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f Pt'ątek Jana Apost. i Ewang.
Sobota Młodzianków M. m.
Niedziela Tomasza B., Kantuar. M.
Poniedziałek Eugeniusza B. W.
Wtorek Sylwestra.
Sroda Obrzez. Pańskie. Nowy Rok 1913.
Czwartek Makarego Op. Martynina B.
*) Św. Jan Ewangielista, był ull'hionym uczniem Chrystusa, synem Zebedeusza a bratem Jakóba większego, Apostoła. Zyjąc w czystości, pomagał ojcu i bratu w rybołóstwie. Był takze uczniem ś. Jana Chrzciciela, a kiedy ten wskazał na
Chrystusa jako obiecanego Mesjasza, uwierzył Jan
w Niego odrazu. Chrystus powołał go i uczynił
swym Apostołem wraz z Piotrem i bratem Jakóbem,
posiadał Jan szczególniejsze zaufanie Chrystusa
Pana. Był obecnym przy przemienieniu się Jego na
górze Tabor i przy wskrzeszeniu córki kSIęcia Jaira, Podczas ostatniej wieczelzy spoczywał Jan
na piersiach Jezusa, był z nim w Ogrójcu i wytrwał przy nim do końca. Z krzyh wyrzekł do
niego Pan Jezus te pamiętne słowa: "Oto Matka
twoja!" oddając w jego osobie całą. ludzkość pod
opiekę Marji. Po zesłaniu Ducha Sw, opowiadał
Jan ewangelię w Judei i Małej Azji. W Efezie
załozył swą stolicę biskupią, tam tez napisał Czwartą Ewangelię· Symbolem jego jest orzeł bo wznosząc się na wyzyny Nieba, zaczyna Ewangelię od
Bóstwa (Jezusa Chrystusa. Za cesarza Domicjana
uwięziony · za wiarę, wrzucony był do kotła z
wrzącym olejem, z którego jednak wyszedł cało i
zdrowo, Cesarz skazał go na wygnanie na wyspę Patmos, gdzie napisał św, Jan księgi Objawienia i trzy listy do wiernych. Za cesarza Nerwy
(96 r.) pozwolono mu wrócić do Efezu, gdzie jeszcze 30 lat rządził i kierował wiernymi. Zawzię
cie poganie chcieli go się pozbyć i podali mu wino
zatrute. Święty przezegnał kielich, z którego wyszedł wąz jadowity. Na tę pamiątkę rozdzielają
kapłani w ten dzień po kościqłach wino poświęco
ne na moc leczniczą przewazme w chorobach gardła. ŚW, jan to jedyny Apostoł, który umarł śmier
cią naturalną, przezywszy przeszło 100 lat wieku,
wszyscy inni pomarli śmiercią męczeńską.
.
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Mimo wysokiej kultury, mimu bogato
nauk i sztuk pięknych, - ciemno, pusto i głucho było wśród pałaców,
śWiątyń i chat pogańskiego świata. Ub6stwiano siłę przed prawem W osobie strojnych W złoto, bisior i purpurę faraonów,
cezarów i wszelkiego rodzaju możnowladrozkWitłych

ców,-poniewierano, deptano czlowieczeństwo w osobie slabych, nędznych, tachmanem okrytych, nieszczęśliwych niewolników, znieważanych nieWiast, traconych
dziatek.
'
t
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S Z ł O t e dy wo lante
z us poó ans leóo
ŚWiata, szlo hen, hen ku ... słoI1cu, ku...
gWiazdom, kędy nieznano, lecz wyczuwano Pana. ZjaWiali się wprawdzie od czasu
dlO czasu reformatorowie społeczeI1stwa,
a. e : ci. szukając
raw~y, szu~a!i raczej
sl~ble, szukalt chwal}' I dostoJe~stw, zamiast przet? popychac sp~l~czens:w.o na
tory ~?b.r~ I ,~n?ty, spych~1t Je raczej ~o-.
raz, 1~lzeJ I ntzeJ W ?tchłan występ,ku ntedolt I ~ozpa~zy. WięC szło w?łante" ~z~o
błagante
nieustanne: bogOWie zeshjcle
światu ratunek!
Ale i W narodzie wybranym nielepiej
dziać się musiało W najdaWniejszych jego
czasach, skoro, upadając pod jarzmem
sromotnej niewoli, jakoby jednym gromkim
wołał jękiem:

