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Długość

Z.7-50
7-52

.lilia goJ. 15 min. 47.
Dnia przybyJo god. 8 m.12.
Pelnia księźyca.
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Towarzystwo osad roluych i IIrzytullów

Ogloszenia.
2G?G

TOWi1RZVSTWO
O S A D ROLNYCH

l PRZY'lUŁKÓW RZEMIEŚLNICZYCH.

t
t

Donala i Wiktoryna 111:. M ..
Julii Panny M.. . . .
Trójcy Św. Dezyderyjusza.

mieście odczytów na korzyść
tułk6w rzemieślniczych,
nie
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Z.7-M
7-56
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Dlugość

dnia g. 15 m. 55.

Z Olszlyna przez ?-

=====
płci

mczkidj,

przez sąd no. karę skazanych.
wyznania mojżeszowego mogą być
zakładane
osady i przytułki pod bezpośrednim
nadzorem i zarzi!dem czJ'onków ich W) znania.
OkreŚliwszy cel towarzystwa, z kolei wypada
nam wykazać stosunek prawny instytucyi osad
rolnych i przytułków rzemieślniczych, do sądów
karnych w królestwie. Ponieważ dotąd obowią
zujący kodeks kar gt i pop.
nie obejmuje ża
dnych rozporządzeń, na mocy których sądy mogłyby odsyłać do kolonij rolnych skazanych na
karę malolgtnich prZl stępców; przeto wypadało
inny środek obmyślić, któryby, nie narusllając 0JJowil!zujących prawnych przepisów, pozwalał 0~adom rolnym odpowiadać swemu zadaniu. Otói
komitet towo.. zystwa, rozebrawszy wnioski dtlegacyi, \vyznaczonej do roztrz1):śnienia tej kWE'lltyi
ze stanowiska prawuego,_zWażywszy, że gity
wyegzekwowanie kary na przestępcy Uli władz
administracyjnych należy, i gdy samo pro.wo,
przy egzekwowaniu kur, pewnych modyfikacyi
dozwala. o. nadto gdy i władza przełożona Lezpośrodnio nad więzieniami,
a mio.nowicie 1rIinisteryjllnl spraw wewnętrznyclI ma prawo rozporządzać,
aby małoletni skazani na pewne kl.ry
zamknięcia, byli oddawani do kolonij towarzystwa; przeto rzeczony komitet postanowił:
Odnieść
się wprost do Miuisteryjum spraw
wewnętrznych z prośbą, aby gubel'natorowie w
gubernijach królestwa polskiego byli upoważnieni
wydać rozporządzenia nadzorcom więzień im podległych, iżby ciż, na żądan;e zarządu towarzystwa
dosta~iali
do kolonii pewnych kategoryi mało
letrtic h przestępcó\~ w wieku od lat 10 -] 6,
do ich ",ięzień zakwalifikowauych, czy to z wyroków sądów karnych, czy z decyzyi plezesów
trybunału,
którym z mocy art. 1086 kod. hl'.
i z przepisów lIstawy przechodniej do kod. kar.,
Sl'U7y atrybucyja. skazy'wać tł1'eletnich na żą
Dla

dzieci

~

)

Dnia przybylo g. 8. m. 23.

przez R. P.- Wiadomości miejscowe i z okolic. _ . Korespondencyje 'fygodnia:

się w nuszem
osad rolnych i przyod rzeczy będzie
zaznajomie czytelników Tygodnia z ważniejszymi
wypadkami działalności towarzystwo., zoo czas ubiegły, od chwili jego zawil}zania się na. mocy
ustawy, zatwierdzonej przez Ministra spraw wewnętrznych w dniu 20 lutego (4 marca) 1871
roku, aż po dzień 31 grudnia (n. s.) 1874 r.,
a to podlug dokumentów og.toszonych przez zarząd towarzystwa w rocznikach,
wychodzących
koleją w latach 187.:3, 1873 i 1874.
Dla nas, pl'zywy kl'ych wszystkie Spl'o. wy spółeczne
po macoszemu traktować; dla nas, co zrażamy się,
choćby najmniejszą napotykaną na drodze przeszkodą i wskutek silnie zakorzenionego lenistwa,
wyczekujemy hy wszystko za nas inni robili i dopiero
wtedy jesteśmy gotowi budzić się ze zwykłego
stanu uśpienia, gdy nas porusza i zapal o. czysto
osobisty interes - dla nas mówię, zadomowionych, powinien być nauczajl!cym przykbd działalności
ludzi, ożywionych miłością dobra publicznego, kierowanych rozumn!!: wol~ i poświ~
cającycb
bezinterest>wllie czas, naukę, zdolnośei,
dla soiągnienia celu wytkniętego ustawą.
Jakkolwiek ustawa ta, w całości przez wszystkie pisma krajowe w swoim czasie ogloszoną
zostaŁa;
bacząc jednak na to, że ogól c7.ytelnik6w, jak to nam z doświadczenia wiadome, dotąd niema doktadnego pojęcia o celu tej wielce
na przyszłość pożytecznej instytucyi; u waiaIlly
przeto za właściwe pierwsze paragrafy tej ustawy na wstępie niniejszego artykułu powl.ÓJzyć i
tym sposobem znaleźć się od razu na wspólnym danie rodziców za upurną nieuległość i ingruncie z czytelnikiem.
ne jeszcze zdrożności, na zamkni~cie w doRzeczona ustawa w ten sposób cel towarzy- mu poprawy; w celu zaś postawienia zarządu
kolonii w możności wybierania wychowańców,
stwa określa:
§ 1. 'fowai'zystwu zakłada sobie pracować upraszać Ministeryjum, aby toż rozporządziło dollad moralną popraw~ dzieci płci obojga, które starczanie poryjodyczne zarządowi kolonii wiadomości o ma,toletnich przestępcach, którzy do ich
Zo. występek przez sąd na karę skazl\lle zostaly,
tudzież
nad polepszp.niem losu nieletnich żebra więzień zakwalifikowani zostali.
Po usunięciu i zalatwielliu kwestyi prawnych
ków i włóczęgów bez przytułku.
§ 2. Celem ~kutecznei poprawy i ustalenia i administracyjnych, tak komitet, jak zarz:id tolosu 'rzeczonych dzieci, towa1'l5stwo starać się warzystwa, zają,ł się obmyślanirm środków mających wprowadzić w życi~ nadaną towarzystwu
będzie, tak o fizyczne, jak o moralne i umysło
we ich wyebowanie, w zast6sowaniu do prak- ustawę. Pierwszym bylo zgromadzenie odpowietycznych zawodów. Tym końcem zakło.dać bę dniego funduszu. Prócz wymaganych przez ni1
dZIe, w miarę fanduszów, osady rolne i przytuł (§ 6) 2 O członków założycieli, z których każdy
ki rzemieślnicze.... W tych zakładach "ycbo- jednorazowo obowi~zany był dożyć 1501's., towarzyst;;-o składa się jeszcze z nieograniczonej
wańcy
otrzymują elementarne, teoretyczne wycz,łonków honorowych, obowiązanych wnoliczby
kszta.fcenie
praktycznie uczą się rolnictwa i
rZ€lmiosł,
aby się uzdolnić na umiejętnych ro- sić rocznie po rs. 6 uo kasy towarzystwa i tych
lic:lba z ko.żdym rokiem się zwiększa. Jakoż
botników wiejskich i rzemieślników.
§ 3. Początkowe osady rolne i przytułki rze- w r. 1872 towarzystwo liczyło ich tylko 620,
w r. 1873 cyfra członków wzrosła do 1,36U;
mieślnicze, nrzqdzone b~dą w,l~cznie dla dzieci
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obecny zaś ro~znik wykazuje ich 2,003. Oprócz
tego ustawa dozwala towarzystwu przyjmować
ws,;elkip,go rodzaju ofiary tak pieniężne, jak 'i w
naturze, urządzać na swą korzyść odczyty publiczne, wystawy. zaprowadzać puszki do skłaAa
nia drobniejszych ofiar i tak w Warszawie, jak
w innych miejscowościacb otwierać sklepy, ma
gazyny i składy dla sprzedaży swych płodów
rolnych i wyrobów r:lemieślniczych.
Przy rozbudzaj~cem się też zainteresowaniu 0gMu do tej nowo powstałej instytucyi, ogólny
stan fundllszów towarzyst)Va w r. b. dosyć korzystnie się przedstawili., jak to widać z nast~4

