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M u z e u m S t a r o z y t n o ś c i i Pamiątek Historycznych Władysława Tarczyńskiego.
W domu
T-wa Wz. Kredytu Stary-Rynek róg ul. Zduńskiej.
Otwarte w kazdą niedzielę od godz. 11 rano do 2
po pol. Wejście kop. 20, dla młodz. szkolnej po 5 1<.

Z b i o r y T - w aKr a j o z n a w c z e g o ul. Podrzeczna dom p. Janczi. Otwarte w niedziele i święta od godz. 1-3 po połud. i od 5-7 wiecz .
W y p o Z y c z a I n i a k s i ą z e k ul. Podrzeczna
dom p. Janczi. Od 1 lipca do 15 sierpnia otwarta
tylko w czwartki od b-8 po poło i w niedziele od
godz. 12-2 po poło

C z Y t e I n i a d I a w s z y s t k i c h ul. Podrzecz.
dom gminy ewangielickiej. Otwarta codziennie od
godz. 4 ł do 8, w niedzielę i święta od 1~-4 po p.

K A L E N D A R Z.
pz'ątek Bonawentury,"') Sobota Rozesłanie
Apostołów; Nz'edziela N. M. P. Szkaplerznej;

Ponie,d:;ialek Aleksego W.; Wtorela Szymona; Sroda Wincentego; Czwartek Czeslawa W.
*) Św. Bonawentura, dzisiejszy patron, inaczej Jan Fidauza (według innych Piotr) ur. 1221 r.
w Baguarea, miasteczku państwa kościelnego Toskanji. W czwartym roku zycia niebezpiecznie
chory, był przez pobozną matkę gorąco polecony
modlitwom św. Franciszka z Asyzu . Uczyniła ona
ślub, ze jezeli syn jrj odzyska zdrowie, to zostanie
franciszkaninem. Święty modlił się za dziecię
ciem, a \>idząc, ze przychodzi do zdrowia, oświe
cony łaską Ducha św. zawołał: O bona ventura!
co znaczy: wiele dobrego ma przyjść z ciebie i od-

nalezy, że grecy uroczyście przyjęli wyznanie wiary katolickiej, lubo połączenie to niedługo trwało,
a w przeddzień XV posiedzenia (11 Lipca 1274 r.)
umarł Bonawentura nie będąc świadkiem tak smutn'ege końca, mając lat 53 . Powszechny szacunek,
jakim go otaczano za zycia, w wysokim stopniu
okazał się na pogrzebie.
Papież ze swym dworem, prałaci i ksiązęta zebrani w Lyonie znajdowali się na nim, a na następnym posiedzeniu sam
Papiez miał mowę pogrzebową, opłakując niezmierną stratę, jaką kościół poniósł.
Sykstus IV
papiez w r. 1483 zaliczył go w poczet świętych
i odtąd czczonym jest jako szósty z kolei, pomiędzy wielkimi doktorami Kościoła. Ciało jego najprzód pomieszczono w kościele lyońskim, a w r.
1494 przeniesiono do wspaniałej kaplicy kościoła
franciszkańskiego. Roku 1S62 kalwini spalili jego
święte szczątki na publicznym placu, a popiół
z nich wrzucili w wodę.
Kilku ludziom udało się
ocalić głowę świętego, ztąd relikwie te mają
w Wenecji i Baguarea. Lecz oni "czyściciele
chrystyanizmu" nie byli w stanie zniszczyć pozostałych po nim dzieł jego ducha, pałających najgorętszą miłością Boską, które stanowią ~ tomów
in foljo wydanych z rozkazu Papieza w Rzymie
1:'96 r. i 14. t"mów w Wenecji w r. 17S1 i 1756.
Niektóre z nich były tłomaczone na język polski,
przez Baltazara Opecia doktora akademji Krakowskiej z pomiędzy wielu "żywot Pana i Boga naszego Je2usa Chrystusa," wydany po raz pierwszy
w Krakowie w 1522 r., a ostatni raz w Poznaniu
1855 roku
X.* * *

13 czerwca r. b. gwarno byto i rojno

tąd

poczęto chłopczyka nazywać Bonawenturą. W sali Stowarzyszenia Robotników
ChrzeSzybko postępował w naukach, tak świeckich jaścijańskich
przy
ul.
Kaliksta
w
Warszawie.
ko i duchownych. W ciągłych zostawał stosunkach z zakonnikami św. Franciszka, mając lat 22 Bo w tym gmachu zbudowanym twardą
wstąpił do nowego, a juz sławnego zakon u.
niego i przez niego,
Ucząc się w uniwersytecie Paryzkim, stał się bie- r ęką robo/mIGa, dla
głym w filozofji scholastycznej i w najwznioślej obchodzono jubileusz dwudziestopięciole
szych częściach teologji. Gdy sławny św. Tomasz z Akwin u, zapytał go, z jakich ksiąg czerpie tniej pracy pisarskiej tej, dla której praca
naukę świętą - Bonawentura wsk azując na kru- byla
"drużbą i swatem" i która glosila
cyfiks, rzekł: "oto jest żródło, z którego czerpię
"Cześć
jej!-Nie zmarnieje , kto ją kocha,
wszystkie me wiadomości. Uczę się Jezusa, a Jezusa ukrzyżowanego." Opowiadał słowa Boze a nie rzuci."
z mocą i namaszczeniem i w serca słuchaczów cuUmiłowanie pracy, glęboka wiara w jej
downie przelewał ogień święty, jakim sam płonął.
Będąc profesorem w uniwersytecie Paryzkim, zy-

skał uwielbienit powszechne. Sw. Ludwik, król
Francuski, w wielkim miał powazaniu Bonawenturę, często go zapraszał do stołu swego, i rad
jego zasięgał w najtrudniejszych sprawach, zobowiązał nawet go do napisania mu nabozer\stwa
o Męce Pana Jezusa. Ułozył on wiele innych
pism takle na ządanie św.lzabelli, siostry króla,
i wielu innych znakomitych osób. Bonawentura
piastował godnie urząd generała swego zakonu.
W końcu mianowany był kardynałem i biskupem
Albano w 1273 r. Towarzyszył Grzegorzowi X
papieżowi, na sobór powszechny do Lyonu roku
1274 i pierwszy miał mowę do ojców zgromadzonych, której głównym celem było połączyć greków
z kościołem łacińskim, uwolnić ziemię świętą
z rąk niewiernych i przywrócić czystość obyczajów na zachodzie. Jego teZ staraniom przypisać

idejowy pożytek - to sita RodzieWiczówny.
To też ku jej uczczeniu - zebrali się pracown/cy, ci, co chęci przekuli w czynu stal,
ci, co wyszli, by kamienie zbierać "i taIde, co łamią lemiesze, i takie, co szczerbią kosy, i takie, co kaleczą bose stopy
i takie-którymi się w klótni kamienuje
slabszego"-a oczyszczać z nich swe pola, łecz nietylko blizkie, przymiedzne ałe
i te które Wayta oblewa, i Dniepr rosi, i
Wisla swymi nurty otacza, i Niemen w swych
falach odbija.

Na srebrne gody Rodziewiczówny zebrali się ci, którzy żyją: "byle na swej ziemi, co dobrego zdzialać i kości w nią po-

lożyć i byle łudziom swoim uslużyć";-zebrali się pokrewni jej duchem i ci, co jej
słowy wykarmieni stali się dziećmi jej ducha.
RodzieWiCZÓWna rzelda: "staję - przed
warni do egzaminu z okresu roboczego-a dziś dajec.ie mi promocję na dalszy trud".
Lecz byt to nietyłko egzamin, lecz żniwa,
nie ostateczne jeszcze, bo Rodziewiczówna wciąż na siewbę idzie-i .wciąż ziarno
rzuca, a serce nasze to ziarno wchłania,
aby kiedyś owoc przyniosło ... -Było to

żniwo-z tych lat dwudziestupięciu, które
' upłynęły od napisania Dewajtysa.
Powieść ta została nagrodzona w 1888 r.
na konkursie Kurjera Warszawskiego: Ro-

dzieWiczóWna stanęła na polu bojowym, by
otrzymać pasowanie na rycerza.
BOJ'em
jej było zdobywanie serc drgania ludzi
i myśli ich kręgów, a pasowaniem rycerskim-były te księgi, co rozeszly się wśród
tIumu, chciwie czytane.
RodzieWiczówna nie uznaje sztuki dla
sztuki i nawet co do jej wałorów artystycznych, co do prawdy psychologicznej można
zrobić niektóre zarzuty,-Iecz zamilknąć z
nimi należy, gdyż autorce chodzi przedewszystldem o szerzenie dobrych haset i
zasad: dziela RodzieWiczówny są na wskroś
tendencyj ne.
Wspomnieliśmy już o tym, jak ona ceni pracę, jak ją wysoko stawia, jak ją miluje.
Teraz, gdy ludzie dążą, by wyzwolić
się z pracy, by trud doprowadzić do minimum, RodzieWiCZÓWna przedstawia nam
bohaterów pracy, co radzi nietylko si/y swe
posetnić, lecz i minuty zWiekować - by
się najcięższym trudem uznoić, bo ich pot,
tak jak krew męczenników, co nowych
bojOWników stwarza i chWilę glorji przybliża.

Pracownicy Rodziewiczówny nie za
pieniądze swój wysi/ek sprzedają, nie dla
poklasku, a nawet nie dla spiżowych posągów swe barki pochylają ku ziemi: "bo
są rzeczy, że zdają się chlubą, a są wsty-

Ł
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dem, i wiele jest korzyści, które są stratą,
i zwycięztw, które są klęską."
Oni pracują, bo praca ich ukochanie, bo przez
pracę
innym śWietlejszą przyszlość gotują, bo
na nich wola matka - ziemia
i błaga, aby jej z rąk nie wypuścili.
Umiłowanie ziemi, to drugi promień, co
bohaterom Rodziewiczówny życie oświeca,
do czynu ich budzi, a płomień w nich wielki roznieciwszy, .- na stal ich hartuje.
I są oni - jako dęby niezgięte i jako
opoki twarde ...
W czasach, gdy lud i mlódź W dalne,
a częs.tokroć w zamorskie kraje ucieka,
by tam szukać zysku, wygód i znaczenia,
Rodziewiczówna przypomina: "Jakie to
wojny i niedole nasi przed wiekami odbyli, a przecie nie odeszli z ziemi, nie wyzbyli się Wiary, mowy i obyczaju. Bo Wiara jako ojciec, co uczy i prowadzi, a ziemia jako matka kocha i pieści, choć często
płacze. I nie na to nas ta matka zrodzila
i pohodowała, byśmy ją starą obcym rzucili i sami precz odbiegli. Puścisz ziemię,
będzie cię wiatr nosił po świecie suchą
łomaką.
A uchowasz ziemię, to choćby
cię sto razy od niej oderweli - to wrócisz
i zakorzenisz się znoWu. Słabe ręce wypuszczają, podłe marnują".
I boleje matka - ziemia nad swym
opuszczeniem i rada swe syny znóW do
siebie przygarnąć i "glos ma, co na świa
ta końcach syna odszuka i zwola. Taki,
co nie slyszy - - pamięci Bożej niewart."
W czasach, gdy często przy trupach
młodOCianych samobójców, spotykamy znamienną kartkę z napisem: "Nie Widzę celu życia" - "Życie nie ma dla mnie uroku" - "Przeżylem się," - RodzieWiczówna budzi idealy, wskazuje szczytne zadania, przedstawia nam ludzi nie przecięt
nych, nie takich, co zwykłą drogą przez
życie przechodzą, lecz bohaterów, by silą
swej mocy i nas porwali, by nas w swą
zbroję zakuli, aby gorycz nas nie zatruła,
podłość nie ugięla, burza nie zlamala,
byśmy szli w życie niczego się nie bojąc
"póki Bogu i ludziom oko w oko możemy
stanąć bez sromu."
,
Bohaterzy Rodziewiczówny, - to nie
bezwolni zjadacze chleba, - oni umieją
chcieć, oni stąpając po cierniach, co stopy ranią, stawiając czoło huraganom, co
dęby łamią, - dochodzą do celu, nam na
otuchę - sobie na zwycięztwo.
Tej to
otuchy nam trzeba, tej Wiary w owocowność trudu, tego przeświadczenia, że jeszcze nie najgorzej na ŚWiecie, że "Byli i
będą"-to też najWiększą zasługą Rodziewiczówny - jej optymizm.
A Więc niech jej jasny promień i nam
świeci, niech jej ognisko i nas rozgrzewa,
niech Rodziewiczówna jaknajdłużej żyje
i pracuje, pisze dla nas -- dla wszystkich.
ClTlo.

