogo
na 7.iemi. Ja czuję dobrze katusze, które rozdzierają twe serce. Och-gdybym łzę mogła ujrzeć w twem oku, byłabym szcz~ś1iwą, bo ta łza
by cię ocahła. Ten spokój cię zabija! Na )30ga
ży.i dla nas, dla twojego Edw.arda: dla b~oJeJ córkil- To mówiąc Zoflja, rzUCIła filIę do nog starca
i zaczęla calować Jego kolana.
Kapitan drżał jak liść, muskuły kurczyły się na
jego twarzy, straszna bolość cbwil?w~ wyryła .się
na wszystkich rysach, nagle ustą.plła l zwyczajny
wyraz dobroci i spokoju zajaśniał w jego oczach;

Dowodem tego,
czas

że p~rafija tak ma~a, czując krzywdę, jaką j~j

przez zniszczenie kośr.ioła wyrZ'ądził, uradziła
, między sobą samoistnie bez niczyich wpływów, tytułem dobrowolnej ofiary, po rublu Z morgI na ten
cel złoiyć. Wyjednano u rządu pozwolenie postawienia nowego kościo~a, i na~tępnie wybrano pod
przewodnictwem Naczelni~a powiatu komjtet budowlany, w którym członkowie Piot.r Szczepka
i Antoni Pietras, pilności~!, energiją, zachęcaniem
przykładem własnym, wielce się przyczynili do
dziela tego, i im może głównie zawdzięczyć winni
parafij anie tak szybki postęp w budowie kościo·ła.
Po nadesłaniu plauu nowego kościoła murowanego 40
lokci d{llgości, 20 szerokości, oraz zakrystYl i skarbczyka - co mu daje formę kr~.yża przez budowniczego powiatu p. Szpadkowskiego sporządzonego,
wraz z anszlagiem na rs. 6~00,-(dotąd użyto 210,000
cegły),-skrz~tność włościjan, ożywiona tak wzniosłYIlł cdem, doszła do kulminacyjnego punktu. Mimo
ow~j pieniężn8r ofiary-wszelką pomoc ręczną) spnę
żajuązadekl,u'owali-wimię więcBo~kie wzięto się do
dzie!a - i w dniu 5 wrzeŚJ i'L 1872 r. p08więcony
został kamień węgielny pr7ez ks. kanonika W ojciechowtlkiego, proboszcza p!łrafii Pajęczno, w asystencyi kilkuua!ltu kap~an6w i Jiczni~ zgromadzonego ludu, a mowa prze!. ks. dl.iŁ" kan[~ Jakubowskiego, znanego w okolicy z wysokii'go daru Słowa,
zakońCzyła tę pełną wrażeń ceremonij,}, i dodała
silnej obecnemu ludowi otuchy do zwalczenia tak
łatwo przewidzianych trudności.
Komitet też na cbwilę w tej ciężkiej, mrówczej pra·
cy nie stanął, nic/.em się nie zrażał, chociaż sytu·
aryja jego z braku funduszów, dochodmł'a niekiedJ
do zwa..tpienia.
Składali ) udziska drobne ofiary - z okolicznych
"si włościjanie rzucali po kilka i kilkanaście rubli,
dwory sąsiednie, do który eh postronnie doszła. wiadomość o rozpoczętej bUdowie kościoła, nadsyłał'y
co kto mógł i kto co cllCiał. Ze stanowiska Illl'gu,
jako prezyduj,~cy w komItecie i rendaut kJ.i:ly, radbym i powinienem, zdać publiczne sprawozdanie,
boĆ niezi\ przeczenie szafowanie groszem dobrowolnych ofiar, wymaga koniecznie jawności d7.ia~ania.
Otóż WE'dł'ug księgi kasowp.j wpływy na rzecz
budowy kościoła w Gomulinie sHadają się z funduszów:
podniósł klęczącą synowę i tylko dl'ż\łcym nieco
głosem rzekł:
- A.niele mój drogi! uroni~ łzę, jeżeli ci o nią
idzie, ale uronię łzę szcz~ścia i radośoi. Czyż może być człowięk szczęśliwszy odemnie? Siadaj, sluohaj, sama osądź.
Przez całe życie moj~ wiodło mi się dobrze, zamożność wzrastała ciągle, chociaż to uważam za
najmniejsze, stokroć wolę uczciwą nędzę, jak: nikczemnie nabyte milijony. Starałem się przez całe
życie moje wszystkie obowiązki człowieka i obywatela kraju wykonywać sumiennie, a zatelll życie
moje nie było 7.upełnie bezpożyteczne, jak tylu innych, którzy schodząc do grobu, gdy się obejrzą po
7.a siebIe, nie zoLaczą ani jednej łzy, którąby w