1.JUjącego porównanii~:

Rok
187:2 - r~.
1873-rs.
1874-rs.

Dochód
R07.chód
1,,127 k. 91 rs.
415 k. 54
:!3,:!,14 k. 55 rs.
933 k. 83!
19,180 k. 37 rs. 27,111 k. 61

Remanent
rs. 10,712 k 37
l'S. 22,310 k.71{-

czy li, że do dochodu z 1'. 1874, doliczywszy
remanent z r. 1873, ogólna suma, jaka. rozpo·
rz:!dll\ł zarząd towarzysta, wynosi 1'S. 41,491
kop. 8ł, a ponieważ w 1'. 1874 wydatki wynosiły rs. 27,111 kop. 61, przeto pozostaje 1'6manentem na rok ] 875 rs. H,37!ł k. 471.
Gdy dla. wielu z czytelników Tygodnia może
być eiekawem,
w jaki sposób zarząd towarzystwa w ciągu tych trzech lat rozporządzał ze.branym funduszem, przeto uważamy za właściwe
wykazać porównawczo każdoroczne wydatki, a
mianowicie:
Rok 187~
Pelisyje . . . 1'.124 k.
Druki, wyJaL kallC. r. 90 k. 89~
.I;'ortoryja pocztowo r. 11 k.49t
Koszla podr. deleg. r. 37 k. 20
Sprzęty i utcn sylij a r.
6 k. 70
Wydatki uieprzcw. r. 145 k. 2f>
Koszta budo" lane
Razem r. 415 k. 54

1873

1874
651 k. 50
1'.151 k. !J8
172 k. 60}
r. 45 k. 24 1'.
56 k 10
r. 42 k. 6It r.
26 k. 51
r. 64 k. 60
r.
48 k. - l'. 120 k. 90
r.
156 k. 89l
r. 195 k.
r. 26,000 k. - .
r. 933 k. 83i 1'.27,111 k. 61

r. 313](. 50

SzczegMowy dochód w r. 1874
Skladki przez 1,397 czlonków oplacone
Ufiary jednorazowe gotówką. .
Sprzedaż OIi'lf w natt,fze . . .
Odczyty i widowiska . . . .
l'roccnlu Oli sum w l>anku. . .
OpIaty za dyplomy od czlonków
Razem

r.
r.

stanowią:
rs. 8,382 k.
rs. 7,163 k.
rs.
38 :k.
rs. 2,700 k.
rs.
841 k.
rs.
45 k.
rs. 19,180 k.

42i
6
17i
21
50
37

Po zeLraniu funduszów, najważniejszem zadanipffi komitetu towarzystwa i zarządu było
przyjść do posiadania teritoryjum, na któremby
wznieść się mogla pierwsza w kraju osada karna dla małoletnich przestępców. Ot6ż N I\jwyż8j
zatwierdzoną na dniu -17 grudnia 1874 roku
uchwałą Komitetu do spraw Królestwa, towarzystwo zostało obdarzone częścią ziemi, w ilości
11 7 morgów, z ł-go okręgu straży leśnej Studzieniec, z prawem bezpł'atnego zużytkowania na
potrzeby budowlane rosnącego nl\ tej przestrzeni
lasu. Miejsce, to od stacyi drogi żelaznej warszawllko-wiedeńskil~j Ruda Guzowska,
odlegle m
jest o wiorst 7, a od stacyi Radziwiłów o wiorst
6; poJ'ączone zaś jest źle utrzymnną komuniko.cyją zwyczajnych wiejskich dróg z najbliższą okolicą.
W tem przeto miejscu miano bud.ować
przyszły zakJ'ad dla małoletnich przestępców. Roboty okolo nie~o rozpoczęto w dniu 5 marca

-11874 r.

wymierzeniem przestrzeni pod zamiet. r. zało
kamienia..
Według planu przyjętego przez komitet towarzystwa, cała. osada ma się składać z 10-ciu mieszkalnych domk6w, z salami na warsztaty, po 5
domów w rzędzie naprzeciwko siebie; powstałą
zaś tym sposobem figurę prostokąta, zamknie na
poprzek w jednym końcu kaplica, a w drugim
dom administracyjny; przy nim mieścić się mają: kuchnia, :\>ralnia, infirmeryja., łazienki, celki
więzienne i t. d. Zakłąd w przyezłości ma :2 OO
chlopc6w pomieśció. Dotąd wszakże dopiero 7
domków S'tanęło-z nieb jeden prywatnym kosztem viCj-.prezesll. komitetu l!'eliksa Sobańskiego.
Domki te og6łem mogą pomieścić 75 małoletnich
przestępco w• OtwarcIe zakładu ma w r. b. nast~pjć. *)
Tak się dotąd ujawnia d~iałalność towa1"7.ystwa na zewnątrz. Myliłby się jednak, ktoby są
dzil, iż prace jego na tem co powiedzia:1o ograniczyć wypada.
ubok tego bowiem ci[~głem
jego zadaniem było przygotowanie szeregu przepis6w, oraz instrukcyj dotycllJ:cych wewnętrznej
organizacyi os-ady; jak niemniej UliiUnięcie wszelkich przeszk6d administracyjnych i prawn) ch,
kt6r(:lby w przyszłości prawidłowy rozwój osady
tamować mogły. Jakoż na 32 posiedzeniach zajmowano się rozstrzygnięciem następujących pytań:
1. Jaki ma być cel wykonania kary na mało
letnich przestępcach w zakładzie ~arnym towarzystwa. 2, Jakich należy użyć środków dla osiągnięcia tego celu,
3. Jaki system wykonania
kary ma. znaleźć zast6sowanie w mającej się zalożyć osadzie. 40 Jakiej karności domowej mają
ulegać wychowańcy.
5. Jak ma być Ui"ządzon.e
nauCzanie maloletnich przestępców. 6. Jaki sylitem pracy ma. bye zaptowadzony w zakładzie.
7. Jakie względy hygijeniczne mają być zachowane przy żywieniu wychowańców zakłf~du.
W końcu projekt ustawy dla osady Studzieniec
przedstawiono Ministrowi spraw wewnętrznych
do zatwierdzenia.
Po szczeg6łowem zbadaniu system6w, jakich
się za granicą trzymają w podobnego rodzaju zakładach, głównie wzięto pod rozwagę 4, a mia:n.ąwicie szwajcarski, francuzki, belgijski i irlandzki. Dwa pierwsze opierają się na urządzeniu 1'0clzinnem; w dw6ch drugich na podziale klasowym. Klasy SIJ: zewn ę trznem uzmysłowieniem
postępowej poprawy wychowańców. 'l'owarzystwo
osad rolnych w królestwie przyjęło system mieszany, czyli podział nieletniclI przyst~pców na
rodzmy i klasy. Rodzmy mają liczyć po 15
wycbowańców i być rozmieszczone w osobnych
domkach. Nad nimi rozciąga ol' 2 kę przełożony
ojciec rodziny. Co się tyczy podzia~u na klasy
tych ma być 5 w kolonii, a pi ćnYsią z nich
tworzy zamknięcie celkowe od 3-ch do 2 O dni.
System ten przyjęło towarzystwo" yr.hodząc z tej
zasalily, że kolonija Studzieniec przedewszystkiem
ma być osadą karną, że do niej mają być odsJłani małoletni przestępcy za wyrokiem sądowym;
i że nadto zamknięcie jest jedynym środkiem zapoznania się przełożonych zakładu z charakterem,
usposobieniami i przeszłością nowo-przy byłego wychowańca, a obok tego najskuteczniejszą pogróżką
i hamulcem dla niego na przyszlość. W miarę
też objawiającej się w nim poprawy przechodzi
rzoną budowę; w dniu zaś 8 czerwca
żeniem pod nią, uroczyśeie węgielnego