O W I C Z A N I N.

nych pomiędzy Mazowszem, Rusią pogańi Litwą, pasma ciągnącego się od jezior augustowskich, rzek Hańczy i Biebrzy,
ku poludnioWi nad górną Narew, a dalej
przez Bug ku dolinie Wieprza i byla pierwszym wielkim lasem ku wschodOWi od rolniczej Lechji. Będąc tak wielkim lasem
i granicząc z urodzajną Lechją, puszcza
byla bezpiecznym szlakiem n.a padów wojowniczego szczepu Lettońskiego,jadźwingów, na tę sąsiednią, rozdrobioną pomiędzy)icznych potomków Krzywoustego, krainę. Z tej to epoki pochodzi nazwa Bialowieży, która, jak wskazuje podanie, musiala powstać od jakiejś Bialej wieży. Lud
wskazuje wzniesienie w Puszczy zwane
Zamczyskiem, gdzi e miala stać właśnie
owa Biala wieża. Dawno to już zapewne
temu, bo w pośrodku wzniesienia wyrosi
olbrzymi dąb, dŹWigający na swych ramionach kilka przynajmniej wiekóW i pamiętający może czasy wojowniczych jadźwingów.
Pierwszy raz nazwę Białowieży wspomina historyk XV W. Dlugosz. Od niepamiętnych czasów puszcza była własnością
Królewską· Mieszkal1cy byli "wolnymi królewskimi" ludźmi, jak się zwyklr nazywać.
Może dlatego lud tutejszy jest szczerszy,
weselszy, gościnniejszy niż W innych okolicach kraju.
Kronikarze i historycy nasi notują kilka
walnych polowań królewskich w puszczy,
odbywanych przed wyprawami wojennymi,
lub przed ważniejszymi
dworskimi uroską

czystościami.

Marcin Bielski, historyk XVI wieku, pisze, że Władysław jagielto przed wyprawą grunwaldzką w r. 1409 Wraz z Witoldem, przez 8 dni polował w puszczy, dla
zaopatrzenia się w zapas grubej zWierzyny, a ubiwszy zwierząt moc Wielką, kazał
mięso nasolić i splawić NarWią i Wislą na
Mazowsze. Później w r. 1426 ten sam król
z księciem Witolden i rodzinami. chronili
się tutaj podczas morowego powIetrza.
Już w tych czasach żubry byly bard~o
cenione, gdyż jagiełlo jedynie w uznal1lu
zaslug, posylał żywe, lub zabite sztuki uczonym profesorom akademji krakowskiej.
Pierwszy raz puszcza zostala pomierzoną przez geometrów Zygmunta Augusta
i podZieloną na 12 straży. Wtedy też została ustanoWiona straż leśna, której ob?Wiązki były dziedziczn e i polegaly na ochrol1le
grubego zwierza przed kłusownikami i na
urządzaniu łowóW.

M7.
"Któż

zbadal puszcz litewskich przepastne
krainy
Aż do samego środka, do jądra gęstWiny?
Rybak ledWie u brzegu nawiedza dno morza:
MyśliWiec krąży kolo puszcz litewskich łoża,
Zna ich ledwie po wierzchu, ich postać, ich
lice,
Lecz obce mu ich wnętrzne serca tajemnice,
Wieść tylko, albo bajka, wie co się w nich
dzieje.
Bo gdybyś przeszedł bory i podszyte knieje
Trafisz w glębi na wielki wat pniów, klód,
korzeni,
Obronny trzęsawicą, tysiącem strumieni
I siecią zielsk zaroslych i kopcami mrowisk
Gniazda os, szerszeniów klębami WęŻOWisk".
Przez środek puszczy przechodzi droga bita, którą można dostać się do B;alowieży i ZWierzyńca. Idąc szosą, puszcza
robi wprawdzie wrażenie olbrzymiego lasu,
lecz nie tak tajemniczego i smętnego jaki
sobie w myśli wyobrażaliśmy. Dopiero gdy
zeszliśmy w las, postępując w gląb dalej
i dalej, las przybieral inny, więcej zajmujący, charakter. jak okiem sięgnąć wszę
dy pnie i zawaly, ciemność, a tam w dali
sterczące olbrzymie pnie sosen, dębów,
klonów, lip i jesionów których wierzchoł
ki w górze szumią majestatycznie, gwarzą ...
zapewne o latach prześnionych, o minionej bezpowrotnej przeszlości, o slawnych
strzelcach, co to żubrów za rogi wyprowadzali z ostępów, gwarzą ... a jedna sosenka przypomina drugiej o swych SIOstrach
towarzyszkach, które pojechaly hen na morskie okręty i skrzypią masztami za powiewem wiatru, jak gdyby wspominały rodzinną swą puszczę, gdzie żyły wspólnie w
gromadzie i szumiąc modlitewnie, wznosily swe wierzchołki do słońca.
Gwarzą sosenki wesołe, tylko czasem,
gdy wiatr zawyje przeciąglej donosząc wyraźnie stuk siekier, a wierzchołki nagną
się niżej ku ziemi, to jakiŚ lęk wstrząsa
niemi i przychodzą wtedy im na myśl nieszczęśliwe siostry co to poplynęly i dzisiaj
ptyną Narewką, hen ku Wiśle i dalej w świat
z rodzinnej kochanej swej puszczy.
A śliczne to drzewa w tej puszczy, sosen ki w drodze do słońca strzelają wysoIw, liczy bowiem do pierwszych gałęzi po
40 łokci. Dąb u nas rosochaty, wyrasta
tam idealnie prościutki obok swych ojców,
co jeszcze jadźwingów pamiętają czasy.
Wogó le wszystkie drzewa cudne, wysmukłe, gwarzą poważnie, melodyjnie tam
w górze. W dole lśni się mech siwobrody, a nizkie paprocie do kolan się ścielą,
jak dumni uczeni szperacze w tej ziemi wilgotnej, błotnistej, gdzie wpośród traw zieleni pełzają węże i żmije w ciemności, jak
Wielcy złoczyńcy co boją się ŚWiatła. A tam,
w dali, szeleści strumyczek, niosąc swe
wody Narewce, Narwi, a potem hen z Bugiem, kochanej Wiśle.
Nakoniec w tej gęstwinie leśnej widzie.liśmy tych wymarzonych królów puszczy,
żubrów. Idą poważnie W stadzie liczącym
sztuk ze dwadzieścia, samce z olbrzymiemi garbarni na przodzie, i brodami sięga
jącemi kolan, zgrabne samice i mate z nadmiernie rOZWiniętym przodem, śmieszne,
podobne do kulek. Widząc nas, stanęty
na chWilkę, zaczęły przyglądać się nam
uważnie potem z calą powagą i majestatem zawróciły w głąb puszczy, i już nie
oglądaliśmy ich więcej.
Kończyły się cudne jak marzenie dni
pobytu w puszczy.
Nazajutrz 1 lipca mieliśmy rozstać się
z tą kochaną puszczą, by powrócić do swoich bezleśnych nizin, do swoich rodzinnych pieleszy, więc wieczorem przyszliśmy

Antoni Tyzenhaus, podskarbi Stanisława Augusta, wprowadził zarząd puszczy,
składający się z nadleśnego, który był
zwierzchnikiem 12 strażników, z których
każdy miał pod dozorem od 5 do 15 strzelców, obOWiązanych do strzeżenia żubrów,
a tępienia ich nieprzyjaciót jak Wilków, niedźwiedzi, rysi i innych.
Dz.isiaj pus~cza
jest własnością cesarską, za)muie 22 l 2/ 3
mil I I, a po dołączeniu do nie) puszczy
SWisłockiej skonfiskowanej Tyszkiewiczom
przez cesarza Mikołaja I, puszcza obejmuje 30 mil I I kw. Na alei prowadzącej do
dzisiejszego pałacu cesarskiego, stoi po lewej stronie, sześciolokciowy obelisk postawiony na pamiątkę walnego polowania za
Augusta Trzecigo w d. 27 Września 1752 r.
Lud puszczy Białowieskiej, z wyjątkiem
trzech wiosek Budami zwanych, który- jest
pochodzenia czysto maZOWieckiego, jest
rusiński i mówi narzeczem białoruskim
i ukraińskim, jest bardzo mily i dosyć kulturalny; pOWiadają oni o sobie "panie, niema człOWieka li nas któryby się z książki nie modlił".
do puszczy Białowieskiej.
Tyle Wiedzieliśmy o puszczy, więc tym
weselej podążaliśmy z Hajnówki do tych pożegnać puszczę. Stała. smę!na, peln~
Puszcza Białowieska należała do pier- tak historycznych lasów, do tych kniei i ostę- uroku. Cicho było-tak CIcho, ze slychac
kędy ćma przeleci, lub zaszeleszczą uschle
wotnych, prawie bezludnych borów, p%żo- pów o których MickieWicz mówi:
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ga, ukladającego zbiory według swego punktu widzenia.
Muzeum tego rodzaju posiada Drezno.
Zaczątkiem tej intstytucji był związek nauczycieli przyrodników drezdeńskich, zalożony w roku 1890. Siedem pierwszych lat
istnienia zWiązku p03więcone bylo zbieraniu i wyszkoleniu sIl odpowiednich, jako
cel postawiono przyczynienie się wedle
możności do rozwoju idei krajoznawczej.
Już w. r. 1891 urządzono wystawę: "Elba,
jako zbiorowisko życia", w r. 1894 wystawę
mą-będę Się czuł szczęsltwym.
gieologiczną. Myśl utWorzenia muzeum poWaclaw Boczkowskt'. wzięto w r. 1895. Dopiero po dziesięcio
letnim propagowaniu idei przez odczyty,
wystawy etc.) otrzymano od miasta dwa puELLENAl"
ste pokoje szkolne, od nauczycielstwa
vJ' upominku. drezdeńskiego i saskiego zasilek-i muze:::
:::
um otwarto uroczyście . w roku 1905.
W głębi serc ludzkich, maly kWiat
Muzeum zaWierało początkowo nastę
"Mi/ością" zwie się, rośnie:
pujące działy: gieologię, meterologję, florę
Potężny on, jak boży śWiat, 
i faunę kraju, przedhistorję, gieografję i sztukę.
Pracą zajmuje się komisja, zlożona
Podobny zimie - wiośnie.
z
30
nauczycieli.
Każdy dzial ma sweTo bólem on - to szczęściem ci,
go kierownika. Czynności ~ą honorowe.
Roskoszy czar upojeń;
Zbierane są przedewszystkim takie przedTo skrą, co w oczach budzi lzy
mioty, które mają wartość z punktu pedaZ bezsennych marzeń, rojeń.
gogicznego, które są osobliwością w swoJak uśmiech dziecka - slońca brzasl{, im rod~aju i które nie mogą znajdować się
we wszystkich szkołach. Wskutek braku
Melodją on zwycięzką ...
środków, oddalonego położenia muzeum,
To pragnień raj - blyskawic blask- nieodpowiedniego lokalu, oraz całego szeGdy sercu grozi klęską!
regu instytucji, pOŚWięconych nauce i sztuSzczęśliwy ten, kto maly kWiat,
ce w Dreznie, muzeum rOZWijało się poDzięki jednak ofarności zWiązku
woli.
W serduszku swem hoduje;
nauczycielstwa drezdeńskiego, które dawaBo miłym mu, ten boży ŚWiat,
ło staly zasiłek (1908-1050 marek t. j. okoGdy z marzeń "mi/ość" snuje! ło 488 rs., 1909 - 670 marek t. j. około

listeczki w legowisku zimnych, pełzających
Jakieś mgliste opary podnoszą się
z glębi, jak dymy kadzi de! gdzieś w boskim przybytku. Czuć wilgoć, jakaś senność ogarnia duszę···; a tam wysoko szumią drzewa tak cicho-modlitewnie. Gdzieś
w dali świeci promyczek, jeden, drugi i trzeci, a tam dalej ciemność, tajemniczość, jakaś . maje~tatyczność cudna~-niepojęta.
Zegnaj ~uszcz~, gdy ~l~ ujrzę po la~ach ~ozstanla w tej sennej Cl~Zy,. tym maJ~stacle, gdy odetchnę t~~ zywlczną wowężów.