swej ziemskiej pielgrzymce osuszyli, ani je::Jnego
człowieka, któremuby podali dłoń pomocy, . aui
jednego dobrego uczynku, którym by się wywiązali
względem apółeczeństwa. Bóg wyuagrodził mnie
jes:r.cze w tem życiu i dał mi syna, o którym nie
potrzebuję mówić, bo go znasz, - być może że to
słabość Ojcowska, ale jestem zeń dumny.
Będzie temu przeszło c.:tery latu, wchodzi do
mnie blady, znękany, rozpacz malowała się na jego
twarzy. - OjCZl"! - zawołał- jestem bardzo nieszclęśliwy, radź mi co mam robić, kocham nad ży.
cie, nad wszystko dziewicę, prawdziwego anioła,
bez niej żyć nie mogę.
- A ona cię nie kocha?-żywo zapytahm.
- Przeciwnie-odparł Edward-kocha. mnie.
- Nic nie skłamał-przerwała Zofija z uniesieniem-koch"łam go tak jak na to zasługiwał, życie
bez niego byłoby dla mnie cięzarem.
- Więc bądź dobrej myśli, powiedziałem mn,
bo serca kobIety prawdziwie kochającej nic zachwiać nie jest wstanie.
- Ależ ojcze-zawołał w najwyższej rozpaczyjej ojciec jest mi przeciwny. To magnat, człowiek
żelaznej woli, który swej córce naznaczył na męża
człowieka, którego ona nie kocha, a na nasz zwią
zek nigdy nie zazwoli.
- Wszystko zależy od woli Boga - odparłem

a) fundusz z banku podniesiony, CZęSClą z poproboszcza gomu. . rs. 981 k. 81
b) z ofiar dobrowolnych od sąsiednich dworów nam nadesłanych I'S. 536 (*)
c) z ofiar zad8klarowanyrh od
parafijau .
. 1's. 1358 k. 70
d) z ofiar od sąsiednich włQścijan rs. 180 k. 76
e) z różnych wpływów jako to: za
wióry od obrobionego drzewa, za
sprzedaż zbywającego drzewa, za
drzewo ze starego kOŚCIOła, słomę
z dachu i t. p. w!'zystko przez glośną Iicytacyjf); sprzeui\wane.
. rs, 195 k. 8
1) z częŚci obowiązkow~ 1/10
cz~tici
anszlagu wYl'ównywaja..crj
przez skarb danej . . • . . . rs. 630 k. 78
Razem 1'8. 3883 k. liS.
Łatwo pojąć, że gdyby sum1\, ta, jakkolwiek zbyt
skI omna, odraz u była w ręku kierujących budow[~
do dyspozycyi, uniknęłoby się niema!o kłopotów,
i zwJ'ok, jakie brakiem fllndu&zów na. czasie spowodowane były, ale wpływy szły powoli, w drobnych cyfrach, a rozpoczęta budowa zwłoki chyba
znać niepowiuna, i nie wiem na czp.mby si~ skoń
czy10, gdyby nie zacna myśl p. Zaleskiego, który
7.aliczył nam naprzód, tytuJ'em forszusu bezprocentowego na rok jeden, sumę rs. 600, wyrównywającą
spodziewanemu zasiłkowi !lkarbowemu, jako cz,ęść
obowia..zkową, 1/ 10 sumy ('gólnego anszlagu, 'fo d.:>pie1'0, to jedynie postawiło nas \V możności, ŻP, 6 grudnia
1874 r. pierwsza msza święta w nowym przepeł
nionym przez polJozny lud przybytku, po dopeJllle niu z upoważnienia. administratora dyee(Jzyi
przez ks. dziekana Jakubowskiego tymczasowej benedykcyi, przez tegoż odprawiona.. została, podczas
któlej na chórze pOlbawionym organów, przy uprzejmie udzielone; na ten cel fisharmonii przez
p. J. GoJeńskiego, nauezyciela śpi ewu, pod kierllllkjem tegoż chór amatorski· WyKonał śpiewy 1'elikładnego, cz~ścią z zapisu śp.
Iińskiego ks. Kvwalskiego .
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P . P. 'l'rzciusU z CiSOlvy, Gog'olewsld z BeIzatki, Gogolewski z Rokszyc, Kamocki z Dltltolva, Jabloitski z Grabiey, Ro stkowska z KamiCliska, Zaleski z P etrokowa Burghard
z Petrokolva, Krzysztoporski 7. Kamocil1ka, Piodowski z Zeromina, MroczJ.olvski z , " OIVY, Rusocki z P~trokowa, b. kanonij. Wojciechowski
adto w materyjajach cegly sztuk:
Gog'olewski 10,000, 1\[,; 'Igiewicz 30,000, PodlJzaski z \\'oliKamockiej 3,OuO, w. Ulszewski z Petrakowa ~jOOO, 'l'reger z
Szyu.towa ]0,000 po cenie kosztu, i 10 par krokiew.

