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Przepisy wprowadzenia w wykonanie NaJ
wyżej zatwierdzonych, 19 lutego 1875 roku, 
}łOstanowieil o ol'g'anizacyi sądownictwa w 

Warszawskim okl'ęgu sądowym. 
(Najwyżej zatwierdzone 1 (1;l) czerwca 1875 roku). 

1. P7'zepisy og6lne. 

1. Ustawy sądowe z 26 listopada 1874 r. i postanowie
nie o notaryjacie z 14 kwietnia 1866 r., na podstawie Naj
wyżej zatwierdzonych, 19 lules'o 1875 r., postanowi ell o za
s tósowaniu ich do Warszawskiego okręgu sądowego, wpro· 
wadzają się w wykonanie w tym okręgu, droga. w niniejszycb 
przepisach wskazaną. Zarazom wprowadza się i Najlvyżćj 
zatwicrdzona, 19 lutego ]&75 r., ustawa o oddzielnycb po
stępowaniach. 

2. Z otwarcielll wladz sądowych, utworzonych na pod
stawie ustaw sądowych i J.lostanowienia z 19 lutego 1875 r., 
zwijają się: dziewiąty i dziesiąty departamenty Senatu 
Rządzącego, sąd apelacyjny, trybunaJy cywilne, sądy kry
minalne, sądy policyi poprawczej, sądy pokoju, istniejące 
sądy gminne i wydzial policyjno sądowy przy warszawskim 
ober-policmajstrze, oraz uchyla się władza sądowa w spra
wach o wykroczenia, naleźąc~ do prezydentów miast i bur
mistrzów. Trybunał handlowy w Ul. Warszawie, przemiano
wywa się od tegoż czasu na sąd 1landlowy. 

3. Ministrowi Sprawiedliwości nadaje się prawo poru
clenia na pewien czas po zwinięciu wymienionych warty
kule 2 wladz sądowych, nie dalej jak do 1 wrześuia 187G r., 
eddzielllemll kompletowi z liczby cz!onków zwijanych są'!ów, 
którzy nie otrzymają innego przeznaczenia, odbywania czyn
ności wykonawczych z zapadlyeh w tych sądach wyroków, 
oraz i niektórych innych rozporządzeń. 

4. Z wprowadzeniem w wykonanie ustaw iądowych i 
postanowienia o ich zastósowaniu do Warszawskiego okręgu 
sądowego, ci z będących przy zwijanych wladzach sądowych 
obrollców, adwokatów i patronów, którzy będą wyznaczeni 
do nowych wladz sądowych, przemianowywllją się na pelno
mocni!,ów przysięglych i podlegają przepisom o tych pel no
mocIlikach, w wspomnionych ustawach i postanowieniu usta
nowionych. Pierwotno wyznaczenie pelnomocnikólv przy
sięglych zależy od Ministra Sprawiedliwości. 

5. Urzędnicy zwijanych wladz sadowych, którzy uie 
otrzymają nowego przeznaczenia, spadają z etatu, z wyplatą 
im pensyi w ciągu dwóch lat, odpowiednio do artykułów 
142 i 144 ustawy o służbie cywilnej w Królestwie Polskiem 
i z zaliczeniem im teg·o czasu do slużby cZyJlnćj. Grzędnicy 
ci, po Uqtanitl wyp!aty im, na wskazallćj podstawie, pens)'i 
według ostatniej ich posady, pobierają, jeżeli nic wejdą na 
nowo do slużby, wsparcie ze skarbu, na zasad7.ie Najwyżćj 
zatwierdzonej, \) lipca 18G9 roku, uchwaly Komitetu do 
spraw Królestwa Polskiego o wsparci li dla urzędników uwal
uianyrh z posad i spadłych z etatQ. w skutku reforl!l zarzą
uu cywJlneg;o w gubernijach Królestwa Polskiego. 

6. \\'szystkie rozporządzenia pod wzglę.dcm wprowadze
nia w wykouanie ustaw sądowych, koncentrują się w ]''[ini
sterstwie Sprawiedliwości. 

II. Pie7'wotne obsadzenie ]'osad tv władzach sądo
w//ch, u7'ga7tizowanych wed17l,g ustaw sądowyclt z 186'4 
7'. i postanowienia o ich zasl6sowanitt do fVa7's.::a1O-

skiego obwu sądowego. 
7. Wybór osóh do pierwotnego mianowania, stósownie 

do organizacyi władz sądowych, na posady prezesów i czlon
ków izby sądowej, prezesów, towarzyszy prezesów i cz/on
ków sC\dów okręgowych i sędziów $leuczych pozostawia się 
Millisll'oW i Sprawjed li wości. 

8 . 1>Iianowanie prczesów izhy sądowej, sądów okręgo
wych i zjazdów pokojowych, oraz sędziów pokoju i osób 
nauzoru prokuratorskiego, jeżeli udzial ich w przyg;otowa
Ili~ch do w·prowadzenia ustaw sądowych uznany będzie za 
konieczuy, może nastąpić i l'rzed 1 lipca 1876 roku. 

O. Urzędnicy org'anizujących się nOll'ych wla!1z sąuo
wycl). i naqzoru prokuratorskiego, pobierąją o1.naczollą \ve
dtllg otatu pbcę, oq qnia mianowania ich {la posadę. 

10. Przy u!lauiu się ną miejsce, urzędni cy sądowi otrzy
umją koszta podrói.y Ha wszelkC\ odleglość i .wsparcie w roz
miarach ustallowiollych przez oS'ólne lub mIejscowe dla gu
beruij Królestwa Polskiego prawa, stósownie do tego, skąd 
urzędnicy ci udają się do miejscll ich przeznaczenia. Urzę
dnicy sqdowi pocho\lzcnia ruskiego, u~ahcy się na ~luihę 
do \\'ars7.awskiego okręgu sądowego z Innych guberlllj Ce
sarstwa otrzymują wsparcie na podróż. na podstawie X~jlvy
Hj zatwierLlzonycll 30 lipca 1867 roku, przepisów, z wy
jątkiem osób, ~tóre jui pobraly to wsparc}e puy pop;'7edniclll 
Ich llliauo'AanlU na sludlę do gubeTlllj Ilról (', twa lobl.l,·g·O ; 
"Bobom taldul wSllarcie to może być wyzna czollO nic inaCl.~j, 

jak za porozumieniem si~ Mi.nistra Sprawied!iwości z .Mi
nistrem Finansów. \\' razle zas m e wyznaczema Im takiego 
wsparcia, pobićrają koszta podróży i wsparcie na pod,tawie 
ogólnych w tym przedmiocie postanowień. 

111. Utwol'zenie gminnych okręg6w sądowych, 7'ewi-
7,610 i okręg6w pokojowych i pie1'1Ootnyclt wyb01'61O 
zatwierdzenie s~dzi6w i ławnik6w gminnych, om:" 

mianowanie s~dzi6w POkOjlt na posady. 

11. Ulożenic projektów o utworzeni II w kaidym powiecie 
gminnych okręgów sądowych porucza się oddzielnemu ko~
pletowi llowiatowemu, skladającemu się, pod prezydencyJ'1. 
naczelnika powiatu, 7. mi ejscowego komisarza do spraw wlo
ściallskich i jeuneg·o z urzędnikólv teraźniejszych wladz są
dowvch wedlug wyznaczenia genera! gubernatora warszaw
skiego. \V naradach kompletu uczestniczy, na równi z innćmi 
członkami, także i prezes miejscowego zjazdu pokojowego, 
jeżeli uzna to za możliwe dla siebie. 

12. przy układaniu pomienionych w artykule poprze
dzającym projektów, na rodstawie artykułów· 3 i 4 Najwyiej 
zlLtwierdzonego, 19 lutego 1875 r, postanowienia o zastóso
waniu ustaw sądowych do Warszawskiogo okręgu sądowego, 
komplet powiatowy bierze na uwagę zaludnienie i przestrzeń 
gmin, oraz dog'odności komunikacyj i powołuje do l)otL:zeb
nych objaśniell wójtów gminy, oświadczenia których zaplsnją 
się do protokulu. Przytem komplet powiatowy zbiera nale
żyte wiadomości i dane, dla ozna")zellia, stósownie do artr
kulu 8 postanowicnia z 19 lllteg'o 1875 roku sumy ni,·/i.\!
dnej na placę dla skladll osobistego i na rozchllu) j •• Ulccla-
ryjne każdego nowo ut 1V0rzoneg·o sąuu gminnego.. . 