Jlilar/.

SZKOLNE MUZEUM KRAJOZNAWCZE
w j)re~'lie.
W dążeniu naszym do poglębienia wiedzy krajoznawczej nie powinniśmy spuszczać z oczu przejawów tego ruchu za granicą. Jedną z pożytecznych instytucji, jaka powstała w ostatnich czasach w Niemczech, jest szkolne muzeum krajoznawcze,
zasadzie, że i szkola powinna
oparte
brać udział w szerzeniu znajomości kraju.
Muzeum tego rodzaju powinno być pomocnym nauczycielowi w przygotowaniu się do
wykladu, dalej ma być dopelnieniem zbiorów szkolnych, centralnym miejscem, gdzie
znajdowalby się o ile możności dokładny
mate rjał krajoznawczy, umiejętnie sszeregowany i metodycznie ulożony. Tu może
nauczyciel zaprowadzić swych uczniów i wykładać na miejscu, tu mlodzież pOWinna
mieć możność spędzania wolnych godzin,
aby samodzielnie lub pod kierunkiem fachowym zaspakajać swe dążenie do wiedzy. Ponieważ za dziećmi idą rodzice,
więc muzeum takie Winno być otwarte dla
publiczności, szerokich, głodnych wiedzy
warstw, które przez pokazy i objaśnienia
mogą nietylko nabrać wiadomości, lecz zachęcić się do baczniejszej obserwacji i zamiłowania kraju.
Muzeum, które chce odpowiedzieć tym
celom, różni się zasadniczo od wystawy
pomocy naukowych: zawiera ona najczę
ściej rzeczy kupne, podczas gdy tu znajdują się przeważnie prace nauczycieli.
Muzeum takie ni e może nosić charakteru fachowo-naukowego, czysto systematycznego; nauka i wiedza muszą usuwać się na
dalszy plan, jakkOlwiek naturalnie są one
podstawą zbiorów. Nie może też być wyłącznie przyrodniczym: powinno uwzględ
nić kulturę i oświatę dan ego kraju.
Pierwszym warunkiem jest jednak ręka pedago-
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:511 rs., 1910-550 marek t. j. około 255 rs.)
oraz poparciu miasta (300 marek rocznie
t. j. okołq 139 rs. i bezplatny lokal, złożo

Muzeum jest otwarte dwa razy tygodniowo przez dwie godziny (w czasie wolnego popołudnia w szkolach). Wejście
bezplatne. Klasy mają prawo wstępu zawsze po uprzednim zawiadomieniu. Objaśnień w zwyklych godzinach udżielają
czlonkowie komitetu.
Dzialalność muzeum, jaką opisałam, nie
wystarczała jego kierownikom: zabrano się
do roboty na szerszą skalę.
Postanowiono
zbadać dokladnie drezdeńską dolinę Elby
i rezultaty UWidocznić za pomocą wystaw
popularno-naukowych. W tym celu zgodnie
z planem szkolnym podZielono okręg Drezna na pojedyncze jednostki: Elbę, gaj drezdeński, okręg lasów i stawów, okręg górniczy i przemyslowy etc.- każda taka jednostka miała być tematem do oddzielnej
wystawy. Nie chodzilo tu wcale o systematyczną wszechstronność, tylko o przedstawienie zasadniczych rzeczy, mających
wartość przy wykladzie i to w formie grup
pełnych życia, o .ile możności w stopniowym rozwoju. Srodki, używane do tego,
mialy być jak naj rozmaitsze: przedewszystkim naturalne objekty, dalej dobre preparaty, modele, rysunki, zestaWienia graficzne, tablice i druki (od obrazu do v.ycinku z gazety i pocztówki). Wskutek poparcia zWiązku nauczycieli fotografujących
możliwym stalo się szerokie zastosowanie
fotografji. Pierwszą taką wystawą, zakreśloną na Wielką skalę, była "Elba i jej znaczenie dla Drezna" urządzona w roku 1907.
Powodzenie jej było nadzwyczajne, zwiedzilo ją 10000 osób. Część tej wystawy
przedstaWiono na wystawie brukselskiej
d. c. n.
w roku ubieglym.C')
.

Zofia Majewska.

ny najpierw z dwuch, potem z trzech pokojów) muzeum powiększalo się stale. Na-

byto

wartościową

kolekcję gieologiczną,

otrzymano wspaniały zbiór jajek ptaków
środkowej Europy (7000 sztuk), zebrany
przez obecnego podróżnika, a dawnego
nauczyciela . . Latarnia, ofiarowana przez
ZWiązek nauczycielski, dała pobudkę do wytWorzenia centralnego zbioru przezroczy
dla szkół drezdeńskich. Zbiór ten składR
się z 1200 przezroczy, które są pożycza
ne szkolom po cenach minimalnych. Wskutek zgromadzenia materjałów o szkolnictwie na wystawy do Drezna, St. Louis,
Londynu powstal nowy dział: szkolnictwo
i oświata krajowa, z grupami: budowa i urzą
dzenie, higjena, prowadzenie, historja, statystyka i administracja szkól. Znajdują się
tu modele i rysunki nowych i dawnych
szkól, wyniki badań higjeniczno-szkolnych,
przyczynki do historji szkól drezdeńskich,
rozwój metodyki oddzielnych przedmiotów etc.
Aby stale zachować silę przyciągającą
muzeum , starano się w poszczególnych
działach o ciąglą zmianę, tworząc coraz nowe male grupy i segregując przedmioty
podlug określonego punktu Widzenia. Akwarja i terrarja ze zwierzętami, które trzeba
ochraniać, trawy ląk krajowych, pączki najWażniejszych drzew liściastych i krzewów,
rośliny skrytokWiatowe w ich rozwoju , grzyby krajowe, szkodniki na roślinach kulturalnych, mapy do wycieczek w okolice
Drezna etc. zwracaly uwagę odWiedzają
cych muzeum. Przyczyniały się do tego
odczyty z dziedziny krajoznawstwa; okazy,
ilustrujące je, leżaly przez czas dluższy
w muzeum do obejrzenia i zużytkowania przy
wykladzie. Biblioteka podręczna zawiera
najważniejszą literaturę krajoznawczą (teorję i praktykę, teraźniejszość i przeszłość)
oraz dzieła, slużące do orjentowania się
w stosunkach Drezna i okolicy.

Bylo to w Plocku przed laty dziesięciu.
Do szpitala przywieźli ze wsi ciężko chorą dziewczynę sierotę, wyrobnicę, nie umiejącą czytać, w jednej sukienczynie.
Aby
ją ratować od śmierci, lekarze zdecydowali
konieczr~ość odjęcia zgangrenowanych obu
nóg p o.wyż ej kolan.
W parę miesięcy po dokonanej operacyi wygoiły się rany, siły szesnastoletniej dziewczynie wróciły, zbliżala się
chwila wypisania pacjentki ze szpitala.
Wtedy grono ludzi, interesujące się losem dziewczyny, zadało sobie pytanie, jaki czeka ją los? czy ma powrócić na Wieś,
gdzie nie miala nikogo ze swoich, czy też
pOWinna pozostać w mieście jako żebracz
ka, czołgająca się po ulicach, czy wreszcie
możliwe jest uczynić ją zdolną do pracy
i wytworzyć sprzyjające ku temu warunki.
I oto jaka zablysla myśl: kupić dziewczynie sztuczne do chodzenia nogi, ubranie, pościel, maszynę ręczną, nauczyć szycia i osadzić na wsi jako krawcowę pod
opieką zacnych ludzi.
Oczywiście trzeba bylo przedewszystAle fatalność
kiem zdobyć pieniądze.
chce, że najczęściej ludzie noszący się
z taki emi zamiarami, mieWają puste kieszenie, - tak bylo i w tym wypadku.
(*) Tu muszę zaznaczyć, że te właśnie zbiory, opisane w katalogu wystawy brukselskiej, zainteresowały mię i pobudziły do zebrania dalszych
materjałów.
Uprzejmości p. Alfreda Frenzla, przewodniczącego rady m uzeum, zawdzięczam wszystkie odnośne broszury. Juz po zebraniu materjału
znalazłam w Ziemi (N H z r. p.) artykuł p. A. Michalskiego, omawiający tylko zbio ry brukselskie
z krótkim opisem muzeum. Pozwalam sobie pisać w tym przedmiocie, ponieważ chciałabym obszerniej rzecz całą poruszyć, to zaś, ze ten sam temat jednocześnie ze mną zainteresował i kogoś innego, jest dla mnie zachętą, ze sprawa zasługuje
widocznie na blizsze rozpatrzenie.
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W ten sposób dojeżdżamy do Koście
będą jedyni, którzy chcą bratu swemu
rzyny (Berent, w języku urzędowym), ośrod
ułatwić zdobycie nauki.
. Już dziś Księstwo wie, czym jest nauka, ka narodowego życia Kaszubskiego. Na
już pragnie ją dać dzieciom swoim,-niech- stacji jakiś Kaszuba patrzy na nas nawpót
że zaświadczy jawnie, że naukę ceni. Wy, przytomnym wzrokiem, następnie wybucha
panOWie gospodarze, którzy właścicielami płaczem, z trudnością hamowanym. Inni
tej ziemi jesteście, przyjmujcie udzial w proszą, by u nich nocować, prowadzą swych
czynach spolecznych, jakie na tej ziemi gości, by przyjąwszy ich gościnnie, ZWierzyć
powstają. Dacie przyklad innym do dobre- im się ze swych trosk, z tęsknoty do swogo; pamiętajcie, że dobry czyn nie ginie body, z bólu, z upokorzeń i zamiarów na
starczy.
Przepowiednie czarnych kruków nie nigdy, bo jest jako ziarno rzucone w rolę, przyszłość.
Następnego dnia zwiedzamy wystawę
dające plon.
Wiadomość o nim dojdzie
sprawdziły się jednakże.
W dużej sali na dole reprePieniądze płynąć zaczęły tak obficie, do tysięcy serc i rozżarzy W nich ukocha- Kaszubską.
tak licznie, że w miesiąc po wydrukowa- nie braci swoich, a wszakże powiedzial zentowany jest przemysi i handel.
Gdy z tą wystawą porównać wystawy,
niu odezwy trzeba było zamknąć listę skła Chrystus Pan: "Miłujcie się - czyńcie
dek, bo suma z góry określona 500 rb. dobrze wszystkim. Po tym poznają wszys- urządzane w innych krajach, cieszące się
wpłynęła calkowicie.
Dawali zamożni i cy, żeście uczniami mojemi jeśli 1Iliłość opieką rządu, trudno byłoby powstrzymać
się od ironicznego uśmiechu, widząc te
ubodzy, plynęly ruble, zlotówki i dziesiątki, mieć będziecie jeden ku drugiemu."
kilkanaście firm, mających reprezentować
dawały służące, robotnicy, młodzież szkolPostanoWiliśmy jednak nie opuszczać
rąk; rodzajem próby napisalam do "Ech
płockich," pisma wychodzącego podówczas w Plocku, gorącą odezwę, wzywając
ludzi szlachetnych do składania groszy na
cel powyższy. Nie uniknę lam uwag złośli
wych, byli tacy, którzy przepowiadali, że
napłyną pieniądze najwyżej na ... piętę, bo
na całe nogi sztuczne, napewno ich nie