"Uderzmy w głosy! zal podajmy niebu!
J ak struny poschły nam zyły,
A nasi bracia giną bez pogrzebu,
A wiatr im sypie mogiły,
A naszym synom kazą wznosić mury
Na trupach ojCów, co skonali z trudu.
Młoty w góry! głosy w góry!
Cudu! cudu! cudu!
(Ujejski) .
A i późnA ej jeszcze nie było widocznie
lepiej w tymże narodzie wybranym, skoro
wzrok swój i dłonie kierował ku niebu,
wołając błagalnie przez usta swoich proroków: SpZ1śćcz'e rosę niebiosa, niech sz'ę
otworzy ziemia, niech zrodzz' Zbawz'cz'ela".
I oto na schyłku cywilizacji starożytnej,
wśród ludzkości wyczerpanej próżnym wysiłkiem za ideałami, zmęczonej pogonią
za niedościgłym szczęściem, rozszarpanej
wątpliwościami, a spragnionej nadewszystko pokoju,-naraz poprzez pola rozkołysane zbożami, poprzez
kobierce łąk
lśniących miljonami kWietnych barw, poprzez śniegiem osrebrzone gór szczyty
i przez doliny rozgwarzone szumem pę
dzących potoków, - płyną jakoweś przesłodkie melodje... Płyną coraz wyraźniej
sze, coraz uroczystsze, coraz potężniejsze,
aż wybuchają w kOI1cU wielkim hymnem
podziWU, radości i wesela: "Chwała na wysokości Bogu, a na zierm' pokój ludziom dobrej wolt."

I oczy oczom, usta ustom tę radosną
mir, pokój, miłość idzie
ku ludziom!
"A raz mi ludzie jasną wieść przyni~śIi,
Ze wielkie idzie na świat zmiłowanie,
Ze spokój idzie po szumiącym łanie,
Mir niesie prorok pogodny-syn cieśli".
(Staff).
I dokąd jedna z tych wieści dojdzie,
d o kąd chnć jedno doleci echo, tam jednostki I r c,f 0 C] cale z wiekowej podnoszą
się martwoty, budzą się i do nowego
zmartwychwstają życia. Jakowaś radość,
jakowaś wiosna, jakoweś słoI1ce cudowne
zajaśniało nad skołataną ludzkością. Więc
cóż dziwnego, że oczy oczom i usta ustom
tę radosną wieszczą nowinę:
Wieszczą nowinę:

"Zjawił się prorok tej wielkiej miłości,
Której świat szuka, Idzie przez d9Iiny,

Idzie przez góry-tam-nad Jordan siny,
I błogosławiąc światu i ludzkości,
Odpuszcza wszystkie grzechy, gładzi winyA idą za Nim maluczcy i prości..."
(Zuławski).

On wszystkich do siebie przygarnia, nikogo nie odtrąca. Nikt nie moż.e się
oprzeć potędze Jego dobroci i miłosier
dzia. Idą za Nim zbrodniarze, których
społe.czeI1stwo się wyparlo, a On się ich
nie wypiera. Idą za Nim żebracy w lachmanach, których ludzie się brzydzą, a On
się niemi nie brzydzi. Idą za Nim chorzy
i nędzne wszetecznice, których świat uleczyć nie mógł, a On ich ulecza.
Idą za
Nim niewolnicy, którym kazano być zwierzętami, a On im każe być duszami nieśmiertelnemi.
Wszędy
wesele głosi!