13. Projekty kompletu pOlviatowego o utworzenIU g'mlłl
nych okręgów sądowych, wraz z tabelq tych okręgów, oraz 
o niezbędnych na utrzymanie sądólv gminnych rozchodach, 
skladają się do g ubemijalnego J,.ompletu do spraw wlościail
skich, do sldadll którego, dl& roztrząśnięcia pomicnionych 
proj ektó w przylączają się, jeden z Ul'zędnikólv teraźniejszych 
wl"dz sądowych wedlug wyznaczenia general-gubernatora 
warszawskicg'o, oraz prezesi miejscowych zjazdów pokOJO
wych i prokurator Iniejscowego sądu okręgowego,jeieli na ten 
czas będzie już zamianowany. 

14. Gubernijalny komplet do spraw wlościailskich po roz
trząśnięciu i zmicnieniu, w czem okaże się potrzebnem, tabel 
pomienionych w artykule 13 i ułożeniu potem projektów o 
podziale każdćj gubernii na okręgi lJokojowe i o stalćm 
miejscu pobytu sędziów pokoju, przedstawia swoją OplUlJą 
generał-gubernatorowi warszawskiemu. . 

15. PodziaZ miasta Warszawy na rewiry pokOjowe doko
nywa się przez oddzielną czasową komisy ją, skladającą się 
pod prezydencyją gubcrnatol"il warslawskiego, z warszaw: 
skies'o ober-policmajstm, prezydenta mIasta Warszawy I 
urzędnika teraźniejszych wJadz sądowych, wedlug wyzna
czenia /!,encral-gubcrnatora warszawskiego, przy udziale "II' 

naradach miejsco wego prezesa zjazdll pokojowego. Oznacze: 
nill rewirólv pokojowych miast: Lublina, Sllwalk, Plocka l 
:Lodzi-dokonrwa się przez komplety powiatowe, przy udZIale 
prezydent6w i policmajstrów tych miast. Opinjie swoje w 
pomienionym przedmiocic komisy ja rrzedstawia general-gn
bernatorowi, a komplety powiatowe gubernatorowI, który 
kOUlunikuje takowe gnbernijalnemu l;ompletowi do spraw 
wlościallskich, dla uwzględnienia pny podziale gubernll na 
okręgi pokojowe i oznaczenia miejsca pobytu sędzló~ pokojn 
(art. 141, a potćm przedstawia gel1m'ul gubernatol:owl. 

16. Ułożone wskazanym w artyl.ulach 11 . ID sposobem 
projekty, geneml-gubernator warS;la w8h. przes!,l~ Ministrowi 
Sprawiedliwości, który porozumJawszy SIę z MJIllstrem SpralI' 
Wewnętrznych projekty o utworzeniu gminnych ohęgó,~ są
dowych, oraz rewirów i okręgów pokojowych, kom~mkuJe 
l-mu Departamentowi Senatu Rządzącego, do roztrzą5męcla 
i zatwieruzenia, a projeKty o wyznaczeniu miejsc stalego ~)~
bytu dla sędziów pokoju zatwierdza, 8tósownie do art.. 30, 
Najwyżćj zatwi erdzoucgo, .9 luteg'o l87E> r . postanowlen?a. 

17. Pierwotny wybór i zatwierdzenia sędziów I łaWników 
gminnych odbywa się na podstawie art}hu6w 9, 10, 12--l8 
Najwyićj zatwierdzoncg'o, 19 lutego 1815 roku, l~ostanowle
nia o zastósow ;lDill ustaw sądowych do War9zawskiego okręgu 
Sl\doWego, z ~achowaniell1 przytćm przepi,ów następujących 
poniż ej (art. ] 8- 20). . , . . . ' 

18. Listy osób mających byc wybraneml na sędZIÓW l 

lawników gminnych, uklauają się w każdej gminie oddzielme, 
przez osobny komplet ]Jowiatowy, wskazany,,~ ~r~ykule 11 
przepisów niniejszych, który powoluJe dla objilsllJeł\ WÓjtów, 
a w razie potrzeby i sollysólV wlaściwej gminy. . 

19. Osobne Komplety pOll-iatow c przystępują UO ul.lauallllL 
pomiewonych w artykule 18 li st , na. zasll~zie ogól~eg:o o tćm 
rozporządzenia g·cneral-gubernatora I w mIarę ulozeJ1l~ tlLko
wych, komuni kl0q ich kopije wlaści wym z~l'Ządom gmllln)'1łl. 
Ulożone wc wszystkich gminach powiatu hstr 'p~zc~stawlaJą 
się guberuijalncmll IWlllpletowi do spraw Wl?:,clanskl,ch (ar.t. 
13), wraz z objaśnieniami Jla mo~·ąr.e nadejsc .z gml11 OZLl~J
miellia o IddulIlpletllo ';cj lul, lIi~reglllilru(l:;CJ hd. Na ulo~e
nic list i zlożCllic ich kOlllllleio\\'i ~ulJernijalncmu lll'ze;r,nacza 

się te1'mbl trzy miesięczny od dnia otrzymania na miejscu 
rozporządzenia o tem generał-gubernatora. 

20. Gubernijalny komplet do spraw włościańskich spraw
dza reo-ularnoś6 i komplet.tość każdćj listy, oraz rozstrzyga 
skargi °i oznajmienia o nieregularnćm zapisaniu do .takowej 
lub o zrobionYlJh w niej opuszczeniach. Gubernijalnemu 
l,ompletowi nadaje się prawo wykreślania z listy osób, do 
wybrania których na posady sędziów i lawnikó\v gminny.ch 
napotkają się szczególne przeszkody. Skarg'i na postanowIe
nia kompletu w tym przedmiocie nie dopuszczają się. 

21. Po nalożytem sprawdzeniu i poprawieniu list przez 
guhernijalny komplet do spraw wlo~ciańskich (art. 20), g·u
bernator jlr7csyla takowe do wlaściwych naczelników po
wiatu, dla rozporządzeli o dokonanitI wyborów, drogą wska
zaną w art y kul ach 12 i 13 Najwyżej zatwierdzones'o, 19 
lutego 1875 roku, postanowienia o zast6sowaB!u ustalV sądo
wyell do Warszawskiego sądu okręgowego. 

22. Na posady sędziów pokojll i prezesów zjazdów poko
jowych mogą być mianow[ ne, opróc7. osóh wskazanych w 
artykule 33 postanowienia ) zastósowauiu usta IV" ~ądo'vl'ch 
do Warszawskiego sądu okr gowego, takie osob)', ktul'e ZajlnO
Ival}' posady prezesów i te warzyszy prezesów bY,lych ko
misyj do spraw wlo,~cj3.l'jski 111, komisal?Y dcl tyelLlC spralY 
i stalych czlonków lwmplet,w .gubern ljalny~h do s~raw wl~~ 
ściallskich, chociażby WylL iemone osooy me czymly zadosc 
warunkom w przytoczonym artykule ustanowionym 

(il c. ?I.). 

WI.~DOMOŚCI MEJSCOWE I Z OKOLIC. 
= u' Jiegły tydzień na długo pozostanie w pa

mięci t Itejszych szczorych i poboinych wyznaw
ców 1'zy nsko-katolicldego kościoła,-w murac~ bo
wiem naszego grodu gościł Jego EkscelencYJa ks. 
Kulińlilu biskup kielecki, umyślnie tu przybyły dla 
dopełnienia konsekracyi ołtarza, przyburów ko
ścielnych i kaplicy cmentarnej. 

Prócz krótkotrll'ałego w r. z" w przejeździe do 
Benclzina, wstępu togot. samego ks. b~skupa .Kuliń. 
skie"o miasto nasze od lat dwudZIestu me było 
zasz~zycone wizytą którego z dostojników kościoła: 
Ostatni przebywał tu w r. 1,855 ś. p. M21rs~ewskl 
biskup 'yecezyi kujawsko kaliskiej, udzielaJ.ąc sa
kramentu IJi crzmo\\ ania zewsząd garnącym SIę tłu
mom wiernych, co ułatwiał podówczas nader licz~y 
:zjazd kapłuuów, pnygotowywujących przystępuJt\: 
cych do ś. sakramentu, t;łuchnuiem spowiedzi i wy
glaszaniem odpowiednich nu,uk. Prob~szczem tu
tejszej p:Jrafii był wtedy.ks. Swiątkowskl, a ze zgro~ 
madzonych kapłanów otrzymali wyższe godnośc~ 
hijerarchiczne ks. ks.: Woj ciechowski, JakubowsIn 
i Michalski. 