Oj Zaledwio rozpoczęto j ego budowę, gdy zewsząd posypasi~ hojne ofiary, tak w pieniąuzach,
llli~ujmy tylko znaczniejsze. I tak:

ly

jak i w naturze. Wy.
Ofiara sukcesorów Henryka lempickt ego 1,000 n.; z zapisu
i. p. Józefy Chlebowski<\j rs. 1,500; lu. Aleksandry Potocki ćj
300 rs.; z zapisu Czekierskiej Ani eli 450 rs.; hr. Katarzyny i
Artura Potockich rs. 200j Józ ef i Emilijll. Wiec~orkowsf)y TS.
128; urzędnicy i slużba ni:is7a drogi "lVarsz.-wi ed. i warszbydg', l'S, oll5 k. 64. ł-auto Pll . Dittrich i I-lielle z Ż}'rardowa
,/iaIowali 10,000 cegid i i. p.

do klas następnych. Tym sposobem, towarzystwo,
system w osadzie następn
j~ce rezultaty spodziewa się osiągnąć: 1) Zabezpiecza nieletnich, skazanych wyrokiem sądu, od
demoralizujących wpływów, jakim musieliby podlegać, odsiadując karę w więzieniu w towarzystwie dojrzałych wiekiem przestępców; 2) Stwarza
dla nich ro~zinę i przez dobroczynne jej działanie
podnosi ich moralnie; 3) Powraca ich spółe
Clzeństwu, usposobiaj~c na uczciwych i pożytecz
nych jego członków przez prawidŁowe, fi;r.yczne
1·eligijneJ moralne i umysłowe wychowa.nio,
oraz ciągłe zaj~cie pracą; roI n!): , ogrodnictwem i
rzemios~em, któreby małoletniemu uwolnionemu
z zakładu z"bezpie6zało uczciwy i wystarczający
ZArobek.
' mównymi działaczami w osadzie jest najprzód:
oj ciec rodziny, ma.jący bezpośredni dozór nad
domem, w kt6rym się wychowują nieletni ; kapelan, który czyniąc zadość religijnym potrzebom
małoletnich. ma ich nauczać: moralności, zasad
wiary i poznajomić z obrzędami kościelnymi oraz
historyją świętą-i nakoniec dyrektor i nailćzyciel
osady, którzy mają udzielać wychowańcom nauk
w elementarnym zakresie według przedstawionej
Ministrowi do zatwierdzenia ustawy. rrócz tego
przy osadzie ma sIę znajdować doktór, który ma
czuwać nad zdrowiem i prawidłowem rozwinię
ciem fizycznyilh sił wychowań0ów.
Koszta utrzymania osadJ mlLją być w CZęSCl
pokrywane przez uiszczanie opłat za każdego z
nieletnich przestępców z sum Da utrzymanie
więźni przeznaczanych.
Taki jest treściwy rys ustawy, mającej uzyskać
zatwierdzenie ruinistl3ryjum, jak tylko zakład odpowiednio urządzony zostanie_
Kierownictwo ogólnym rozwojem towarzystwa
poruczone jest komitetowi, złożonemu z 30 osób:
prezesa, vice-prezesa, 19 członków założycieli i
9 cdonków zaproszonych do spełniania r6żnych
specyjalnych w komitecie czynności i z zarz:tdu
z 4 członków złożonego, któremu powierzoną jest
administracyja szczegółowa, zawiadywanie funduszami, zbudowanie, urządzenie, i wprowadzenie
w życie osady.
Do czynności komitetu najeży: roztrząsanie
sprawoldań zarządu, wybór cdonków zarządu,
komisyi rewizyjnej, zatwierdzanie plan6w, anszlagów, instrukcyj, regulaminów, oraz budżetów towarzystwa, wypracowanych i przedstawionych mu
przez zarząd_
Do czynności zarządu: gromadzenie i umie:"ze.zenie funduszów w bankach , prowadzenie kontroli dochodów i wydatków, urządzanie l'ublicznych prelekcyj w Warszawie, oraz ciąg,la i nader
rozgałęziona korespondencyj a z w~adzami i agentami towarzystwa na prowincyi, zawieranie kontraktów, wznoszenie budowI w Studzieńcu, wypracowania rozmaity-cb planów, instrukcyj i ZH.katwienie wszelkiego rodzaju bieżących czynności.
Oprócz powyższych zajęć dokonywanych w ło
nie komitetu i ?:arządu, towarzystwo rozszerza
jesze.ze swą działalność na prowincyi za pośred
nictwem zatwierdzonych przez rząd cdonków
korespondent6w, których obowiązkiem jest zbieranie funduszów na rzecz osaa rolnych i zjedny"anie nowych członków towarzystwu. Cyfra ieh
obecnie w Królestwie do 85 dochodzi. Na glliJerniją petrokowską , następujący zamianowani zostali: w Petrokowie, POTębski Antoni na powiat
petrokowski i Plenkiewicz Roman z Petrokowa;
na powiat częstochowski Fritsche Gustaw z Czę
stochowy; na powiat brzeziński Ska.rbek hr. .Bolesław, z Drzazgowy W.- stacyja Baby; na po ,
wiat nowo-radomskow ~ki OEtrow&ki A ugt;st, z
l1alusz,na- stacyja BadvlllSk; na ,Powiat łaski
przyjmując powyższy

