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go przy u. Nowy· Świat Nr. 39, oraz 
"W innych księgarniach krajowych. 
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Ogłoszenia przyjmujĄ się TI 

dwóch pomienionych księgarnlacb 
i w specyjalnej agencyi M. Frell
dIera w Wartizawi<1 przy u. Le
szno Nr. 51. 

Cena ogłoszeń: 

Za wićrsz lub za jego miejsce 
kop. 5, za następne po 4, 3 i 2 
kop., odpowicd::lo dQ ilości po
"Wtórzeń. 

W:.,runki ogłoszeń stałych 
do przejrzenia w księgarni L 

Chodiki 

Adres redakcyi: Antoni Porębski w Petrokowie gubernij~Jnym. - Kantor redakcyi tamże w księgarni L. Chodźki. 
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. 27 P. Kunego ndy i Natalii : 4-13 7-58 
28 S. Inocentego . 4-15 7-57 Dnia ubyło god. l min. 5. 

Treść: RozkIad opIat gminnych przez Wt N. 
Wiadomości miejscowe i z Ilkolic.- Wspomnienia z 
kroniki miejscowej. - Cmentarz zamiejski parafii 
katolickiej opisal L. Rzeczniou·ski. - Zyciorysy _ 
St. "Bykowski-Józef Bvstry-przez S.-0kruchy -
zebral pUsak.-Wykaz spraw. -Ogłoszeuia. 

Dnia 22 lipca 1877 r. 

-
prawie. Trudność poł02enia, by rzec ści

słą lJrawdę, powi~ks;:;ała też niemało roz
maitość wydawanych w tym przedmio
cie rezolucyj. Nietylko bowiem na ze 
braniach gminnych, różne nader zapada
ły uehwały, ale i władze do spraw wło

ściańskich, tego lub innego powiatu, tej 
lub innej guberni, ruiały też takie lub 
iUile na sprawę tę poglądy, aniejedno-

ROZK JAD onJI'T GlłJl~'N,\TCH .. krotnie znów władz& administracyjne in a-
L r til i' czej je~zcze tłrmaczyły na gruncie na· 

W ukazach i postanowieniach, odno
szących się do istniejących ud la.t kilku
nastu zarządów gminnych, do utrzyma
nia dawnych lub nowych szkółek wiej· 
skich i wreszcie do rozkładu funduszów 
potrzebnych na utrzymanie ukonstytuo
wanych w 1'. z. sądów gminnych, nie 
były jasno określonemi zasa dy, jalrich 
się trzy mać należało przy szczegółowem 
rozliczaniu opłat na różnorodnych kontry bu
entów, którzy w ponoszeniu ciężarów gmin
nych udział brać mieli. Gdy bowiem 
jedne paragraf] odnośnych przepisów 0-
rzehły: że oplaty gminne ponos.ić winni 
wszyscy właściciele ziemi, do danei gmi
ny należący;- inne czynity je udziałlm 
wszystkich mieszkańców, bez lub z pe
wnymi wyjątkamij- inne wreszcie usto
sunkowanie rozkładu podda wały uchwa
łom zebrllń gminnych. l'ymczasowość 
tych postanowień i potrzebę oznaczenia 
w pnYRzłości stałych norm rozkłado
wych, z uwzględrtieniem' prawdopodobnie 
różnych wielce w rozmaitych okolicach 
kraju warunków miejstowych, uznawnły 
jednak w zasadzie, już same wyżej wspo
mnione Najwyższe Ukazy i postanowie
nia, zastrzegając w niekt6rych razach, 
jak co do szkółek naprzykład, trzymanie 
się przedukazowych przepisów, aż do 
czasu Ilmiany icJ) na drodze prawodaw
czej; alboteż, jak znów przy sądach 
gminnych, zostawiając c~asowo dopeJ'nianie 
rozkładów samym mieszkańcom przez pra
womocne uchwały zebrań. 

Zastosowanie z kolei tak ogólnych po
stanowień w praktyce, po wielekroć też już 
dotttd stwierdziło konieczność grunto'lme
go rozpatrzenia tej ważnej sprawy i u
regulowania stosunków wewnętrznych gmi
ny pod względem oplat, przez wydanie 
co do tego nowych przepisów, uwzględniaJą
cych interesy i grupowanie się rozmaitych 
warstw ludności składającej gminę. 

Praktyka dotychczas0wa, z nader nie
licznymi, i to w ostatnich dopiero cza
sach ujawniającymi się, wyjątkami, nie
wiele sobie w tej mierze zadawała kło
potu, a stąd prawie w całym kraju za 
jednostkę rozkładową wszelkich opłat 
gminnych, przyjmowano morg~ posiada
nej ziemi, niel'ladko nie zwracając u
wagi na jej wartość czy dochód, jaki 
ki przynosić może, ani nawet, co wię
cej, na istniejące pod tym względem, jak 
co do lasów i nieużytków, oddzielne za
strzeżenia VI przepisach obowiązujących. 
Stąd nic dziwnego, że utyskiwania wzra
stać musiały, a odwoływania si~ do wlad7. 
Wy18zvl\b mnożyłY si~ z dniem każdym 

desłane wyjaśniRnia i decJzyje. Tu np. 
wprowadzono w wykonanie uchwałę. u 
chyloną w calej rozciągłości przez władzę 
zwierzchnią;- tam uwolniono od udziału 

w ciężarach gminnych wszy5tkich miesz
kańców dawniejszych miasteczek, którzy 
hlulltu ornego nie posiadalij- a. ówdzie 
wreszcie wciągnięto w rachunek mórg obo· 
wiązujących, nawet nieużytki, Jakie każ

da prawie własność więhza z koniecz
ności posiada i do wydania klasyfikacyj
nej opinii, wbrew składanym na drodze 
urzędowej deklaracyj om przy zaprowa
dZl'niu podatku gruntowego, dopełnianym 
następnie przez specyjalnych techników 
izb skarbowych, wyznaczono delegacyją 
złożoną z kilkunastu członków n:e umie
jących pisać. 

Taki stan rzeczy, pn~y zaprowadzeniu 
reformy sądowej a stąd przy nowem 
obciążeniu przeważnie tylko owej mvrgl~ 
najwygodniejszej dotąd dla układających 
budżety gminne jednostki, wywołał go
rące zajęcie się tą sprawą prasy pery
jodycznej, w której wielostronnie i wy
czerpuj~co niekiedy rozbierane był] w 
r. Z. ~asady, jakich trzymaćb) się na
leżało w rozkładzie opłat gminnych. Nie 
będziemy tu streszczać wszystkiego, co 
w tej kwestyi, za i przeciw, wypowie
dziano, bacząc wszakże na to, iż 

po dziś dzień, wielce różne poglądy 
spotykać je5zcze można, poważymy 
SIę przeciwnikom zmiany dotychczaso
WfgO w rozkładzie porządku, nasunąć 
pod uwagę wniosek, nie nowy zresztą, 
bo z porównania z ogólnemi w opodatkowa
niu zasadami wysnuty. 

Jak vnadomo, ciężary państwowe, z 
natury rzeczy, dźwiga ogół mieszkań

ców, od czasu, gdy kastowe wyłączenia 

zostały zniesione, gdy przywileje loprz~
dnio nadąw.ane lub zdobywane, straciły 

wobec porównania w obliczu prawa, 
podstawę, na której się glUntowały. Po
zornie jednak i dziś jeszcze, tam zwła

szcza, gdzie nie istnieje podatek docho
dowy, zdawać się może, że niektóze tyl
ko stany składają część swych docho
dów na wydatki państwowe, gdy inne 
pozornie od nich są wolne. Złudzenie 
to wszelako wynika tylko ze strony po
borowej, ze sposobu regulowania podat
kew i opłat- skqd też i podział ich na 
bezpośrednie i pośrednie (*), bądź jednak 
co bądź, w końcu tą lub inną drogą, się. 
gają one wszędzie, dotykrtją wszystkil'h: 

(OJ Pierwsze, jako z góry oznaczane, nazwaćby 
można przY1nusowl/1ni,-drugie, dotykające koutry
bu.cut,\ w miarę tylko jeg'o potrzeby, woli lub u 
pouobania-dobrou·olll,!//IIi. Cyfra tych ostatnich, 
jak u nas, przewyższa pierwóz\l o wielekroć razy. 

I 
29 N. 10 po Św. Jana z Dukli W4-16 Z.7 -55 Długość dnia god. 15 miu. 39. 
30 P. Abdoua i Julitty 4-18 7 -54 
3l W. Iguacego Lojoli . . . 4-21 7 - 52 

1 Ś. Sierpięli. Piotra w okowach 4-22 7-50 Dnia ubyło god. 1 min. 19. --
i własność więc i produkcyj::t, handel, sarzy i komisyi włościańskich, naczelników 
przemysł, kapitał, praca i zbytek nawet, powiatu i innych władz specyjalnychj stąd 
wszystko składa wyznaczontt mu dz;esię· wr~szeie takie różnice w osnowie uchwal 
cinę. Jeżeli tedy w systemie zaspakaja- zetHań gminnych, chociaż zapadłych w 
nia potrzeb państwowych, zas\lda uogól· 'pokrewnej natul'y lub jednakowych na
niania współudziału w niem, za słusz- wet przedmiotach. 
ną uznana została, '- i tam, gdzie pra- Do ostatnich nale7:ą i rozmaite posta
widłowym trybem rzeczy idą, ku najszer- nowienia, tyczące się rozkładu ci~żarów 
szemu a sprawiedltwemu , wz ... lędnie do na mieszkańców gminy. Pragnienie słusz
zamożności, 10zdziaJowi ciężarów, zwró, nego ich ustosunkowania, jest zupełnie 

cone jebt za\\.sze staranie: -dla czegóżby wytłomaczone, opłaty te bowiem przed
w gminie, tej najmniejszej wprawdzie, stawiają bardzo poważne cyfry, a co 
ale mimo to i najważniejszej cząstce u- wi'tksza, z każdYIll rokiem wzrastai~. 
stroju państwowegl), koniecznie na opak I tak naprzykład, biorąc pod uwagę tyl
dziać śię musiało? ko trzy ostatnie lata i najbliższe nas 0-