J. E. ks. biskup Kuliński raczył pn-ybyć z Kielc 
w dniu 6 b m. wiecAorem i zatrzymać się w domu 
farskiego probostwa, powitany przez mioji:lcowa du
chowieństwo pod l,rzewodnictwem JW. ks. F. Ko
sińskiccro administratora dyjecezyi kujawsko-kali
skiej. {\'l:az z J. E. biskupemyrzybl,l.i ~ Kielc~,ks. 
Ćwikliń ski kallonik katedry lneleckleJ l ks. Jozef 
Adamczyk c1yjakon. Nazajutr:t, we środę, nie bacząc 
na trudy podróż.y, już o god. 9-ej rano ks. biskup z 
pontyfikalną procesy ją wyszedł z koś.ci~ła ~~rnego na 
cmontarz grzebaluy, gdzie w WZOleSlOD C'j przez p. 
K. Burgharda kaplicy, p0 konsekracyi ołtarza od
prawił nabożeństwo i przemó",:ił ~łómucz;lc wy~o.~ 
wnie zgromadzonym znaczen~e I potrzebę reh~1l 
dla każdego człowiekt;- poczem wraz z procesYJ!) 
powrócił do Cary. . 

Następnego dnia, \\"e czwartek, J. ~. ks. bIskup 
celebrował pontyfikalnie i:lumli) w ko~clele. farnym, 
po której ks. W aberski, prufeso~' Seł11111ary~um, ~ło
cławskiego, wyłożył przystępującym-waznosc sa
kramentu bierzmowania.. W piątek zaś po odpra. 
wieniu mszy Ś., J. E. ks. lli"kup konsekrował por-
tatile i kielicby do ościennych kościołów. , 

IV oba te dni liczne tłumy pobożnych z okolicy, 
głównie wS~Akżc z tutejSZej parafii, napełniały od 



świtu do wieczora kości6ł farny, przygotowywując 
się do uroczystego aktu umocnienia w wierze. Nie
zmordowany w posługach religijnych dostojny pa
Gtel'z, udzielił sakramentu bierzmowonia 2977 oso
bom i przemawiał do nich dwnkrotnie kaMego 
dnia, wykładając w s.towach pełnych wzniosłej pro
stoty i religijnego namaszczenia- znaczenie darów 
Ducha świętego. 

Tak mała stósunkowo liczba przyjmujących sa
kralnent bierzmowania, w clyjece;.:yi ocldawna nie 
mającej własnego pasterza, wynikła zapewne stąd, 
ze zjazd okolicznych kapłanów, .ze zbiegu okoli
czności l'ub przyczyn od nich niezależnych , nie od
powiadał liczbie zgromadzonego ludu - obecni za
tem zaledwie 11 duchowni, nie byli w możnosci 
W} słuchać w8zystl<ich wiernych żądających spo
wie(hi. 

Wypadkowo przejeżdżRjąey lla CZllS feryj alumni 
akademii quchpwpej w l:'eterslJurglł i bawiący lH'I. 
wakaeyjach w domach rodzinnych z semin"l'yjum 
włocławskiego, pełuili obowiązki asystentów, eo 
przyn(ljmniej w części, wobec małej liozvy księży, 
zajętycll bezustannie spowied,.ią, z!lst~powało ko
nieczne uroczYl?te otoczenie dostojnego pasteróa 
podczas odprawianych tlabożellStw i ceremonij. 

Miejscowy chór amatorski, tak w kościele far
nym, jak i w kaplicy crocntarnćj, towarzyszył mo
dłom !<apłanów. 

- W dniu 8 b. lTI. W kaplicy grobowej rodziny 
Burgbardów odprawił ms~o żałobną \{s. F. Kosiń· 
ski administrator tutejszej dyjpcezyi. 

o kaplicy tL~i, pod w7.g1ęJ.em jej budowy, jak 
rówJ1ie:i, o J:dobhc}'J.n ją oltarżu dłuta p. Bolesława 
i::l)'l' <.! wiLza- doniesiemy oddzielnie. 

REFORMA SĄDOWA. W ostątnirn 1.l'szycie Ki
wy z dni.l 1 b. 111. lJomieszczon;~ jest rozprawa p. 
Adolfn. Srdigo,,"l>I;irgo kand. pr. ,,0 n'fonllie sądo
wej w królestwio polskiem", t(tk grunto\Hlie j 1'0-

zumnip, n. zarazom'/, tal,ą wszec!lslronn;1 zuajo
lllotici;~ przedmi.ob, iędrnie i treściwie napisana, ~e 
najlUocniej zalccamy j:} uwadze czytelników, tElln 
więcej, że nie Illog'lc powtórzyć jej w cp.ł'ości, wy
jątek tylko Iyczt).cy ~ię S:ldów gminnych podamy w 
przysz,tym numerze Tygodnia, w lej nadziei , io SZ. au
tor i l'ec1akcyja j"'iwy uje zeclwl! nam za de poczy
tać pra,gnienia, by praca, której pomies:.r,c:zonie za
stllgę stnl10lvi j zaszczyt pismu przynosi, ZIH\n,~ 
by.l';l jak na.jszerszemu koJ'1l cLytalllików. 
ŹNIW A od czLE<rech LI ni jui. po foh, arkltcll roz o 

pUl:'l.ęLo, wł:o~cijallie j[lk zwykle wyrllL:l(l\ją '/.UpeJ'
ul:'go :;Lwarunienia ziarnn. P:szell iec je,'l.C'l.6 niedoj
fUJy i jeś li pogoda pos,tUly, a ntk uie zabraknie, 
Le sprzętem żylit przed u;1\\'::tłew l'oIJóL zaJ'atwić się 
będzie można. ProsI!. stwierd7.ił'y waną przepo
wiednię ludu, reguluja,cą urodzaj tego lIiarna do 
ilości wiosennych chrab~1szczy. Kapusty niszczone 
przez mszyce z zewnątrz, a wewn,ątrl korzenia 
przez gąsienioe owadów, s,labym t.ylko i choro!Jli
wym liściem są okryte-co dało rowód do wielll 
sporów tam, gdzie zagony pod kapustę na ~dro
bek w czasie żniw są dawane. Zirmniaki dobrze 
się trzymają-bardzo wczesno zbyt nawet może w 
nać wybuJa,ty. Rzepak zimowy wydał w przecięciu 
o ile !lftm win.domo, 6 do 7-1l ziarn z morgi" ('o, 
bacząc na wyjedzone na jesieni przez g,!sielllce 
sówki przestrzenie, trudne (lla przeróinych krzywizn 
do ścislego obliczenia, uie jPst jeszcze najgorszym 
plonem, Cenn. r7.ppakn obecnie tli praKtykowIlna 
jest rs. 7 za 210 fllntów. 

Z dalszych stron, tl. szczcgólnięj z okolic Łasku 
i Ra.domska, ziemianie narzekaj~ na tegoroozne 
zbiory, którym susza wiosenna wir·.lc zaslkodzić 
mia,ta-jarzyny mianowicie J1ftjBilniej ucierpiaJ'y. 

KONCERT teatl'alno-muzykall1Y· Po\\{arzn my na
pis ten z afiszów, które nam t(, dziwn:l rozrywkę 
obiecywały, ż;}dajftc w zamian po iW-jt) lub 10 
kop., stósownie do zajętego miejscn.. 

Śmiesznie pretensyjonalnem widow'iskiem tem 
obcln.l'zyć nas l'<lczyły , w dniu 8 b. m w ogródku 
po-bl!rnn.rdyilskim, pod d,1J1'ekcyj(1! p:llli Klary 'Von 
Gaul.cn d wie maloletlt'ie śpiewaczki, l!Jl~bieta lat 13 
i :Th:[agJalena lat 12 mieć mające, sie1'otl~i saks07z
skiego ojicem (ściśle wedle wyrażenia afiszowego), 
oraz a1,tystka na cytr7:c panna Jj'l"der z Wiednia. 

Program owego 1~once1·tn podzielony by~ na3 czę
ści, w których mieścił'y się: JT'spollmienie Wiednia 
i KUl'mandczyk i Pilca1'da (sic!), .Mowa Lutm i Al
pejsIde dźwi~ki, Se1'ce i kwiate.i- i Pielmy jJlHkolaj, 
Sen dziewczyny i Milość matki i t. p. i t. p., co 
Iłli;!;' \) wac:zyć jni 10 nf;t~py muzykalne on. cytrze, 
j nż u) śpiów aust1'!Jjacki, lul) ~\Teszcil.ł scenl w ko-

-! 

styjum[lch. Że wykonanie wszystkich tych produk
cyj nie warte jest oceny, na to sądzimy, ze wszy
scy widzowie bczsprzecznie się zgod7.fI:-nie wspomi
nalibyśmy tu nawet o nich, jak to już nieraz z podo
bnymi widowiskami czyniliśmy, gdyby zuchwałe 
lekceważenie altst1'!jjacko-sClskiclt wędrownych niby
artystek, nie przeszło było możliwych gran~c cier
pliwości. Widzimy bowiem w tern nic innego, jak 
po prof'jtu najgmwanje się z tutejszej ludności, z 
klórej, w rozumieniu tego rodzaju turystów, możua 
w ży\ve oczy żartować i jeszcze w dodatku kazać sobie 
za to zapłacić; dla tego żałować nam przy każdym 
popobnym wypadku przychodzi, że nie istnieje wl'a
ściwy przepis porządkowy, któryby publiczność od 
eksploatowania przez takich wydrwigroszów za
sJ'aniał'. 