mu - prawdziwa miłość, to jedyny tu raj na. tej
ziemi. Tym rajem Bóg obdarzył tylko wybl'i\nychj
jeżeli wy jesteście tymi wybranymi, czekajcie,
bądźcie cierpliwi.
Bóg sam was złączy, a żadna
siła ludzka was nie rozerwie.
Minęło kilka miesięcy, zajechał przed ten gauek
powóz, z niego wysiadł Edward z tobą drogie dziecię, padliście do moich nóg. Byliście tymi wybranymi, bo Bóg was sam połączył. Przyjąłem cię jak
córkę· Czyż mogłem zrobić iuaczej? Była~ wybraną
serca mojf.lgo Edwarda. Nie omyliłem się na tobie,
byłaś dla mnie nie syuową, ale prawdziwą córką, dla mojego Edwarda prawdziwym skarbem.
Wyehowaua w pańskim pałacu, idąc za popędem
anielskiego serca, ukochałaś ten dom szlachcica.
Ty, na której skini~uie roje służby biegly, potrafił&ś bez szemrania znieść prześladowanie ludzi i
losu, mnie starca zgr7:ybiałego w chorobie pielęgno
wałaś jak siostra ITI! tosierd7:ia. Miałem jedno dziecko, dziś prty schyłku dni moich mam dwoje bogatych w cnoty, któremi si~ pysznię, i ja miałbym
narzekać? Nie Zoftjo, - błogosłaWię nieszczęścia
które lias sl'otkały! Te przeciwności zbliżyły nas
do siebie, śctślejszym węzłem złączyły nasze s(\rca.
Edward pn:esze<lł szkołę boleści, a ludzie w niej
tylko się wyrabi nją, stare przysłowie mówi: złoto
czyści się w ogniu.
-Cóż z tego,-dodał starzec po rhwili-gdy Dam
przyjdzie pożegLJać na 7.awsze te progi, w co JeSZCl6
uic wier7.Q, ale gdyby na nas przyszła ta godzina,
w której pUzosklolCmy bez majątku, zostanie \lalU
jeszcze bardzo wiele-oo nam pozost~mie energlja,
wola, siła do pracy, wiara w Boga i siebie;z mniejszem ludzie zaczynali, a dtiś mają m\lijony, wierzaj mi jednak, że one szczęścia nie dają.
Wtem za oknem rozległ się dźwięk dzwonków.
Kapitan i Zoflja zerwali się i szybko pobiegli ku
drzwiom, na progu których po chwili ukazał filię
męzczyzna lat trzydziestu, cały skostniały od zimna, gruby surdut, w którym był ubrany, był p?kr~ ty jedrllli powłoką lodu, posypallą śniegiem.
(D. c. n.)
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gijne, a między nimi bymn do okoliczności zaatóiowany następująrej treści:
Biją śpiżowe d21wony na wieży,
Wszem głoszl} radość, wesele;Młody i stary z pośpiechem bieży
Nieść modły w nowym kościele.
90 może zgoda i silna wiara,
Swiadczy to nowa świątynia,
Choć ją dźwignęła drobna ofiara,
Dziś cbwały Bogu przyczynia.
:pzi~kujmyż Niebu o bracia drodzy,
Ześmy jej upaść nie dali,ŻEt tak bogaci-jak i ubodzy
Ołtarze Bogu stawiali.
A więc nierh pieśnią: brzmi uroczystą
Na wieki nasza świątynia!
Niech niesie .Bogu modlitwę czyst~,
Niechaj Mu chwały przyczynia!Kiedy już po niesłychanym wysiłku, zabiegach
i pracy, doszliśmy do tego, że mury stanęl,y-spoty
kamy się naraz w kłopocie nie do zwalczenia prawie z uporządkowaniem kościoła wewnątrz; w dawny ,n bowiem wszystko bez wyjątku znajdowało się
