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Tylu jeszcze zostało z .,armji :zrozpaczonych",
nazwał Padlewski tę garstkę straceńców, która
bez nadziei zwycięstwa niosła swe życie w ofierze za
sprawę nigdy nieprzedawnionq i nigdy niezapomnianą·

Rzucili dom, rodzinę, aby udowodnić, że ponad związki krwi silniejszy jest związek i silniejsza
jest miłość ku Tej, którą przemoc zaborców rozdzieliła na trzy części.
Szli z Bogiem, aby zaprotestować przeciw największemu bluźnierstwu, jakie zna świat: przeciw
aktowi rozb;oru, gdzie faryzejsko użyto słów:" W Imię
Przenajświętszej 1 rójcy";
Nie straszny im był ani mróz, ani głód, nie
straszną była rozłąka z rodziną, rozłąka na wieczne.
lf1yrzekli się wszystkiego, choć wiedzieli, że
do wiecznego snu nie poprowadzi ich matka, lecz
,'<.at, że nie dzwony rozkołyszą się nad ich grobem,
lecz skrzyp szubienicy zawtóruje ich pójściu po wyrok sprawiedliwy ...
Zrozpaczeni straceńcyl
Szli, aby udowodnić, że Naród, chociaż stracił
byt polityczny, przecież żyje wbrew woli ...zaborców;
szli po to, aby zbudzić ducha wśród wątpiących
i zrozpaczonych, aby krwią swoją dać znak Narodowi, że nie trzeba. Iracić nadziei, jeśli są, którzy, aby
Q/zbudzić nadzieję, dają głowy w ofierze.
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Armja ich była cała, rozsypana jak Polska szeroka. armia bezbronna prawie, bo nieraz taki straceniec rwał się z gołemi rękoma na wroga ...
Żarł ich głód, nękały choroby, gnębił mróz,
dziesiątkowały kule wroga a ich jakby nie uby'Wało:

z krwi ich wstawali nowi mściciele.

Ilu ich zginęło, jaka ich liczba była? - Bóg
ich tylko zliczył, i On tylko 'Wie.
Wyrastali zewsząd. J z dworu szlacheckiego
'Wyszli. i z dymnej izby chłopa, i ciasne ulice miasta
ich dostarczY~lJ, śpieszyli też od konfesjollału i od
ambony.
Armja zrozpaczonych l ...
A choć nad kościami wielu z nich gdzieś po
zbrzach, gajach lub mokradłach płakały c,hmury,
choć czaszki ich całowało słonko, chociaż długie
~zeregi Armji zrozpaczonych poszły do katorgi,
gdzie mrok podziemi karmił się ich krwią. a długie
sybirskie noce poiły trucizną rozpaczy, choć wielu
z nich głowy uniosło z pogromu, - przecież speł
nili zadanie: na blużnierczym akcie rozbioru złożyli
krwawy protesl, duchem Narodu szarpnęli, śmiercią
s'Woją dodali nadziei, a ludom świata rzucili twarz
wiecznie żywe hasło: Za wolność naszą i waszą I
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kowski znalazł się w szpitalu Św. Ducha, gdzie wpadł
w ręce moskali. Stąd po wyleczeniu z ran wywieziono go do LubHna, gdzie w 16.VI. 1863 stracono
na szubienicy.
Co się tymczasem działo w samym Sandomierzu? Wieść o rozgromieniu Puławiaków natychmiast
dotarła do Sandomierza. Ludność, spodziewaiąc się
bitwy, zaczęła szukać schronienia w miejscach najbezpieczniejszych. Było to w pierwszym rzędzie t.
zw. lochy oraz klasztor benedyktynek. Ten ostatni
wybrali sobie mieszkańcy, znajdujący się za murami miasta. Rozpoczęła się tedy wędrówka z dzieć
mi i dobytkiem do zabudowań przy kościele św.