WYPADKI. Znaczniejsze pożary w ostatnich 
dniach maja i w m-cu czerwcu r. b, w obrębie 
nas7.ej gI11Jllr).'lii. byfY lł\lsUilpujące: 

1) Spichlerz zbożowy 'frula w m. Łodzi wartości 
4000 I"s., w ruchomościach straty na 5000 r8. 
2) Dwa domy w Drzazgowej Woli w p-cie bre
ziIlskim wart. 320 rs., w ruchomoścjftch straty na 
490 rs. 3) Dom z zablIdawaniami Horowicza w 
w m. Petrokowie wart. 170 1'8., W ruch0mościach 
straty na 750 1'8. 4) W Paskrzynie w p-cie pe
trokowskim siedem domów włościjańskich z zapu
dowaniftmi wart. 1170 rs., w ruch. stmc. 1300 1'8. 

5\ W Zabłotacb w tymże p-cie dom kolonisty 
Ejcbmana war. 200 rB., w ruch. strac. 1000 rB. 
9) W Wyczerpftch Dolnych w p-ci e częstochow
skim storto,ta war. ~OO I'S., a w niej owce w~rto
ści 2755 rs. 7) W CiOSllflch w p-cie brezińskim 
dom Hasenberg0ra nieubezpieczony - szkoay wy
noszą 1500 rs. 8) W Szczecinie w tymże p-cie 
trzy obory obywatela Sokolnickiego war. 1360 r~., 
w rurh. strac. 2500 rs. 9) W KorabIewie w p-cie 
hskowskim dwa domy włościjańskie war. 1200 1'''., 
W rudl. stl'ac. 680 rs. 10) W Starym Redzeniu 
w p-cie brezińskim dwa domy włościjańskie- je
dlm ubez. na 50 1'8., drugi nieube.l. war. 150 r8., 
w rlH'h. sl,rac. 1200 rs. 11.) W m. 13rezjolj.ch 11 
domów, 19 oficyn, 20 stodół i bóżnica, razem 
wartość bndowl 13930 rs., w ruch. strac. 11240 
rs. 12) W oztery dni potem w tern że mieście 3 
domy z zabudowaniami war. 3610 rs., w ruch. 
str<1C, 4500 r8. 13) W ]{.topoczynia w pocie rllW 
skim 3 domy włościjaiJskie war. 610 r8 ., w ruch. 
strac. 1150 rs. 

Raz('l1l w trzynastu pożarach zgorzaJy buą.owle 
ubezpieczone na 27720 rs., a w nich ruchomości 
wal'tując:e 34215 rs., wł'ączuj,~cw to zabudowania niea
sekurowane; prócz tego w drobnych pożan\ch spa
li~o się różnych bud owI za 970 f S., fuehomoś~i 
za 180 rs. - czyli razem straty przez ogień spo
wodowane w przecil!gn miesiąca wynoszą (j2785 rs. 

Pożarów leRnycb 7.paezniejszycb w tym prze(·i~. 
gu czasu nie było -uajwyższa ' strata tego rodzaju 
wynosi oko,to 150 ri? w Boguslawkach w p-cie 
rawskim. 

= Niedbalstwo rodziców w czuwaniu nad Ul !j.

,tolrtniemi c1ziermi, będące stala powodem pewnej 
lirzby ofiar,-w miesiącu czasu, z któregv podaje
m;}' sprawozdanie, przysporzyło ich .więcej jeszcze 
!liż zwykle; i tak: utonęło mał'oletnich chłopców 8, 
dziflwcząt 6; - skut.kiem opą,rzenin. zmftr~o dzie\\T
c;~ąt 3; - w inny sposób zabi,to się chłopców 3, 
dziewczQt 2 - razem zginęło dzieci 22, która to 
liczba o wiele przewyższa i tak znaczną zwykł<1 
średnią cyfrę ofiar niedbalstwft ojców i matek. 
W szystkie te smutne straty odnoslą, się do stanu 
włościjflliskiego, z wyjqtkiem dwojga dzieci staro
zakounych rodziców, z JdórycL jedno, cbłopiec 
spadł z balkonu trzypiętrowego domu, a drugie 
dziewrzynka znalazJ'a śmierć pod kołami llrzejeż
dżn.jącej furmallskiej bryki. 

= W Łodzi popeJ'llionem zosta,lo zgwałcenie grobu 
na cmentarzu ewangielickim, gdzi~ wyłall1ftnO kra
tę u grobu rodzin y ]'iszerów i po rozbiciu jednej 
z trumien, niecl;twno tam z,l'ożonej, obdftl'to cia~o 
nieboszczki z sukni atłasowej bia.\'ej i obuwia. 
SZARAŃCZA. Do klęs l, pożnrów i wJ lewów wo

dy-nowa znów klęska zjawia ,;i~ w okolicach naszych. 
Oto we wsiach Iwanowice i Rembielice w p-cie czę
stochowskim, liczne legijony szarańc'7.Y, zniszczy\VS7.y 
w pochodzie swoim, gdy to wam donosimy, okoł'o 
czterech Gtaj zboia, panicznym strachem przejmują o
kolicznych włościjan. Milijony szkódników s/"ybko 
posuwajft się naprzód, od miejsca w którem pierwo
tnie spostrzci,onc zostały; pr7.erlsięwzięcie jednakże 
Diity(·hmiaEt FO otrzymanej wieśc i energicznych 

środków tępienia - daje ll!\dzieję szybkiego WyA 
niszczenia szarańczy, a t.rm sampm niedopuszcze" 
nia, by dalej po łę.l)lJ.ch r,p,oża piąs.ta rn.is~.c~enie i 
postrach dla biednych rQlni~,ów. Należałoby jednak 
b!;.czną zwrócić uwagę na .poln, lt7.eby i w innych 
miejscach w okvlicy, chociai nie w tak widocznyeh 
ilościach, nie spr;;twiała. spustoszeń. 
BURZE-POŻAR. V-,' dniu 26 z.m. silna burza i 

ulewny deszcz w okolicach Częstochowy, l''.llaczne 
zrządziły szkody. Szybki przypJ'yw wody w sta
wach i rzece Licz-Warcie w tych stronach, spowodował 
wylew piepamiętay od dawien dawna. Woda, 
przerWi8 wszy groble, poznosiwszy mosty i azl uzy, 
$zerokQ rozlała /lię po okolicznych łanach, unąsza,c w 
kupkach stoj,}ce siano, bydło i wszystko ('0 tylko 
w p~dzie swoim sl'otkał/lo na drodze. W z.akladach 
fabrycznych. we wsi K~źoica Stara zrz~ldziła stkody 
ni\, 2000 rs" we wsi Zerdziny zniosł'a młyn znpeł
nie; u posiadaCZa młyna we wsi Piia straty wy
nOSZq rs. 460, we wsi Kawki rs. 500. we wsi 
Koski rs. 500, i w wielu innych miejscowościach, 
pOC7ąWSZy od granicy prus.kiej, .aż pod wieś Wą
sosz, graniczącą z powiatem nowo-raą.aJllskowskim, 
szkody niemałe. 

W kilka dni po tej katastrofie, przejeżdżn.jąc 
przez okolice dotknięte powodzią, wszędzie spo
strzegae się dawa.ły ślady ;,;niszczenia. dokonane 
potężną ręką rozhukanego żywiołu. RyboJ'ówstwo 
wielce ucierpiało, ale Zft to włościjanie tych stron. 
żywo uwijali si~ po nadbrzeznych łąkach, lub 
gdzie tylko nawet maluczkie przep~ywał'y strużki, 
goniąc za rybami przyniesionymi pr~ez wylew wo
dy z okolicznych stawów. 