Ściśle logicznej, zasadnie wyrozumo- kolice, widzimy, że w r, 1874 wszyst
wauPj l'rzyczyny, doszukać się tu nie- kie wydatki gminne w naszej gubernii 
tylko trudno, ale nie!-,odobna: przy tacza- wynosiły 126141 rs. 59ł kop';- w r. 
ne zaś nieraz w tej splawie szumno- 1875 wzrosły do 139'491 rs 59i k.;
brzmiące argumenty, z jaskrawo-dążno- w r. 181'6 do 174115 rB. 47 kop';
ściowym kierunkiem, w poważny rachu- w roku zaś bieżącym, wliczając ca-łorocz

nek wprowadzane być niepowinny. Je- ne utrzymanie sąciów wh'jskich i przy
źeli bowiem przewodnią myślą wszyst- 1'ost taki sam tylko jak w r. z., wynio
kich nowoczesnych ustaw pra woda\\ - są prawdopodobnie około 208749 rs.\ 
czy ch, ma być równo-upra\\.nienie i tro- czyli, że w przeciągu lat czterech wy
skliwe Olwelowanie śladów nawet jaki('h- datki te powiększyły się o 8~51:19 r8" 
kolwiek górujących niegdyś pl'2ywile- to jest o 65t -8-. 
jów,- to, samo przez się, należy unikać Jeżeli teraz weźmiemy stosunek na
wytwarzania nowych, tem dzi\\niejszych, szych ltJO gmin, do 1310 w calym ha
że wyprowad'lanych z wprost przeciwnej ju, to przypuścić śmiało możemy, ~e lu
im zasady. Tendencyjne opinije i środ~ dność wiejska, prócz ogólno-fJaństwowych 
ki, biorą wprawdzie niekiedy górę i podatków, ponosi rocznie wydatek z gó
błysztzą pozorami prawdy-ale pozorami rą J 8~3000 rs. (*). 
tylko, bo do trwałej budowy materyjał Nie bł'aha to suma, w cięższych zwła
to kruchy, j sam w ~obie, jak Cegła szcza pod względem urodzaju latach. 
marglem przesycona, lub drzewo w peł- Słusznie zatem głos ludności wiłfjskiej zna
ni wiosny ścięte, nosi zarody ruiny i lazł odbicie w prasie peryjodycznej, a tej 
rozkładu. Gmina tćż, jako podstawa ma- znów s-łowa z kolei nie przebr/miały nada
teryjalnego dobrobytu i moralnego roz- remnie i zwróciły na siebie uwagę v.ładz 
woju społeczeństwa, wojną być winna od najwyższych, bo oto, jak doniosła Gaze
podobnych wpływów;- jakiejkolwiek one ta })ulska, z polecania JW. Generał
bl.lwiern będą natury, wzniecać łatwo liuuernatora kraju, zawiązany został 11/(0-

mogą zamęt i stawać się posiewem nie- l1utet do ruzle/adu opłal gminnych". 
zgody. Jedno i drugie wywiera wpływ Komitet ten, pod przewodnictwem T. 
zgubny, ujemna doniosłość którego wi- R. Pl elu, zarządzającego kancelaryją Ge
dnieje w braku wyrobienia się wewnętrz· nerał-Gubernatora, składają następujący 

nego życia w gminie, istniejącej dziś powołani duń członk()wie: zarządzajl~cy 

administracyjnie, to prawda, ale dale- warszawsktt izbą skarbową baron Korf[,
kiej nlezmierIlie choćby od tego tylko komisarz do siJraw "łośchńskich p-tu 
wzoru, jaki prawodawca, nadając jej sa- kalJskiego Hostrom/linow, -profesor u
morząd, miał na widoku. niwersytetu warszawskiegoSimone1iko,-

Najgl~biej, najgruntowmej obmyślane sta,ly czlonpk rządu gubernijalueg-o war
prawo, w ogólnem znaczenia tego wy- szawskiego Dobro/ubaw, - naczelnik 
razu, wystarcza w danej chwili, z upły- dyrekcyi nauko\\!'oj warszawskiej 'Po
wem prze('ież pewnego czasu, w miarę pOW, -cdonek komitetu towarzysl-wa· kre
prz~ksztalcallia się społecznych stosun- dytowego ziemskiego Górski Ludwik,
ków, wyradzającym się wątpliwościom, czfonkowi3 komitetu pn.emyf,JowegG Hunt
zapobiegają orzel:2.enia v.ła~ciwej władzy ke Bernard i Natan.~on Jakub, - dy
najwyższej, znane pod nazwą jurispru- rektor l· go wydziału kancelaryj Generał

dencyj senatu. Przepisy adlllinistracyjne, Guberuatora Fel/mer, i naczelnik p-tu 
jako postanowienia niekiedy przejściowe- warszawskiego von der B/'mken. 
go tylk.o charakteru i częstszej stosuuko- Sak złożony komitet, jak donrsi tł\Ż 
wo ulegające zmianie, miewają też swo- Ga::eta Polska, zebrany w dniu 9 b. m., 
je objaśnienia i dopełnienia, naj\'zęściej po wysłuchaniu przedstr wienia prezydują' 

cego o ceJach, w uwzględnieniu którycb 
wszakże zdarzające się kwestyje rOlstrzy- JW. NacLelllik kraju u'l.Ua,ł utworzenie 
gają władze poś:'ednitl, w zakresie sweJ konlltetu za nieooizowne, z uwagi, że kwe
dzialalności. Stąd, przy braku ogólnej, że styja przeistoczenia o!-,łat gmillnycb, nie 
ją tak nazwiemy, jurisprudencyi admini- może być roztrząsaną l rozstrzygni~tą, jak 
stracyjnej, jeden i tenże sam przer;is, w 
różnych okoltcach krąju, rozmaicie by
wa tłomaczouy; stąd tak rónie, przy je
dnakowych warunkach, decyz.yje komi-

(Oj W sumę tę nie wchodzą powinności uiszcza
ne w lIatulze, jak pouwody, stÓJki. SlIóie, ~zar
wal'ki, ani opłaty składane ua znaki, litugTafije, 
druki i t. p.. ,lak lliCIllUiI!j na sIolII'} i światlo dlą 
straży ziemskiej. 



po zebraniu dopiero i l'ozpatrzAniu mate
ryjałew odnoszących się do niej, pusta. 
nowil: . 

1. Zebrać i ułożyć wszystkie przepisy i 
rozporządzenia rządu, odnoszące się nie
tylko do opłat gminnych, lecz i do wszel
kich powinności. tak pieniężnych, jak i w 
naturze, na ludności wiejskiej ciążących . 

2. U~ożyć program zbioru wiadomości: 
a) o prawdziwym stosunku i rozmiarze 
ciężarów i powinności gminnych, odno
szących się do ludności wiejskiej wszel
kiej nazwy; b) o ilości, rozklasyfikowaniu 
i produkcyjności ziemi wogóle w gminach; 
c) o stanie przemysłu fabrycznego, rze
mieślniczego i handlowego, w zwii)zku z 
danemi o opodatkowaniu i produkcyjno
ści tych trzech rodzajów przemysłu. 

Dla urzeczywistnienia tych przygoto
wawczych zadań, komitet zaprojektował 
utworzenie dwóch podkomisyj: jednej dla 
ZAbrania i opracowania wiadomości wy
mienionych w ust. 1-m,-i drugiej dla u
łożenia programu zebrania danych, o któ
rych mowa w ust, 2-m. Jednocześnie po
stanowiono zaprosić do wzięcia udziaJu w 
pracach pierwszej podkomisyi pp.: KorJla, 
.Dob1'olubowa, J(ostromitinowa i von de1' 
B1'inkena;- -W d1'ugiej zaŚ pp.: IIantkego, 
Natansona i Simonel'tkfJ. 

Nadto komitet poruczył podkomisyi 
pierwszej, aźeby, po ukończeniu prac oko
ło zebra.nia wiadomości w ustępie l-m 
wymienionych, przystąpiła do ułoźenia 
programu zebrania danych, o których mo
wa w ustępIe 2-m pod a) i c), przy współ
udziale członków komitetu pp. G61'skiego 
Ludu'ika i Simondtki. 

2 

Olszewski BlaMj, Kttbalski Franciszek, d1'. czasu powstały cmentarze za miastami i grzebywała umarłyc'h. Taki smutny ltan 
St1'zyżowslci Antoni i Popowski Jakub. wsiami w całym naszym kraju. nieładu, opu~zczenia i zniewJlgi miejsca 

Podając o tern do wiadomości czy teIn i- Przedtem bowiem chowano zmadych poświęconego, trwał prawie a~ do roku 
ków naszych, za właściwe uw~żamy przy- pod kościołami lub też zewnątrz nich a 1870, w którym p. Libicka, pod wpły
pomnieć atrybucyje zwierzcLności miej- stąd i miejsca. okalające kościo,ty, otrzyma- wem ciągJ'ych nawoływań kore,:,pondellt'U 
skiej, do której radni magistratu należą, ły były nazwę cmentarzy. Wzrost ludności miejscowego do Gazety Polskiej, o przy
z trgo względu, żp niejednokrotnie miesz- w miastach i często pojawiające się w nich prowad.zellie do porządku grotlu zmar
kańcy, nieświadomi obowiązującej in- morowe powietrze i chorobyepid!'miczne, d'ych, dała inicyjatywę do kilku Widowisk 
strukcyi, nie wiedzą czego od swych których pastwą stawa,ly się tysiące ofiar, amatorskieh, z których zebrany fundusz 
przedstawicieli wymagać mają prawo. a niekiedy i całe prawie miasta bywały posłużył do uregulowania cmootarza. Ja-

Otóż organiz[],cyJ!t wJadz miejskich, po· wyludniane, zwdciły uwagę ludzi myślą- koz dozór cmentarny, mając już ~asiłek 
stanowieniem Namiestnika Królewskiego cych na konieczną potrzebę zakładania, z widowisk amatorskich, wziął się, 2l po
z d. 3 lutego 181li r., wprowadzona, mię- w pewuej odleg,tości od domów miesz- mocą geometry Rajskipgo i inżynipra Rus
dzy inne mi opiewa. kalnych, cmentarzy, które do szerzenia sockiego, do wytkliięcia dróg i drożyn na. 