Stawiski Feliks z R.embieszowa · - stacyja Zduńsktt
Wola; na powiat ł6dr.ki Ronc1thale~' KleIllen!l z
m. Łodzi; oraz na powiat rawski Rzeszotarski
Dominik ze Stolnik-stacyja Hawa.
Nadto zarząd towarzystwa zajmuje aię redagowaniem i wyda.wnidwem roczników, w których
z jednej strony daje dokładay obra7. czynności
za każdy rok ubiegły, - z drugiej zaś w nader zajmnjących artykułach zaznajmia czyta.jący ogół z
urządzeniami podobnych, lub w bllzkim z osadami rolnemi zostający ch związku a za granicą
is~niejących zakład6w. Je8tto j-akby literacka część
wydawnictwa, wIJ ktprej opr6cz historycznych i
statystycznych danych, można znaleźć w vvysokim stopniu interesujące pod względem pedagogicznym artykuły zdolne zająć każdą my ślącą
jednostkę i przekonać o ważności dla spółeczeń
stwa instytucyi tego rodzaju. Do takich artykułów należą: w roczniku za r. l 87 2 : Rys histo-

7yczny instytucyj dtl~ nieletnich przestepcówJ
oraz wlóczCgóU} z a granicą i w
tutejszym krajuJ przez A. iJJoldąnha.weftl.
W roczniku za r. 1873: Mett1'ay Nif,le1'km.dzkie. Osada rolllicza w Rijsselet pod Zutphen
żebrakówJ

z angielskiego M. R. W roczniku
r. J874: J) Opis domu ojcowskiego (Mai-

przełożył
Zt;l.

son JlaterneUę)J zalożonego w Meltray pod
l'oU1'S przez p. de Metz dla poprawy dzieci zamożnych .rodzżcówJ przełożył z francuzkiego L. f C 2) Zakłady poprawcze dta
nie letnich w Murienhofie i Sachsenbul'gu w
Saksonii p. lIJoldenhawera. 3) Mellray w 1'.
1874. Sprawozdanie z podróży złożone
zarządowi towarzystwa osad rolnych p.
Zygmunta Zajewskt'ego i ną;koniec RO 4) Za·
kłady poprawcze w Ranhes-Haus w Niem ,
czech, lJaechtelen w Szwajcaryi i kolO1~ija
1'olna z przytułkiem 1'zernieślniczym w Petersburgu 1). von der lIo ven ,aspolszczyl
F,.. Henryk bJaternicki. Tyle o d-zialalności
komitetu i zarządu to\C\'arzystwa osad roluycl),
A teraz, pod jakimże względem instytucyja ta
może obchodzić ogM naszego miast~? Ponieważ
z tem pytaniem spotykaliśmy si~ już niejednorotnie, przeto nie odrzeczy będzie dać na nią w
tem miejscu kategoryczną odpowiedź. Osady rolne są za.kładem mającym, Jak widzieliśmy na
celu usunąć z pod d e moralizujących wpływów
więzień, skazanych na odsiadywanie kary mało
letnich prz estęp ców, wytworzy ć z nich pożytecz
ne dla kraju jednostki, czyli innemi słowy: zniszczyć złe w samym zarodzie, sprowadzić do możli ",ego minimwn ilość występków i zbrodni.
Kto tylko wi ~ c pojmuje, że od wyższego stopnia
umoralnienia jednostek zależy szczęście, bezpie<:zeńs two i dobrobyt ogółu i odwrotnie, ten zrozumie znaczenie i ważność tej pi6rws~ej inst)"tqcJi w kraju i do wprowadzenia jej w ,życie zapewne ch~tnie przyłoży rękę, wiedząc, że tym sposobem, jeżeli nie. wia.sne to swym potomkom zabezpiecza niejakI' mienie i życie. Dla kogo zaś nie
~ ystarczają tak ogólne i odleg~e cele, niech się.
przyjrzy tym młodym lazzaronom, wygr7.eWającym się na słońcu przed handlem Zalewskiego
i Rozmarynowskiego aptek~, lub zaczepiajf!cych
na ulicach przechodniów natarczywą prosbą o
wsparcie. Są to wyrostki od lat 10 do 15, zdemoralizowane i ze wstydu wyzute. Na ich twarzach od/Jiły się już wszystkie złe instynkty, jakie
wyradza nędza i próżniactwo.
Niektórzy z nic-h zarabiają niby, przenosząc
rzeczy na kolej, lub speł'niając {"aktorom różne
drobne posługi; w rzeczy j{:dnak, ('ały dzień boży
spędzają baraszkując wesoło, paląc papiprosy, za
które ostatni grosz oddać gotowi. Patrząc na
nich wilPowo]j myśl się nasuwa, że to przyszli

kandYd.a.cyi do OW\lgo /}hatQw~nego bu.dynku,
który się domem badań nazywa. Jesilo bowiem
prawdopobnflm, że te pozostawione samym sobie,
moralnie zaniedbane i do pracy nie wdrotone
istot)" wcześniej lub później wejdą na drogę
która do występku i więzienia prowadzi. Tymczasem do osad rolnych oddane, mogłyby z kollyści~ dla spół'tlczeń,stwa i siebie zużytkować swe
si:y. Wstakże, by instytucyja ,ta pod<YIDne krajowi
oddawała I'lsługi, potrzebuje skutecznego od ogółu
poparcia. ~m częstsze będą, choćby nawet ~fob~e
onary, tem prędzej cel jęJ llTzeczywistmc Slę
może.

O ile nasze m-iasto i okolica puyezyniły się
iwiękswłlia funduszów towarzystwa następu
jący spis osób, pn.yjIllujących udział w skłAda
nych onarach wykaże. Na członków honorowyc-h
obowiązanych ustawą do wnoszenia składek po
rs. 6, w roku ubiegłym 1874 zapisało się osób
16 .a mianowicie: Burghard Karol, Ohrzanowllki
Stanisław z Krzepczow~, Oz;yżewicz Mikołaj, Garr..pf
Józef, Jeziorański M,ichał, Krzywioka Felic) ' a,
Markiewicz Ignacy, Okoń Ma.rein, Piętka wa'adysław, Popowski Jakub, Rachalewski Józef, Serakowski-Gudysz Józef, Szpadkowski Symforyjan,
Tworkowski Franci~zek, Wolski Wła.dysław z Kocisz ewa, Zagrze:ewski JÓ<lef. Z jednorazowy ~h
ofio.r w ciągu roku 1874 wpłynęło: Dalitz Stanisław rs. 1, Praul Jan rB. 1: M. S. rs. 1,
'l'chórzewski Edmund i Kochanowicz Wojciech ::s.
9; Tymiński Michał rs. 1, N. N. rs. 5. Uczn:.owie z pensyi p. Popowskiego ri!. 4, Walell.ty
Widacki rs. 1 k. 50, dr. S. Szancer rs. 3,
J. Popowski rs. 3, Jakub Steinike rs. 15, K. rs. lo
Nadto na mocy upoważnienia W. Naczelnika
powiatu petrokowskiago, wydanego w d. 13 stycznia 1874: r. za N! 10 95, zaprowadzone zostaly
puszki do składania. cz~ściowych onar w kanc~.
lar,\'jach wójtów gmin, istniejącyeh w obrębie
tegoż powiatu. Początkowo zarząd towarzystwa, na
próbę tylko 10 puszek nadesłał, z których dotąd.
9 przyniosło następujący rezultat:
do

1.
2.
J
,:
5.
6.
7.
8

9:

Od Barańskiego Jakuba W. g. LęczllY: . rs. 3L k.
" Biegańskiego Tomasza w. g. Lękawa. rs.13 k.
Grossa Jana w. g. Szydlów . . . . rs. 4 k.
:: Kaczorowskiego 8fl. w. g. Kleszczów. rs. 4 k.
Kowalskiego w. g. Krzyianów . . . rs. 1 k.
:: Kozlowskiego Ant. W. g. Boguila~ce. rs. 7 k.
" Krysińskiego Wojciecha w. g. BUJ~y . rs. 1 k.
Leszczyń~kiego Waw. w. g. Grablca . rs. 3 k.
lVlieJczarskiego l:>zymolla w. g.j Belchatówek rs. 7 k.
O g ó l e ID IS. 70 k.