w iltanie zupełnego zniszczenia. Postawienie trzech
ołtarzy
i ambony obudzilo w nas chwilowe
zwątpienie.- I tu jednakże nadspodziewana pomoc
szła jedna za drugą: przy poświęceniu kościoła tacka przyniosła na ten cel rs. 115 k. 14; znt1ua z
uczuć g,tęboko religijnych p. Kowna<:ka z Oprzę
:lowa przyniosła sama rs. 37, Il prośbą o przyjęcie
na budowę bocznego ołtarza; jedna z sąsiednich
obywatelek p. Tymowska pośpieszyła z ofiarowaniem swego znakomitego talentu w odnowieniu
lub przemalowaniu dawnycb, oraz wykonania paru nowych obrazów do oharzy; a na domiar wszystJóego pozłotnik i dekorl\tor, obywatel miasta Petrokowa p. S.erszeniewicz podjąl się za koszta niemal tylko materyjałów wystawić trzy ołtarze i
ambonę, i dokonal tego z sumiennością, gustem,
i znajomościl\ fachu. Zdawa./:oby się że już wszystko, tymczasem w ubogim kościołku niedostatek w zakrystyi, prócz dwóch ornatów i jednej lichej kapy,
nic zgołal Zgłaszamy się do bractwa nieustającej
adora.cyi N. ~akra.mentu, i nadspodziewanie w parę
tygodni, przysłailo nam 5 ornatów, 4 kapy z wszelkimi przyborami, nadto 7 stuŁ, umbrakulum,-aparaty godne w!;paniałej katedry. Notojuż terazwszystko powiecie. Nie, nie wszystko- jeszcze brak organu
w tak pięknym kościołku mocno i dotkliwie czuć się
daje, zast~p~je go śpiew szczery, wprawdzie z serca do Boga wnoszony, dla ucha jednak zbyt niekiedy rażący, istna przeszkoda w modlitwie. Wydatek
to nielada-gdy wszystkie jednak E.tarania u władzy
duchow naj przedsi~lml.lle o ofiarę jaki<:h starych z
zamkniętego gdzie kościołka organów był',y bezskuteczne, blizki sąsiad Gomulina p. Gogolewski z Belzatki,
pomimo znacznej już popnednio ofiary w cegle i
gotówce,dowiedziawszy si~ o naszym kłopocie pośpie
szy./: sam z ofiarowaniem nam na ten cel paruset
rubli. Czyn to zaprawd~ wielkiej doniosłości, cecbujący wysokie poczucie religijne ofiarodawcy. Tak
wi\lc na 1 lipca r.b. mamy więcPj jak nad.Gieję, że się
poraz pierwszy odezwie nowy organ przez organmiątrza Szymanowskiego zbudowany.
ScisłoŚć..sprawozdawcy llaka~ująca wyczerpująco
przeustawlC stan sprawy, zmusza. mię do nadmienienia, że brak naszemu kościołowi wiflzy:a zadanie to nielada zwłaszcza, że niedokoń
l:zone W tem miejscu mury, zostawione na
deszcz i śniegi zagroziJ'yby niemal całej budowie. - Konieczną \\ięc jest wieża, a ośmieleni
niesłychanem dot~d powodzeniem prawie śmiało
wyrzec możemy, że będzie, bo Bóg dobry, który
tak wyraźnie bwej opieki całemu temu przedsię
wzi~ciu udzielać raczył, i nada.l niEJ przestanie wlewać natchnienia. rehgijnego w serca szlachetnych
A. ~rlylU8ki.
ludzi.
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Ksfęg~rnia L. Chodźki otrzymała następu
Jące dzieła i swieże wydania:
AkucL~'1m'i 1lmiejęinOb'ci W