"Art. 71. Do "wierzchuości miejskiej się chorób i śmiertelności wiele się przy- całym cmentarzu, podzielenia go na kwa
należy: czuwanie nad własnością gmia(J~ czyniały. Pierwsze urzeczYWistnienie tej te.ry i z~ównania o ile się d9ło jego po
i nią zarządzanie oraz podawanie etatów myśli, tak u nas, jak w innych krajach wlerzchm. W r. 1871, p. SWierczyński, 
do zatwierdzenift. .l!.uropy, odnosi się do końca przeszłego czl'onek dozoru cmentarnego, ollsad"iJ: 

Art. 72. Doglądanie robót publicznych, i początku bieżąceg9 stulecia, a Warszawa, ulice i uliczki 500 rozmaitemi drzewkami. 
utrzymywanie dróg i mostów, porządków pod tym względen:, wy l przedziła nietylko li~kotod: kasztanami, brzeziu&, akacyjami, 
i narzędzi ogniowych i rozkład wszelkich inne miasta PolskI, a e i obce kraje. Ipą, rzewem morwowem i inuemi. . 
posług prawnie wymaganych". Najdawniejszy w Polsce bowiem zamiej- Najwil;!kszą zasługę w sprawie uporząd-

W postanowieniu znów Namiestnika skI cmentarz, jak pisze Kaź. Wt Wójcic- kowama cmentarza, położyli: prezes ko
Królewskiego z d. 30 maja 1838 r., znaj- ki w swojem sZlI.Cownem dziele "Cmen- mitetu utworlW!lego, za pozwoleniem wła
duje się następujące objaśnienie, wywol'a- tarz Powązkewski", załozony został w dzy, do zajęcia się clneotarzem, pan To
ne widoczuj(\ potrzebą rozstrzygnięcia Warszawie w 1781 r. przez księzy misy- masz Liblc~i. i. ran FranCIszek Span, 
kwestyi atrybuC'yjnej: jonarzy, pov.ązkowski zsś wziął pocz~tek obywatel miejSIU I przemysłowiec. Za 

"Art. 12. We wszystkich przedmIOtach 1790 r. Nowość ta znalazła w kraju wszę- ich to stll.raniem wysypano wszystkie ulice 
adl1Jini3tracyjnych i policyjnyrh, gdzie dzie zaci()tych przeciwników, gdyż uie- i uliczki gruzem i zWirem, wybrukowano 
tylko idzie o prostą egzekucyją, prezy- tylko Jud prosty, ale i ludzie ukształceń- ścieki, wycięto stare i nieuzyteczne drzewa 
dellt sam del:yduje; w innych wszelkich si, pod wpływem przesądu, twierdzili, że poobcinano gałęzie drzew nisko spadając~ 
przedmiotach, tyczących się dobra mla- grzebać zmarłych wiernych można tylko lub zbyt wybUjałe. Oni podzielili l'mentarz 
sta lub jego funduszów, jakoteż rozkł'a- przy lwściołach, jako miejscach poświę- na klasy, i ustanowili opłatę 0'1. grobów: za 
du ciężarów publicznych, z radnYItli na · conych. Gdyby teź nie przykład z góry, pojedyńczy grób w klasie l-ej .rs. 10, za 
radza się. a mianowicie ze strony wyższych duehow- takiż klasy 2·ej rs. 7, a w klasie 3 ej ri. 

Art. 13. Gdj by radni, decyzyją prt?zy- nych, którzy testamentami nakazywali 4. Dla zupełnie biedny('h wyznacz uno 
denla za przeciwną JJrawu albo szkodli- chowanie zwłok swoich na cmentarzach miejsca bl'zpłatnie. Nadto oznac;;ono kwa
wf); powszechnemu uobru miasta uznawa · zamiejskich,- gdyby nie poświęcanie miejsc tery. numeram.i, wyrzniętymi na slupach 
li, natycJJmiast donieść o tern powinni na nowe cmentarze przeznaczonych, nil. kamIennyrh l przy każdym opłaconym 
komisyi wojewódzkiej". dłu'toby się jeszcze zapewne było od- groble poJecol.lo ~Hawjać także słupki ka-

Póznipjszyeh przepiSÓW, z&prowadzają- wlekło chowanie umarłych za. obrębem nllellue z porządlwwymi numerami ta 
cyeh zm;alJę lub uchylających poprie- miast, które pobIera się osobna. op!ata- za' ka~
dni.e, o ile nam wiadomo, me było. Od początku więc dopiero bieżącego dy po 75 kop. 'l'ymze samym panom na-

Zniwa przerwaue w zeszłym tygodniu wieku powst:,nvały w naszym kraju, w :eży się uzuaniu za urządzenie pompy w 
ogro llluą ulew~ w d, 18 i całodulOwym różnych l:.ttach, zamiejskie cmentarze, a srodku .cment~l·z.aJ za zupełną reparacyj!! 
nast~pnego dllla d~3zczem, ,po ),"ypogo- ohio 1830 r, powiedzieć można, ist- bramy l zrobieOle nowych wrót kosztem 
dzelllu Się, posu"aJą Się dalej. Zyto no- niały one we wszystkich już prawie pa- wszystkich członków komitetu tud,;ież za 
we, z natythnJHIsto\\ ą odstawą,. płac~no ,raiijach. V 0~obiste i, sumienne dopilllowyw~nie wszyst-
po rs. 6 za korzec. Pary, pS':e'JUlcy l zy- C t . t k k' . bł" Juch robot na cmentarzu przez lat kilka. 
ta, na dalszą odstawę, po 1'8. 12. tnie ~~~ ~~el~:o jH~~~ę I o::~ni/ pizle~~~~ Po ro.związaniu przez władzę rzeczone-

WSPOMNIENIA 
wia. O jego rozlf'glości i lalach, świad- go komItetu, nowy nadzór cmentarny, 
czy,l'y przed niedawnymi jeszcze czas!, kil- drugJ. rok bytu swego liczący, pod prze
kudziesięeioletuie topole, wokół niego za- wodmctwem d-ru Strzyżowskiec:ro Lwraca 

Z KRO N I K I M I E J S C O W E J sadzoue, z którycB niewiele już pozosla- główoie mvagę na utrzymanie t>c~entarza 
ułożone IJodług dni i miesięcy. 

Jak widzimy z tak szereko zakreślo

nego programu, kwestyja niewątpliwie 

wyczerpująco rozstrzygniętą zostanie, za
nim wszelako tyle potrzebnych matery
jałów zgromadzi się, niemało jeszcze za
pewnie upłynie czasu. - Ze względu 
na przyśpieszenie ustanowienia stałych i 
słusznych zasad w poburze oliJnt, tak 
żywo obchodzących najliezniejszą klasę 

ludności kraju, oraz z uwagi, że staty
styczne dane, w sprawie tej konieczne, 
zebrane drogą administracyjno-szemato
wą, nie dostarczą we wsz)stkich szcze
.gólach danych, odznaczających się ma
tematyczną ścislością i dokładnem przed
stawieniem rzeczJwistego stanu rzeczy: 
poważamy się wlcić m)'śl, czy nie mo
głyby się zawiązać powiatowe komite
ty, w których pod puewodnictwem pp, 
naczelników powiatu, ze wspóJudzia~em 

właściwych referentów, uczestlliczyćby 
mogli inteligentniejsi przedstbwiciele l u
dności wiejskiej -rolnej i przemysłowej? 
Prace takich komitetów, przeprowadzone 
jednozgodnie wedle wzorów i wskazówek 
wspomnionogo wyźej komitetu warszaw
skiego, utworzyłyby niezmiernie cenne 
statystyczne źródło, na którego dokła

dności z zupeł'mlm zaufaniem władze 

prawodawcze polegaćby mogł·y. 

21 lipca 1868 1'. Na rogu ulicy Sie
radzkiej i placu po-bernardyńskiego, w 
kamienicy Rykalskiego (holei krakowski), 
otwarta została księgarnia wraz z czytel
nią pod firmą L. Kohna, przez Daniela 
Neufelda, b. redaktora i wydawcę J u
trzenki, zmarłego na kuracyi w Waraza
wie w 1874 r. Księg'arnia ta następnie 
przeniesioną zostala do domu Sikorskiego 
i Strzeleckieg'o, gdzie i dotąd w ręku no
wonabywców zostaje. 

ło. Starzy ludzie dobrze Jednak parnię- w odp~wl~dnim stanie higijenicznym i 
tają, że zmarłych na cholerę, która pierw- nadel' pllme przestrzega, ażeby groby by
szy raz pojaWiła się w naszym kraju ~! kopane na przel,isaną głębokość, tak, 
1iS31 r., c1.iOwano już na. teraźnit'jszym lzby cmentarz pod wzgl~dem sanitarnym 
cmentarzu. Mimo jtdnak jego istnienia., me był s~kodhwym ani dla zwiedzajlł. 
zwyczaj brał górę nad przepisem i przez cych go, alll dla miasta i okolicy. Tenże 
lat 20 kilka, zwłoki tylko ulJoższych grze- s~m ,~adzór bg,czy starannie i na to, aby 
bano na nOH ym cmentarzu, zamożniejszych więcej, nad. uchwa.loną przepisem cenę, 
zaŚ na dawnych cmentarzach,-to jest grabarz~ nie bralJ za kOJ.>ltnie grobów i 
katolików przy kosci61ku Panny Maryi, a aby słulba cmentarna pilnowała porzlłd. 
obrządku wschodniego na tak zwanym ku.. Nowy nadzór zajął się też podzie
greckim cmentarzu, istniejącym tu od lemem rJo~"-n~bytej i przyłąezolJej do 
XVIII wieku przy u. Kaliskiej, gdzie cme~tar~a Z.le1:Ill, na kwatery, porobjł uli
teraz dom i ogL'ód duchowieństwa pra- ce I ulIczkl l obsadził je drzewkami z 
wosławnego. Cmentarz ten pierwotnie których ni.emało jednak obecnie się ~ie 
by~ przeznaczony dla kupców wyznania prZYJęło. Załować przy tern wypada, że w 
greckiego, jacy się różnymi czasy w Piotr- spraWie uporz~kowania tego nowego na. 
kowie osiedlaIi.- byt.1w,. w~elką obojętność okaZUją para fi· 

Podjęcie i poparcie rzuconej tu myśli, 

jeżeli za pożyteczną dla kraju uznaną 
zostanie, poważamy się polecić organom 
prasy peryjodycznej i inteligencyi wiej
skiej, rolnikom i przemysłowcom, nie 
wątpimy bowiem ani na chwilę, że 

przedstawiciele władz krajowych i człon

kowie komitetu ustanowionego do rozUa
du opłat gminnych, współ"udział taki w 
przygotowaniu mat~ryiałów statystycznych, 
tej najwazniejszćj przedwstępnej pracy, 
przychy lnie przyją:ć raczą. 

Wł. N. 

Wiadomości miejscowe i z olwlic. 

= Przypadający, z powodu uroCl~yst.O
śd Najświętszej .~la1'!:Ji Parmy SzkapLe1'z
rdj, CJdpust W kościele po-bernardynskim, 
zgrom~dził, jak corocznie, bardu) wiele 
pobożnych, nietylko z tutejszej, ale i z o
ściennych parafij. 

Radni-Ławnicy. Rewltht ponownych wy. 
borów, o którjcl! W swoim czaBIe dono_ 
siliśmy, zatwierdzony już został przez 
właŚCIwą władzę. Radnymi więc ni agl_ 
~tl'i1(" na następujące lat trzy l.J~dą PlJ.; 

25 Lipca 1876' r. odbył się bardzo uro. 
czyście w kościele farnym, w dzień Ś. 
Jakuba, patrona miejscowej parafii, jubi
leusz 50-cioletniej rocznicy kapłaństwa 
ks_ Henryka Stronczyńskiegoj dominika
nina, pozostałego tu, po supremacyj klaszto
rów, przy kościele swego zakonu. 