stowem wszyscy.
Kupiliśmy dwie pary sztucznych nóg na
zmianę, maszynę ręczną, ubranie na lato
i zimę, pościel, po opłaceniu wszystkiego
pozostało z funduszu 150 rb. na czarną
godzinę, oddane zostałi) do kasy jako
własność dziewczyny, nauczyliśmy ją
czytać, pisać, rachować, szycia, kroju i wyjednaliśmy opiekę zacnego J<siędza proboszcza na wsi i dobrych gospodarzy.
Dziewczyna zamieszkala na wsi, ksiądz
zachęcił parafian, aby znosili jej do szycia
bieliznę i ubranie. Wkrótce zaczęli ją ludzie miłować; bo też mieli za co, pracowala umiejętnie i gorliwie, zarobek wystarczat jej w zupełności na utrzymanie dostatnie, a w wołnych od pracy chWilach,
uczyła dzieci gospodarza, albo też czytała
glośno książki ludziom starszym.
Stała się promieniem ŚWietlanym we
wSI, przyjaciółką chorych i nieszczęśliwych,
duchem opiekuńczY1ll dziatwy. Mimo cięż
kiego kalectwa dobrze jej bylo na ŚWi e cie,
uśmiech pogodny widnial na jej twarzy;
dobre serca łudzkie poznała, wi ę c czula
się szczęśliwa.
Była ciemna, kaleka, do
pracy niezdolna, - milość bratnia uczyniła z niej ŚWiatłą, pożyteczną pracownicę,
Więc pokochała ludzi i postanowiła być
im siostrą, oddać chciała im to dobre,czego sama zaznała.
Drobne ofiary pieniężne, które nie
obciążyły nikogo, nikomu krzywdy nie wyrządzily, spraWiły tyle dobrego.

nie

AlIiela Chm/eli/iska.

na, dzieci, -

Przed trzema tygodniami napisałam
"Łowiczaninie" zachętę do niesienia
składek na rzecz byłego ucznia Szkoły
Handlowej, księżaka, wybitnie zdolnego,
pragnącego zdobyć wyższą naukę.
I znowu tak jak wówczas spotkałam
się z uwagami, że cel osiągnięty nie bę
dzie, że łudzie nie dadzą, bo dawać nie
lubią, że gtos ten przebrzmi bez
echa;
zepewniano mnie że gospodarze księżacy
nie złożą ani grosza.
I znowu stWierdziłam, że czarne kruki
są złemi prorokami.
W

Pieniądze naplywają, wprawdzie Wolniej niż w Plocku, niema zwtaszcza tych
drobnych, groszowych sktadek, tych najmilszych, które są świadectwem rozbudzo nego uczucia bratniego wśród calego społeczeństwa; brak dotąd zainteresowania tą
sprawą wśród ludzi uboższych, nie wątpię,
że i ci daliby, gdyby dodano im bodźca,
gdyby bardziej uświadomieni zechcieli ich
zachęcić.
Bo w społeczeństwie polskim
jest tyle serca, tyle wrażliwości, że trzeba
tylko lekko dotknąć strun serca, aby
zadrgały serdecznie.
To też wierzę, że napłyną jeszcze obficie drobrfe skladki od tych, którzy nie
mogą dać dużo, ale sercem dają,-wierzę,
że i wieś nie pozostanie obojętna, że
gospodarze księżacy z Soboty i Urzecza

ODW1EDZ1NY U KASZUBOW.
Wielką zaslugę ma wobec · społeczeń
stwa Kujawski Oddzial Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, urządzając wycieczki w tak ciekawe, a zapomniane strony ~iem Polskich, jak Kaszuby.
Zadne opisy, choćby nadzwyczaj doIdadne i zajmująco pisane, nie dadzą nigdy tego, co zbliżenie się osobiste z tym
dziwnym krajem i z dziwną tego kraju ludnością·

Bo kraj to rzeCZyWiście dziwny! Genjusz potężnej rasy germańskiej wysilii się,
aby zetrzeć z oblicza tej krainy wszystko,
coby przypominalo o polskim jej charakterze.
Machina państwowości pruskiej przez całe wieki nie przestawata dzialać W kierunku przekonania nieszcz ę snego ludu, że niema na ŚWiecie potęgi, któraby ich jako
zbiorowość,
przy egzystencji zachować
mogla. Przy pomocy szkoly pruskiej, wobec prawa obOWiązkowego nauczania, wtlaczano do mózgów i serc tego łudu, iż polskość, kaszubizm, słowiańskość, to atrybuty ciemnoty, niedolęstwa, niedostatku.
A szlachta? o, ta dawno wyrzekla się roli
"przyrodzonych przewodników," zdradziWszy lud i pOWiększywszy szeregi zaciętych
jego wrogów.
Do ostatniej wycieczki przygotowal nieco jej uczestników numer "Ziemi," pośWię
cony Kaszubom i Pomorzu. Z niego doWiedzieliśmy się o pozorach rzeCZyWistego
zniemczenia tych okolic. Prześladowanie
systematyczne i gnębienie języka kaszub:;kiego doprowadziło do tego, że kaszuba
niechętnie mówi z obcymi po kaszubsku,
że zwraca się zawsze do wszystkich po
niemiecku, zwlaszcza w miejscach publicznych. Przejeżdżający przez te okolice mają wrażenie, iż otaczają ich tylko niemcy.
Lecz uczestnicy wycieczki krajoznawczej byli zgola w innych warunkach. Jechało 95 osób, z których Większa część
nie władała niemieckim językiem - stąd
źródlo ciągłego niepokoju, czy do właści
wego wsiadamy pociągu, obawa spóźnie
nia się, nawolywanie znajomych, szukanie
miejsca, co wobec takiej gromady nie było rzeczą łatwą - wszystko to tworzy to
zgielk i halas.
Zwracaliśmy na siebie
wszędzie uwagę, a głośna rozmowa nie
pozwalała na żadną wątpliwość co do naszej narodowości.
To też widać bylo zdumienie na twarzach Kaszubów, że ktoś ośmiela się głośno
odzywać w prześladowanym języku. A gdy
pierwsza chwil8. zdumienia minęła, przysuwano się nieśmialo, aby się upewnić, czy
to rzeCZyWiście Polacy.

caly przemysi polski Prus Zachodnich.
Lecz na fakt tej wystawy należy patrzeć
z innego punktu Widzenia.
Wystawa ta,
jest dziełem olbrzymiej energji uspolecznionych ŻYWiołów, to rozpaczliwa manifestacja życia, tych, co umrzeć nie chcą, to
olbrzymi wysiłek w walce z szykanującą
na każdym kroku administracją, to wreszcie objaw CyWilnej odwagi wystawców, którzy faktem udziału w wystaWie, rozdrażnią
nacjonalizm niemiecki i podlegać będą
bojkotowi.
To też odczuwać poczynamy tę atmosferę gorącą, te blyskawicę uczuć, domagających się wypowiedzenia, tę dziwną
chWilę, która Izy. do oczu ciśnie.
Zdaje
się, że już kaszubi rzucą się nam w ramiona, że W uścisku braterskim wypłaczą łzy
powstrzymywane.
I rzeCZyWiście, tama zostala przerwana.
Odśpiewanie przez uczestlJików wycieczki
kilku polskich, zda się, stropy przebijają
cych pieśni, pieśni, których oni nie słyszeli
nigdy śpieW J nych chórem, łączy nas nicią
niewidzialną, pelną braterstwa i serdeczności i oto, wstaje jeden z tych, co walczą
tam, na placówkach, za przepadle uważa
nych, i, drżącym ze wzruszenia głosem,
zaczyna: "Bracia... lecz nim wypowiedzial zdanie jedno, a rozpoczął dmgie, od
drzwi rozlega się przeraźliwy głos: "Niech
żyją Kaszubi!" ... - to znak ostrzegawczy,
że na salę wkracza pikielhauba. .. Mówca skurczy! się, siadł i zamilkl. . ,
I straciliśmy podniosly moment, moment
jaki nie powtórzyl się już przez cały czas
naszej wycieczki. I było tak, jak gdyby dusze nam kto przysypał popiołem. Zdetonowani i powarzeni, kończymy oglądać
wystawę i przechodzimy do sal, zawierających zbiory etnograficzne: jest tu starodawna izba kaszubska ubogo umeblowana,
wyroby domorosłych snycerzy, rysunki chat
kaszubskich, wyroby garncarskie, starodawne stroje (kaszubi, mniejWięcej od lat pięć
dziesięciu, zarzucili swój ubiór charakterystyczny), i wiele, Wiele innych rzeczy.
W ęzeł serdeczny, zadzierzgnięty między
nami, a tą garstką ludzi dzielnych, oprowadzających nas po wystaWie, nie pozwala na
prędkie rozstanie, towarzyszą nam oni dalej. Wyruszamy do Kartuz; część drogi odbywamy pieszo, brzegiem cudnego Ostrzyckiego jeziora, tej perły Kaszubskiej ziemi.
Pogoda zaczyna nam nie dopisywać. Wody jeziora przybierają ciemny matowy ton
od zachmurzonego nieba. Lekkie fale mienią -się srebrem i rozjaśniają ciemną barwę
tafli jeziora. Jedziemy na wozach draTowarzyszący nam Kaszubi,
biniastych.
przejeżdżając przez wsie, intonują pieśń:
"Przeszedl Krzyżak w twardy blasze,
Polel wse i mniasta.
Za to jego cep e nasze
Grzmocełe lot dwa sta.
Nigde do zgub e
Nie przyńdą Kaszube.

,

.N~
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Marsz, marsz za wrodziem
Me trzymarne z Bodźiem".
a z pól i z nad wód i z chat wylaniają się
postacie ludzkie i powieWają chustkami i
kapeluszami.
Wesolo nam i raźno mimo ulewnego
deszczu.
Tak się czlowiek dobrze czuje
w tern zbrataniu się z przyrodą i zapatrzeniu w jej cuda, że nie odczuwa przykrości,
ani niewygód tej podróży. Okolice mijamy prześliczne. Faliste wzgórza tu i owdzie
pokryte lasami, to znów pełne zadumy kaszubskie jeziora, przykuwają nasz wzrok.
Wieczorem w Kartuzach, w malym kólku następuje rozmowa z Kaszubami. MÓWimy z nill1i o rzeczach napozór obojętnych,
zwyklych, a przecież doznajemy wrażenia,
że się nall1 przeciwstawia 1ll0C Wielka i trwa1a,moc, bijąca od tych silnych postaci, co
w takim uciemiężeniu, tak dzielnie bronią
praw każdemu narodowi przynależnych:
praw-egzystencji narodu.
Patrząc na tych ludzi, sluchając ich mó-Wiących, rozumiemy dokladnie te słowa:
Me Kaszube, co mnieszkame w Kraju

O W I C Z A N I N.

zanie serdeczne dzieci jest, sądzimy, dla
p-ni M. najmilszym ze wszystkiego, co wywozi z Łowicza.
W naszym malym mieście ubytek prawdziwie pożytecznych, uspolecznionych jednostek, jest stratą wielką, zwlaszcza jeśli
ci, którzy po nich przychodzą, nie zechc.ą
straty tej wyrównać i zamknąwszy się
w czterech ścianach swego domu, nie
zechcą uznać, że każda światła jednostka
obowiązana jest w miarę sil i możności
wziąść na swe barki cząstkę pracy spo-
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+ Ostrzeżenie.