Krakou'ie u'ydau'nictwa:
a) 1:Mmętnik AkucLemit' u1mej~tnoic. w Krakou'ic- Wydziały filologlczlly i history czno filozoficlny. 1'. l · szy zawiera prace: /)amoltiu'icza .GY.9munta-Studyja platońskie i Hippias więks7.y; lJzteau&,ycku:go .MauTlIcc9u- Rys dzir.jów 11.0ściola katolickieg"o w bzwecyi; K~tr2111 skiegu Wojciecha O narodowo8ci polskiej w ł'ru~ach zachodllich za czasów
krzyżackich; Węclcu'sktcgo Z'llg1nunta- O poezyjach Andrzeja
Jirzyckiego -Kraków 1874 r .-rB 4 kop. 50.

w Drukarni F. Belchatowskip.go w Petrokowiel

. b) Pami,tnik Akademii :umiejęhlości w Krakowie- WydZlal matematyczno-przyrodnICzy. T. l. zawiera prac b: Bt'elia~eckiego ~.-Anastomija pl1.tologiczna gruczołów skórnych;
ZaJllczkowsklego W. - U caIkach osobliwych. zwyczajnych
ró"nań różniczkowych rzędu jakiegokolwiek; Żml;,rkt' - O
styczności środków obrotowych; Frenkc'go - Badania analityczne nad .ruchem ~i~l stalyc~; Gost'ewskiego- Przyczynek
do teoryl rownowagl l ruchu Clala sztywnego; SMhl/- Teoryja. me c~aniczna pochlaniania światla; Janczew&kiego - Poszuklwama nad wzrostem WIerzchołkowym korzeni roślin skrytoziarnowych; Piotrow8kiego- U chyżości rozchodz4lnia 8i~
~wiatla w s.olach; Strzeleckiego -O czystości powietrza; Skihy
, Otszewskłego- W)lLy W temperatury na przewodnictwo gal waniczne wody, 9 rytowanych tablic ·Kraków-rB. 4 kop. !i0.
c) Poml~ł'ki dzi~jowe wie"ów średlll'ch, do objaśnienia
rzeczy pol~kleh sluzące. T. I-szy zawiera: Kodeksu dyplomatycznego btedry św. Wadawa część pierwsza od roku
1166 1ił66. Kraków 1874 r. tab!. ryt. ll-rs. 3. '
d) Rocznik Zarządu Akademii umiej~t110Iic'i w Kl'akowie
r. 1873. - Jestto hisioryja !,owstania, ukonstytuowania się i
wewnętrznej manipulacyi Akademii. Knków-1874 r .- k. 60.
e) Rozprawy i sprawozdam'tt z posiedzeń wydziału filologicznego Akademii umiejętności w Krakowie -Kraków 1874
r. -t. l.-ri. 2.
f) Scriptorea Rerum PQI/micarull~ (Pisarze dziejów polskich). 'f . .II-gi zawiera: Kroniki Bernarda Wapowskiego
z RadochowIec kantora katedralnego krak. - część ostatnia,
czasy podLugoszowe, obejmuja,ca 1480-1535. Z rękopisu bę
da,cego ",lasnościa, 11;. WiJ;.tora llaworowskięgo, wydal życio
ry~em. Wapowskiego i wyja,tkami ze spóLczesnych historyków
obJaśruL dr. J. SzuJskl prof. hist. pol. na uniw. Jag. sek. gen,
Ak. um. Kraków 1874 r. str. ił46 w ósemce -rs. 2.
g) Starodaume prawa polskiego pomniki T. lIr. Cor~c
tnra statutorum et consuetudinnm regni Poloniae anno
MUXXXU d.creto publico pelr Nicolaum Tasz!lcki et socios
confecta. Ex rarissima editione authentica opera MichaeHs
Bobrzy?lski anno itifum eltlita. Kraków 1874 r. str. 218 in
4-to-r~. ił.