501
49
82
47
21
56i
77i
40i
16
40

Tak pomyślny wypadek zachęcił zarząd towarZyRtwa do na.desłania 11 jeszcze .puszek. dla ~o
zostałych gmin powiatu petrokowsklego, tem Wl'ę
cej że przewodniczący w nich wójtowie sami
oś~iadczyli się z gotowości!! zbierania skadek,
uważając to nawet za ujmę dla siebie, iż przed
nimi dano innym pierwszeństwo. l!~akt to nader
pOl'ieszający, zaprawdę, i nie wątpimy, że okazana. przez nich gotowość do zbierania onar na korzyść osad rolnych w krótkim czasie stwierdzoną
czynem zosianie. Z przyjemnością też nadmienić
nam przychodzi, iż wójtom, którzy już przyrzynili się do powiększeQ.ia funduszu towarzystwa,
zarzad polecił swemu korespondentowi złożyć publicz"ne podziękowanie, a. przedewszystkiem p. p.
Barańskiemu Jakubowi i Biegańskiemu Tomaszowi, którzy dotąd największe kwoty zebrali.

R. P.

WIADOMOSCI MIEJSCOWE I Z OKOLI~
PIERWSZA KOMUNIJA. Podobnie jak lat poprzednich w d. 16 b. m. o god. ~~/'l rano nal~~Y7
cia przygotowane dzip.ci, odbędą plC.~WttZą spoWledz
i przyjmować będą pierwszą komulll)!! św. podczas
uroczystego nabożeństwa w kościele farnym.

Nazę.jutrz zaś t. j. w poniedziałek świlłteczny
podczas ,Il.ieSRPoróvl wygłoszona. będzie stósowna
dla lJlłodzieży tej nauka.
ODCZYTY. Z nieprzewidzianych przy pierwotnem ogło8zonil,l powQqóW, Q4c~yty np. korzyść 0~d rolnych i przytuł\\óW rzemieślniczych doznały
cząsowej przęrwy-O przedmiocie i.god~inie mającej
się odbyć w IPnyszłlł niedzielę t. J. 16 b. m. prelekcyi objaśnią afisze.
,PpPJS MUZYKALNY. Dnia Q b. m. odbył ~ię
"mIeszkaniu nauczyciela muzy}{i pan~ Bendusklego i pod jego "ierunkiem, popis uczniów i uczepnjc na jortepijanie, wOQec rodzjców, krewnych, tudzież znawców i miłośników muzyki.
Na program urozmaicony skł~dały się różnej
~reśqi utwory, j\\k l\p. Serena~,ą. z Gounod'a, fanta~)'ja .,. opery "Wolny strzelec na f3 rąk, 2 fortepij~n'y, f~n~zyja z opery "Otello" ~~ ~ r«;jce , walc
Chopina, waryjacyja z opery "NapoJ ml~?sny1 Henselt'~, uWfłr~uró\ z opery "Chłop i Poe.ta na 2 fortepiją.ny i 4 ręce, fantązyja z "Normy" na 2 fort.,
8 rąk, f/iutazyja z opery "Wesele Figara" Mozart'a,
układu Alberti'ego; "Concert·sttick" Weber'a,. Walc
koncertowy Wieniawskiego i kilka innych lżejszych
uGworów.
Wykonanie wogqle bylo bardz~ st~ranr;te, talent,.r kilku uczennic dobrze Sl~ uJawnlł:y - z
uczniów zdolnościami, pl'ecyzyją, wprawą l spokojem w grze najwięcej odznaczył się O....
uczeń miejscowego' gimnazyjum. To wyraziwsz!,
niepozostaje, jak tylko życzyć kszt~łcącym Sl«;j
przy dalszych usiłowaniach co~az wlększe~o. postępu i wynurzyć pano Bendusklemu za umleJ'iltną
i sumienufJ: jego naukę należne uznanie.
TEA TR· W teatrze miejscowym odegrano. starannie w njedzie]~ 2 maja melodl'amę "Z-yd wlecz~
ny TuJ'acz", we wtorek 4-go operę buffo "Robert I
Bertrand", we czwartelc zaś komedyją "PrzysJ'uga"
i dwie operetki "Małżeństwo przy latarniach" i
"Dziesięć cór na wyd!miu". Komedyja "l)l'i.)",lu.ga" dobrze była wy~conltna. Co do ?peret~k.'. to
obie zarówno staranme wysJ,ły na &ceme- Spltlwy
solo i chóry tudzież muzyka były udatne: Panna
Jarczyńska ze swojego sympatycznego, dŹWIęcznego
i czystego głosII, oraz ze śpiewu należycie wyrobionego, wszystkim się pod?bała. 1t'Iimo starannego i efektownego wykonama całego czwartkowego przedstawienia i wyboru sztuczek w~sołych,
wolnych od jaskrawych i rażących scen I wyrażeń -osób w teatrze było bardzo mało wogóJe
publiczność nie dopisuje teatrowi, a jednak praca
i usiłowania towarzystwa p. Krauzego, godne są
lepszego losu,-t~ też, jak ~~yszeliśmy! towarzystwo
to zamierz:\. wkrotce OpUŚCiC nasze miasto.
Na sobotę, t_ j. na dzień 8 maja afisze zapowiedziały tragedyją SzylIera "Intryga i miłość."
CENY PASZY· Bardzo wysokie tegcll'OCZne ceny słomy i siana, po rB. 1 kop. 20 i po. rs .. 1 k.
80 za centnar, gdy sprzedaż uskutecznui. SIę na
wagę, nic ze m są w porówn~niu ze sprzedażą t:~r
gową na snopki lub Wii!ZkL. Na zeszJ'otygodmowym targu jeden z okolicznych kolonistów za t:zykonnę furę prostej słomy zebrał rs. ilO;-drugl za
parokonną siana ni mniej ni więcej tylko rs. 401/2'
Pierwszy sprzedawał snopek słomy po 20. kop_
a miał ich na furze półtrzeciej kopy - drug~ t.r~y
kopy wiązek siana po kop. 22 1/ ~-jak były wI.elkle,
sama ilość pomieszqzona na zwyczajnych koląJllych
wozach dokladnie wskazuje.
.
Drogość paszy i zimna wiosna powstrzymująca
wzrost roślinn(lści oddziaływają na spóźniE:lnie z~
siewów, u włościjan mianowicie, bo słabym, zaledwle
przezimowanym inwentarzem niewiele zrobić mogą
ceny też koni i bydła z powyższych powodów nader nizko się trzymają i podwyższenia ich dopi{lTo
z pełnem ożywieniem się wegetacyi spodziewać się
należy.