Nocą z 22 na 23 stycznia r. 1863 Leon Frankowski, komisarz województwa lubelskiego, wraz
z młodzieżą szkół wyższych, zorganizowaną w oddział Puławiaków, zajmuje Kazimierz nad Wisłą, skąd
wyrusza do pobHskiego Kurowa, gdzie oficjalistami,
mieszczanami, chłopami i garstką aktorów, żydów
i żołnierzy, wziętych do niewoli, uzupełnia swój oddział do liczby 700 ludzi. Oddział ten był bardzo
słabo uzbrojony, a wielu z żołnierzy nawet nie miało oręża. Położenie tej garstki było odrazu trudne,
Michała.
zwłaszcza że po zabraniu w d. 24. I. pod Kurowem
Tymczasem nadciągnęli pierwsi rozbitkowie z
furgonu pocztowego i gotówki około 48.000 rb. puł pod Słupczy i Dwikóz i zaczęli myśleć o daniu okownik Miednikow, mając kozaków i 3 roty piecho- poru. Odrazu zaczęto wznosić barykadę w bramie
ty, zaczął ich naciskać. Frankowski wtedy przepra- Opatowskiej i w dzisiejszej ulicy Sokolnickiego tuż
wia się przez Wisłę, aby podążyć do Wąchocka. na Iinji dawnych murów miejskich, a więc pomiędzy
Jednak wieść o porażce Langiewicza zmus:ta Fran- nowym domem szpitalnym a ocalałemi do dziś reszkowskiego do skierowania się ku południowi. Może tkami murów (domy do nich dziś dobudowano) po
Puławiacy potrafiliby wycofać się bez strat do Sandrugiej stronie ulicy. Materjałem na to były sprzę
domierza, gdyż moskale nie bardzo napierali na nich, ty domowe. deski, ziemia oraz gruz z rozbieranych
gdyby nie zdrada jednego z chłopów wsi sąsiedniej właśnie wtedy murów fortecznych. W pracy tej
ze Słupczą, gdzie powstańcy rozłożyli się oboze~: bardzo czynna byla młodzież szkolna i alumni semichłop ten, ułakomiwszy się na pieniądze, zawiadonarium. (Kilku z nich złożyło potem głowy w pomił dowództwo wojsk rosyjskich, że można z boku
wstaniu, kilku skończyło na emigracji).
zaatakować niespodziewających się niczego Puła
Około południa słychać było już pierwsze strzawiaków, oraz podjął się przeprowadzić moskali. By- ły tuż pod samym Sandomierzem. Moskale szli pało to w d. 8.11. Wobec obejścia z lewego skrzydła
s . m od dołów Gołębickich po Pieprzów ki. Główne
przez kozaków Puławiacy dłu7szego uporu w Słup siły ich zmierzały od Czwartku (gdzie dziś cegielczy i Dwikozach nie stawiali i w nieładzie zaczęli nia .rod Pieprzówkami) w'1dłuż gościńca Zawichojcofać się do Sandomierza, będąc ciągle ostrzeliwa~
skiego na zabudowania benedyktynek i dworek p.
ni przez moskali. W czasie odwrotu Frankowskl Strużyńskich.
miał być (według ustnych relacyj świadków ówczeWalka jednak niedługo trwała. Piechota rosyjsnych wydarzeń) na polach mokoszyńskich ciężko ska, gęsto strzelając, szła na bagnet} na miasto, z
ranny. Złożono go chwilowo w dworku p. Kamoc- którego murów i barykad słabo odzywĆ'ły się strzakich, skąd po prowizorycznem opatrzeniu ran po- ły Puławiaków. Bronić miasta nie było komu. Z
wieziono go do Sandomierza i spodziewając się, że powstańców zaledwo kilkunastu zostało, aby jako
może uda się go ukryć nu pewien czas, a potem
tylna straż osłaniać odwrót kolegów, których część
przeprawić za Wisłę. ulokowano go w domu p. Struusiłowała przedostać się przez lód do Nadbrzezia,
żyńskich. p oby t jego tutaj nie trwał długo, może dwie
część c ofnęła się na Samborzec, część zaś zbiegła
trzy godziny: werbel bębnów moskiewskich. bijących do KobiernIk i Milczan, skąd chłopi, przebrawszy
do ataku, i strzały karabinowe, skierowane na klasz- ich w sukmany, wywieźli zbiegów w doły pod Rator benedyktynek, bramę Opatowską i dworek p. doszkami, a stamtąd nocami na Bożydar, Mściów
Strużyńskich wskazywały, że atak na Sandomierz
wyprawiali na prawy brzeg Wisły.
tędy właśnie będzie prowadzony. Więc pod strzaCzy w czasit! tej krótkiej obrony Sandomierza
łami przeniesiono Frankowskiego do szpitala. Przebyły jakie ofiary w ludziach - na razie nie udało
prawić go przez Wisłę nie można już było: od Piesię odszukać, faktem jest jednak, że po wkroczeniu
przówek przez Bykowiec ku dzisiejszemu mostowi do miasta moskali rozpoczął się rabunek, trwający
kołowemu i dawnemu portowi spieszyli kozacy,
do następnego rana.
chcąc odciąć Puławiakom odwrót na brawy brzeg
Nazajutrz po zajęciu przez moskali SandomieWisły; dlaczego nie wywieziono go ku Koprzywni- rza odbyło się uroczyste nabożeństwo, odprawione
cy lub w doły Radoszkowskie, gdzie bardzo wielu przez popa Ziabłowskiego (takie nazwisko podaty
powstańców ukryło się po bitwie, nie wiadomo, osoby opowiadające). Według świadków owych
może stracono głowę, może stan zdrowia rannego
zdarzeń nabożeństwo to miało się odbyć na obszerna to nie pozwalał, a może spodziewano się, że mi- nym placu przed dzisiejszem seminarjum ieńskiem
mo wszystko uda się go ukryć, - dość, że Fran- Ziabłowski w swem przemówieniu do "zdobywcóv
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Sandomierza" miał podobno podkreślić nieludzkość
rabunku i, grożąc karą Sprawiedliwego, nawoływać
do zwrotu zagrabionych rzeczy. Część łupu podobno wrócono ograbionym, część zdobyczy poszła po·
między przekupni, Ziabłowski jednak miał być obity przez kozaków.
(Dane, tyczące się zdarzeń w samym Sandomierzu i na Mokoszynie, zebrałem z opowiadań pp.:
Strużyńskiego C., Łocaka i Lipca z Mikzan: więc
jest to tylko tradycja).
R. Koseła.