BiblijoteklZ ordynacyi KrasiliskiclI - Muzeum Konstantego Swidzinskiego. Warszawa t. l. str. H/3-rs. 1 k. 50.
Dujlo& dr. 1"armacyja
przel. z niem. Piasecki. Warszawa. 3 tomy str. 171ti-rs. 18.
. E»,lmeTt dr . . WyUad chirurgii szczególowej, z 3-go ruemle.ckiego wydallla przeJ.oiyli: Dobrski, }<'ilipowicz, Gutwein,
Kisiel, .Mayzell Rode. Warszawa. 2 tom.y sIr. 1410 rs.] 2.
Ja.rochow&ki. K~z. Dzieje panowania Augusta ll-~o od
wst:o,p.lerua na ZlellUę polskl\ Kl1.rola XII-go, aż do elekcyi
8tamslawa Leszczynskiego (1703-1704). Poznan 1874 r.
str. 664 w większej ósemce-rs. 6.
Oret'ttll X. Ubrazki z historyi Kolosseum Rzymskiego
przek!. z anglal.- Warszawa 1875 r.-rs. 1 kap. ił5.
Perm K. Bogactwo w spółeczeństwie chrze8cijańskiem
}rzel. ks. Nowodworski-Warszawa 1875 r. - rs. 1 kop. 20.
Wundt. WrkLady o duszy ludzkiej i zwierzęcej - Za.
';a,dy psycholog~l, przeł. z niem. MasLowski. Kraków. 2 tomy
.tr. 1085-rs. 6.
Oarte,. Kapryśna kobieta powieść szwedzka w 3-ch tonach-Lwów UH5 r.-fi. 3 kop. 60.
Ohęci/lski Krytycy komedyj a - Warszawa 1875 r -rs. 1
,op. 25.
Ohl~dowski Aln Szkice i opowiadania - Lwów 1875 r.
-rs. 1.
f!0oke .odczyty popularne 0_ chemii nowoczesnej przcl.
lrof. .Jurk,ewl cz- Warszawa 18,5 r.-rs. 1 kop. 50.
01cero ł'lsma filozoficzne przeL Rykaczcwski - Poznali
[875 r.-rs. 2 kop. 50.
O:apski hr. Historyja powszechna konia 3 tomy-Poznań
-1815 r. Wydanie wykwmtne z fotografiami . rs. 18.
Drobisch ::>Iatystyka moralności i wolność woli ludzki ej
lrze1. z Iliem. SumiIiski - Warszawa 1875 r.-rs. 1.
Kan'ul'a Dramat -Lwów 1875 r.-kop. 75.
Malcl' Wyklady o umiejętnoś ci jęZYka t. 2-gi przet Dy;'asiilski . Krakow !874 r. rs. ił kop. 50.
L. Nłti1l10Jou'skt Obrazki Syberyi z ilustrl1.cyjami Andrioego - Warszawa 187~ r.-rs. 1 kop. 50.
Piuger L.~. k~:. Zycie po śmierci według chrześcijanizmu
I ILU ki a szczcg"olllleJ wspaUlalych odkryć astronomii współ
~ zesnćj-War:.zawa 1875 r.-rs. 1 kop. 20.
_!,r01l!yk O księdzu .:>tallisLawie I:Haszycu - Warszawa
181D r.-kop. 2.
Rapacki Wit Stwosz dramat- Warsza 1875 r.-kop. 40.
Sp2ethagel~ Ultimo nowel1a -Warszawa 1875 r.-kop. 60.
./)zczc!'bowecz Zag'adlllema l kierunki -przyczynek do kwestYJ blez8,cych-Warszawa 1875 r.-kop. 50.
Tegoż Kilka kwestyj-Warszawa 1875 r .-kop. 50.
Wutcwski Dzieje bezkrólewia po skonie Jana lII-go tom
L-Kraków 1&75 r.-rs. 2 kop. 50.
Wierzbicki Geometry ja wykreślna wraz z zastósowaniem
do teoryi cieniów i woluej perspektywy z atlasem - Poznań
1875 r.-rs. 1 kop. 60.
Zacllaryjllsiewicz Zakryte karty powieść wspólczesna tomów ił-Lwów 1875 r.-rs. 3 kop. 60.
W tejże księgarni widzieliśmy piękne Albu1rt jotof1rajicz'~e U'tdo.kow kraJOWI/ch zebrane i wy konane przez 'l' Chodżkę
fotografa, o którem w przyszlym numerze obszerniej pomówImy.