BUDOWA KOŚCIOŁA. Komitet budowy nowekościoła rzymsko-katolickieg~ w m. Łodzi,. zawiązany przed kilku laty, og,loslł sprawozdame z
przychodu i rozchodu funduszów zebranych z róż
nych źródeł i onar dobrowolnych za czas od 10
(31 sierpnia) 1870 r., do 13 (25 lutego) l'. b.
Przychodu było wogóle
rs. 23,563 k. 51 1/2
Rozchodu . . . . . rs. 23,516 k. 121/2
Pozostało w gotO\\ iznie rs.
17 k. 39
Przychód stanowią: remanent ~ rachunku z r.
1868- 1'11. 1,104 k. 80; ofiary dobrowolne- rs.
17 388 k. 66; z loteryi fantowej w r. 1873 - rs.
4,016 k. 36 1/lj; z 3-cb przedstawień amatorskich

go

707 k. 19; z innych źródeł rs. 256 k. 50.
Nadto ofial'owano w naturze: 28 sosien, 2 dęby,
161,000 sztuk cegły, 10 korcy wapna, 1 sążeń kamieni i całą ilość kamieni potrzebnych na fundll.menty pod 12 nlarów wewnątrz kościoła, tudzież
dostarczoM furmanek do zwózki materyjałów i
piasku tyle, że zarząd budowy potrzibował użyć
w tym celu jedynie 18213 płatnych dni.
Wykaz powyższych ofiar pięknie przemawia za
gorliwościf} łódzkich rzymsko-katolickich paranjan
i pozwala mieć nadzieję, że równie j~k dotąd, dopomogą komitetowi do wykończenia już tak daleko posuniętej budowy. W qhwili sprawozdania
niezaplacone należności wynosiły rs. 3,658 k. 57 1/ 2,
a zamierzone konieczne roboty, wedle przybliżone
go obliczenia, kosztować mogą jeszcze około rs.
20,000. Mimo to, komitet z czynnych i wy trwałr ch ludzi złożony, nie opuszcza rąk i dalej prowadzi dzieło, zamierzaiąc je tak daleko w r. b.
p,)sunąć, aby w nowo wzniesionej świątyni około
1 listopada r. b. nabożeństwo odprawiać się już
ZB.

rrogło.

STA TYSTYKA. Według statystycznych danych,
pnwiat częstochowski liczy obecnie 97,152 mies2kańców, wtem męzczyzn 46,342, kobiet 50,810,
żyją:cycb w związkach małżeńskich 29,848, stanu
wolnego męzczyzn 30,551, kobiet 33,556, wdowcO\y 1,181, wdów 2,016.-Z ogólnej cyfry ludności, co do religij przypada 86,284 na wyznanie katoliekie, 82 na pJ'awosławlle,~1080 na ewangielicko-augsl'urgskie, 9706 na mf'jżeszowe. Pod względem umysłowego wykształcenia 108 z ukształceniem wyż
s~,em, 558 ze średniem, 33,960 umiejących czytać,
a 62,526 nie posiadających wykszta.łcenia. 00 do
wieku: do 30 lat 64,048, od 30 do 60 lat 31,148,
""ięcej nad lat 60 wieku 1,958.
Przestrzeń powiatu obejmuje 275,711 morgów
n:jary nowopolskiej; z tej przestrzeo.i przypada na
g :'unta orne J.86,199 m. na łąki 17,436 m. na laS~T i zarośla 57,176 ,m. na pastwiska 9,313 m. na
nIeużytki 15,587 m. Z ogólnej cyfry: 124,486 m.
stanowi własność obywateli, 144,276 m. włościjan;
reszta zaś przypada na posady i miasto Ozęsto
chowę·

Wszystkich budowI w pow. znajduje się 19,478,
z tych 1,220 murowanych, fi. 18,258 drewnianych;
wartość tych budowl stósownie do ubezpieczenia.
od ognia wynosi 3,626,580 rubli.
Z statystycznych danych, okazuje się iż w roku
1874 w ruchu ludności następujące wypadły cyfry:
Zawarb związki ma~żeńskie par 851. Urodzi~o się
dzieci 4,508,ipłci męzkiej 2,268, płci żeńskiej 2,240,
w tern dzieci niepraw ego łoża 111. - Umarło zaś
2,561: męzczyzn 1,268, kobiet 1,293, przeważnie
panują;cll chorobą była ospa i skarlatyna; ta ostatnia w jednej tylko miejscowości mianowicie w
gminie l\Iiedźno.
Na przestrzeni gruntów ornych, w ubiegłym roku wysiano czetwerti: pszenicy 1,421, żyta 23,356,
owsa 15,884, jęczmienia. 4,666, tatarki 1,223, wysadzono kartofli 52,636,- sprzątnięto zaś czetwerti:
pszenicy 6,807 t żyta 67,644, owsa 50,560, jęcz
mienia 12,515, tatarki 2,520, kartofii 265,040; rok
ubiegły pod względem urodzaju dla tutejszej okolicy, zalicza się . do lat średnich.
Wszystkith pożarów w 1874 roku było 58, przynoszący rh straty na sumę rs. 32,393, z ogólnej cyfry pożarów: 11 przypada na porę wiosenną, 17
letnią, 20 jesienną, a 10 zimową. 00 do rodzaju: 4
od uderzenia piorunu, 6 od zlego urządzenia kominów, 5 z nieostrożności, 6 z podpalenia, a 37 z
niewiadomej przyczyny.
POŻAR, We WiSi i gminie Miedźno w powiecie
częstochowskim, w dniu 26 kwietnia r. b. o godzinie 11 w nocy spaliła się gorzelnia, należąca do
p. Kołaczkowskiego, ubezpieczona na 1,180 rs. straty w nieubezpieczonym od ognia aparą.cie wyno.
szą około rs . 300.
Spostrzeżenia

atmosferyczne i sanitarne

za miesiąc kwiecień.
Stan atmosje1'Y'

1. Średnia ciepłota miesiąca+5° R.; naj wyższa
jednej doby+9°, najniższa+0,5° . Najniższa podcz!\s
nocy-2,5°, naj wyższa w dzień+12°.
2. Wilgoć ua,jwiększa 96, najmniejsza 79, śred~
nic~ między 80-9U.
3. Barometr; 740-750 m. m. Oyfry krańcowe
738-755.