Trzech Illlodych ludzi

dosyć przyzwoicie odzianych, jeden z nich
W rękaWiczkach, chodzą od domu do domu, WyWiedziawszy się poprzednio o stosunkach rodzinnych -wyzyskują tatwowiernych mieszkaI'lców i podają się za znajomych nieobecnych członków rodziny,
w pewnym domu-chcieli skorzystać z pogrzebu i upewniali, że z nieboszczykiem

we Włocławku byli w przyjacielskich stosunkach - dopiero zapewnienie, że tenże
niebył tam bardzo dawno, stropiło przybyszów; w sklepach podają się za kupców,
łecznej.
Więc żal
rozstawać
się
z ludźmi, w warsztatach za rzemieślników. W chodzac
którzy skladali dowody umilowania nietylko do jednego z handli - wyrazili się z weswego ogniska rodzinnego, ale i spoleczeI'l- sołymi minami "a to nam się świetni~ udalo". Wartoby baczniejszą zwrócić na nich
stwa.
W imieniu grona osób, żegnających ze uwagę·
smutkiem paI'lstwa Majewskich, składamy
Woda sodowa. Pokazano nam syfon
Im życzenia szczęścia w nowych warun- od wody sodowej świeżo kupiony w jednym
kach życia. Nie wątpimy, że p. Majewski, ze sklepów na ulicy Mostowej, syfon tak
jako zdolny chemik, wytrawny znawca swej byl brudny w środku - że na sam Widok
specjalności, będzie miał szersze pole praodchodziła ochota napicia się wody, szkocy w Warszawie niż w ŁOWiczu i przyczy- da, że na etykiecie nie byto fabryki, z któni się do wzrostu zdobyczy naukowych rej owa woda pochodzila.
nadwislaI'lścim w zakresie chemji - i tego Mu z duszy
Zbieg. W tych dniach ukazal się
Mniedze rzeką Brdą, a 11l0rzem, co je całej życzymy.
I ZOWią gdaI'lscilll,
Os ubiste. Lekarz Powiatu dr. Chmie- W Lyszkowicach b. robotnik tejże cukrowZawde żesme bele wierni katolicci
liI'lski otrzyl11 al urlop na wyjazd za grani- ni, Urbaniak, który przed kilku laty zabra[wierze, cę na sześć tygodni; przez czas jego nie- ny na wóz, zabil 2 kobiety i woźnicy poZa to ną1ll też mowe ojców Pąn Bóg obecności obOWiązki jego sprawować bę derżnąl gardło. Skazany na lat 15 cięż
nie odbierze, dzie lekarz szpitalny dr. Stanisławski. kich robót, zdołal umknąć z tamtąd. ZauMniemce, choć kle mają ostre, nigde Dr. Ch. uczestniczyć będzie w zjeździe ważywszy, że zostal poznany - powędro
..
nas n.ie zjedzą: lekarzy i przyrodników polskich w Kra- wał dalej.
O tym oni lU oddawna samnl do~rze kowie, który się odbędzie 17, 18, 19 i
Nowa kolej. Tor nowej kolei od dworWiedzą· 20 łipca.
_
ca Kaliskiego podąży po lewej stronie szoZle il1l jest, nawet ~ardzo źle,. ale s.ię. nie'
Szpital na szkołę. Po wojsku, jak sy Bielawskiej, przed Chruślinem przetnie
skar,zą, Je.no co w ktorym czło~le.ku sd Jest, Wiadomo, zostaly puste różne budynki, szosę i pójdzie przez wieś Mystków, nabą~z to. Jnt~lektual.nych, bądz flzyc.zny~h, między innymi dawny szpital wojskowy, stępnie przetnie Bzurę pod wsią Urzecze
solt~arnle nIOsą test1y,.bywykorzystac z nich wraz z komorą dezynfekcyjną (kosztującą i dojdzie do majątku Sobota, W-go Stoco Się da, by utrzymac s~oJ o~rębny, na~o- przeszło 1000 rubli) i różnemi niezbędnemi kowskiego - gdzie projektowaną jest stacja
d?~y charak~~r: .Tu kazdy Kaszub .~otow dla szpitala ubikacjami. Chodzą po mieś w odieglości pól Wiorsty od osady SoboplęC 1l1t1 prze)~c pieszo, .b~le ~lo~ swoi przy cie pogloski, jakoby szpital ten miał być ta. Następnie brzegiem Bzury kolej pójwyborach d~c rodakOWI I dZI~kl tem~ po- zal1lieniony na szkolę żeI'lską. Pogłoskom dzie w kierunku pOWiatu Kutnowskiego,
czuci~ oboWląz1.w ~zgl.ęden: OJcz~z~y I sp 0- tym Wierzyć się nie chce.
Słyszeliśmy przez majątek Orlów.
lecz~n.stwa, d~lękl tej soltdarn.osCl., przed- już, że z różnych oberż, austerji, browaPopis dzieci. Dziś t. j. w piątek 14 lipstawlclel~tw? IC~ W parlamencie nigdy nie rów powstawaly szpitale, ale żeby szpita,bylo w nlelmecklch rękach.
d. n.
le na szkoly zallli eniano, o tel1l pewnie ca, o godz. 5 po południu, w ochronie przy
Stamslawa SZ)'/Ilanows/m. jeszcze Ben-Akiba nie slyszal. Czy pro- ulicy Mostowej (dom WI. Cieszkowskiej)
jektodawcom takim zdaje się popryskanie odbędzie się popis dzieci, na który Zascian, podlóg i sufitów karbolem i subli- rząd Wspomagania Biednych, serdecznie
matem dostatecznym środkiem odkażenia? zaprasza swych członków i tych wszystCzy też Wierzą oni niezachwianie w for- kich, których dola dziatwy ubogiej żywo
malinową dezynfekcję?
Nauka bowiem obchodzi.
nie zna dotychczas pewnego środka odkaTopielec. W dniu 6 lipca r. b. wieZ powodu odjazdu państwa Majew- żania budynków. Pewne środki odkaża czorem po skoI'lczonej pracy dziennej, mu$kich.
Niedawno wyjechali z Łowicza jące, jak gorąca para pod wysokim ciśnie rarze ze wsi Duplic ,Małych, pracujący
.paI'lstwc Łuszczewscy, obecnie opuszcza- niem (w ten sposób urządzoną jest komo- w Strugienicach u p. SWiderskiego, poszli
ją miasto nasze paI'lstwo Ignacostwo Ma- ra dezynfekcyjna w omawianym szpitalu, użyć kąpieli w rzece przed upałem, nieojewscy.
Ubytek tak jednych jak drugich której nie pOWinno się niszczyć!), gotowa- podal młyna. J eden z nich, Jan BieliI'lski,
jest Wielką stratą; nie byto pracy spolecz- nie we wrzątku, nie nadają się do odka- widocznie odważniejszy-odplynął dalej na
nej, w której nie przyjmowaliby udziału, żania budynków. Nie pomoże tu nawet glębię, i utonąl- niezauważony przez konie byto celu dobrego, dla którego poża świeże tynkowanie. A przecież nie chcie- legów. Po pewnym dopiero czasie społowaliby trudu i pieniędzy, - zawsze chęt liby chyba projektodawcy narażać młode strzeżono jego nieobecność i ledWie po
ni do wspóldziałania w dobrym, zawsze latorośle, tak sktonne do wszelkich cho- dluższych dopiero poszukiwaniach zdołano
,ofiarni, gdy zachodzila tego potrzeba.
rób, zwłaszcza w okresie przeciążającej go odszukać - lecz wszelki ratunek okaPan Majewski położył zasługi, organi- pracy szkolnej, na jakiekolWiek, choćby zał się daremny. Nieboszczyk pozostaWił
zując przedstawienia amatorskie, mogące najmniejsze niebezpieczeI'lstwo.
Dla tego żonę·
zadowolić wymagania najwybredniejszego projekt ten uważać należy za poroniony,
Podziękowanie Gospodarze zabawy
Widza; jako organizator wieczorów teatral- a pogłoski te za nieprawdo podobne. Sły
rzemieślniczej, za pośrednictwem naszego
nych pracowal z zamilowaniem i prawdzi- chać także o projekcie sprzedaży wszyst- wą znajomością rzeczy. Dobierając sztu- kich budowli wojskowych dyrekcji kolei pisma składają serdeczne podziękowa
ki tadne, ksztalcil smak zebranych słucha warszawsko - wiedeI'lskiej.
Naturalnie, i nie J. O. Ks. JanUSZOWi RadziwilłoWi za ła
czów, a niejednej instytucji społecznej w tym wypadku z budynku szpitalne~o skawe udzielenie Arkadji na czas zabawy;
Pani PoznaI'lskiej ze SkiernieWic za ubraprzysporzył funduszu, o który tak bardzo nie miala by kolej wielkiej korzyści, chynie
lalki; Panom Bukowieckiemu, Golę
trudno W naszych warunkach.
ba gdyby chciała zeI'l utworzyć szpital kobiowskiemu,
Michalowi Wekstejnowi, AnWiemy, że i Rada pOWiatowa
Pani Majewska swą umiejętną, cichą, lejowy.
pełną
pOŚWięcenia
pracą
tak w bylej dobroczynności publicznej poczyni1a sta- toniemu Trawil1skiemu, Niebudakowi, Rie"Macierzy" jak i szkole fabryki chemicz- rania o te budynki, chcąc doI'l przenieść dlowi i Sztajnertowi za laskawe danie koni
nej zaslużyla się wielce ŁOWiCZOWi. Pra- ciasny szpital św. Tadeusza , a ten zamie- na przejazd do Arkadji, oraz panu A. TrawiI'lskiemu za bezinteresowne wypożycze
cę tę oceniły należycie dzieci ze szkoły, nić na przytulek dla umyslowo-chorych.
nie
drzewa na kioski.
prostym, pełnym wdzięczności sercem dzie- Takiemu projektowi przyklasnąć tylko 1110Wypadek na kolei. W dniu wczorajcięcym pokochaly panią Majewską tak jak żna. JakkolWiek jednak będzie , na jedno
na to zasluguje, znosząc swej szczerej przy- zgodzić się musimy, że szpital szpitalel1l szym o godz. 8m. 15 rano w chwili przejś
jaciólce kwiaty ze swoich ogródków, któ- winien pozostać; o zamianie zaś lIa szko- cia pociągu obwodowego oM 852 w stronę
Łowicza- Wied., został zabity gluchoniemy
re z Jej inicjatywy powstały. To przywią- lę nawet myśleć nie należy.
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Wojciech Krawczyk, malarz, lat 38, mieszkaniec wsi Sulimów gminy Dole.ck, powiatu Skierniewickiego, na przejeździe.M 108
Lekarz
wiorsta 75,5 na linji obwodowej.
kolejowy zastał już tylko strasznie poszarpane zwłoki.

+ Niezamiatanie trotuarów.

Dochodzą

nas zewsząd skargi, że trotuary na ulicy
Podrzecznej - jedynym miejscu przechadzek-tak są zanieczyszczone codziennie,
że przechodnie co chwila bywają naraża
ni na niszczenie i plamienie odzieży.