OGŁOSZENIA.
~ Na folwarku we wsi Solec Opoczyń ski
przy trakcie bitym do Kielc o 4 1/, mili od Petrokow~ jest do sprzeJ ania około 200 korcy pszenicy
biaUj i piekm!j,-kilkad~iesiąt. korcy żyta i jeczm?'enia oraz 110 kOL cy ka1"tofli.- W Jarlomość na miejscu u rz:!dcy folwarku lub w redakcyi "Tygodnia."
(1-1)
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Przy..nadchodzącej porze ~sekuracyi od
mam bonor zaWIadomić 8;1<1no.wnych Obywateli 7.iemskich, że Agentul'lJ RoslJjshego ,To.warzystw,a ?d .gradobicia posiadalu, z tym
szczegolllle nadmlelll~lll.em, że rzeczone tOWClt'/.ystwo, :vskutek pomy~lllle prowfłdtonych interet>ów,
znac~me. na ro~ bleż~!cy ()bniżyło stoPIJ skJadH
PrzYJmuJę ubezpleczellla w Petl'okowie w UUUIU
W. Anfiłowa naprzeciwko kościoła po-bernardyń
skIego w mieszkaniu na drugie m piętrze.
(2 -1 )
Antoni Clwtkow/Jki.
g1'adobzcta,

",~iżt>j pl

dpisany zawiadamia PP. OlJywateli
. zlemskicb, że zawiera umowy o dostawę
Iml'tofh w 1'. b. do fabryki syropu _Scholten'a w
P.et~'okowie -tak wprost do tejże tilbryki, jak rówllI~Z do skła?ó.\V ur,7:ądzić się mającyC'h przy stacJ:Jac~ drogi zelazne] wars~.awsko-wiedeńskipj Rog;~w I N~w:o-Radom.sk. ~liżs7.ych objaśnień udzieh~ OSobIscle w kSI'tgal'lll L. Chodźki w PetrokoWie, lub na wyrażone listownie pod moim adresem
odpo~iedzieć, będzie moim obowiązkiem. Na odpoWIedZI przez pocdę o załączenie przy zapytaniu
marek l dokładnego adresu upraszam.
(3 -1)
Wysocki.

.A.G-E~T
Tow,arzystw.a Północnego Ubezpieczeń
przYJrJwwama na skład toww ów z kapitalem zakładowym 3,000,000 1's.

l

Po",:oluja,c ~ię na lJoprzedllie moje zawiatlomienia uważam
za swoJ obOWIązek zapewnió Szanowną ł'ublicznosć, że jak
daWllleJ tak l nad,,1 przyjmUję wszelkiego rodzaju ubezpicczema: fabryczne, IUicJ8kle (w miastach i osadach)
i rolul.:zo-r;;081tUd"1·8kic, rudłolnolici I
uie.·uc"ollło~ci.

. ł'owo~uj8, mię do niniejszego zapewnienia rozchodzące
W.WSCI o wstrzymaniu przyjmowania ubezpieczeli szczególmej rolnych, prze~ )~dno z. towarzystlv operuji.\cych w
naszych okoli cach. Wlescl te U1eu.otycza, bynajmniej towarzystwa, którego mam zaszczyt być agentem, nietylko bowI~m me wstrzymuje. ono swej dziaJalJwści w żadnej z ga~ęZI swy ch operacYJ, ale owszem z lcużtlym Lokiem zakres
ICk rozs~ )rza . Dla ,P,rzckonania się w tym względzie, do~ć
przaJl'ZCl bIlanse "lowarzystwa Pólnocncg'o" publicznie 0g"!aszalle, z których okaZUJe się: że zaufanie publicznoś ci
:wzrasta b~ liczba .1!bezpJeczonych znacznie się pOlvięhza
Jak lIIelJl leJ, ze "lowarzystwo" słusznie budzi to zaufanie
bo P?llli.ll "J licznych pogorz.elll r. ]874 (za które wypłacil~
naleznos( bez procesó\v l sporów), jeszcze przyni9slo I.a
tenże rol zysku rs. 2 12,283 kop. 82.
ł'rzyto :zywszy co wyżej, dla koniecznego ,,,yja~llif'
S Ię