27 lipca 18(;'5 r. Wielka pogorzel mia
sta. W samo południe, w dzielnicy ży
dowskiej, pokazał się ogień, który obrócił 
w popiół i gruzy całą część miasta po 
nad 3trawą, począwszy na północ od u. 
Nowo-Warszawskiej czyliSzpitalDej, az do 
łąk po za farę i od tejże znów _aż do u. 
Sulejowskiśj. Zgorzało domów 97 z licz
nemi zabudowaniami. Pożal' trwał od po
łudnia 27 lipca, do rana ~8. Brak odpo
wiednich narzędzi ogniowych i wody, 
przy rozszerzonym na wiplkiej przestrze
ni ogniu, nie pozwolił dać dostatecznego 
ratunku. Wezwana na pomoc straż ognio
wa warsza wska, nadjechała nadzwyczaj
nym pociągiem kolei żelaznej po północy, 
a chociaż poźar przestał się już wtedy 
rozszerzać, najwięcej przyczyniła się do 
przytłumienia buhająceg'o jeszcze płomie
nią, na różnych punktach pogorzeliska. 

Po roku 1850, władze ściśle już prze- J~llI~ l nie. mogą zdubyć się na przywie
strzegały, ażeby nikogo nie ważone się zI.ellI? kU,mleni z ~iasta do wybrukowa
chować na starych cmentarzach. Ola sClek?w. Co Się tyczy opielania ulic 

. Cmentarz parafijalny katolicki po upły- z. c~wastow, doteg? używa nadzór najem
wIe 20 kilku lat swojego istnIenia, cały mkow. p~dobnle Jak to czyni.t komitet 
zapełnił się mogiłami,-co spowodowało, restauracYJny. 
źe przykupiono znaczną część ziemi i . Do .upi~~sz.eniagl'odu ~mar.łych, przyczy
rozszerzono go do tych granic, w jakich Ul~O .SIę tez mem.ało wymurowanie pięknej 
do roku zaprzeszłego si~ znajdował. kaplicy w głębi główUE'lj wschodniej uli-

Gdy i ta. przestrzeń niemal już cała C!, ~osztem p. Karola Burgharda, wznie. 
z?sta,ła zużytkowana, zakupiono kilka mórg SIODeJ w 1873 r .. Dad ,~robem całej jego 
Złem I od strony ~achod1lJej i po zniesie- rodzmy, W kaplICY tej, pod wezwaniem 
mu starego moru od zachodu, obmuro- ś. Ade~i, mie~Ci się ołtarz cały murmui 
wawszy z 3-ch stron nowy nabytek, wcie- rowy l w wrn Pan Jezus lla. krzyżu Z 
lono go do cmentarza. Przez lat 30 cmen· białego kararyjskiego marmuru, dłuta 
tarz lIie miał oparkanienia, dopiero w r. znanego rzeźbiarza p. Syrewicza. Posadz
!tWO, staraniem i kosztem parafijan, zo- kil. wyłożona marmurem. Kaplica ta po
stał ca~y obmurowany, wraz z cmenta- dług wolI założycielą jej, nIe może 'mieć 
rzem prawosdawn)"m, zajmujl'j,eym cały je- użytku publicznego, i służy głównie do 
go pas południowy. W obeclJym rozmia- nabożęńst~ żało~nych za dusze rodzin)" 
rze, ściana Jrontowa cmentarna wynosi "Burghardow, -wyjąwszy tylko jeden dzień 
270 łokci, tylna przeciwległa 322, dlu- w ~oku, 1~ września, P?dwyżazenia ś. 
g<,ść zaś przez środek ma około 350 łok- krzyza, w ktorym, BtOsowme do wydane
ci. W 1860 1'. wystawiono także dwie go przez pal,ieia Pijusa IX bre"e, po-
bramy - jedną wprowadzającą na cmen cz:~wszy?d ltl75 r., odbywa się rok rocz-

e M E N l A R Z ZA M l EJ S KI tarz kalolicki, a drugą na prawosławny i me w tejŻe kaplicy nabożeństwo z odpu
Jeden od drugiego odgrodzollo baryjerJ{ą. stem dla pogrzebionych na cmentarzu. 

W tuk 'oLmurowanYlll emeutarzu, pró(;z ~. Burghard ma tu i. tę jeszcze zasługę, PARAFII KATOLICKEJ 
PIOTRKOWSKIEJ. 

Cmentarz parafijalny z:.miE'jski założo
ny tu został w r. 1830, około którego to 

jedllej środl..o\,ćj drozyny, idąeej od bm- ~e \\' 1875 r. zakupIł z własnych rundu
my, nie było żadnych ulic i ścieżek, a szów trzy morgi ziemi dla powililks~enia 
w grzeLamu zmarłych żadnego nie zacho- cmentarza, za rs. 300. 
~ y~ano porzfldku: Bydło rogate i nie1'o- Cmentarz katolicki, wszystkich nagrob. 
gaCI zna pasły SIę tam, a ta ostatn:a ków~ do l~t~rych zaliczamy krzyże, płyty 
wraz z psami, wykopywt\ła jamy i \'"]-) kamienne l lDne okazalsze pOIDJliki Z b-
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iilienia ciosowego, matmUl.!U i żelaza, mie- rozmaite zdania. Najlepsze z nich było rzystwo powyźsze, pod przewodnictwem 
sci 309, w tej liezbie krzyi6w drewnia- to, żeby nietylko nie powi~kszać obecne- nie od dziś zasłużonego krajowi starca, 
Dych 122, żolaznych 3-razem 125, płyt go cmentarEa, ale, ze względu na jf'go pomimo nie~przyjają,c.Ych okoliczności, roz
kamienny.ch 110, marmurowych l-razem blisko.~ć miasta, starać się bezzwłocznie o wija się rią,gle i wielkie już oddało us,lu-
111, pomników z kamienia ciosowego 53, zakupienie, w znacznej odległości od do- gi Fwojemu społeczeństwu polskiemu. 
marmurowych 3, żela.znych 17- razem mów mieszkalnych, ziemi, w mipjscu su- Właśnie w tym czasie, towarzystwo to, 
73. Wśród nich znajduje się kilka dłuta chem. piasczystem i załoiyć tam nowy IJdbyło walne df'roczne zebrani!', na któ, 
znanych warszawskich rzeżbiarzy, jako to: cmentarz, warunkom higijeuicznym odpo- rem zdawało sprawę ze swoich czynności. 
Sikorskiego, :M~ntzla i Cenglera.-Tego 0- wiedOI. Tymczasem przeCIwnie się stało- Działalność towarzystwa na polu nau
ato.tniego pomnik trojga dzieci KaRskich, nietylko że powiekszono o kilka morgów kowej pomocy dla młodzieży, jest różno
zmarłych 17 sierpnia 1873 r. na cholerę, cmentarz katolicki, nIe i gmina ewang-ie- stronna, nietylko bowipm WspooHlga ono 
w prześlicznie pomyślanej i wykonanej licka, od strony północnej, zakupiła przy- ubog~ młodz.ież szkM mipjscowych, ale 
grupie, unoszących się po nad kulą ziem- ległe pola i pruznaczy,la je na. nowy oprócz tego udziela pomocy młodzieży a~ 
ską w krainę nieśmIertelności, znany jest swój cmentarz, a tak wszystko się spiknę·to kademickil;j, przyczyniając się do wytwo~ 
ogółowi, przez umieszezenie modelu jPgo na niekorzyść miasta. Pierwotni załOŻYCiele rzenia zastępów fachowo wykształconych 
na wystawie towarzystwa zachęty sztuk cmentarza, w mlPjscu tak bliskiem stare , ludzi. . 
pięknych w Warszawie. Obok tego po- go grodu, nie mało zawltlili, a nastia wi- Pomoc dla młodzieży udzielana jest w 
mnika, wznosi się na wysokiej podstawie. na tern więksla, że ze względu na z '4 peł- cbarakterze pożyczek, których zwrot ;<a
wielkicb rozmiarów ani0ł, udatnego dtUttL nienie pierwotnego cmelltarza, zamiast leży od dobrej wuli i uozciwości tych, któ
p. SikorSkiego, po nad grobem pauny Zo- znIesienia go, my już powtórnie zwięk- rzy z fundus1.ów to\Yarzystwa korzystali, 
fii MIChalecklej, zmarłej 6 sillrpnia 1873 szamy jego prze~trzeń, i to \f tedy, gdy Z ramienia towarzystwa ks~.tałci s'ę ni~
r. Okazały jest nag-robek rodziny Okul~ mIasto coraz bardzlśj się powi~ksza i du- mała liczbf~ młodzieży po Dlemieckith u
skieb, z centkowanego bial(,'go marm\ll'U, chod"i jnż pra.wie do samego cmentiirza. niw(,l'sytetach, na różnych wydziałach; nflj~ 
i kształtny i wielkich rozmiarów żelazny Za lat ktlka, kilkanaście, cmentarz stanie więcej znajduje się ich w uniwersytetach: 
'pomnik prałata ks. Skupieóskiego. i wie- się merozdzielną. częścią, miasta i powtó- berlińskim i wrocławskim, chuć UCl,ęszcza
le jeszcze mnych, dobrego rysunku i dłu- rzy sil,) to, co było za dawuych czasów, ją i do innych akademij i wyższych szkół 
ta. Najdawniejsze nagrobki OdnOsll\ iię że każda epidenllJ<l. zabierać będzie tysią- technicznych, lub też speeyJalnych w in~ 
do 1~46 i 1848 r" a coraz więoej po- c~ ofiar, i wtpdy to może dopIero, SOlut- n\'ch zawodttch. Liczba I zlonków towa
wuików zaczęło przybywać dopl.8fo od Ilem doświadczeniem zllagleni, cmentarL.e riystwa pomol;Y nauklJwPj, w tym roku 
1~~9 r. poumieszczamy daleko 1,a miastem, zmniejszyła SIę, a to z tego powodu, że 