-44: ](ie1'unek wiait'u: Zachodni 15 razy, po~udn.
zachodni 7 razy, południowy 5; północny i ].ołnoc.
zachodni 4; wsehodni i półnot'no-wschodni 4 nt7.y.
ci c] 10 7 razy.
5. Dni jasnych 4, wpółjasnyr.h 10; deszc7. 11
razy, śnieg 2 razy.
6. Ozon. Do dnia 4-go natężenie ozonu było
większe, bo dwa razy średnie, raz znaczne: po 4-m
średnie tylko dwa razy, w res7.Cie dni ba,·dzo slabe-ślady; przez dni 9 i nocy 5 ozoDOskopy pozostały bez zmiany. Wogóle w kwietniu o~omt było
ba?'Clzo m.aio.
CharaJ,·te?' chm'6b.
W początkttch miesi~cn. pokar.ywaTy się w dalszym ci~gu zapalenia garcUrr, blonicowe i róie.
Zapalenie dróg oddechowych zllil,cznie n:adziej niż
w miesiącu poprzadnim-czasami krwotoki płucne.
Żdarzaly się febry i tyfusy .wysypkowe, koklusz
objawia,r się rzadko. Większego natężenia jakipjA. S.
kolwjek choroby nie było.
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Drożyną, wija"cą: się

TYGODNIA.
Z Olsztyua.

or~iędzy

piaszrzystćllli

wzgórzami, jaka z l\1sto\-va do wsi Zrębice pro .... a,dzi, przez bny piasku i kamilluia poro~łe kar1o~vat'l
sośnina i kępkami piramidalnie rosnącego Jało
wcu;--przez wieś ~rębice, a następnie wspaniaJ'y
las olsztyńskiego leśnictwa. kryhcy wśród niebotycznych sosen i gdzie ·niegdzie liściastych d.rzewin,
wyniosłe kamitlniste góry ~ sJynn~ na oko~lCę p!~~
czar~ - podą~.ntem do naJubożsZl~J, aez nie IDnH'J
staroda wnrj mie~ciny a dziś posady Olsztyn.
.l\1inawszy lesiste obszary, niewielki wąwóz mło
dOCianą porosły sośniną,--w wieńcu zarośli i okolicznyeh wzgórzy, tu i. ówdzie sterczl'łcyc~. odl.amów
wapiennego kamienia, naraz przedslawIają SJę oku
podróżnika ruiny starożytnego zamczyska, sterczą
ce na wyniosłej wapiennej skale.
Dziwny i niepojęty zarazem urok, wywierają na
umyśle wędrowea te poczerniałe baszty, te sterczą
ce mury z utkwionemi weń kulami, jedynymi świad
kami upadku warownego niegdyś siedliska. I na
raz w twej wyobraźni, na tle dalekiej przeszłoHci
odrysowywuj% się już nie zwaliska, nie gruzy, które
czas rozsypuje po trosze,-ale obronne zaruczysko
gwarne zbrojnymi tłumy.-To znów, żywo przpdstawia ci się pamiQtny w dziejach tej miejscowości
fakt obrony zamku przez starostę KarJińskiego w
l:' 1587. I 7.daje ci się, iz otacztljące zwaliska krzaki i zarośla,-to pułki oblegającego wojska; szum
wiatru,-to świst ognistych pocisków; a. jakieś nieokreślone ~ rzewne uczucie, budzące się w tW@ll1
łonie na widok tych gruzów,- to obraz ojca mierząceg·o w pierś własnej dzieciny, by tylko ocalić
honor żołnierzu i spełnić swą . powinność w oj czystaj posłudze.
Olsztyn, tworząc z przy Ieg~emi włościjami starostwo olsztyńskie, powsta~ około l'oku 1220; o czelll
jednf1kże ze źródeł miejscowych, żadnej wiadomości dziś zaczerpnąć nie można. t1'o tylko wiadome m
jest, iż zamek" Ols<1;tyński zbudowallY by~ w 1". 1350
przez Kazimierza Wielkiego, a D<Lst~pnie w r. 1655
zburzony przez oblegajl~cych go szwedów.-'Yszelkie zaś akta tyczące się zamku i miasta, jako też
liczne przywileje, którymi mieszC'zanie zostali obdarzeni, będąc złożone w archiwulll miejscowego
kościoła, gdy ten pareset lat temu do szczętu zgorzał, stały się pastwą p~omienia wraz z kościelny
mi aktami, a mieszczanie,- jak to po innych mi asteczkąch praktykowało się, nie pozm,tawiwsty w
swych rękach kopij, wszelki ślad minionych wieków zupełnie zatracili. W roku zaś ubiegłym, reszta
przywilejów będąca czasowo w zachowaniu
u wójta gminy Olsztyn, podczas wynikłej na jego
osadzić pogorzeli, uległa zniszczeniu.
Pod samem miasteczkiem leży rz.!dowy fol wark
Borowe, jedyna miejscowość skąd miehzkańcy zaopatrują się w wodę dla swych inwentarzy, a
niedaleko pod lasem rządowego leśnictwa Olsztyn,
wł'asność prywatna Skrajnica siedziba starostów olsztyńskich. Otaczaj.!ce miasteczko zarośla sośniny,
zostały posiane kilkadziesi~t lat temu z polecenia
rządu dla utrwalenia piasków. Jednakowoż nie)V
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w Petrokowie.