ula 'Ił kn:C.H,,-i ub"z •• ieczeil, 8ze:tc e ólnic 'J
I·oh.y« la, wI~lCnem_ dodac Jtlszcze, że kallto!' meJ ag'ellt 1_

ry ~Iesz :Z,4CY IS lę _ ~ota,tl W dOlllu W,. ~utki()w cza przy u j_
cy t:;lawllllskleJ (Klakowskle ł'rzedmlesclC), od 1 lipca przelUeslOlI~ JętlZIC do mego własnego domu na Obrydce.
ł'odaJę zarazc'!l do W1atlolllości ł'P. Obywatel! ziemski cli ,
Przemys}JwcóW l llękodzl eLllkólv, Że otworzyłem "gen turę I tl06tarczam:
J. 1\'..:.lcllin rOh.,ltz,"clt, pocza,wszy od pJUgÓIV, ai.
do lokom lbll I mlockarn parowych z angielskich zakladów
R. Garret'a.
2. illndal .. ~,rzc",lI!i "łon Yl'la, od najprostszćj br,r maszyny, az tlo lIlachIlI drukarskich i litograficznych najnowszycb sy~telllólI' z fabryk Challiota i Gratiot'a w Parl' Żlt.
ił. "łR~ JL ilJl do ubr,~hia .. i .. i IOOZ!lIRił,'"C.ił
"'YI·obo." z dl·zewa, . .od tartaków wszelkich wymiarów, az do machIll w'yrablaj8,cych koła, beczki, loża brulli
paln.ej ,i 1. p. z zakladó~ F. Arbey'a IV Paryżu.
4. Wszelkl?go rodzaJu, 81i1 "ron'i dł.. z olejów ziem.nych ~lelklego amerykan,kleg-o towarzystwa w PCllsylwanu "Echllse Lubl'lcatlng 011 COlllpany", które wyrabia slnurunidl" dla wszdkich machin odpowiednill, z uwzglętl
nielIlem nawet pór roku, lata i zimy- w wlaściwych gatunkach dla kazuego rotlzaJu machlll-od parochodów - aż do
Il'aszyn do sz yeia i zeg"arkQII'.
5. Różnych gatunkólv n' i~. frallcu~kich (szampallskich,
burgundzkich, czerwonych l blatych Bordeaux); hiszpańskich
portugalskIch, wloskich, rellskich; I,,·a ... ów,
rr"u,:uzkicla ł lli;;ijenicznł';;O Uhle.·u "La
.Henchauu e", ze skJadów Łacarriere' a IV .Bordeaux.
. IV szetkick obj/l~'l/ i(lIt co do pou'yższych pr~ecl1l!iotów na
zqdanz'e ?lat,!lcltmiast ,«,dzielum,.

,.ódea.:

lł.lal·ló.u8

Br"u ...

LO:K.A.LE

w domu obok telegrafu rządowegu przy ulicy Orłowskiej, są do wydzIerżawIenia od Ś. Jana r. b.
(3-3)
KijeJls/ci.
ni~lejszetll pp. ob~witt~.li
ZiemskICh, ze lJyzYJl11uJę do ubezjneczenta
od f}mdu w Towarzystwie ruskiem wszelkie /,iemiepJ'ody rolnicze, w rnieslkaniu mojem IV klasztorze po pp. dominikankach.

. ."'" . ZlLw!adamiaru

J.

M.AR1~IEWICZ

Agent Towarzystwa Warszawskiego
(3-1)

Redaktor i Wydawca

Ubezbieczeń.

Antoni

POl'ębski.