+

Halina 6, Hermenegilda 6, Weronika 4,
Eleonora 4, Felicja 4, Władzia, Brygida,
Urszula, Jadwiga, Kurdula, Dorota i Eugenja po 3, Agrypina, Irena, józefa, Wacła
wa, joanna, Paulina, Franusia, Stanisława,
i Katarzyna, po 2, Bronka, Agata, Serafina, Krystyna, Stefanja, Amełja, Alicja, Ewa,
Franciszka, Danuśka, Teresa, Michalina,
Sylwina, Małgorzatka, Genowefa, Florentyna, Cecylja, Helena, Pelagja, Kleopatra,
Bezimienna, Niechrzezona, Sulamita, Sylweta, Desdemona-po 1.
Około godziny 10 towarzystwo zaczęło
się rozjeżdżać syte wrażeń i zabawy.
Przyznać trzeba, że gospodynie i gospodarze z p. p. Józefem Komarem i Grodzkim
na czele, świetnie się WyWiązali z zadaniapamiętając o wszystkiem.
Osoby, które ustąpiły swych miejsc na
wozach, pozostały, oczekując na powrotne
konie-i za swą uprzejmość zostały sowicie
nagrodzone, gdyż deszcz ich porządnie wytrzepał, nie mniej jednak z zabawy były

Zabawa rzemieślnicza. W niedzielę
9 b. m. odbyła się W Arkadji zabawa rzemieślników łOWickich. Pogoda była niepewna, pomimo to już od południa zauważyłem podążających uczestników zabawy
własnymi ekWipażami, wozami, bryczkami
i pieszo. Na miejscu poustawiano ozdobne
kioski - za bufetami nadobne gospodynie,
że choćbyś nie chciał człowieku-to musiałeś wziąć tu ciastko, tam cukierek -jednym słowem, nastrój był bardzo sympatyczK. R.
ny i nigdy nie zdarzyło mi się widzieć ty- zadowołone.
le roześmianych twarzy. Gdy deszczyk
zaczął padać-uciekano ze śmiechem pod
najgęstsze drzewa - aby za chwilę rozwinąć się W barwny korowód w tańcu. OrkievVszystkim którzy okazali nam
stry straży ŁOWickiej i Bolimowskiej na
vvspółczucie w bolesnej chwili
przemiany grały.- Chłód widocznie pobudzał do tańca-bo zauważyłem tańczących
i raczyli przyjąć udział w odproz takim zapałem, aż zwracano uwagę, że
wadzeniu na wieczny spoczynek
tylko godzinę najwyżej można z jedną wizwłok nieodżałowanego
rować damą; a już bolimowiacy prym w tań
cu trzymali, jeżeli i do ognia tacy skorzyp.
to szczęśliwe miasto,-nie spali się nigdy!
Stosownie do zapowiedzi, odbyły się i wyjako to Szanownemu księdzu Że
ścigi i zabawy dzieci pod kierunkiem nielaznemu, księdzu Radziszewsldezmordowanego p. Klimaszewskiego- który
mu, a w szczególności I{siędzu
cudów dokazywał, aby milusińskim dać
Józefowi 1Jolakowf, proboszczowi
pełne zadowolenie. Atrakcją zabawy była
lalka, ileż to maleńkich serduszek zabiło
z Bielaw, jak również Sz. p. p. Sicnadzieją, aby odgadnąć jej imię. Niektóradzano\\'i, ICleniewsl<iemu i SClnre mówiły, że nie chcą nic, ani pałaców,
decldemu
składają z głębi zbolałe
ani złota - tylko tę jedną nieżywą lalkę!
go serca serdeczne podziękowania
one instynldem przeczuwały, że szczęście
ich skończyłoby się z chWilą, gdyby lalka
.30Ila, sYllowie, córl(i i zięć.

t

ś.

Rdolfa Rndersa

ożyła.

Pod wieczór otworzono kopertę z imieniem lalki. Pan Bzowski, spojrzał na wyjęty z koperty arkusik papieru-lecz głę
boki znawca psychologji tłumów-nic nie
rzekł, tylko spojrzał wokoło i napawał
się widokiem blyszczących oczu, rozchylonych ust kurczowo zaciśniętych dłoni i byla cisza tak wielka i ciężka-aż ktoś z boku jęknął: "a skróć że te męki-ty Neronie! Kaligulo! ty wampirze!" on jeszcze
raz objął tlum wzrokiem, wzniósł w górę
kartkę i krzyknął: "Edyta!" ze wszystkich
piersi wyrwał się jeden okrzyk starganych
marzeń, złamano nadzieję

tych

maleńkich

serduszek: u niektórych W oczkach błysnę
ły łezki.
O dziatki drogie! czemu nie mogłem wam oddać wszystkich lalek ŚWiata!
Nikt imienia nie odgadł-lalki nikt nie
otrzymał.

Postanowiono ją rozlosować i znowu
chwila oczel<iwania, aż na .N1!-60 padła wygrana-i uszczęśliwiony ojciec małych pociech, w tryumfie lalkę za brai do domu.
Następnie puszczano fajewerki. Miano także puścić balon, którego nie widziałem, chociaż jak zwykle przytomny p. Kltmaszewski - chcąc dOWieść, że program
w calości wypełnił-wszedł na chwilę w gę
sty klomb i wielkim głosem wołal "balon!"
lecz namiot stuletnich bialodrzewów zasło
nił nam widnokrąg-i nic prócz liści nie
dojrzeliśmy, jednak niektórzy uporczywie
tWierdzili, że puścił balon.
Dla własnej ciekawości poprosiłem o listę imion danych lalce i z niej dowiedziałem się jakich imion bylo najwięcej: mianowicie: Marji 39, Zofji 28, Kunegund 12,
Janin 11, Wand 11, Lalka 8, Andzia 6,
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MIASTA.

Drugą z kolei plagą trapiącą lowiczanjest brak odpOWiednich warunków hygienicznych W mieście.
Rozumiemy, że radykalnym środkiem dla
popraWienia stanu sanitarnego miasta by laby kanalizacja, a że takowej-dla wielu względów, mieć nie możemy, pozostają
nam Więc półśrodki-bądź co bądź zmniejszające zło choć w pewnej części.
Do pólśrodków takich należy zmiana
praktykującego się w Łowiczu zwyczaju
zlewania nieczystości W beczki umieszczone w podwórzach kamienic. Zwyczaj
vJ wysokim stopniu niehygieniczny.
Zawartość bOWiem beczek wylewana każde
go wieczoru do rynsztoków ulicznych,
wydziela w mieście przerażające odory.
Sądzę, że dla przechowywania podobnych .. skarbów są najodpoWiedniejszemi
na ten cel przeznaczone miejsca ustęp 0we--odpowiednio dezynfekowane.
Dalej położenie Łowicza na płaszczyź
nie prawie betspadkowej, pogarsza jeszcze stan zdrowotności miasta, bo jedynie
ulewne desz~ze mogą usuwać nagromadzone w rynsztokach nieczystości - zatruwające stale pOWietrze w czasie pogody.
Ponieważ dobroczynne deszcze nie codzień padają w LoWiczu,
należy Więc
rynsztoki codzien/lie W godzinach wieczorowych łub bardzo rannych zlewać rozczynem chlorku wapna- jak to się praktykuje po innych miastach.

Gdyby sposób podobnej dezynfekcjidla kosztów lub innych przyczyn, nie znalazl odpOWiedniego uznania, to może wygodniej byłoby oczyszczać miasto przez
coroczne zakupy odpowiedniej ilości trzo-dy chlewnej; trzoda ta bOWiem, puszczana
nocami na miasto dła żeru, spełniać by
rpogła rolę towarzystwa asenizacyjnego.
Srodek wprawdzie dotąd nigdzie nie wypróbowany ale możliwy*), choćby ze wzgłę
du na podwójną korzyść, jaką oddać może przez oczyszczanie miasta z gnijących
odpadków i nieczystości oraz zysk ze
sprzedaży tucznych okazów - potrzebny
dla powetowania kasie miejskiej zaprzepaszczonego funduszu na budowę laźni.
Wspomniawszy o łaźni, należy pr:ytoczić z,nane ogólnie zdanie, że o stopniu
CYWilizacji danego społeczeństwa świad
czy ilość zpotrzebowanego mydła i wody.
O mydle nie Wiem, ale ilość zużywanej
przez łowiczan woJy, stawia ich w jednym
rzędzie
nawet z takimi "hotentotami".
Przeciętny łOWiczanin, nie mający środków
na wyjazd do Warszawy łub innej miejscowości posiadającej kąpiele, przez szereg lO-ciu miesięcy ograniczać musi swe
ochędóstwo na myciu tylko rąk i twarzy
wodą rzeczną - przepełnioną w dodatku
zarazkami tyfoidalnemi.
Kwestji kąpieli miejskich na razie nie
umiem rozwiązać, - najlepiej ją chyba odłożyć do czasu ZWiększenia funduszów
miejskich drogę projektowanej wyżej spekułacji.
Należało

by jeszcze podnieść sprawę
braku miejsc spacerowych dla mieszkań
ców, ale niechcąc zbytnio nużyć czytelnika przewłeklą korespondencją, ograniczam
się jedynie na prośbie do Sz: OjcóW miasta, aby powagą swą wyjednali zmianę godzin W porządkowaniu miasta w dnie pojarmarczne i potargowe- -z przedpoludniowych, jak to ma miejsce obecnie, na godziny ranne.
Zamiatanie ulic w cza&ie najWiększego
ruchu w mieście - bez sluapiania ich wodą, nie wpływa także dodatnio na organizm ludzki, - a pamiętajcie Sz. OjCOWie
miasta o prawdzie tej:
"Mens san a in corpore sano" (zdrowa
dusza w zdrowem ciele).

Jeden z wielu.

Skrzynka do listów..
•

Szanowny Panie Redaktorze!
Artykuł

"jednego z wiełu", umieszczony W oN!! 6 "Łowiczanina" pozwolę sobie, jako dobrze oznajmiony ze sprawami
tutejszego miasta - cokolwiek dopełnić"
a mianowicie: projekt oświetlenia miasta
elektrycznością jest nie nowy, było ich _
parę.
Ostatnio przed jakiemiś lO-ciu laty, opracowano nawet przez firmę "Simen&
Halske", kosztorys oświetłenia na
i
sumę, jeżeli się nie mylę rb. 15 tys. Elektrownię projektowano urządzić w miejscowej łaźni kasy miejskiej, i tak skombinować parową maszynę, ażeby mogła obstugiwać jedną i drugą.
Sama instalacja
OŚWietlenia, jak Widzimy, była nie kosztowną, ale kosztowniejszem wydawało się
samo OŚWietlenie, które podług kosztorysu
obliczono na 4000 rub. z górą na rok.
Wspomniany projekt Magistrat usilnie
*) Środek podobny znanym już był w głębo
kiej starożytności. W naszych czasach psy i kormorany dotąd oczyszczają ulice Konstantynopola,
a większa część naszych osad, jak Sobota, Kiernozia, Osmolin, nawet przedmieście Łowicza, Bratkowice, z powodzeniem używają nierogacizny
do oczyszczania ulic. Jeden z członków naszej
redakcji stwierdził takiż sam fakt w Sulejowie
w dniu 10 lipca r. b.
(Przyp. Red.)
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chciał· przeprowadzić, lecz cała kwest ja kilku latach pobytu gdzieś w odległej Wiosrozbiła się o brak funduszów, i Rząd Gu- ce, nie otrzymując żadnego pokarmu dubernialny z tej wychodząc zasady, projekt chowego, poziom umysłowy nauczyciela
odrzuci!. Jeżeli zatem nanowo powstaje staje się równym poziomowi umysłowemu
projekt oświetlenia Łowicza elektrycznoś jego otoczenia; a czy taki nauczyciel ducią, radziłbym odgrzebać w
aktach Ma- żo może zro bić dla swej szkoły?
gistratu projekt, o którym wyżej wspomiCzęsto zarzucamy nauczycielom usunam, a przy zastosowaniu ulepszeń, jakie Wanie się od życia spotecznego, lecz ono
technika w ostatnich czasach zdobyła też często pociąga za sobą pewne wydatmoże mógłby się na co przydać.
ki, z którymi nasz nauczyciel musi się barZ poważaniem
dzo liczyć. Tak więc widzimy, że mateM. Galktewicz. rjalne uposażenie nauczyciela wielkie posiada znaczenie dla rozwoju oświaty w na-
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Dla księżaka pragnącego wstąpić na
politechnikę we LWOWie, zlożyli: P. K. rb. 1;
Pozostale ze skladki na wieniec od pra.cowników T -wa Łowickiegq rb. 2 k. 75;
Piotr Bogusz k. 50; Józef Scibior k. 50;
Edmund Schmidt rb. 1; Jakób Kakietek
z Osieka rb. l; Narcyzostwo Bukowscy rb. l; Stanislawa Szymanowska rb. 1;
Jan Czachowski z Boczek rb. 1; Antoni
Rybicki z Lasiecznik rb. l; Jan Horzelski rb. 1; L. Golębiowski rb. 1; Piotr Burzykowski k. 15; Hanka rb. 1.