Czytelnictwo prasy w powiecie
Sandomierskim.
Kilkakrotnie poruszany w różnej formie temat
prasjJw' powiecie Sandomierskim, pozwala już tym
razem na pominięcie historycznego jej rozwoju i ograniczenia się raczej do kilku cyfr, dość wymownie
świadczących o poczytności czasopism przez społe
czeństwo Sandomierskiego powiatu.
. Powiat Sandomierski zasilany jest prasą róż
nego rodzaju, różnego kierunku i odcieni, a przeważnie politycznego.
Ponieważ na terenie powiatu nie wychodzą czasopisma 'o charakterze politycznym. wniosek więc
z tego, że pisma dochodzą z większych środowisk
Polski. Pisma przychodzą ze wszystkich stron Polski, począwszy od Pomorza, Górnego Śląska, Zagłę
bia Dąbrowskiego, Krakowa, Warszawy i Lwowa.
Świadczyłoby o tem, że ludność powiatu nie zasklepia się, ale interesuje się zagadniel-liami prawie całej Polski w równej mierze.
Na pierwszy rzut oka musi uderzać mała stosunkowo poczytność czasopism.
Z b. luźnych danych statystycznych przekonujemy się, iż ludność Sandomierskiego powiatu, ży
wotna na polu społecznym, wykazuje mało jeszcze
-zainteresowania czytelnictwem prasy, jako czynni"i~m wyrobienia i wychowania społecznego, albowiem
na okrągłe 126,000 ludności, nadchodzi w mieszącu
kilkanaście tysięcy czasopism. Mogłoby to być istotnie zatrważające.
Gdy jednakowoż popatrzymy z perspektywy
kilkunastu lat samodzielnego bytu politycznego, to
dochodzimy do wcale dodatnich wniosków, bowiem
w okresie przedwojennym i burzy wojenne; sprawa
czytelnictwa przedstawiała się o wiele. wiele smutniej; w czasach przedwojennych i wojennych do powiatu Sandomierskiego dochodziło parę ty 'ięcy egzemplarzy czasopism w ciągu miesiąca.
Rzecz oczywista, że ówczesny regime polityczny lamował rozwój prasy rodzimej. Wydawnictwo
oraz czytelnictwa prasy społecznie pożyfycznej odbywać się więc musiało raczej konspiracyjnie.
Obecnie pęd do czytelnictwa wzrasła, ale temu
częściowo stoi na przeszkodzie ciężko przeżywany
stan ekonomiczny wsi. Ludność wsi sandom:erskiej
oczekuje bezpłatnej gazety czy innego czasopisma.
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Wiemy, że mało jest lektury bezpłatnej o programie społeczno·państwowym, pożytecznej, stąd też
wzrasta czytelnictwo druków małej wartości, a nawet przynoszących szkodą.
jest to również główna przyczyIla karmienia się
Lekturą przewaźnie polityczną, a nie z dziedziny zawodowej, gospodarczej, czy kulturaltiJo - oświatowej.
jest to zasadnicza kwestja-godna uwagi.
Z całym objektywizmem stwierdzić należy, że
wychowanie jedno-kierunkowe i dążność do tego
pojawia się ze strony ugrupowań polityczno - partyjnych.
Dziś droga wychowania lIarzuca się sama.
Nie chodzi o kłócenie społeczeństwa i przecią
ganie go lla swą stronę programu politycznego, sta~gch żalów i narzekań, oraz wytwarzanie jakiegoś
'Wulkanu z Polski, ale o w szczepienie w nasz zdrowy
lud zdrowego programu społeczno - gospodarczych
zagadnień.