Na cmentarzu tym spoczywają, o ,Gdy jedu~k ju~ cme~tarz je st tak blisko właściwe w./adze szkolne, ma się ro7.U-
ileśmy wyszukać mogli, dwaJ prałaCI, kil- mIasta, czyzby Dle !uozna złt'mu, ,Ja!ue z mieć rlądowe, poleciły wystąpić z towa
ku ksi~ży, 18 p~dagogów i nauczycieli ~Ieg? "wynJlm, , choc ~ W cz~ ;cI.Jak~ eJ,s, z,~' rzystwa w5tystkim nauczycielom. Fakt ten 
szkół publicznych, 1~ oficttrów b. wojsk, ~adzlc,~ LudZIe ,~o~w~~dczem U~lZy muja" przykre na spo,łeczeństwie zrobił wraże~ 
polskich, 4 lekarzy" 61 urzędu!k:ów i me- z,e, dlc\ nle~o~uszcZOlnllc\ wyzle~ow cmeu- UJe, bo zda wało się, że tak szlachetua i 
mala. liczba emerytow, nIe mowląc już o ~alDych w ca_łeJ Ich s le, do, mlast~, nale- pożyteczna tendel\('YJ3, jaką. jest podawa
obywatelach miasta i wsi, rzemleślaikach załoby od st[~?y pO,łudlJlOweJ te~oz cll1~n- nie ręki pomocnej tym, którą łakuą 
ręk.odzieluikach i t. p. ' ~arza" urządzlc aleję gę~t,:} ze sWlerkow, światła, a SIIj ubod/'y materyjalllie, nie po-

, Jodeł l t. p. drzew, o kton!by SIę wyzle- winllflby, ze względów polttycznyth tylko, 
l',ozoetałe dawne d:ze,wa l krzewy, wra~ wy, wiatrami pędzone, odbijać Illllgry i natrafiać na przeszkody ze struny ol'ga

z ,medawno zasadzonemI, p~zy ulICach, I nIe przechodzidy na miasto. Te same nów rządowych; gdy SIę jeduak tak sta~ 
ubcz~ach, cmentan8, przy b.uJ ule rosnącej drzewa w WIelkie] ilosci, pocbłania,ly by ło, tvwarzystwo me opUŚCIło rąk wcale, I 
traWle, zy'yą, sWIłi, zlelonoSclij, barwll} to niezdrowe pierwiastki, a balsamlcwą swą z tern Większą gorliwuśClą podwoiło za
smętne ,mieJsce, ktoNmu n!emało ozdoby wonią, mogłyby nielllafo ozywiać i 0- biegi, aby młodzież na tem nie uCIerpia
dodają l kWiaty, na ~Ilektol'ych grobach, czysz.czać powll'trze. Taka aleja lllogł:.lby ła. Należy dodać, że towarzystwo powyż
tłtaril.nn~ ~ę~ą, trosklIWIe pldęgnowane. być przeciągnięta przez całą, długość mia- sze, wielu już swoje 111 staraniem dało kra· 

To wIasn,le tłomaczy, zocmentarz nasz sta, w rÓWIlej ud niego ooległuścl, a bro~ I jowi uzdatnionych specyjalistów i to po 
8t~ł Sl~ nles~ety ~I,tlJscem przechadzko- niąc mia'8ta od zarazy słuzyłaby, wła, większej części z klasy biednej, rzemieśl
wem dla p~bhcznosCl. Przy braku ogr~- śClwiej jak cmentarz, za IllIejsce prze, niczej, a nawet włościańskiej. 
d~! I?leJskl~h, Dlemożna., sll2 b~rdzo ,dZl~ l'hadzek, w które tak bardzo jest€śmy u- * * * 
WIC, z,e ten I Ó,W, spragOlony zlelonoscl l bodzy. Towarzystwo święcenia Dledzieli, dość 
kWlatow, pod~,za choclaz, na cmentarz,~ 00 do utrzymywania cmentarza w po~ upowszel'huione zagranicą, zuwią,zału się 
l(J~z z d~~gl~J stro~y ,lllepodubn~ O?oJę- rządku i mogl~ w należyte] piękności, też niedawno w Krakowie i Lwowie. St,~
~1lle patrzec, Ja~ \ dz.lecI ~w~w!Jlą I, blega- Olech mi wolno jeszcze b~dzie kilka słów ry gród Wandy, która nie chcia.ła niem, 
Ją, po ,grobac4, ~ak starsI ~1~leJą Się, ba- pvwiedziM, co się pod tym wzglęut:lITl ru- ca i je~o kultury. pierwszy z miast pol~ 
WI~ l bał~shWJe r~zp~awlaJą W I:llle)scu bi w innych krajach: a mianowiCIe w zlla~ skiC'h dał przykład, który obecnIe na~ila.~ 
tak poważn~m, maJ~c,em :.:up~łnte !Dne nych nam Au:;tryi i całycll Niemczech. dować pOCZltli lwowianie. Anglicy, naród 
przeznauze~lle, bo ~zesc dla palUl~cl z,?ar- Jest tam taki zwyczaj, że rodzma pu najpmcowitszy, niedościgły w potędze 
łych! modlItwę za }(:~ dusze I rozpamlęty zmarłym, składa komitetowi nadzorczemu prouukcyi, a najsurowit'j przebtrzegtljący 
Wilnie Dad znl,kom~śclą rzeczy doczesnych. cmentarza, stosowme do swej możiloścl, obchodzenia dni ŚW iątecznych, powillien
'rymcza~e?l Cl, ktorzy ~ cmentarza robJą pewną Ilość pieniężną, z zawarowaniem by wzorem być dla nas, 
s~ble mieJsce, schud.ltlk l, prz~chadz~k, o sobie utrzymania lliogiły wiecznymi czasy * * * 
tem wszjsLklem, bynaJmnt~J me myslą, a w porz;~dku, czystoścI i ozdobie, Z takich W Petersburgu, staraniem osób prywat-
eo gorsza, łamlIIi bel.~!l.rnte gałęZie, depc'ł niewielkIch, ale bardzo ltczaych składęk. nych, utworzyło Slę Towa7'zystwo zuchowa
mogiły, rWIIJ kWIaty l wydzle!"aJIIJ z ,k?rze- tworzy Się pokaźna suma, z procentu od nia zdrowia powszechnego, mająCO na celu: 
maml, całe k~zewy. , Własnoscl cZYJeJ na· którt>j, nadzór cmentarny jest w 1ll07.IJO- 1) badaUJe przyczyn rożnycb chorób; 2) 
fuszac] ,w cze~kolwlek, p~a~o ~Ie pozwa- ści utrzymywać przy cmelitarzu ogród u:\unięcIs szkodliwych dla zdrOWIa wpl)
l,a" coz ,dople~~ ~t:l~e\f~zac mIejsce po- kwiatowy, stałego og!'odnika i odpowle~ wow, zwłaszcza pocbodzącYl'h z thorób 
sWI~cone l ob~~le~ac Je sWlętokradz~ą.rę- dni:} ilosć słuzby. Ogrodnik cmentarny epidemicznych i zaraźliwych; 3) olla:qwa
ką z tych,ozdob, Jakle ntezł~mane Slmer~ stara się o jak najpięknif'jsze luzewy, nie zakładom rządowym I prywatnym po
c~t\ UC:lUCle składa w ~;pomlDku na mo- kwiaty, i rozmaite flancp" które przcsa- wocy w roztrz.!saniu różnych z~tdai~ ~ 
gIłach ,ukochanych osób?, ,dza na groby, a ełUI ba chodzi około Olch, przedmiecie higljelly; 4) urządzunto, hlgl~ 

pozor ,('m~ntłlrny, llod wpł'ywe~, C1111- polewa je i utrzymuje mogIły, jalwtei i jenicznych zjazdów, wystaw I muzeowj ,I 
głyc~ zazalen na czymone z~lewagll kra- całe cmentarze We wzorowym porządku i 5) rozpowszechnianie potrzebnych o hlgl~ 
d:lleze n,a cmenta~zuJ, wyroblł na drodze prawdziwej piękności. U nas U) iększeule jenie wiadomośei za pośredm!:lwem, pu
u~z~doweJ, od wyzszel władzy, u~oważUle- mogiły zależy l.d nas samych. Jeżeli zaś bhcznyoh odczytów i tanich wydawUlctw. 
me do chwytan~a przez d,o,zorcow ~men- obOWiązki nie pozwalaj,! nam zajmować Tuwarzystwo to ma SIę s~dadać, z (lle?,
tarnych, wSZ,YstkICU, ~t'z l'OZUlcy płCI, sta~ Sle chodzeniem koJo grobów, mkL nas w graniczoneJ liczby człunkow płCI oboJeJ, 
n,u, , w,leku l :-vyi'.UaUla~ d?pllsz~zaJ~cych tern nie zal>tąpi, nawet za pienil!dze. Kto uez różnicy narudowości stanów. 
Się J~klChkolwlek n~duzyć 1 szkod, I od- chce, aby na groble jego krewnego lub ' * * * . 
s~łanle Ich do ~~glstratu, dla kary,. prze- przyjaciela, było czysto i kwitnęły kwia- W dniu 30 czerwca r. b. odbył Slę a,kt 
plbaml oznaczon,eJ. Jakoz W tych Jeszcztl ty, ten niech l;i~ nie spuszcza. na własną UfOC'l.ySty zakoń\!zenia rocznych kursow 
dniach, uka~ą. SIę ~a cmentarzu ost~zeżę- służb~, !lni na najemnJka, a sam niech szkoły technIcznej drogi żelaznej, wl:1r
Dla, 'plsaqe na .tabhcacll,. ~by ,Olkt llle ,,!y- sadzi, sieJe, piele i podlewa;-a za to szawsko·wledeńsklej, Ze sprawozdama od
mawlał SIę nJes~I,,~o~OSCJlli l aby kazdy wszystko, ludzie bezduszni, przechadzają- czytanego pr7ez inspektora szkol), p. ~u
d,opus~czaJący ,SIę Jaklegoko~w,lek na~uży- cy SIę po cmentarzu, z owocu jego pri~' dViika WOJnę, pokazuje się, że \v uble
CIll, wledzl~,t, ,ze go ~lle omlnJe publICzne cy, korzystuć blJdą, przez p8UCJtl porząd~ głym roku szkoła liczyła 212 uczui, z 
zawstydzenIe ,l zasłuzona kar~., ku, łamanie gałęzi, rwanie kWlatów, ura.- tych 117 uczęszczało na kurH pr1;ygo-