KOR ESPONOENCJE.
Żychlin, w czcrwClt.
Cukrownie Dobrzelin i Walentynów
sprowadzily dwa plugi parowe dla wynajmowania takowych plantatorom, przez co ci
ostatni zyskają lIa czasie przy obróbce
pola i zaoszczędzą inwentarza tam-gdzie
glębsza potrzebna orka.
Z Dobrzelina do Walentynowa buduje
się kolejka.
Do budowy sprowadzono
wlościan wraz z wozami do wozenia ziemi
aż z Siedleckiej, Łomżyńskiej i Lubelskiej
gubernji, mÓWią , że robotnik tamtejszy jest
pracowitszy i tańszy; źle to mÓWi o naszych
włościanach , którzy muszą aż W Prusach
szukać zarobku, a wszakże i nietllcy placąc
lepiej-wymagają sumiennej roboty--u na s
zaś brak poczucia obOWiązku, robotnik
nasz gdy nie pilnowany, robi byle czas
zeszedl, a warunki stawia wyso,kie.
Przystąpiono qo reperacji zupelnie zrujnowanej drogi z Zychlina do Pniewa. Takiż sam bruk a raczej jego ślady są w catym Żychlinie. Na ulicy Budzyńskiej z powodu zamierzonego przyjazdu Gubernatora rozpoczęto naprawę bruku, lecz ponieważ przyjazd do skutku nie doszedł, roboty
_zaniechano.
Obserwator.

W jakich warunkach pracuje
nasz nauczyciel wiejski.

7

W I C Z A N I N.

szym narodzie.
Nie mniej ważne znaczenie dla rozWOju oświaty posiada także odpOWiednie pomieszczenie dla szkoly.
Naturalnie, że
w szkole ciasnej, nizkiej, ciemnej i nie odpowiadającej ani hygienicznym, ani pedagogicznym względom, żaden nauczyciel
Powinnormalnie pracować nie może.
niśmy też więcej dbać o wzorowe urzą
dzenie budynków szkolnych, gdyż idzie tu
o zdrowie naszych dzieci i zdrowie nauczyciela, a czym chętniej wypełniać bę
dziemy konieczne potrzeby szkoły, tym
chętniej nauczyciel dla nas pracować bę
dzie. Cz ęsto właśnie wywołuje u nauczycieli zniechęcenie do pracy, takie niezaspokojenie koniecznych potrzeb. Wogóle
o utrzymaniu i niehygieniczności naszych
budynków szkolnych można napisać cale
tomy.
akoniec, jak dzieci nasze uczęszczają
do szkoły? Bardzo mało, nawet wyjątka
mi są tacy, którzy zacząwszy chodzić uczęszczają codziennie; Większość tacy,
co przynajmniej dwa dni w tygodniu opuszczają, a są nawet i tacy, co zaledWie dwa
razy na tydzień ukazują się W szkole.
Później się mÓWi, że chi opiec chodzi już
dWie zimy do szkoły i nic jeszcze nie umili.
Dobrze, lecz te dwie zimy, to zaledWie kilkanaście dni i to dorywkami przebytych
w szkole. Przy takich warunkach to najidealniejszy nauczyciel nic nie zrobi, chociażby z dzieckiem najzdolniejszym, a Więc
jeżeli naprawdę chcemy ażeby dzieci nasze coś się nauczyly, posyłajmy ich do
szkoły regularnie przez cały rok szkolny,
nie zostaWiajmy ich dla byle powodu W domu, a wtenczas dzieci nasze skorzystają
o wiele więcej i nie będziemy mieli moż
ności narzekać
na nauczycieli, którzy
Dlaw tym wypadku są najmniej winni.
tego też oświata u nas tak slabo się rozWija, że warunki pracy naszego nauczyciela nie są odpOWiednie: stwórzmy warunki odpOWiedniejsze, a rozwój OŚWiaty
W daleko szybszym tempie posunie się
naprzód!
KS2·ężak.

C:ydzień polifycZ'lY'
W fiusfrji ostatecznie liberalni Niemcy zyskali 28 mandatów: z 76 podnieśli

liczbę do 104, chrześcijańscy socjaliści
(antisemici) stracili 19 mandatów: zaDoko/iczenie.
miast 95, w parlamencie klerykałów bęBez wątpienia Więcej zrobi dla szko- dzie 76. Wybitnych zmian w innych stron•
ty nauczyciel jeżeli sam Więcej umie, dla- nictwach niema.
W galicji i 1].1 Slqzl(u (austrjackim)
tego każdy z nauczycieli Wiadomości otrzymane W seminarjum pOWinien uzupełniać ukończone wybory dały wynik następujący:
samoksztalceniem się. "Kto nie idzie na- czlonków Koła polskiego wybrano 73, soprzód, ten się cofa," glosi zasada peda- cjalistów polskich 7, dzikich po za kołem 2,
gogiczna, a ponieważ świat idzie naprzód RusinóW 26, ogólem 108. Skład Kola poli zmieniają się sposoby nauczania, a na- ski ego zmienil się na korzyść ludowców
wet i niektóre poglądy pedagogiczne, więc (zyskali 6 mandatów) i konserwatystów (zykażdy nauczyciel, chcąc dobrze prowa- skali 3 mandaty) i na niekorzyść demokradzić swoją szkolę, musi koniecznie czytać tów narodowych (stracili 6 mandatów), tak,
książki i gazety, traktujące przedmiot je- że przedstaWiać się będzie w następujący
go pracy.
Nasz nauczyciel przy dzisiej- sposób: ludowców 25, konserwatystów 19,
szym polożeniu materjalnym nie ma moż- demokratów polskich 13, demokratów naności sprowadzania gazet i książek, któ- rodowych (wszechpolaków) 10, centrum 2,
re kosztują nieraz bardzo drogo; to też po. posłów szląskich 2, bezpartyjnych 2, ogó-

łem 73.
Zmiany te ŚWiadczą o pewnej
ewolucj i spoleczeństwa polskiego. Dotkliwe osłabienie narodowej demokracji, która,
zdawalo się, miała zagarnąć stanowcze panowanie, wykazało, że wszech polacy stracili popularność, że kraj nie chce tej wyzywającej i podniecającej polityki szowinizmu, która ani polskOŚCi nie przynosi pożytku, ani do rozwoju harmonji spolecznej
się nie przyczynia.
Również znamiennym
jest upadek posłów sjonistycznych, tych
żydowskich szowinistów. Znaczne zastępy
ludności żydowskiej popierały politykę demokratyczną, wykazując tym dążności asymilacyjne. Tak więc szowinizm zarówno
polski, jak i żydowski doznal klęski. Wzrosła natomiast liczba socjalistów; wreszcie
nowa grupa młodziutka radykalnych postę
powcó.w zdobyła dwa mandaty dla Lisiewicza i Sliwińskiego (zaliczonych do demokratów).
W spraWie }Yfarol(l(a toczą się rokowaTę
nia pomiędzy Niemcami a Francją.
ostatnią .popiera Anglja, a po części także
Rosja. Zywioły konserwatywne w Niemczech radzą rządowi nie ustępować i grożą
Francji wojną. We Francji zaś biuro socjalistyczne oglosilo protest przeciwko wojnie
z powodu Marokka.
W }>orfugalji ruch przeciw-republikań
ski przybiera groźne rozmiary.
C:urcja postanOWiła zgodzić się na żą
dania Albańczyków co do odbywania powinności wojskowej w kraju, swobodnego
noszenia broni, zwolnienia od podatków,
swobody nauczania w języku miejscowym
z zastosowaniem alfabetu lacińskiego, budowy szkól i dróg, oraz pomocy dla biednych; odrzucila zaś reformy administracyjne.
Czarnogóra, sympatyzując z powstańcami, postanOWiła mobilizować swe
wojska, lecz na sl{utek interwencji mocarstw, mobilizację odroczyła.
W jJułgarji podczas dyskusji nad projektem reWizji konstytucji, agrarjusze i radykalni demokraci protestowali przeciwko
niekonstytucyjnemu przyjęciu przez Ferdynanda, tytulu Cara.

Wiadomości

rolnicze.

Z Towarzystwa . Rolniczego

Łowickiego.