Zrozumiał lo Sandomierski Sejmik i choć w
skromnych jeszcze rozmiarach, jednak wydaje tygodnik "Ziemia Sandomierska" o programie wyłącz
nie społeczno.gospodarczym, wypełniając przynajmnie w części tą wielką lukę, zmierzając lemsamem
do wyrównania różnic, zargsowywujących się na terenie wsi
Z powyższego płynie przykład konkretnych potrzeb, a w szczególności prasy o podłożu wybitnie
kalturalno-oświatowem i gospodarczem, czem· winny
zająć się wszystkz'e czynniki, którym leży na sercu
kultura polskiej wsi.
H. Heynar.

O·przyszłość naszych sadów
i korzyści z owoców.
Zagadnienie sadownictwa i owocarstwa w kraju domaga się uregulowania z każdem rokiem coraz głośniej. Brak ogólny O'lIJOCÓW własnej produkcji
zmusza kOllsumentów miast do sprowadzenia z zagranicy owoców. wzamian wywożąc z kraju dziesiąt
ki miljollów złotych. Szczególnie katastrofalna
zima roku 28/29 tV skutkach swych krajowe sadownictwo zdziesiątkowała. obniżając cOllajmniej o 50 /0
'
produkcję owoców krajowych. Zadaniem llasZ(lm
rolników producelltów. jesl- bg 'w ciężkiej chwili,
szalejącego kryzysu gospodarczego podnieśc produkcję isttiejących sadów owocow.gch i zysk z wła
snego sadu zachować dla siebie.
Planowo dzialajac, należy stworzyć mocne
podstawy owocarstwa w naszym pou1iecie, już to
droga zbytu owoców za pośrednictwem własnej organizacji czy drogą przetwórstwa owoców, nienadających się do transportu lub na zbyt w stanie
surowym.
Rok ubiegły w dziedzinie sadownictwa i owocarstwa najlepiej uprzylomnił nam, czem jest sad
i jakie zyski daje dzierżawcy tegoż. Obecnie widzi-
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my, iż zjawisko ogromnego popytu na owoce nie jest
zjawiskiem chwilowem. Zjawisko to aż nadto mocno
mówi, iż wysokie ceny owoców, nawet przy dużym
urodzaju tychże w Sandomierskim, nie jest zjawiskiem przejściowem, ponieważ zniszczenia sadó'w
przez zimę ;'8129 reku, jeszcze przez długie lata trudno będzie wyrównać, a kraj nadal zmuszonym bę
dzie zaopatrywać się w owoce zagraniczne. Z uwagi iż ludność miast w dobie obecnej co raz chętniej
konsumuje owoce surowe, zarówno jak i przetwory
tychże, co jest powodem stałego wzrostu zapotrzebowania, nie należy obawiać się, iż la dziedzina gospodarstwa wiejskiego stanie się nieopłacalną. Reasumując powyższe, musimy rozejrzeć się w rzeczywistości i stwierdzić, czego nam głównie brakuje.
Każdy właściciel powie, że z założeniem sadu,
jego konserwacją jest bardzo wieLe pracy i wydatków, a zyski przy obecnym stanie rzeczy stosunkowa są niewielkie. Otóż aby sady opłacały się i
aby stanęły na odpowiedniej planowej pracy kulturalnej, potrzebna jest organizacja, która ułatwi nam
nietylko zbyt owoców, lecz skieruje nasze owocarstwo na właściwe tory . Nienależy oglądać się na czyjąkolwiek pomoc, nie łudzić się innemi przesłanka
mi, ponieważ nikt za nas nie pomyśli i nie zrobi,
chętnie tylko gotów każdy zarobić, tak jak od wielu
lat na nas zarabiają. W tym celu grupa właścicieli
sadów w pow. Sandomierskim zainicjowała taką
organizację własną, i w dniu 22 stycznia r. b. organizuje zebranie założycielskie Związku Właści
cieli sadów i Ogrodników w pow. Sandomierskim.
Zebranie zct!ożycźelske odbędzie się w lokalu
Okr. Towarzystwa i Kół. Roi. w gmachu powiatowym o godz. 7 p .p. Inicjatorzy i założycie1e zapraszają najszersze Koła właścicieli sadów na zebranie,
celem zapoznania się i omówienia planu działalności
oraz powstania do życia Związku Sadowników.
Inicjatorzy założenia
Zw. Właścicieli Sadów i Ogrodów.
w pow. Sandom.

Nowe

rozporządzenia

porządkowe.

w

Nr. 33 .,Kieleckiego Dziennika Wojewódzkiego" z dnia 17 grudnia ub. r. ogłoszone zostało rozporządzenie wojewody kieleckiego o plakatowaniu
ogłoszeń w miastach.
W myśl tego rozporządzenia plakatowanie
wszelkiego rodzaju obwieszczeń dozwolone jest tylko na specjalnie do tego celu przeznaczonych słu
pach lub innych urządzeniach reklamowych, natomiast plakatowanie na domach, parkanach i t.p. dopuszczalne jest jedynie w miejscach stale do tego
celu wyznaczonych i przygotowanych w ten sposób,
by po usunięciu plakatów zachowany był czysty wygląd nieruchomości.

Do ustalenia sposobu przygotowania mleJsc
do plakatowania oraz zezwalania do plakatowania na innych miejscach powołane są Magtstraty.
Magistraty mają również ustalić i podać do
publicznej wiadomości miejsca, w których plakatowane będą obwieszczenia władz państwowych i sa(słupów)

morządowych.