W dniu 5 b. m, o godzinie 7·em wieczorem, 
w stronie cmentarza grzebłl.lnego starej Częitocbo
wy, kięby c9:ftrnego dymu wznoszlłCe się pod obło
ki, <1onios~y o klęsce pożaru. Trzy pOf1esyje OU 
samego końca Krakow/lki6.j ulicy, lIara1. przez o
gień ogarniętemi zostały. I jedynie tylko ener
gicznemu wzięciu się do dzieła straży ogniowej, 
miasto zawdziE,jczać winno, iż ca~a ta dzielnica pie 
sta,ła się pastwa, płomieni. SUL'l1ość budo'.'.'l dre
wni~nycb, gontem do tego pokrytych. sprawiła, 
iż sikawki same ma.J'oznacz:!cą stanowiły pomOC, 
zwłaszcza gdy z powodu pęknięcia węża, z placu boju 
ustąpić były ~lUuszone. - Dllielne tylko ręce 
dziarskiej straży ogniowej, w nadzwyczaj krótkim 
czasie opanowawsq ogień, nie dozwoWy szerzyć 
się pożarowi, który tj1 raz;~ na niezl1 pełnem zni
szczeniu trzech tYlko ~)osesyj ogmnichy6 się musiał'. 

Straty z tej ' pogoJ'leli dotjchl'l.as· niewiadome; 
ubezpieczenie takowycb od ogllia wyllo:>i sumę 
rs. 2060. 

Patrząc na dziaJ'<tlllotić ochotniczej straży ognio
wej, &. silny (lgień po dniach upału wśród dre
wnijtnych a gęsto skupioJlych za.budowań, przy 
pow(§tającym do trgo wiptrze, Pfzychodzł Jl:L myśl 
ta obwiLa, gdzie miasto zost'lwfone, że się tak \'y
rażę, samemu sobie, to jest ludziom niezwiąza
nym pewnym punktem honoru, w towarzystwo 
pomocy, pozbawione na razie s1.~bkiego ratunku, 
narzędzi i innych środkć\y obrvny, zapę'\\ne dzien 
taki okupiłoby większa, polową swoich budowJ. Gul' 
przeciwnie obecnie ua pierwRze has.to poźaru, każdy 
z członków strnży ognio\~'Qj podą;i,a na mil:'jsce 
wypadku jednocześnie z właściwym a nieodzownym 
do ratunku narzęrl'/,i~m, naprzód hl~ wiedząc rp 
mu czynić wY'pada, i do fzPgo dobrowolnie }1rzy
jęty Ik't siebie obowinzek wziąć się mu na,kazuje. 
I tak w krótkim przeci~lgu czasu, stają na miej
scu pdpowiednie sily, które wzmocnione szy bk:~ 
dostawą narzędzi, niedozwalaji); zanadto rOl.hukać 
si~ niszczącemu i) W i 0'1'0 'V i: .pla tego tei w~zy5tki\3 
większe miasta })j·owincyjofln.lne powinnyby Si:!l'y)O 

pomyśleć o 7.olganizowaniu u siebie ochotniczej 
straży ogniowej, jako jedynego środka do zmniej
szenift licznych klęck ogn;n.. Mieszkańcy sami niezor
ganizowani nigdy nie zdo~ają umiejscowić pużaru, raz 
dla tego, iż ~azwyczaj pf7.ybywają nn luipjsce wypą,d
ku jedyuie tylko by p"gaJ.lić się troC'hę-powtóxe. za
nim ~~do?ędi~ narzędzi!!., .potrafią rozt1ać pomiędzy 
o~r~nco~ l.wys~u)rac lUJ.Zł zdolnyoh do walki z ży
WIOłem, .luz ogten ogarn la builynek za budynkiem, 
i z cbwilą wzięcill. się do dzil:'fa - przychodzi jui 
ril,tować same tylko zgliszcza. 

I

I ł . W dniu 6 b. ITI. i r. zakończył ŻY-:I 
_ _ Cle po długiej i cię;"kiej {"borobie ś. p, 

And?'zej Pelagijltsz Si,k01'8ki, dawniej 
nauczyc.iel girilnlllyjulll, ostatecznie ri
~(lnt kallcelaryi W wieśe:ie tutejszęm, I 



pneży'iYSzy lat 53. Ob.darwny wiel~imi przy
miota.mi umysl'n i serca, niepospolitej rr~,,;o,;d 
i zacJlości charakteru, pozostawH w sercach 
sióstr boleść nieukojon/\, a. w pamięci liC'znycll 
przyjaciM i znajomych żal niełatwo przflll1ijają
cy. Wspomnienie pasma, dni jego żYCifl dlą. wie
In goQ.nym naślfldowania wzorem być możę. 

Niazmiernie liczny Ol' 'zak pogrzebowyodpro
wadził zwłoki 7.m:1!"tego na cmentarz miejscowy, 
gdzie nad grobem przemówił serdeczne mi słowy 
ks , A. Sałaciński, adminisLrator po-pijarskiego 
kościota, streszczają:c w Jlwięzłych a wymownych 
wyrazach cały przebieg żywota Ś, p. Andrzeja, I 
jako tkliwego syna i brata-rozumnego pedago
ga i wzorowego urzędnika, a nadewszystko jako 
l)fltwego obywatela kraju, dla którego szczerze 
i gorliwie pracowa,ł. ;P,zy w oczach przemawia
jącPgo kaplllna i wielu z obecnych, były po
twierdzeniem słów pożegnania ze zwłokami za
cnogo człowieka. 

Nazajutrz w kości~le pp-bernardyńskim od
było się nabożeństwo żałobne za spokój duszy 
ś. p.:Andrzeja, której wieczny odpoczynek -o racz 
dać Panie! 

KORESPONDENCY JE TYGODNIA. 

Z nad Wa1'ty. 

Każdy początek jest trudny - powi'iua przysło· 
wiej nic wi~c dziwnego, jeśli wzi~wszy za pióro, by 
skreśhć maleńką nawet korespondencyją z prowin
cyjonalnego zakątka, siedzisz i dumasz nad czystem 
pawerem, gotowym przyjąć na łono swoje, czy kil
ka kwestyj z dziedziny spółecznej, czy też wybi
tniejsze fakty z twojego miły czytelniku kącika, 
zanim - zdecydujesz się nareszcie jakim mniej 
więcej frazesem, rozpocząć szereg wierszy mają
cych stanowić korespondencyją. Zupełnie co inne
go dla piszącego z Warszawy; tam, w codziennelll 
życiu wiel~iego świata, ~ażda chwila. dokoła rozta
cza tysiączne fakty, które pochwycone zręczniQ, 
związane z sobą w jedną harmonijnl!l całość, bez 
trudu i wielkiego zachodu, twoną sążnisty nawet 
al'tylcuł. Tu, musisz się zapuścić w najgłębsze taj
niki, żywo zespolić z otaczającą cię miejscowośCJlh 
wcisnąć chociażby w najulIiiejszy ka"cik, zawi~zać 
pewne stóslII\eczki- z pomoc~ których jak po nici 
do kł~bka, przychodzisz dopiero do świadomości 
llliejscowego życia. 

Po tem wszystkiem, zebrawszy sporą wiCj,zau
kę rozlicznych spraw, zaczynasz sortować na lepsze 
i gorsze; te ci się zdają małoznaczącemi, te znów 
nie inte~esującęmi ani danej miejscowości, a ni też ogó
lu, te chowasz sekretnie do teki w obawie nieścią
guięcia lIa ;siebifl jowiszowskich gromów, to znów 
dla wielu a wielu okoliczności nie możesz rozpo
cząć tym lub owym faktem. Naresz(.:ie przychodzi 
~i stanąć do szeregu, nabić pióro prochem z atra
mentu, i mieną.c prosto na papier, strzelić wiado
mościami z nad Warty, jeśli tak jak ja zamieszku
jes:>: nad Wartą. 

Ba! strzelić rzecz łatwa-ale strzelić a trafić, do 
tego potrzeba jqż wprawy. Wprawdzie cbłop strze· 
l~, Pan Bóg kule nosi-tak głosi przysłowie, je
duakże z rodzajem pewnej obawy mierzysz w 
szpalty jednego z organów prasy peryjodycZDElj, 
ażali wypuszczona przez ciebie lmla w postaci PN
wi r.cyjonalnej korespondencyi, nię odbije się cza
S!lHl Iła. twoich plecach. Owóż, w panicznym stra
cbu o własną skórę, postanowiłem na ten raz na
bić broń lekkimi przedmioty. Wybaczcie jednak 
mili czytelnicy, jeżeli korespondencyja nudną tro
chę będzie-strzał słaby mospanie, bOG to z nad 
wody - w słotnej do tego porze, wi~c li: wilgooi w 
p.owi!:'trz~, zawilgły pl'{)ch nie pali jak palić powi
nien. 