7 b. m. odbyło się posiedzenie Rady. Utworzono sekcję Pola dOŚWiadczalnego w
Myslakowie; w skład Zarządu weszli ks.
kanonik Niemira, pp. Kakietek, Mateusz
Kaźmierski, St. Wilkoszewski i F. Trawiń
ski. Rozpatrzono sprawę ogólno krajowego konkursu drobnych gospodarstw, ogloszonego przez wydziat kółek rolniczych
Centralnego Tow. Roln. ma on skladać się
z szeregu konkursóW wykonanych przez
okręgowe towarzystwa rolnicze w ciągu
1911 i 1912 r. z terrninem do lNII 1912 r.
Towarzystwo rolno ŁOWickie przez swoją
Radę postanowiło wziąć w nim udział,
naznaczając trzy nagrody wartości 75 rb.,
50 rb. i 25 rb. w przedmiotach, ewentualnie
z zamianą na gotówkę. Ponieważ nagrody
mają być ze środków miejscowych ·towarzystw, a nasze nie rozporządza na razie
gotówką, postanowiono ją zebrać drogą
składek, zaraz też pp. Twarowski, St. WiIkoszewski i ks. Zaleski ofiarowali na
ten cel po 25 rb. tak, że jest nadzieja, iż
potrzebna suma wkrótce się znajdzie.
Szczegóły konkursu podam w następ
nym numerze, teraz tylko zaznaczę, że do
niego mogą stawać wszystkie drobne gospodarstwa bez wyjątku. Materjał, który da
konlwrs, zbierze Centr. Tow. Roln. dla
orjentowania się w rozporządzeniu funduszami, skierowując je czy na podniesienie
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hodowli, czy też uprawy roli, stosownie do niest?sowne obchodzenie się z kupującymi: I
POWZięta odpowiednia rezolucja, zalagodzizebranych wiadomości.
Na porz~dk.u .dziennym wyłonila się la sprawę, o której szczegółowe sprawozdaE. D.
sprawa podmesiema ogrodownictwa u nas. nie damy w następnym numerze.
-)( - Z ~od.zi. Sąd okręgowy wojenny,
P . F. T.rawiński zaznaczył, że Towarzystwo
Cykorja. Po bardzo dlugim okresie le- po rozwazeniu. spr~wy bandytów, należą
ogrodmcz~, Wars~awskie
rozporządza
targicznym, miasto nasze zaczęło siet po- cych do oslawiOneJ bandy Dlużewskieoo
ogro.mny1r:i srodlwm.i, tymczasem do tej pubudzić. Niedawno puszczono w ruch skazal: Franciszka Placha na karę " .. tie~ci
woli
ry niC a mc dla kraju nie robiło i oto teraz
przędzalnię lnu p. Franciszka Balcera przez pOWieszenie, a Jana Szpakiewicza
~~dzi się z długotrwalej drzemki. Otrzymalism.y sta~tąd odezwę, w której Tow. ogrod. obe~nie pobudowano na Kurabce dużą, b~ na pozbaWienie praw i 12 lat ciężkich
12-pie~ową suszarnię cykorji, która będzie robót.
gło~i: maj~c n~ cel~ podniesienie ogrodow
st~me w s~zonie jesiennym wysuszyć kowmctw~, Jako Jednej z gałęzi, która może rzem cykor~jnych z ~.OO morgowej plantacji.
-~- ~rzę.sien.ie zi~mi. W dniu 9 lipca
wpłynąc na podniesienie się ekonomiczne
Suszarnia cykorJl ma bardzo doniosłe trzęSienie Ziemi na Vv ęgrzech zrządziło nienaszego kraju, ustanawia kilku instruktorów zna~zenie .dla ?kolicznych rolników, gdyż powetowane straty i spustoszenia. W liczogrodownictwa dla gospodarstw włościań da im moznośc wyciągnąć z ziemi możli- nych miejs~owo.ściach domy się zawality
skich, wobec tego, że liczba ich stale wzras- wie .najw,)/ższy dochód. Mamy przykład lub stały SIę mezdolne do zamieszkania.
ta przy jednoczesnem zmniejszaniu się z K~Jaw. i Płockiego-gdzie plantacje cy- NajWięcej uci~rpialy miejscowości Nagy\Vłasności dworskiej.
k?ryjne ju,ż od dziesiątków lat tak się roz- koro~, Izelad . i . Keskemet, w tej ostatniej
. Zadanie ins~ruktora, według odezwy, bę :-V ęły, ~a)ąc roln!kom świetne rezultat y- pr~wi ~ wszystkie d01l1y ucierp i ały.
Całe
dZie: "nauczame praktyczne i teoretyczne ze1l1.z kazdym rokiem coraz Większe obej- dZiell11c~ trzeba było zamknąć, bo grożą
ogrodownictwa, dawanie porad, ułatwianie mUją obszary.
zaw~lemem. Mury pałacu gminy luterańnabycia i zbytu produktów, dostarczanie da- · DI,a Wia?o.m.ości rolników podajemy skiej spadly na dom dr. Lengiera, którego
nych mog.ących służyć do statystyki, i w ogó- mektore wazmejsze szczeCió/y o upraWie w;az z zoną W stanie ciężkim z pod gru!e wszelkie prace mające związek z rozWo- korzeni cykoryjnych.
<>
~ow wydobyto. Dużo osób przez spadaJem ogrodownictwa."
Placa instruktora · Ziel1}ia pod cyko;ję pOWinna być gl i- Jące kan:ienie jest pokaleczonych, mnówynosić będzie 800 do 1000 rb. rocznie masta, dowata, w ogole dobra i należycie ~tw~ kobiet dostało pomieszania zmystów
i ko.szta rozj~z,d,ów. Połowę tej sumy goto- znaw.o~ona.. Zo.ra.ć należy ją na jesieni i umieszczone zostaly w szpi!alac~.
miejwe Jest pomesc Towarzystwo Ogrodnicze mozhwie najgłębiej i w ostrej skibie zosta- scowości Marja. H~gytany zaWalił Się dom
drugą n:usiałoby wnieść nasze Towarzyst~ Wić, do .Wi.os~y, następnie Wiosną zbrono- i ~ogrze~al wl.asci~lela wraz ~ miesz~ańca
wo rolnicze. Odezwa w końcu nadmienia: wac, a jezeh to możliwe drugi raz zorać mi. PO.hCJa i WOjsko chodZi po ulicach,
"Z~rząd !ow. Ogr. Warsz. zastrzega sobie i zbronować, aby ją należycie spulchnić wszystkie budowle wstrzymano i cały ruch
ogolny l{1erunek nad dzialalnością instruk- i przygotować w radliny do siewu.
h~ndlowy ustal. Mieszkańcy obozują na
tor~, pozostawiając subsydjującym OrganiCykorję należy siać w końcu kWietnia u.ltcach.
Przy pierwszem wstrząśnieniu
z~CJ?rn Rolniczym swobodę w rozporządza lub po~zątł{U maja, zależnie od pogody wio- firmament przybrał barwę purpurową·
mu 111struktorem w granicach zakreślonej
sennej. 5 funtów nasienia wystarcza na
działalności.

Przegląd

tygodniowy.

VI

Rada Lowickiego Tow. Roln. uznala doniosł~ść po~obnego urządzenia i przytoczono kil.ka. bijących przykladów strat, jakie
ponosi Się przy obecnym stanie sprawy.
Pp. F. Trawillski i Kakietek, jako posiadacz.e ,większych ogrodów, wyrazili chęć
przYJęc13 udzialu w opIacie instruktora któ~yby natomiast lustrowal kilka razy do 'roku
Ich. og~ody. Już ~~ suma pokryłaby w znaczneJ mierze częsc przypadającą na nasze
T.ow. roln. na utrzymanie powyższego urzęd
mka.
~adto p ... F. Trawiński rzucil projekt
ut~orzema staCji ogrodniczej doświadczal
neJ, na co nawet wspanialomyślnie ofiarowywał. odpo,wi~dnie miejsce.
Mielibyśmy
w takim raZie 1l1struktora ogrodniczeCio na
miejscu, z malym stosunkowo nakl~dem
~ienię~nym, mając nadzieję, że Rząd udzieIIlby niezwłocznie odpowiedniej zapomogi.
Pan F. Trawiński zostal wydełegowany
przez Radę naszego Tow. roln. do Towarzys~:va ogrodniczego, aby tę sprawę załatwi c na "gorąco."
. Grono gospodarzy, zasiadających w RadZie, wyraziło w końcu zebrania zdanie iż
~nstytu~ja pola dOŚWiadczalnego przynio'sła
1m W c~ągu dwu lat malo albo i prąwie nic,
czego i n.adal .spodzieWają się; rzucili Więc
propozycJę skierowania pieniedzy w inną
stronę. Rzecz jednak nie lI1~gła podledz
ro~str~ąsaniu: pieniądze na stację Rolniczą
dają .nie czlonkowie ŁO\Nickiego Tow. roln.,
a ZWiązek cukrowni, jest to raczej instytucja
te~oż ZWi.~z~u, tylko Towarzystwo korzysta
z 1l1strukc)1 kierownika pola dOŚWiadczalne
go, .za~dzięczając zapoJllodze rządowej
specJal111e .na ten ~el .również wyznaczonej.
~pra~a meuczynienia zadość wszystkim
ządanlOn: gospodarzy założenia u nich poletek ??sWiadczalnych, zostala wyjaśnioną
zbyt poz~1ym, b? 4 kWietnia, przyjazdem no:veg? ~ier?WI:ika pola dOŚWiadczalnego
J za},ęc.lU S}ę Jego wylącznie urządzeniem
stacJi; Jakrownież brakiem specjałnych fun~u.s~ow na ten cel. Co szczególowiej wyJasnię w następnych numerach.
. W kOI1cU, ci sami gospodarze podnieśli
ltczne skargi, jakie do nich napływają, na
Redaktor i wydawca Karol Rybacki.

zboża w
pełną morgę·
~~jglówniejszą rzeczą przy uprawie cyPłacono
Ządano
k?~Ji. jest staranne pielenie, i czym częś
Na targu . Witkowskiego
od
do
d d
Ciej I dokladniej będzie pielona, tym lepd. 12 iJpca 1911 r.
R
o
o
sze wyda plony. Cykorję można także prze- Pszenica (korzec 242 t.)
'-:I ~~ ~I~ ~I~ R. k.
flan.cow'y~ać,. lecz czynić to należy nadzwy"
~adliwa . . . . _ _ _ 1_
czaJ UlTI1ejętnie-a by nie uszkodzić Iwrzenia. "
bIała . . . . . 665 675 -- - - wyborowa .. 6 75 . 85
· ~kopyw~nie cykorji najlepiej uskutecz- . "

Ceny

Warszawie.

l

I

~i.ac

przy pieleniu, a im częściej okolo rosl.my gr~cką ziemię się wzruszy, tem sowic~eJ t? Si~ wynagrodzi, gdyż takie spulchniame Ziemi okolo korzenia, bardzo korzystnie oddziaływa na jego wzrost.
Sprzęt cykorji rozpoczynać można wtedy, .gdy. jej dol~e.liście zaczynają żółknąć,
n:ozn~ i wcześ~ieJ rozpocząć kopanie, pon~ewaz suszarniOm na Większej dojrzałoś
CI korzenia. nie :Wiele zależy, korzeń jednak zupełnie dOjrzały korzystniejszym jest
?Ia plantatora. Wykopywać cykorję nalez~ we. wrześniu i w październiku - odpowiedmo do ~mowy. ~ ~uszarnią·
Cykorję
n~lez~ kopac w moz1iwie pogodnym czasie,
a~Do.w.l~m to znacznie ułatwia wydobywame Jej i oczyszczanie; po oczyszczeniu korzenia, nale.ży obci~~ zielsko wraz z górną koroną i odstawic do suszarni.
Wydajność plonu zależy od wlasności
gruntu, umiejętnej uprawy, jak również od
starannego doglądania i pielenia w czasie
wzrostu korzenia. Przy sprzyjających wa runkach można osiągnąć znakomite rezult~ty . . W kraju naszym 200 korcy z morgi
nie Jest rzadkością, przeciętnie zaś liczyć
można 100 do 150 korcy po rb. 1 k. 25.
Liście cykoryjne można używać na paszę dla bydła, lecz należy je mieszać z sianem i koniczyną, ponieważ sam liść posia?a p~wną gorycz. Liście należy odcinać
)edyme p.o wykopaniu, odcięte przedtym,
~vstrzymu)ą wzrost korzenia i zmniejszają
jego wagę.
Pragnących bliżej się zaznajomić ze
szczegół~mi upra~y cykorji, odsylamy do
broszurki wydanej nakladem księgarni H.
Neum~na .w Wloclawku p. t. "Praktyczne
ws~azo\Vki uprawy cykorji" którą nabywać
mozna po k. 50 w każdej księgarni.

Zyto (korzec 232 t.)
"
wadliwe . . .
"
średnie . . . .
"
~yboro:",e ..
"
lttewsk!e . ..
Jęczmień 2-rzęd. (k. 200 t.) .
Jęc~mi~ń 4-~zęd. (k iWO f.) .
Ow!es 3rednl (korzec 160 t.) .
o.wles. w):'borowy . . . . . .
ZIem makI (korce . . . . . . .
Łubin zółty . . . . . . . . . .
~lano (pud) . . . . . . . . • .
oma (pUd) . . . . . . . . . .
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spadku

po Antonim Szczepańskim u pisarza Hipotecznego m. Łowicza nastąpi dnia 16
Sierpnia 1911 r., o czem interesujące osoby zawiadamiam.
5-1

€!7]ilja

DHOBNE

S? c? epańska

OGŁOoZENIA.

Bibl.iotec~ka w ładnej i mocnej oprawie do
sp:zedama za 1 / 4 wa:tości.
Wyprzedaz nowych
ks!ązek po ce.nach zmzonych. Wiadomość na stacyJ u sprzedającego gazety.
1-1

. Chł0I,lCów. d~ nauki rzeźbienia, malowama, toczenia przyjmIe Zakład Starzyńskiego (Zduń
ska dom Weksztejna) .
5-1
Do sprzedania motor ropowy 12-to
konny w dobrym stanie, lov.icz Koński-Targ dom
pana_ Polkowskiego. Stróz wskaze.
3-1
Do wynaj~cia l:0kale, w oddzielnych buz 5 pokoi przedpokoju
pokOi przedpokoju i kuchm na Konsklm Targu w domu E.Nowakowskiego.
dynka~~ skła.dające SIę
kuc~m I pl~nl.cy oraz 3

ku
K:

Pr~~mowy we~elne i pogrzebowe dla uzytwłoscJa!1 cena kop . .bO. Skład główny w księgarni
RybackIego w ŁOWICZU, w Warszawie \V ksiegar-

m l. Sikol skiej i Szcżepańskiego.

Druk K. Rybackiego w

•
Łowiczu.