W myśl powołanego rozporządzenia winny plakatowania poza miejscami wyznaczonemi, uszkadzania, zrywania lub zaklejania wszelkiego rodzaju ogło
szeń urzędowych podlega w ąrodze adminiskacyjnej
karze grzywny do 250 lub karze aresztu do 7 dni,
albo obu t ym karom łącznie, przytem -za winnych
przekroczenia uważa się także osoby, Iz polecenia
lub w interesie których dokonywa się plakatowania.
Rozporządzenie ma obowiązywać od 17 lutego b. r.
Również w 13 numerze .. Dziennika Wojewódzkiego" ogłoszone zostało rozporządzenie Wojewody
o wewnętrznem oświetleniu domów, w myśl którego
wnętrza bram, korytarze, wejścia do klatek scho·
dowych i ustępów ogólnych oraz klatki schodowe
i ustępy ogólne we wszystkich domach na obszarze
miast winny być w należyty sposób oświetlone od
zmroku do czasu zamknięcia bram;-czas zamknię
cia bram ustalić ma Magistrat.
Rozporządzenie to ustala również minimalną siłę lampek dla poszczególnych ubikacyj przy oświetle
niu elektrycznem.
Odpowiedzialność za należyte oświetlenie ponoszą właściciele, względnie dzierżawcy domów oraz dozorcy domowi.
Przekroczenia tego rozporządzenia podlegać
będą w drodze administracyjnej karze grzywny do
500 zł. lub karze aresztu do 14 dni, albo obu tym
karom łącznie.
Rozporządzenie to obowiązywać będzie od 17
czerwca b.r., jednak nie będzie dotyczyć domów,
zamieszkałych w całości i wyłącznie przez właściciela lub jednego tylko lokatora.
Gl.
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II

Z metryk parafji Św. Pawła
na Starym Sandomierzu.
I. Wypadki, miejsca, instytucje.