Uxodzaje, dzięki sprzyjającej zasiewom porze, 
cZistym deszczom niedopllszczającym posuchy, ma
mj bardzo piękne, i jeśli Bóg da, iż czas sprzętu 
wypndllie pomyślnie, rok obecny będzie rokiem do· 
brym dla okolic Częstochowy. Tylko powszechny 
brak paszy z początku wiosny, wpłynął nieco na 
upadek inwentarza; tu i owdzie padło z głodu 
sztuk kilm, a nawet pewnego razu pędzący z jednej 
gminy posłanięc, niósł wieść o wybuchłej między 
b.ydłem zarazie. Hum! zara7.a na bydło nie arcy 
przyjemna sprawa, to też co żywo pośpies7.ył 1):1 
miejsce wypadku p. weterynarz, by zbadać chol'o-
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hę i przedsięwziąć odpowiednie środki dla przer
wania zarazy. Z duiej chmury cZQstokroć mały 
bywa deszcz, tak się tó:.i i stało; po dokładnem bo
wićm zbadaniu 10-ciu sztuk hydła uległych choro
bie, obejrzeniu d\'fóch już upadłych, okazało się ni 
mniej, ni więcej, jak tylko najprozaiczniejsze zdy
chanie, z troskliwego ma się rozum iM utrzymywa
nia, boć jni teraz na brak paszy bynajmniej narze
kać niemożna. 

Po obfitych daszczach i ciepłych dniach poczęły 
ukazywać się na targu poziomki, miłą swą woni~ 
pociągając ku sobiej za kwartowy garnuszek z po
blizkich okolic Częstochowy przynoszące wieśniacz
ki każą sobie płacić po 24 do 36 groszy. Grzybów 
obfitość wielka, codziennie spostrzedz można ru
miane olsztynianki z koszyczkami grzybów, w ce
nie od złp. 2 do 3, stósownie do gatunku grzyba i 
wielkości koszyczka. 

Spadły w początkach b. m. grad, poczynił w róż
nych miejscowościach okolic Częstochowy szkody, 
lecz nie bardzo dotkliwe, a nawet imałoznaczące. 
Roku, z tak C;2,ęsto nawiedzającą nas burzą, dawno 
tu nie pamiętamy; zaledwie kilka dni przemknie 
się pogodnych przy 24° cieple, już potoki niebie
skiej wody na głowy nam lecą; trzask i huk gro
mów powietrze roznosi, a zatem wieść o nastąpio
nej tu lub tam klęsce pożaru. W dniu 16 b. m. pio
run uderzywszy w mieście w sygnaturkę kościoła 
ś-ej Barbary, przebiegł przez kościół, wpadł na 
chór, a zrządziwszy niewielką w organach szko
dę, s!Jłynął w kościelny lirużganek; tu uderzyw
szy w wiszącą na ścianie skarbonę, ZSUlląt się po za 
ni:i!l po śCIanie i :mikł w głębiach ziemi, zostawiw
szy wężowate ślady. Co szczególniejsze, iż każda 
burza w jednym zawsze kierunku przechodzi nad 
miastem w postaci chmur ołowianych, brzemien
nych piorunowymi gromy. Choć rzadko kiedy sza
leje kilka zaledwie minut, zawszeć jednakże przej
muje nas strachem; zwłallzcza gdy po wężowo
o~nistych gzygzakach, huk gromu wtóruje nawalnej 
ulewie. W dniu 19 z. m. o god. 12-ej w nocy, nn 
folwarktl Grodzisk w gminie j{amyk, nalp" 'll'j "1 Jo 
dóbr hl', Denersmark'a, od uderzenia piorunu spali
ła się owczarnia słomą kryta, ubezpieczona na rs. 
1160, a oprócz tego znaczna ilość słomy i siana. 
Jestto zatem w okolicach Częstochowy ósma 7. rzę
du pogorzel od uderzal~ia piorunu: w nocy z dnia 
25 na ~6 b. m. mieliśmy silną ulewę kilka gouzin 
trwającą, od czasu do czasu piorunowe gl1omy, tuż 
pod mia~teru bijące, wstrząsały oknami naszych 
siedzib; a potęl:ne jaslLością błyskawice, jak ognie 
bengalskie 05wiecały pr~edruioty, pokryte ciel1lnym 

! całunem nocy. 
Przecież< ludzie dobrej woli pomyśleli na seryjo 

o ~lei miasta, młode krzewinki otaczają się kosza
mi z ł07.iny, co bezwątpienia uchroni takowe nie
tylko od uschnięcia, ale i łamania przez malców i 
podkopywania przez trzodę. Dals~ą opieką nad 
aleją! mają si~ zająć sami obywatele w sposób ad
ministrac.yjnYj ten rodzaj gospodarstwa da.leko po
żyteczniejs7.ym być może niż dotj'chczasowe utrzy
mywanie stałego ogrodnika. Rzecz ta bowiem 
aż dotąd traktowała się w sposób Boże zmiłuj ~ię!
i jeśli nie wyniszczały drzewa zupełnie, to istny 
cud boski. Ale nie przesądzajmy rzec7.y, czekajmy 
cierpliwie na fakty, boć u nas tylko :<: początku robi 
się wiele, pracuje sumiennie, częstokroć nawet 7. 

pewnemi ofiarami, lecz potóm zbyt prędko nastę
puje przesyt, pewne zniechęcenie, a nakoniec i 
rzecz sama idzie w zapomnienie. 

Jak huk gromu przeraza nas; i nabawia pewnego 
strachu, tak znowu puf dziennikarski pobudza dl! 
serdec~mej wesołości. Otóż dzięki Gazecie Polskiej. 
uRmieliśmy się wybornie z jej letargicznej nowiny, 
w lot pochwyconej przez reportera zapewne od kogoś 
zabawiającego w jakim gastronomicznym przybytku 
swoich znajomych, o panu VIf. z majętności A., a wła
ściwiej z folwarku ;t. Na :msadzie, wiedzą sąsiedzi 
jak kto siedzi - śmiało powiedzieć wam mogę mili 
czytelnicy, iż letarg dowcipnie określony przez owe
go reportera,jest niczem więcej jak wierutni): bajką. 
'Wprawdzie pan W. chorował i to dosyć ciężko, 
jednakże ani umrzeć ani być w letargu nie przy
trafiło mu się dotychczas, chociaż znany nam jest z 
poetycznej swej strony bujania w dziedziny nieby
wałej o tern mogę was zapewnić i ów letargiczny 
wypadek zredukować do naj prostszej bajki, która 
ZIlÓW tak skwapliwie przez pisma publiczne chwy
tam} byćby może niepowinna. 

ro dwuhoć mieliśmy tentr :1matorski na dobro
c/ynne cele; o piórwszem donosiliście jnż-po raz 

wtóry zaś w dniu 28 czerwca, odegrano sztuki: 
"Nikt mnie nie zna" i "Flisacy", i deklamowano 
"Bezrobocie kowali". Piękna to rzecz teatr a
matorski dla dobroczynnych celów- ale cóż, kiedy 
niestety przychodzi nam nieraz powątpiewać w 
bezinteresowność niektórych osób, są bowiem 
fakty i fakciki, o których zamilczM wolę, w nadziei, 
że się nie powtórzą. 

BIUk na ' ulicy Pann? Maryi w połowie ul{Ończo
no. ale cóż kiedy sI- rawy ludzkie zawsze jakieś 
szczególniejsze fatum r rześladować musi. Oto ule
wne deszcze, spłukaws~y piasek z powierzchni bru
ku, odsłoniły robotę lieprzedstawiającą spodzie
wanej trwałości. I w~ rto:.i było sypać tyle piasku, 
aby niedelikatna ulewa spłukawszy go, wykazała 
brak kamieni w bruku? 

Psst! .... Nie chcąc WlS nudzić dłużej mili czytel
nicy i tak już rozwlekł~ gaw~dą z nad Warty, koń
czę więc ją, pozostawiaj ąc resztę na później. -? 

ALBV~1 FOTOGRAFICZnE WIDOKÓW KRAJOWYCH 
rr. Chodźki. 

Kraj llasz na północy z wars.tw napływowych zło
ż~ny, ,z małymi wyjątkami, nosi na sobie dość je
?~ostaJny ch~rakter; zato w południowej swej czę
SeJ, z r07.maltych pod względem geologicznym u
tworzony formacyj, odznacza się zarówno bujną 
wegetac?ją, jak i pięknością co chwila zmieniają-

. cych się krajobrazów. Przedewszystldem pełne u
roku są mniejszych i większych rzek doliny, jak 
Szreniawy, Nidy, Nidzicy, że już pomijamy samo 
Powiśle, urozmaicone <f toczeniem zaokrąglonych 
lub urwistych wzgórzy, przebujnych łąk widokiem, 
kląbllmi gajów otoczonych, szeregami wierzb i kę
pami wikliny, które całemu krakowskiemu odrębne 
piętno nadają. Dalej wyróżnia tę część kraju sa
ma rzeźba jego powierzchni, 'układająca się we 
wzgórza okryte falującem żytem i pszemcą, lub u
wieńczone dąbrowami i pasmami liściastych lasów, 
które całej okolicy nadają jasny koloryt, i jakiś wy
raz wesoły, właści wy twarzy ożywionej uśmie
chem. męuoki9, prt:epaściste wąwozy, Jdórlmi idą 
drogi, a w czasie bury. pIyną l'wące potoki, stano
wią uiemniej charakterystyczną cechę tych okolic. 
Zresztf); ciągle spotykasz tu wsie ludne, zamożne, 
nkl'yte IV sadów zieleni; &tare. odwieczne grody i 
got.Yekie świątynie. 