Nastręcza, SI12 nam, rrtlJ,' Opltlle cm,enta- gaj~c przeznaczeniu naszej pracy i ŚW1EjJ- towawczy, a 95 na ~pecYJalny, z ukf,'ncze~ 
ua, kIlka Jes:&cte mysh l uwag, ktoremI tości mIejsca. nb którego otrzymało sWlud"ctwa 21. 
ch~tDie dZIelimy się z czytell11kami i o~ L. Rzeczniowski. * * * 
sobami, nadzór nad cmentarzem maj~ce~ W szkole prywatnej h,1ndlowej w War-
lIIi. Wspomllieliśmy już wyżej, że od pe- szawie pierwbzy raz w tym ruku, wypu-
wnego czasu groby głęhipj się kopią, po~ O KIlU tU li Y. I szczon~ pięciu młodych ado{Jtów, ktol'zy 
zostaje jeszcze :z.wrÓ~lć uwagę na częste ! otrzymali palenta z ukończonego całkowi-
zapaduuie ' się mogił, staranue zasypywn~ , , " tefto lmrsu nauk. 
nie ,vs.leJkich, choćby nalmuieJszych, o~ W Prusacb ZachodOlch lstmeJe od bar- o 

tworów, znaglanie do na}Jr~\\y nagrob- dzo dawna instytucyja pod nazwą: "To~ 
ltów i utrzymywanie w należytym por,ząd- W1UZ)stwo pomocy naukowej dla rułodzle~ 
ku mogił. l'rocz tego, bardzo byłuby po- "'y pulskiej". bJedli:,ko tego towarzystwa 
żądanem, odrenowll.me cmentarza, S7.cze- znaJdUje się w Cbełrunil', a prezeeem s:o
gólni~j prawej, nieco wzniesionej, jego wltrzyszonych jest czcigodny nestor tam
części, VI której zaskórna woda znajdUje tejszych obywateli ziemsklth, p, 'l'eodur 
Bi~ w wielkiej obtitoBci. DOOlmirski z BuchwaJdn. ł'rowincyjli t<tm-

* 

.Przed trzema laty, gdy powzięto za~ tejsza przj wykła w rodzinIe Donium'sklc:h 
.... jar rozszerzenia cmentarza, przez przy- WIdZieĆ gorlIwych pracowników na DIwie 

'}uie aiemi, ścierały się co do tego społecznej, i UIC tri& dziwnego, że towa-

* * Otwarcie kolei żelaznej nadwiślańskiej 
nHL nastctplć w dniu 27 Sierpnia r,b. Ter
min ten jed.nak nie jest jl'szcze pewny, 
gdy~ 7,alnży od kilku je:szcze, olwlicznośu 
zamatzonych przez komlsYJą odblUr<:zą· 
W każdym razie urzędnicy stacyj, po~ 
r.oniejsz) ch i służba rudJU, oczekUją ,w 
tych dntach stanowczego przeznaczema 
na przyobiecane sohle posady. 

Z JanowskieglJ korespondent do Gazety 
Lubelskiej taki uroczy przesy~a obrazl?k, 
że za przykładem innych pism, nie mo
żemy się powstrzymać od powtórzenia go 
w całości. Oto co czytamy; ~Odgranicze
ni od świata nieprzebytemi częstokroć 
drogami, zamkuięci , niejednokratUle sami 
souie musimy wysb\rczyć; nie mamy po
wodów prowarlunia czczych polt'mik, nie 
wIedziemy wystawn'ergo życia, nie sad7.ilOy 
się na Ilu tę, nie Wyllh~U1y jeden nad dru
giego; krzykaczó w też wielu nie mamy. 
Lata ubieg,le pozostawiły po sobie pi';ltna. 
które na ozisiejszf\ niepowodzenia, muszą 
Je~zcze oddziaływać; bieda tu jednak ni
kogo rumień!'em nie okrywa, Owszem mo
żniejsi chętOle uboższym z pomocą pr7.y
chodzą, a ci chcąc w ogólnym bilansie 
nakladowł'j pmry, ubytek p:erwszych wy
nagrudzić. tern chętniej pracują, Pn,ed
miotem tej pracy, Jest uprawa roli, tak 
mor~!llej, umysłowej.. jako też i matery
JalneJ, a to sto",OWIlJe do zadania i z:ll<re
su souie właściwego, Guspodarstwa rulne 
staraunie u nas prow!uhą się, a mogli
byłmy wskazać i gospodarstwa wzoru we, 
opartE: na umiejętnem astoslJ\\'aniu teo. 
ryi do praktykI; innowacyje też uie przy
praWiły o bankructwa, stosując-y je bo
wiem, rozumuie wprowad/'ać umieli tako
we, o l!Jowleduio do warunków rniej!\co
wy('h i potrzeh .• Jakkolwiek Ule pow,~z"cb. 
/lIe, lecz zuane Jest u uas gospodarstwo 
rybne: mam,V nawodniune łąki i ł4ki 
sztuczne, ziemię w dobrej uprawIe i kul
tUI·ze, iiIwentarze poprawlle, pUL'Zfldne bu
dowle gospodarskie, dawne dubrz'e utrzy
mywane i nowo założone ogrody, oraz 
sady. Mamy wprowadzone w praktykę po
jęele zJednocr.enia ka/JitaJ'u i pracy, za. 
JUicyjatywą bowiem, jakkolwiek pojedyń
czego, ale potężnIejszego umysłu obywa
tela, ziemiauie kapJtałern wspólnym na
by'vają własnuści ziemskie, dZIelą. się zaŚ 
następuie ich zarządem, kierują, gospo
darstwem z pra wdzi wem ZI·OZUlllleaiem 
rzeczy, W harmonii wzoruwćj. Wzajemne 
zwi\\dzd.l1ie gospod"rstw, celem da wauia. 
sobIe rad, odbywa się u nas oJ d:.l.WU a.. 
Osobiste doglądanIe prac rolnych, nie 
przeszkadza jt'dllak tuteJszym ziemIanom 
do sp~łnlania innyth obowiązków oby wa
tebkich. Sądy gllllllne funkcyjonują. u nas 
wzr,rowo, wjrokl s~ wydawane z c'i.lą 
?ezstronllością" a tam, guzJe tego okaz\l
je SIę potrzeba, z wyrozumiałością dla 
przewinień, gdy przyczyuą ich jest nieo~ 
świeceuie, nie zaś zła wola, tej warstwy 
sp')łec;ceńsb\ a, której umybł rozwijać SIEJ, 
a charal,ter wyraiJia(; dopiero puc6yua. 
Org-ana specyjallle rolllic:!:e llllewaJą z o~ 
kolu'y naszej wytrawne artykuły Jeduego 
z bylych pl'l'fesorów instytutu puławskle
go; organ sądowy mu rówuleż sweg() spra
wozdawcę. KapłauI na~i nie za{Jomill(\J~ 
Ol ~Iejbie duchowej, ZycIe towarqskle, 
c JOC, w warunka_h skromnych, ruzwIIII~te 
jeilt jeduak tutaj z pmwdt.lwą serdecZllo
ścią. są~ieazką· W Janowie Istuwje ('zy~ 
teluia, która d051tarcza nam pokarmu du
ClIOWIle,O na WIeczory zllnowe, nU3Ula zaś 

pisma krajowego powa:i.nieJsleJ ti'eści z 
któnimbyśmy tu spotkać Slęl Ble Illogli; 
plbma zagrauiczne nie są rÓIVuJeż rzadko
ścią:. Kazda myśl, douro ogólne mtiJąoa. 
ua celu! żywego tutaj dotlnuJe poparCia, 
czego bogd,qby dowodem to, że mOle 
~aden p'OIVlClt nie zasilał tak ofiaruie, jak 
] .nowskl, pożyteoznej instytucyl osa.d rol
nych". 

* * * 
OgI !daliśmy na wystawie obrazów To-

warzystwa zachęty sztuk pięknych w War
szaWIe, świeży obra6 Ma.tt'Jkl, przeo:sta
\0\ iają.~:y ui"kupa btanisława Szcztlpauow
skiego, gdy karci Bole,,!a wa ŚlUiułego za 
rozpn'3tlle zycIe, .Mit,trz wybrał chwilę, 
gtly l::)tanislaw Szc:.epauowski przez uchy
loną, kot.arę królewskiego ~oża, patrzy ua 
Bule~ława sledz:tcego zrozl'ustnicą" Twarz 
biskupa. peJua grozy i prLeświaoczenJa O 
pra-.v dZle wypuwieJauych słówj ręka pud
wesiona du góry, zdaje SIę gru6ić kró
lowi, który dZIklem, choć trwowelll obli
('zem, sjJogląda na odważnego kapłana. 
Całosć obrazu świetnie się przedslawla, 
koloryt pySl.lly, i&cie mistrzowski, tak, iż 
za plćrwszem spo:,rzeniE:ID, musi-.;z odrazu 
pOWiedzieĆ, że tv dZle~o .l\lateJki! Szcze
góły wszystkie "y bornej szkoda ty lko, że 
oLraz Jest lak niewiewielki. l'rzywykliś~ 
my do utWI!l'ÓW .l\lateJki, imponują(·ych 
całym blaskielu wykonhDla i wlelkusci'l 
rozmiarów, i dla tego obrazek niuleJszy 
mImowoli budZI żal w dusiy patrzl~cego, 
że jest tak małych rOZmii$lów. 



Obraz powyższy jest własnością p. B. 
Neumana, który go nabył za cen~ 1500 
rubli. 

ZYCIORY8Y. Tl'eść pism peryjodycznycb. DOKTOR FAJANS 
. ~teneonł zeszyt I tom 11 •. - Krosy ukra- pueprowadzil iię na Stary Rynek, do domu W-ej 

* 
lnne (A. JablonoU'ski) . Na przelaj świata (St. Warno TIozDlarynowskiej, gdzie apteka. 
kalo Spinoza i jego nauka (L . S. W.) Postrze- 13- 3) * * W wydania pośmiertnem pism historycz· 

nych Fryderyka hr. Skarbka, cz~ść pierw· 
szą stanowią wane oddawna. »Dlieje księ
stwa warszawskiego", w dwóch tomach' 
Kiedy pi erwsza edycyja wyczerpaną zo
stała, autor przerobiwszy ją, uzupełnił za· 
raze~ wielu now'y~i szczegółami i pozo· 
stawll w r~koplsle, wraz z dalszym cia
giem, doprowadzonym do końca roku 1830. 
Dz.ieje księstwa warszawskiego obejmują 
ks~ąg I~: Od r. 1815-1b30 przybyło 
kSiąg plęC. Ś. p. hr. Skarbek pozostawił 
f4i)k'!pis obu części znanemu wydawcy J. 
K. Zupańskiemu, z tem zastrzeżeniem, że 
dopiero w lat 10 po śmierci jego, wydru
kowanym b4i)dzie. To życzenie spełnionem 
zostało, bo w r. b. obiedwie części wy

lon a-powieść W. Black'a (prukl. M. Faleliskiej) . ______________ .....l.::..:..~ __ 
Wybitna to postać u nas w XVI i na S~an ekonomiczny Pobki w blach 1782-1i92 (T 'lrLi,· })Y CZLOWIEK, 
ST.\~IStA W Z KOSSOWA BYKOWSKI. 