(c. d.)
Zkolei przejdziemy do miejscowości, które były wkiedyś pod Sandomierzem, a dziś zaginęły lub
których nazwy wyszły z użycia. Przedewszystkiem
więc Złotniki, które ostatni raz w aktach występują
w r. 1786. W miarę zbliźenia się do tej daty wzmianki o Złotnikach stają coraz to skąpsze, a ludność,
która przedtem występowała w tej wsi, zjawia się
albo na Chwałkach, lub w Gołębicach.
Jako Złotniki występują folwarki miejskie (16049
27. VI "Markówna de praediis civilibus alias de Zlot-
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'_'''''''j ), w 1662 jest tu "praedium Bielakowskie alias od r. 1690 występuje Zalecki Wawrzyniec, rector
Złotniki", są tam folwarki psałterzystów i szpitalny
i cantor.
Sw. Ducha.
W wieku XVIII nie udało mi się odszukać ani
Musiała być to wi~ksza wioska, jeśli w niektójednego z kierowników tej szkoły, która zapewne
rych latach XVIII w. ilość chrztów dochodzi do 6, zostala zamknięta.
R. Kose/a.
a różnych nazwisk, występujących na Złotnikach w
l. 1757-66, spotykamy 40.
,
Wśród zmarlych i urodzonych w tej wsi (zarówno jak Chwałek i Kobiernik) spotykamy bardzo
Kronika
często nazwiska przybyszów z Sokolnik, a nawet
Z POWIATU.
z Kolbuszowej, którzy tu znaleźli się na zarobkach,
jako bandosi.
Z Dwikóz. W dniu 15J 1933 zorganizowano
W metrykach tych, tak w XVII, jak i XVIII w. w Dwikozach oddział Związku Strzeleckiego. Myśl
paraf ja ta stale jest tytułowana "in Antiqua Civitate". ta powstała u miejscowych działaczy, znanych ze
W XVII w. zapisy ze Starego Miasta są dosyć swej ,. pracy społecznej, jak pp. Reszke, Kacperek,
nieliczne. Tlómaczy się to pomieszaniem tego tery- Kostarski" Ćwikła, Teter, Lipkowski i inni.
torium z przedmieściem Krakowskiem: występują tu
Na zebraniu byli obecni pp. Heynar i por.
ludzie "de antiqua Civitate alias de suburbio Cracov." Rolny.
(chrzty l1.IX.1655 i inne).
Z Klimontowa. Z dnia 26 grudnia b. r. staW wieku XVIlI to pomieszanie staje się jesz- raniem Koła Miłośników sceny została wystawiona
ze widoczniejsze. jednak pod koniec tego czasu wesota komedyjka p.t. "Szalony Pomysł", która dzię
roboszczowie zaczynają coraz to ściślej oznaczać ki dobrej obsadzie amatorskich sił wypadła impoochodzenie paraf jan, a nawet wprowadzają przed- nująco. Publiczność była ucieszona i upominała się
em nieużywane w metrykach nazwy terytorjalne, o powtórzenie, które nastąpiło w dniu 6 stycznia
ak Piszczele, Żupa solna, PasŁernik, Podkościele, b. r. Całkowity dochód przeznaczono na Straż .
. zpital a raczej schronisko Św, Hieronima, Szpital
Przedstawienie w Osinach, gm. LIpnik.