Taki mniej więcej charakter ma całe miechow
skie. szkalbmierskie i proszowskio, wreszcie Powi
śle i :demia Sandomierska- kraj, którego podście
lisko glina mamu,towa stanowi. 

Za to na znacznej około Kielc przestrzeni, na pa
smach gór, w olbrzymie garby wyrosłych, szumią 
rozległe, dziewicze puszcze jodłowe, obejmując wo
kół kraj zadumany, poważny,z ludl:lm milcząpym, 
jakby w sobie zamkniętym. Są to obszary utworzo
ne przez tak zwaną deU:07'ts7~ą f01'maclfją- poczyna
jące się w okolicach Chęcin, a dochodzące aż pod 
Sandomierz wydłużonym językiem. 

Nakoniec, wpośród geologicznych pokładów, ja
kie utworzyły południową część kraju, ciągnie się 
w zachoduiej jego stl'oI,lie, podłużny pas jU1'ajski6j 
fonnacJji, odznaczający się szeregiem idących za 
sobą skał wapiennych i dźwigających na swych 
barkach harde zamczysk ruiny: Olsztyna, Ogro
dzieńca , Pilicy, Smolenia, Rabsztyna, Pieskowej
Skały i Ojcowa. Cała ta okolica, znacznie już nad 
poziom morza wzniesiona i jodłowymi lasy pokry
ta, ma wszystkie cechy górskiej krainy i, jak po
wszechnie wiadomo, celuje rozmaitością i piękno
ścią widoków. 

W takie to okolice wyprawił się przed parą laty, 
zamieszkały przez czas jakiś w tutejszem mieście, 
znany fotografista p. T. Chodźko, z zamiarem po
zdejmowfll1ia z nich fotografij, i zaznajomienia tym 
sposobem ogółu publiczności z pięknościami wła· 
snego kraju. W swej artystycznej wycieczce pan 
Ghodźko zamierzył zwiedzić najprzód dolinę Prą
dnika, następnie umyślił wyprawić się w olwlice 
Proszowic, Szkalbmierza, zdjąć widoki z bebdow
skiego opactwa, odfotografować wnętrze kolegijaty 
wiślickil\j, dalej nawiedzić: Czarkowy, Winiary, 
Szaniec, zapuścić się do Opatowa, dokąd wabił go 
grobowiec kasztelana szydłowieckiego, następnie, 
robiąc z Kielc dalsze wycieczki, pościągać widoki 
z góry Kadzielni, Karczówki, wsi Zgórska i chęci!l
skiegQ .z;amku, }ak malowniczo przedstawiającego 



się od południowej strony, wraz z wiją,cą się u 
stóp jego szosą i zakończyć swą podróż odfotogra
fowaniem ruin sulejowskiego opactwa, które, o ile 
nam wiadomo, majf!l być wkrótce lla zagładę ska
zane. 

Na nieszczęście dokonaniu tej wycieczki, według 
wyl.ej określonego planu, przeszkodziły naó"cz:l.s 
dwie okoliczności: dżdżysta pora i niepomyślny 
~tan zdrowia fotogl'afa-artysty. Podróż ta jednak 
bezowocną nie była. Pan Ohodźko bowiem wygo
towaLz niej J 2 fotograficznych widoków, które sta
nowią pierwszą se1'!Jh wydanego przezell Albumu. 
Widoki te są ułożone w następującym porządku: 
1) Ozęstochowa - widok kościoła na Jasnej-górze. 
2) Ogrudzieniec- widok ruin zamku od strony za
chodniej. 3) i 4) I'ilica-widok miasteczka od stro
ny dawtlych wałów zamkowych, i widok wałów da
wnego zamku od strony północnej. 5) SlOoleń
widok ruilł zamku od stronu północnej. 6) Rab
sztyn -- widok ruin zamku od strony południowej. 
7), 8) i 9) Pieskowa skała -I'ałka Herkulesa (wła
ściwie Sokola skała) od strony wschodniej, krajo
braz doliny Pr~dnika, i widok ~alUku od r:.trony 2:)

chodnićj - i nakoniec 10). 11) i 12) f<rajobrazy 
zdjęte z doliny Prądnika i widok ruin zamku w 
Ojcowie od strony południowej. 

Nad o,rtystyczn~ wartością tych widoków nie bę
dziemy się l'ozwodzić,- pisma bowiem warszawskie 
oceniły je należycie oddawna, przyznając im wiel
Iq dokładność. I wiBtocie, klo ma pojęcie o tru
uności:;;,ch, z jakiemi się każuy fotugrafista spotyka 
przy zdej.uowaniu krajobrazów, przy których pra· 
wie uielUu spOsobu uale~ytego miarkowania i stóso
wallia siły światła, jak to ma miejsce przy fotogra
fowaniu osób w altanie, ten musi przyznać wielką 
umiejętność w traktow<tniu obranych pnez pana 
ChoJźkę wiuoków i wysoką wartość wydanego prze
zeń Albumu. Nie wiemy tylko, czy jeszcze i w dal
szych seryjach znajdą się inne widoki Ojcowa. 
Trzy bowiem fotografije zamieszczone w albumie, 
bynajmniej uie wyczerp\,lh przedmiotu. Na.jdokła
dniejsza z nich, ~daniem naszem, jest z widokiem 
nil. skałę wydrążoD:)" wznoszącą się nad łazienką, 
wraz z drogą okrążającą górę Zamkową; ale ileż to 
rówllie uroczych widoków zdjąć można jeszcze z dal
s7.ych części doliny Prądnika. Dość tu wspomnićć 
l) Grouzisku, O bramie owej skalnej w Ojcowie, 
przcz h6q idzie droga do Białego kościoła, o gru
pie sk;ał Pl'ZY domu :Ferdko, i pr7.y młynie. Brak tu 
także ogólnego widoku nil Ojców, bądź z góry 
L,amko\\ej, bądź z .TanasJ6'cki, lub wreszcie z uii
:;~ej części góry Ohełmowej. A cóż dopiero mówić 
o tak mało znanój, nawet turystom no,wiedzają.cym 
Ojców, sąsiedniej mu dolinie Sąspows11iej! Alfl dZię
ki uateraz i za to panu Ohodźce, czem nas obda
l'zył. Być może, iż który z tych widoków ujrzymy 
jeslcze w następnych trzech zapowiedzianych Z8-

8~ytach. Tu tyle tylko jeszcze dodamy, iż p. Chodź 
ko 1>yufljmniej nie porzucił zami,ll'u zwiedzenia dal
szych okolic kraju, wedle wyżej przytoczonego pro
gramu, i ŻI~ właśnie w tym celu przeniósł się w 0-

beCIll~j porze na dłuższy pobyt do Kielc, hy z tego 
punk~u robić swe artystyczne wycieczki do miej
Bcowo~ci, których mu okolic~mości nie pozwolIły 
zwiedzić przed dwoma laty. B. F. 

Świder ziemny Bohlkens'a. Pod tym napisem (Ja
zda P1'::emyslowo-Rzemieślnic::a podaje szczegółowy 
opis zastósowań narzqdzia mało, jak się wyraża, 
znanego. Pod7.ielając zdanie ITspomnionej gazety, 
powi6my, że Bietylko mało ale znpelllie nie znamy 
korzystnych Zll.stósowall tego prostego instrumentu, 
podobnie jak wielu innych pożytecznych narzędzi, 
bo pism specyjalnych nie czytujemy-nie pomni na 
to, że chociażby tylko jedna w ciągu roku znaJa'lła 
się w które m z nich, odpowiednia do zajęć naszych 
i szczupłego zakresu przeciętnego wykslltałcenia 
nasr.ego, pozyteczna wiadomość lub objnśniająca 
lluuku-jui, w takim nawet razie, koszt na prellu
meratę poniesiony powróciłby się nam stokrotnie. *) 

lle~ to jak tu np. wydajemy rocznio na kopanie 
dołów, do różnych słu pów i drzewek owocowych? 
Jak dotkliwym nam jest CZli)stO brak dobrej wody? 
WIcIe szkód w polach i stodołach wyrządzają nam 
coroczllie myszy? A nadewszystko, ze l)omij?my, 
jllllC (1ruhlliejsze, cllOĆ ni('mni~j prakt.yczne zastó-

}I' drukarni F. Beł:chatowskip.go IV Petrokowie. 
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sowania, jak'ie ważn~ jest dla rolnika świadomość 
o kolei, układzie i głębokości warstw ziemnych? 
Oała przyszłość niejednej miejscowości, cały "'Zł'Ost 
i rozwój produkcyi, a z nią dobrobytu biedzących 
się z jawnemi lub niezl'ozumianemi przeszkodami 
pracowników, zależy nieraz od tego, co wnętrze 
ziemi w sobie ukrywa. Ozasami przypadek, jakieś 
kopanie studni, dołu, piwnicy lub głębszego rowu, 
naprowadza na dalsze poszukiwania i pożądanej 
udziela wskazówki,-najczęściej jednak narzekamy 
na losy, biedujemy, nie domyślając się zaradczych 
środków-lub sprowadzamy zdala i za drogie pie
niądze to, co nieraz może znalazłoby się bliżej lub 
pod ręką. (Woda, glina, piase II, margle, torfy 
i t. p.). 