110r zon). Kwestyje i stosunki agrarne - Wasilczy- lU .. 
początku XVlI wieku. Mąż ten cały ży- kowa (oc. WI. Spasomicz). Krytyka . Kronika nau- dobrego prowadzenia się. piszący kaligl at'iczuie, 
wot swój spędził na usługach rzeczypo. kowa (Br:. RejcMnana). Kronika miesięczna (Al. ct.ytdnie i ortograficznie za dyktowaniem po I'U

spolitej. Po przejściu niższych ul'zędów, W Glowackt ). Koul~urs historyczny (Oglcszenie To- slm, mogący przytćm poświęsić codziennie 8 do 10 
1587 r. wyniesiony został n:l kasztelanij' ,.. warzystwa przyjaciół Ilauk w Pozuaniu). godzin czasu, może znal~żó pomieszczenio za wy-

... BiesiRdR Lite.·R~kR Nr. til - Z War- nagrodzeniem, w miarę uzuolnienia, do wysokości 
sit'radzką, posiadał 6t.arostwa łęczyckie i sza~y. Z cięźki ch dni-powieść T . 1'. Jeźa . Z po- rs. 25 m~esięcznie. Jako niezbęduy warunek, wy
sieradzkie. Wysyłany był w różnych po. drózy po Turcyi. Tatrzańskie kwiaty (drzeworyt) maganą Jest punktualność w zajęciach. Wiadomość 
selstwach, i tak, np. do :Maksymilijana au. \Vi.doki Turcyi Azyjatyckiej (4 drzew) . Z księgi powziąć woźua u Notaryjusza :Żakowskiego w P6' 

t 
., ŚWiata. KobIeta na urzędzill - powieść . Rabunek _______ --.:t~roliOwie. 

szły z pod prasy. 

* 
D . . * * Zleje staro.żytnego Krakowa wzboga· 

cone zostaną meznanemi dotąd wiadomo
ściami: w lOku bowiem zeszłym, przy po
rządkowaniu arc{J'i wum, znal eziono naj da
wniejsze ksi4i)gi miejskie, sięgające roku 
1300, a z ostatnich lat lO-u X IV wieku 
mieszczą całkowite budżety miejskie. ' 

* * * Pomnikowe dzieło. rozpoczęte przez Au-
gusta Bielowskiego, Monumentów ltistorycz
n'!fch, których dwa tomy zmarły badacz 
wydał własnym kosztem, w wydawnictwie 
dalsllem nie dozna ~rzerwy. S. p. BIelow
lIki zgromadził cenne materyja.ty do tomu 
trz.eciego i druk nawet rozpoczął; akade
mija umiejętności w Krakowie przyszfa 
mu w pomoc. Szesnaście arkuszy druku 
już jest gotowych, a kierunek dalszy tej 
szacownej publikacyi objęli: prof. Ant. 
. Małecki, ~{sawery Liskie i Woj. Kętrzyński, 
który zapll.t zaszczytne miejsce dyrektora 
zakładu narodowego illjienia Ossolińskich 
we Lwowie, po zgasl'ym historyku i po~ 
ecie. 

* * *. Tom IV olbrzymich rozm18rów Biblijo-
grafii XIX-go wieku, Karola Estrejchera 
wkrótce zostanie ukończonym. Obecni~ 
pokazało się, że ogrom materyjału zgro
madzonego, nie pomieści się w czterech 
tomach i potrzeba dla. alfabetyczllego wy· 
kazu pracy piśmienniczej biblijogl'afii pol. 
skiej, dodać lom jeszcze piąt.y . 

Zasoby do bJblljog rafiJ XlI i xm wie
ku, uzupełniają się tiągle i cll.łoŚć bibli
jografii polskiej ukończoną zostanie prę
dzej, niż się spouziewano. 

'" * * Przed paru llueslącami, Df\ pa rowcu 

s rYJ ackiego z o15wiadezeniem. że szlachta basz~buzuk~w (drzew.) Wspomnienie historyczne. 
nie zgadza się na obiór jego królem pol. Kromka polItyczna. Sprawozdanie handlowe. Okru
skim. Walczył osobiście pod Byczyną, tizyny. Pytanie. Odpowiedzi. Rebus. 
d' II k r d tł' , l . l' Edu, IllUZ)'(,Zlle ~nuty) zeszyt X.,'. -

g zle a &yml lJall os a Sl~ ~o Ulewo l. "La rcligieuse" na fortepian (Fr. L. Stevick). Ma-
W 1596 r. Bykowski towarzyszył kólowi zurek es major (K. H. Szulc). 
Zygmuntowi do Szwecyi. W 1596 r. o· GRzetR LekRrskR Nr. 3.- Szóste spra
trzymał województwo sieradzkie. Używa. wozdanie .lek~rski e z iustytutu oftalmicznego Ed. 

d ' . h ł ks LubomlrsklegJ 7.a r. 1876 (d·r. Narkiewicz-Jod-
no go o roznyc pos ug w rzeczypospo- kol. Patologija wymiaIly materyi-Stoffwechsel (pr. 
litej, jako męża wielkich cnót i prawego Beneke). O przyczynach chorób (pr. S. Stricker) 
charakteru: w 1612 r. był wysłany do Wiadom.ości bi~źąc.e . . W Dodatku: Choroby z 
lustracyi dóbr stołu królewskiego na Ru- zaburzen w odzywlaDlu ark. 3, 4, 5 i 6. Choroby 
sij w 1620 r. był deputatem od króla do pęcherza ark. 10. Tytuł i spis rzeczy. Przeglądu 

posL:pu nauk lekarskich za r. 1873 zeszyt V. 
rady wojennej przy hetmanach. Umarł w GazelR 1l0.lIicZR Nr. 29.- Zarysy eko
r, 1624, mając lat b4, jako senator po- nO~llczno-spolp.czne i gospodarskie gubernij przy
wszechnie lubiony i szanowany. dnieprowych (FI'. Gawroński). Hodowla koni w 

Rodzina Bykowskich pl'zetrwała w J·ed. pustyni. Nowy niszct.yciel koniczyny (dr. A. Sem-
potowskz): O lucernie sfalszowautij sztucznymi ka· 

ll<3j okolicy aii do naszych czasów, i dotBjd ~ycz~~ml. (dr. A. Sempotowskl ). Korespodencyja: 
nie wyg'asła, pOdiad a.jąc tu niegdyś na.der Z ~YPIUS~l l)go (S.i- Przegląd rolniczy. Odcinek: 
rozległe włości. W liczbę tych ostatnich Z oil'aJU l za,ranIcy (F. mCZ). 

h I, ~~8J,ody •• i "ieJsłU\ };r . • ".-0 oszczę-
wc odziiy a bez w!\tpienia i rezydencyją dnosCI w gospodarstwie dornowem (Bt·. R!Jx). 
jednej z gałęzi rodu stanowiły dobra Byki Sztuczne kokosze i skrzynlc.i przewozowe dla pi
pod Piotrkowem, które następnie w XVII s kląt (drzew.) . Przenośne suszarDi~ do owocow 
wieku przeszły w ród Wężyków i odtBjd (urze:v.) . Je.~iotr. Legun ~ny, koditury i napC)je. 

. ' , . .. , . . .KorespondencyJ& z. Paryza (drzew.). Specyfiki 
JUt; , ~lm? potem ~lelokI otme] ~mHm'y leCZnIcze. Ceny za Zelazna, Brama,. 
własClcLelt do rodzllly BykowsklCh me ~ . ,"" ~eszyt 62. - Gmina w obecnym i moźli-
powróciły. \Vy~ USt.l:OJU (G. Wie.rcińs.ki). Slowacy (W. Nie

dz u; !ed~h). Społeczne I pohtyczne pytania w pol
skIeJ literaturze XVI wieku przez Makuszewa (0-
~ e~ll A .. Remóo~ski). \V pałacu Temidy (S. Wi-

JÓZltF BYS'rRY . 
Głośna ' osobistość w XVIII.tym wieku. 

Mieszkał w naszóm mieściel gdzie zawód 
swój rozpoczął od palestt'y, Wsławiwszy 
się jako dobry prawnik, zosta ł pełnomoc
nikiem księcia biskupa warmińskiego, 
Sta nisława Adama. Gra bowskiego. Będąc 
charakteru gwałtownego, pokrzywdził był 
czynnie w r. 1749 deputata sejmowego 
z Płocka, Je :~ewl$ kiego, za co byłby z 
pewności a" ukarany na gal'dle, gdyby nie 
opieka biskupa Grabowskiego. Schował się 
Bystry do podskarbiego Fleminga, i ten 
zrobił go g'enel'alny m komisarzem dóbr 
swoich. .N a tej posadzie zebrał znaczny 
majątek. B ył kilka razy deputatem na 
sejmy. Sejm kon wokacyjny w )~znaczył go 
na komisarza do ustano wiania granic po· 
między dobrami ziemskiemi, a starostwem 
ziółowskim Michała Paca. Na sejmie elek· 
cyjnym posłował z zakroozymskiego. W 
r. 1709 został kasltelanem brzeskim. Na 
sejmie w r. 1776 był mianowany konsy
lijarzem rady nieustającej, a w 1780 r. 
obrany komisarzem skarbowym litewskim. 
Tak więc sprawował wiele urzędów i 
znaczne usługi wyświ,tdczył rzeczypospo· 
l itej. Ohociaż pocLodził z ubogiej rodziny 
i sam pocza.tkowo był bardzo u bogi, je
dnak niezmordowaną pracą i zręcznośoią, 
doszedł do wielkiej fortuny i senatorskie· 
go krzesła. Oże nił się z wdową Pl) knia
ziu Ignacym 8zujskim, Zbol'owską, za sta
raniem ks. Fryd.eryl,a Gzatoryskiego i 
Fleminga, k tórzy wiedząc, jak wielki 
wp.!'yw ma Bystry pomiędzy drobną szlach
tą, za której sp rawami chodził po try
bunałach, chcieli go koniecznie zjednać 
dla siebie. Po śmierci Zborowskiej, ożenił 
się powtórnie z niejakBj Tymanową. Umarł 
w 1783 r., pozostawiając synowi swemu 
rozleg.l e dobra i starostwo hulowskie. 