w. Pawła, a nawet tak dokładnie, jak "XX de laDnia
1 stycznia r. b. uczestnicy zespołu świetlico
idea monialium", (7. kamienicy mniszek) leżącej na _
rakówce. (Dziś są to resztki starożytnej z XIV w. wego, pod kierownictwem p. Władysława Kozika,
odegrali sztuczkę w dwóch aktach p. t. "Chata
ochodzącej budowli (baszta?), będącej obecnie w
wiejska". Młodzież biorąca udział w przedstawieniu
ękach p. Ziółka).
Z Piszczel w latach 1778-96 pochodziło 8 ro- nieźle się spisała. Sala zapełniona była gośćmi aż
zin, "de sub Ecclesia", (z Przędkościela) 3 redziny po brzegi. Czysty dochód z przedstawienia projeklatach 1782-85, z Pasternika (dziś pastewnik, pa- towany jest na wspólną apteczkę wiejską. j. Po/it
twisko; łąka zą stokiem Marjackim?) jeden zapis;
Góry Wysokie. 8 stycznia r.b. w Domu Lue Starego Miasta w latach 1780 - 90 wymieniono dowym w Górach Wysokich dzieci szkolne odegra
8 rodLin, w następnych latach dochodzi do tego ły komedyjkę p. t. "Kum Pacyfik i kumoszki", nadały szereg nowych nazwisk.
to wygłosiły dwa djalogi i przy gustownie urządzo
Z Żupy solnej pochodzą nazwiska ówczesnych nej szopce i zapalonej choince odśpiewały kilka kolend, bardzo składnie. Zgromadzeni goście nie szczę
rzędników, (szlachty oczywista), jak Mościccy, Kodzili oklasków małym aktorom, bo i było zaco.
teccy itp.
Jeśli chodzi o schronisko Św. Pawła, to wy- Cały czysty zysk przeznaczono na dożywienie biedtępuje ono w równych latach obok szpitala Św. nych dzieci miejscowej szkoły.
ieronima. Podług opowiadań miało się ono znajować w tern miejscu, gdzie d~isiaj jest organistówa. Występuje ono i w 17 i w 18 wieku.
Komunikaty.
W aktach tych spotykamy się często ze szkoą przy kościele Św. Pawła, a to dzięki temu, że
Sprawozdanie
udność kierowników tego zakładu chętnie zapraszaa na chrzestnych. Dzięki temu możemy ustalić li- z "Zabawy Tanecznej", urządzonej dnia 5 stycznia
stę kierowników tej szkoły. Występują więc: Bande- 1933 r., staraniem Koła Przyjaciół Akademika i Ara sive Banderka Marcin, rector (1650); w r. 1653 kademickiego Koła Sandomierzan, w Sandomierzu.
Dochód brutto:
zł. 257.40 gr.
. Jdn, cantor et rector scholae, a od X.1653 wraWydatki:
ca znów nazwisko Bandera Marcin; potem występuSala i orkiestra zł. 130.(1659-1662) Marcjan Węgrzyc ki; X. 662 zjawia
Inne
40.79 gr. zł. 170.79 gr.
się jako kierownik' juśkiewicz Marcin; Vll. 1669 Wło
"
ki alias Wloskowski Wojciech, scholirega, poDochód netto:
" 86.61 gr.
czem od 1672 do 1690 pracuje Rakowski Kacper;
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Podziękowanie.