Wielostroune te usługi oddać nam może świder 
ziemny Bohlkens'a, o czem zawiadamiając czytelni
ków, po bliższe zapoznanie się :l: nim odsyłamy do 
ro 27 (Jazety P7'zemyslo U'o.Rzemieślniczej, z której 
sami zaczerpnęliśmy tę wiadomość. Szkoda jednak 
te Reda.kcyja, podając adres zagranicznego zakładu 
trudniącego się między illnemi wyrobem świdrów, 
nie dołąc:.:yła objaśnienia, czy który z zakładów 
Iw;\jowycb wyrabia lub sprowadza takowe i za jaką 
mia.nowicie cenę? - O dopełnienie to, bardzo dla 
wielu ważne, najuprzejlLiej sz. Redaktora Gazety 
I'rzemysłowo-Rzemieśluiczej prosimy. 

Oj Gazeta Pl'zelllysllj'M-Rolllic:a, pismo tygodniowe z 1'y
suuhmi, wychodzi w Warszawie pod redakcyją Aleksandra 
Makowieckiego-koszlnjo kwartalnie w ksi~garlliach rs. l -
z odbiorem na poczric l'S. 1 Iwp. 30. 

Odpowied;zi 1'edakcyi. 

Pam! A. A. List odebraliśmy -prosimy o dalszą korc
spondencyją i objaśllienie jak najrychlejsze co uo materjalów 
hi torycznych-może lctóre z nich dalybysię pomieścić w 
HoczniklI na 1'. 18i6. 

PUJłlł- Jordanowi K. w Jugclllteim'ie Gazety dziś wypra
wiliśmy pod wskazanym adresem-posyłać będziemy dwa 
razy na tydzień --prosimy o zawiadomienie o terminie wy
jazdl!. 

OGŁOSZENIA. 
K..~.Mam honor donieść Szanowne.j li::: Al 

: Publiczności. iż zajmuję się ~ 
czysl':czeoiG'm zębów, plombowaniem spruchniałych 
za pomocą kauczuku, srebra lub złota i wstawiam 
sztuczne zęby, posiadam oraz sposób radykalny u
suwania bólu ·zębów. 

Mieszkam w domu Pinkusa Horowicza, przy ulicy 
Greckiej N; 4. Herman Judkiewicz. 
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k iliI Potrzebny jest na KOREPETYTORA 
___ I00I __ 1 DOZORCĘ UCZNIÓW biegły \V mate-
matyce młodzieniec, udający się na studyja w war
szawskim uniwersytecie. Mówiący po niemiecku o
trzyma pierwszeństwo i korzystniejsze warunki. 
Wiadomo~ć w Petrokowie w W·go Jastn~ęb5kiego 
b. profesora, emeryta, lub w Warszawie u właści
ciela domu M ] 097 przy ulicy Tward6j Nt l4. 
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Z..A:K:ŁAD 
LECZNICZY PRYWATNY 

DLA CHORÓB CHiRURGICZNYCH 
D-ra CH-W-ATA 

w Wa:szawie, ul. Przejazd oN; 1l. 
Dotknięci cierpieniami zewnętrznemi, lak męz' 

czyzni jak i kobiety, leczą się za umiarkowaną o
płatą,- przychodząc raz lub dwa razy dziennie (ra
no do god. 9-ej i pomiędzy 3-cią a n-tą popołudniu), 
lub też pozostając przez czas kuracyi jako pensyjo
narze w zakładzie, gdzie mają całkowite wygodne 
utrzymanie, pomoc lekarską, lekarstwa i wprawnlł 
olJsług~ felc:Gerską. 

Zakład urządzony jest wzorowo i zaopatrzony w 
najnowsze przyrz:ldy chirurgiczno i ortopedyczne, 
odpowiednio wymaganiom cbirurgii post~powej. 

(3-2) 

lit ::::::::I W dobrach :Eocheńsko, o wiorst 2 od 
111 __ .. --= .... przystanku Rozprza jest do sprzedania 
SKOPÓW OPASOWYCH sztuk 150 i do CI-IO~U 
zdatnych również 150 sztuk. (3-3) 

...... E~n Deutsc~er, BUCHHALTER in einer 
blesJgen Fabrlk, sucht zur Ausfuellung sei

ner N usstunden die BUl:hfuehrung evenŁuel deut-
8che Correspondence in einem Geschaefte z eiul· 
ten, auch wurde del'selbe Unterricht in der doppelt 
italieniscben Buchfuerung el'theilen. Gefael. Adres
sim beliebe man unter Oiffel' Z. 100 bei Herrn 
Ohuczkowski niedergelegen. 

Niemiec BUCHHAL TER jednej z tutejszych fa
bryk, pragnie w godzinach poobowiązkowych zająć 
się prowadzeniem ksiąg handlowych lub niemicckiej 
korespondencyi, albo też wykładem podwójnej wło
skiej buch~lalteryi. Osob.v potrzebujące raczą zosta
wić swe adresy pod M 100 u p. Ohuczkowskiego. 

I~~~~~~~!J)~~~~~~~~~~~~ 

,- HANDEL WIN, DELIKATESOW I TOWAROW KOLONIJALNYCH ~ 
t FRb\NC~SZKA Z"SI\CK~BGO ~ 
~ W PETROf<OWIE ~ 
('f przy placu MaryjaI1skim (Staryrynek), obok hotelu W. :Michaleckiego, w domu ts-rów Jabłońskiego. " 

~ Poleca Sza ... , wnej Publi('.znośei IJo przystępnych cenach wszelkie gatunki ol'ygiua'nych ,f 
~ win hiszpnńsldclt, jako to: Madery, Por't~ej:nu., Xe~'esu, orf· ~ 
@ ginalllY Koniak~ wina czerwone (Bordoskie), Reńskie, jak również Węgiel'· ~ 
~ skie, z których ~)ównie zaslugl'.~e n!!. uwagę ziele:niah: w cenie 18. 3 za gar- ~ 
~ niec,- To"\Vary li:ololl\jalne, Herbatę powsz(,chnie znaną z do- tf. 
~ braci, renomowanej firmy Bazyli Perlow i Synowie w Moskwie! jako też i innych ;;J 
~ firm znaczniejszych,- ",""V-ódkę, Likiery, Araki, Spiry'tu.sy, ~ 
l Z dystyJal'll warszawskich, które na butelki i na miarę większą i mniejszą h}\rzedaję,- ~ 
~ -VVyroby tabaczne, orllz wszelkie to"","sry wchodzące w zakres han- ~ 
& dlu kolonijalnego. ~ 
~ W powi~kszonych, odnowionych i więcej uao~odniolJy~h pokojach, przy tymźe b!\lldlll, )f 
~ uw),dzoną została li: dułem 1 hpca 1'. b. ii1J 

f w. której wy,wa~2;~~~ :~r!;;~S?r~~ ~:nie pot ... y tak 1 
~ mIęsne Jak l postne przyrZ,tdza. W obecnej porze nowalIJ, {lr(lcz zwykJyrh potraw, }Jodaje ~ 
~ się raki, szparagi. kUl'częta i t. p., jak l'ówILież codzieunie pieczeń z rożna. Na Z!l.- ~ 
~ mówienia wydaje się cale obiady lub a la carte. ~ 

t
' Piwo bu...-varskie -w-arsza"W'slrle i Z innych bl'OWal'Ów wprost ~ 

z 10110 na kuOr, butelki i półbutelId. 
(3-2) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Redaktor Wydawca. 4.l1to .. i POl'ębs~ł, 
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