Redaktor i wydawca A. Porcbski. 

snlOwskz). WydzlCdziczone-powieść Sewcra. Spra
\vy bieżące (J. Soplica). 

l·r~(.·~ląd tedll1iczlly zeszyt 1' •. - In
uykator . l Jego. zastosowanie w pT7.ernyśle (S. M. 
R~g~,ski). U lIlektórych zast,'sowaniach elektrycz· 
nosc! do przemysIu (A. Grf/vier). O hamulcach 
Cl ąglych (A . Sadkou-sh). Sposób zaoszczędzenia 
wod,r. prz~ dyfuzyi (K. R ouóa) . Konkurs na kana· 
l~. El'le (lf. ](ucharzewski) . Krytyka i biblijogra
~!Ja . Prz;gląd \Vyna~azk6w, ulepszeń i celuiejszych 
lobót. KroIlIka blCząca . RYS::llków tablic trzy
XVI, XVI[ i XVII. 

.Ty~odnjk .• '0ft'8Zec •• llY Nr. 28.- Te· 
oflloll'! Lellartowlc:owi - wi ersz .Mzrona. Marj'ja 
Deryng w ~rakolVle (Sewer). Na przebój-powieść 
M Bllłltckiego. Z dziedziny najnowszych wyna
lazków (\V t. Ni81l'iadomski) Sylwetki paryzkie (K. 
L eszczl/c) . . " BraCIa z;nartwych wstaney" przez J. 1. 
Kraszeln kwgo (oc. A.. Pilecki) Wieczór w mia· 
ste~zku (J( Szui/ia wal. Korespóndcucyja: Z Wie
dma. Aw;' n t urlll cy-powieść G. Aimard'a (prze! 
lrl. S). Z wystawy sztKk pi ęknych (Z. Słupski). 
T.o l owo. Szarada. Ogloszenia. ")'ci .. )': Przy 
klehszku. Mala muzykantka. Gromadz<lnie amuni
cyi w meczecie w Ruszczuku. Próba maszyn kie
rato.vych. 

.Ty;.,o .... ill .·o.~łi('zJ' Nr. 28.- StaR po
wietrza :-- prognos~ykl na doświadczeniu oparte. 
Grzyby. J,a.tialne. Plętnasto-morg'owe gospodarątwo 
f1a'ltirYJ ".de. O o~~hodz?niu. się z nawozem na po· 
!u. O rasach ś~ln angIelskIeh. Mody w hodowli 
lllWerttarza .. Zmlan~ ~asie~ia ziarnem z }l6lnocy i 
poludma. Wladomoscl krajowe. Hozmaitości. Ug·lo· 
szema. Odcblek: Zwierzęta jako barometry. 

o G Ł O S Z E N lA. 

Syndycy ~ljmczasowi upad/ości Domu 
handlowego pod firmą ",'abłkowskz~ 

Nadoli1iski, Skupie1iski i Spółka". 
Niniejszem, z mocy art 502 kodeksu 

h~ndlo~eg.o, wr.ywają wierzycieli i wszyst· 

francuskim La Revancbe, wyp1.vwaj 'lcym 
z portu Villa-franca, miał miejsce stra
szliwy wypadek, który mógł przybrać 
groźniejsze daleko rozmiary; gdyby nie 
szczytne poświęcenie jednego z mechani
ków okrętowych. W chwili, gdy staL::, I< 
podnosił kotwicę, jedeD kocioł pękł ua· 
gle, za3ypująC pok~ad szczątl\allli blachy 
rozpalonej i buchaj ąc kłębami pary. 
Przeszło sto osób, znajdujących się w po
bliżu, uleg~o skaleczeniu i opa rzeniu, 
dwadzieścia kilka zginęło na miejscu. Lecz 
niedość na tem, co chwila należało się 
spodziewać pęknięcia innych lwtJów , 1:1 

wtedy żywa dusza nie pozosta,łaby na o· 
kręcie, który uległby niezawodnie zupeł. 
nemu zniszczeniu. Jeden był tylko spo
sób po wstrzy mania okropnei klęski: trze
ba było niezwłocznie przerwać komunika
cyją pomiędzy kotbmi, zamykając klapy. 
Lecz dostać liię do nich, było to iść na 
zgubę niechybną, bo w tem miejscu bu
chała najsilniej taż sama para wrząca, 
która przed chwilą śmierć tylu ludziom 
zadał~. Ale znalazł się człowiek. prawdzi
wy bohater, który poświ~cił życie bez na
mysłu, wsk?czył w ten żal' straszny, i 
tyle tylko miał czusu, że klapy zamknął, 
bo w tejże samej chwili padł przy ni ch .- ~astępuj1lce sprawy sądzone będlll 
trupem. Ozłowiek tell nie miał tam ani w sąnzJe okręgowym petl'okowskim, w wy
żony, ani dzieci, któreby ratować pragnął, dziale kryminalnym: 
nie był h~ż pod wpJywem zapalu, J'ak W dniu 18 (30) lipca . 

kich, Jakle blj:dź prawa do majątków u· 
padłego Domu handlowego pod firma 
»JabJ'kowski. Had(lliński, Skupieński i Spół: 
ka", mającyc~. a?y w dniaeh, począwszy 
od 18 (30) sIerpma, do 1 .13) września 
1877 r. od godziny 10.ej rano, do 2-~j 
po~ołudniu, sami osobiście lub przez pra
WDle uU1ocowanych, w mles'tkaniu b. kan
toru domu handlowego, przy u. Józefina 
~r, .5G3 w Kaliszu ('gzystującego, stawili 
Slę l .dowody uF~rawie~liwiajlj:ce ich pre
tensy)e, .za pok~ltowanlem, W·mu sędzie
mu ~omlsarzowl, we wskazanym wyżej 
czasie w kantorze obecnemu, złożyli, a 
to celem dopełnienia weryfikacyi prawem 
w. ar.t: 50~ do fi1 .3 ~od. han:1l., postano
WlOlle). NIeuczymenie zadosyć Iiiniejsz(>· 
mn wezwaniu, skutkuje zastosowanie art 
510 kod. handl. ' 

. l b P-ko mieszczaninowi Szlamie ZI/lberóergou'i 0-
rówmeż na po u itwy, gdy słyszy huk skarżouemu o obelgi czynne. ' 
dział i zapach pro(·hu go odYr~y: on wi- W dni/b 1 9 (3 1) lipca. 
dział tylko przed sobą trudną powinność P-ho mieszczanom: A lumnowi 8zejnerowi, Ur!!-
do sprłnienia, był mechanikiem, opatrze 1101Ci SZ/J"ilcJ'owi i I zraelolci Gutsztadtowi, oskar-

żonYlll o rabunek. 
nie kotłów należało do niego. N ar.ywał W dniu 26 lipca (7 sierp1da). 
si~ Gueit,- nazwisko to z uwielbieniem J) p-ko włościaniuowi Alttoniemu lI 'iewiadom-
powtarzają wszystkie dzienniki całego skiem/b, o ,karżou c mu o hauziei 
świata . Zostawił wdowę i czworo dzieci, 2 ' p. ko wlościauCim Ff'll llciozkou:i Bartlo ieJ-

cZl/kou'i i HarO/Olei Strrelerkiem n. 
zamieszkałych w Tulonie. Sk,ladki dla 3) p.l.o Jli.a1'Ctllo lci &eu'c;l/kOU'i i Maciejolci 
tej osieroconej rodr.iny napływają z całej CiU1J1e, oskarżonym o kradzi(·z. 
Francyi, lecz pamięć bohaterskiego czy- 4). p-ko mies.zczaniuowi BCllija1ilil/owi .Froch. 

Kalisz d. 28 czerwca (10 lipca) 1877 r. 

Grodziecki .. CzyltslCl~ Wize. 

Dr. leon Gliicksman 

Jes- do sprzedania DOn ltIUKU
II W -'NI piiętrowy w m. ł'etrok.owie. Wia-

' 11 domość o warunkach powziąć możra u 1. 
. . Sosnowskiego, wprość kości ola po-domini· 

kallskiego przy U. Moskiewskiej (Bykowskie Przed-
mieście). (3-1) 

~~~ Jest do sprzedania D'l".' .... ~ 
łL perski, długi łokci 9ł, szeroki 
_ __ _ lokci 4, i dwa LI.·MTR"- du-
źe w mahoniowych ramach. -- Obejrzeć moźna 1r 

mieszbniu L Chodźki w domu p. BergemaD'I& 
przy U. Petersburgskitij (Kaliskiej). (3- 3) 

WĘGLE DRZEWNE 
są zawsze do nabycia na korce w dowolnej ilości 

w dominijum Krzepczów. 
(6-3) 

MłUjj\ł D Niż~j po~pisany ma zaszczyt 
a~ljli.lUilll'h zaw:a~~mlc Szanowną Publicz-

uośc, 17: }losiada zua-.:zuy wy-
bór GOTO'''ICH l'łJEBLI podlug uaj
nowsqch fasonów, a mianowicie: kornltu
ry IURcllollio"'e i o .. zet·lłowe, ryp. 
sem lub adamaszkiem pokryte; lóżkR 140-
... od)', l!izafy, sZRfki tio bielił. nj·. u-
1")'uRlnie,-a także .uRterRce wlosiem 
lub innymi mat~ry~alau;i w'y~ciełane i t· p. I_ ZnaJuuJą Się tez gotowe trulłlll,. 

metalowe l drewniaut!, vbitc aksami
tem lub lakie.owane. 
""j;łzy .. tko lło eelłiulł "Rtle.· o. 

lłli.".~O'''R nyc". 
(12-6) J. KROTF ALD. 

SKLAD FORTEPlANÓW 
krajowych i zagranicznych 

Gebethnera i W oltlit 
p.d kierunkiem artystycznym 

P. FELIKSA GEBETHNERA 
W Warszawie 

przy U. Krakowskie-Przedmieście Nr. 36 wpro3t 
Saskiego Placu, 

~oleca s~ój wielki wybór fortepianów kra 'owych 
I zagramcz.nych, oraz pianin i orgue-melodyko. 
nów, z !lIer" szorzęd~ych fabryk pochodzących, 
]JO ccnach stałych, lI.'n1arlwwanych. Tamże są do 

wy~aJęcla fortepIany i pianIDa. 
~ Cenlllk~ ot~~)'mać można w księgarni L. 

GhodzkI w Pelrokc wie. 

nAPY rl'EA1'RU lVOJNY 
są do ' nabycia 

W lisięgarni L. Chodźki nu, będzie dla nieJ' zapewne naJ' ceD r i e '. I ZW;lgou:e, os.karzonc~u o. falszow a\l~e weks~l .. 
, . Pl . I J iJ) p.ko mlcszczamnOWl Km'olowJ Rllch.tzcktemu 

Sl i~ SpuSClznl}. /. ' bzsak. uskarżonemu o obęlgi czynne. ' 
przeprowadzi! się do domu W. Wyżnikiewicza 

uaprzeciw apteki W. Rozmaryuowskiego ' W Petrokowie . 
; • W drukarni t'. 1lełchatowskieg'o w Petl'okowie. 
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