Akademickie

O f i a r y.

Koło

Sandomierzan w Warszawie
tym wszystkim, którzy łaskawie przyczynili się do uświetnienia Zabawy
i przysporzenie funduszów naszej organizacji samopomocowej
\
Sekretarz:
Prezes:
Bronisław Żuber.
Marja Hanna Frańczakówna.

składa gorące podziękowanie

Dział urzędowy.
Komenda Powiatowa P. P.
Sandomierz
Nr. 0'1715
Do Redakcji "Ziemia Sandomierska"
w Sandomierzu.
Proszę o bezpłatne umieszczenie w "Ziemi
Sandomierskiej" notatki następującej treści: Ukazało się wydawnictwo "Kalendarz Policyjny dla Ohywateli Reczypospolitej Polskiej 1933" - wydawnic
twa to nie zostało aprobowane przez czynniki policyjne".
Komendant Powiatowy P. P.
Wł. Chmura, komisarz.

Pan płk. dypJ. Lichtarowicz Ludwik, Inspektor poborowy D. O. K. X., złożył w Administracji
"Z. S." na dożywianie biednych dzieci m. Sandomierza 3 zł.

Sprostowanie.
Wskutek mylnej informacji, nadesłanej przez
naszego korespondenta z KlimonŁowa, .wkradła si ę
w Nr. 49 "Z. S." niedokładność w sprawozdaniu z
"Tygodnia obrony kresów Zachodnich". Otóż, jak
nas informuje p. Cz. M., wiec urządzony w tej sprawie w d. l8.XII ub. r. w KIimontowie, został zorganizowany staraniem Sandomierskiego Koła Związku
Obrony Kresów zachodnich, a nie przez Związek
Pracy Obywatelskiej ' Ko biet, który miał na to zebranie przysłać tylko prelegentkę. Na tern miejscu
serdecznie dziękujemy p. Cz. M. za wyjaśnienie tei
przykrej, choć nie z nas zej winy zaszłej pomyłki.

Odpowiedzi Redakcji.
P. M. I. w S. To, co 5z. Pan nadesłał nam, jest właści
wie spoetyzowanem sprawozc!ałlle!1l 7. pewnego zdarzeni ... Gdyby
Sz. Pan nadesłał nam to w postaci zwyklej notatki, umieścilibyś
my; w tej formie, jak to otrzymaliśmy, nie możemy puścić.
/'

DRUKARNIA "NOWOCZES
t~,

W SANDOMIERZ U, UL. OPATOWSKA

A"

TELEFON 53.

WYKONYWA ROBOTY: DZIEŁOWE, ILUSTRACYJNE, AKCYDENSOWE,
CENNIKI I KATALOGI ILUSTROWANE, KSIĘGI, HANDLOWE, BILETY
WIZYTOWE, ZAPROSZ. ŚLUBNE I INNE W ZAKRES DRUK. WCHODZĄCE
PO CENACH KONKURENCYJNYCH.

POSIADAJĄC WIELKI WYBÓR BARDZO GUSTOWN yCH CZCIONEK
ORAZ ZESPÓŁ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNfKÓW, ZADOWO·
LIĆ MOŻE WSZELKIE WYMAGANIA KLIENTELI.

\

Warunki prenumeraty:
Ceny

ogłoszeń:

cała

rocznie 12

strona 60

zło,

zł., pół

półrocznie

strony 40

zł., ćwiartka

Redakcja zaslnel(a sobie prawo dokonywania zmian w nadesianych
tylko po jednej stronie.

6 zL, kwartalnie
20

artykułach.

zł.

zł.

Ogłoszenia

Artykuły

Rękopisów nadesłanych

3.00. Numer

pojedyńczy

25 gr.

drobne za wyraz 10 gr.

i korespond€'llcje do druku

naJeży pisać

nie zwraca się .

•
Redaktor: Józef Pietraszewski.

WYDAWCA:

Wydział

Powiatowy Sejmiku Sandomierskiego.

Drukarnia .. Nowoczesna" w Sandomierzu.
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