baczni na swe dobro mieszkańcy, zarośla te znacznie już przetrzebili wybraniem sziuk grubszyełl; a
taka rządność obeellych gospodarzy, następcom
swoim strasznI): zada klęskę, bowiem przez wycię
cie zal"Ośli,lotnemt1 piaskowi na znliczllej pn:estrzeni,
p07,wolą zasypać uprawne pola, jak to już raz
miał'o miejsce,-i tam, gd:de }!oprzednio były grnJlta orne, a naw(\/; i ogrody warzywne, dziś lJieleją.
piaszczyste obszary_
Przeslłóść Olsztyna nie bez uroku i historycznego ~maczenia; sprawy i zatargi jakie dość często
wydarzały się w życiu mieszkańców, do dziś przecbowały si~ w ustach potomków. Skała szubienicą
ZWftl1a, ley,~!ea na dro(]ze UOC7.fil:lj ku Mstowu, zawd:dęcza swą nazwę prawu wleszania na niej przestępców na śmierć osądzonych za czasów landwójtostwa; i nieraz o takową zachodziły spory, gdyż
mieszczanie Olsztyna nie chcieli dozwalać mieszkańcom :Mstowa wykonywać tu wyroków na ich
przestępcach . .A zatargi starostów olsztyńskich z są
siedniemi starosty, w roku J 641 wstrzymały ruch
kIlku fabryk żelaznych kr..:epickiego starostwa, do
których z kopalń swego starostwa nie dozwalali
wywozić żelaznej rudy.
lfrunta olsztyńskie, to piachy olbrzymich rozmiarów, poprzerzynane częściami uprawną rolą, na
którój cboć z biedą, jednakże jeszcze siać mogą;
to tl!Ż miejsca urodzrrjne wyglą.dają iście jak oazy
na pusty ni Sachary. 1\-1 :eszkańcy więcej też oddają
się przemysłowi jak rolnictwu; wyrabiaj[); tu dość
zręcznie
kosqki, kobiaJ·ki i beczuJ'ki z korzeuia
mł0d Pj sośniny spósobelIl. plecenia; trudnią się
sprzedażą Hwieżycl.J i suszonych grzybów, których
okoliczne lasy ,1wóc-h leśnictw, gidelskifgo i olsztyńskiego, obficie dostarczajiS jak mnio zapewnia.
no, niektórzy z mieszkańców po kilkaset zło
tych za same grzyby zbieraj;l. Lud typu krakowskiego, gościnny, wesoły i przystojny.
Olsztyn z górzystego swego położenia, otaczajl1cych go lasów i piasków, stanowiących przeważnie
grunt sucby, nader zdrowym ci~szy się klimatem;
nie pamię.tają tu grasowania kiedykolwiek epidemicznych chorób, - r choć te, okolice Olsztyna dość
często nawiedzały.
.
, Kiedy poprzednio istniejący tu kościół drewnia' ny był fundowany, nirma żadnego śladu; to tylko
wiadomo, że należał jako filijalny do klasztoru
mstowskiego, i dopiero dnia 26 lutego 155.2 roku
przez Mikołaja Dzierzgowskiego arcybiskupa gnieznieńskiego, erygowany został na kościół parafij alny z mocy przywileju Zygmunta Augusta. Następ
ni~ kościół ~en,. ówcześnie 8tOjąCy w rogu rynku
miasta, spalIł SH~ do szczętu, a w miejsce onego,
po za miastem w stronie północnej, przy drodze
wiodącej z Olsztyna do Złotego Pf'toku, w kształ
cie ~rzyża, J.e~'zy Lubomirski starosta ulsztyński,
wespoł z WOJCIechem z Kurozwęk Mę.cińskim, r.
J7~2 rozpoczął bud?,'yę dZi,ś istJ.liejąc(Jj świątyni,
I ktom w r. 1729, po Jej ukollczemu, uroczyście została . ~onsekr?~~ną pod wezwaniem ś-go Jana
qhrzc~clel~. KOSClOł w okcło otoczony wspaniałymi
lIpamI, ktore w porze letnićj, szczególniej w czasie kwitn!en~a-do koł~ ~wiątyni pańskiej cudowny
two~·zą wJellJe.c, nape~lllaHc zarazem powietrze balSamlCZDt! WOlllf!; a rOJe pracowitych pszczół sW8m
brzęczenipm nucąc. piosnkę pracy, dopelniają obrazu.
Ta ustroll okolic Ozęstochowy nader powabna i
~nib;-:-są tu piaski. i łany,-góry i doliny,- lasy
I nagle skały,- rumy starożytllPgo zamczyska, pieczary i groby,- jednem słowem, wszystko co
bujna fantazyja poety wymarz\ Ć może a co rzeczywiście w krainę złudzenia za sob'a pociagnl1ć
jest zdolnem.
•
••
Dziś OlsAtyn posiadd. 109 drewnianych domów,
a 2 murowane; ludność jego wynosi 650 dusz
przestrzeń ziemi obejmuje 3,421 mórg miary no:
wo-pol.,kiej, a wtem 2,074 m. 200 pr. samych
piasków i nieużytjrów; zaledwie więc 1/ a cz~ść caJ'ego obszaru stanowi grunta zdatne do uprawy,
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Do dóbr Pytowice położonych O 3 wiorsty od pnysŁanku Kami~ńsk na dro-

,D;osBOJleliO ll,eHsypolO.

dze żelaznej warszawsko-wiedeńskiej potrzebny
jest ocl 1 lipca l". b. m,/ocZy oz/owieJe życzący sohie
pełnić obowiązki piJu?'::a rH'o/centowego. Owarun
kach ,dowiedzieć się Ulożna w redakcyi "Tygodllia."
(3-1)

~
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W dobrach Pytowice położonych o 3
. wi.0!Sty, od pn:yst~nl{U l~anlieńsk:. o 1 1/ ~
mlh zaib od staoyl drogi żolazueJ warszawsko-wiedeńskiej Gorżkowice jest do sprzedania
30 wol6w zdatnych do roboty - tudzie7. jaCowizny
S7.tuk 20 ?'as!J k1'Gjowej ATzyiowaupj z Jwlęnde?'slcą
po lat dwa do pióć mającej. Ceny nader pr.zystępue,-Adres pocztowy-przez Gori:kowice.
(3- 1)
.
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FABRYKA FAJANSU w m. Petroko\vie położona, z materyjalami jest do
iP!ii1m!!~!'Iłl"'!d'" sJlr2;edania oraz oddzielnie gips w miale
i l(amieni~ch, kreda. glinka i t. p. -:- Wiadomość
powziąć mo~na u Klotza Obrońcy w Petrokowie.
(3-1)
.'.,!:;;;':;;,!
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Jest do sprzedania ka?'ela,--trzy lustm
ramacll, - dwa klosze z
. . kwiatami do ubrani(\ salonu, dwie Rza/.~-:-·samowG/.?I ~ombakowy-w domu W-go Zieliń
SklCgO przy uliCy Petet:sburgskięj (1(alisk)l~j).
.
(2-1)
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w złoconych

.

W dobrach

Kociołki zalożoną została

.e

przez sprowadzenie ~15 sztuk ~
kotnych matek oryglllalllych
. ,
~ .Negretti ~e sławn.ej owcz.arni / . _
Lenschow w Meklemburgu własności barona Maltzabll'a, i 10 sztuk takichże matek z Kopaszewa
w w. Księ1:twie Póznańskiem p. Kazimierza Uhła 
powskiego. - TryKi najcellliejsze z tychże (hvóch
miej8cowośei również sprowadzone do rozpłodu
zostaJy, z zamiarem prowadzenia owczarni w kierunku możliwie najszlachetniejszym w)legrettach.
Spr-zedaż tryków ze s:Gtamu tego rozpocznie si~ w
1076 roku. ·- N1ezależnie jedn.1k ud tej przyszłej
sprzedaży obecnie znajduj~ się w KOlliołkach
młode oryginalne Lenschow'sl\ie tryki w liczbie
około 24 sztuk na sprzedaż i kilkunastu tryków
~iejscowej produkcyi po matkach eawniej do KoCIOłek sprowadzonych. CtJny są umiarkowane i stałe od rs. 15 do 1'8. 300.
(3-1)
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A. CHłflEJ~EWSKI
CHlRURG SZprrALA Ś-ej TRÓJCY
W PETROKOWIE

zajll1uje.sj~ dentystyką, t.j.: wyjmuje zęby i korzenie
s pI"uchlll211ych bez bólu, oraz czyści, plom bnje, 73-

truwa nerwy r.ębów bolą<'ycb. jako też z:\jrnuje się
leczeniem dziąset
Przyjmuje chorych każdod'liennie do god. 12-tej
rano w szpitalu, gdzie podobne operacyj e łatwiej
mogą być wyl.onywane; od południa zaś tldzifb.
wszelkićj pomocy na ~ądo.nie w domach prywa(3-3)
tnych.
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Są do sp1'zedania w osadzie
. ~ . ' Stawiszyn pod Kaliszem dwa
.~ domy dr'ewniune i jeden
wany wraz z ogrodami, pojem i łąką, przy takowych 7.najdującymi się. Ksi~gi hipoteczne są oddzielne. U tcarunkach dowied7.ieć się można u
Ernilijana 1Jreckiego Patrona l1-ybu1łalu tv J(ali.~zu .
(3 --2)
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•
mość

Powóz z fordeklem, na leżący t;h re sorach, w dobrym s~tllIie, jest du slll·zedama za cenę umwrkuwan~. Wiauow ka ntorze W. Tchórze wskif'gt'.
(4-4)
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