wolność,

radość

"Niema juz bólu, ani zła, ni pychy!
Dzieją się pono niepojęte dziwy:
Nikt nie jest smutny ani nieszczęśliwy,
Nikt nie jest mały i nikt nie jest lichy,
Odkąd na wzgórza, na łąki na niwy,
Z dobrą nowiną zszedł On! jasny, cichy L."
Niema najmniejszego cierpienia, na
Widok którego nie wzruszyłoby się Jego
serce, a widoku lez znieść nie może!
Głodnych posila, smutnych pociesza, nieumiejętnych naucza, nieprzyjaciołom przebacza, grzesznikom odpuszcza, chorych
leczy, nawet umarłych powraca do życia ...
"Pono Mu boza jasność bije z czoła,
Pono linje, kędy stąpi, rosną,
Pono On smutnym niesie wieść radosną,
Pono umarli wstają, gdy zawoła,
I wszystko nową wkrąg zakwita wiosną :
On- błogosławi wszystkiemu dokoła!"
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Wszystkich, wszystkich bez wyjątku
wzywa do siebie, a zwłaszcza tych, od
których świat się odwraca, których lekceważy: PÓjdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie z,/esteścze obciążenz~ a Ja was ochlodZt('. Wszystl{ich do miłościwego serca
swojego przygarnia, Więc kto żyw śpieszy
doń:

"Kobiety za Nim idą, idą dzieciI stada za Nim biegną białorune,
A On je wiedzie z sobą w złotą łun~,
Co tam, jak uśmiech, na ' bł~kitach świeci
I tak ma serca w r~ku, jakby strunę,
Z której, gdy zechce, budzi pieśń, co lecL"

Nie czeka aż ludzie doń przyjdą, ale
sam idzie do ludzi i miesza się w tłumy.
A w obejściu taki prosty, taki łagodny.
Cały oddaje się na usługi ludziom i troska
się o zaspokojenie wszystkich ich potrzeb
tak duchowych, jak i materjalnych. Cala
przyroda jest Mu uległa, cała przyroda
skupia się, ucisza i słucha, gdy On mówić poczyna.
"Miłość

On niesie na światy, jak zorz~~
W imię miłości przebacza, pociesza, .
A kiedy mówi, to go słucha rzesza,
I wiatr Go słucha i szumiące morze,
Pasterz od stada, rolnik od lemiesza,A kędy wnijdzie, witają Go: Boze!
Bo On tam pono niebiosa otwiera,
Pokój i zycie daje wiekuiste;
A które serce przezegna -jest czyste.
A którą dusz.ę wezwie-nie umiera!..
Chrystus-Go zowią ...
O Chryste! O Chryste!"

(Zuławski).

l oto ten Chrystus, niosąc radość i
wesele, zakłada królestwo Boże na ziemi,
królestwo sprawi e dliwości, pokoju i miło
SCl. Sam staje na czele jako wzór przenajt udniejszy: " Uczcie się odemnie, żem
j est cichy i pokornego serca" . GdziekolWiek
to królestwo napm w d ę z a witało , tam też
zaraz zakwitał do brobyt, pokój, we sele,
postęp, uszlachetnienie gatunku, - gdzie
zaś ono upadło, tam jego miejsce zajmowało zwątpienie, noc, chaos i barbarzyń
stwo.

. ~ i dziś częstokroć wołamy: źle się mięci, W naszych sercach te iście Chry.
dZIeJe na tym świecie! Posiadamy różne stusowe słowa Krasińskiego.
dobra, a jednak nie jesteśmy zadowoleni.
"Ciałom wszystkim rozdać chleba,
Czemu? Brak nam dobra podstawowego,
Duszom wszystkim,-myśli z nieba.
dobra Ch~ystusowego: p~koiu. Nie ma;l1:y
Nic nie spychać nigdy w dół,
Lecz do coraz VVyzszych kół
go w kraJu, w spoleczenstwie, a co gorIść przez wszystkich podnoszenie.
sze, nie mamy go w duszach naszych.
Tak Bog czyni we wszechświecie,
A jednak pokój to dobro nad wszelkie
Bo cel światów-szlachetnienie".
dobro, to dar nad wszelkie dary, to WaruSzeroko otwórzmy ChrystusoWi drzwi
nek prawidłowego rozwoju, postępu i
naszych domów, naszych serc! Niechaj
szczęścia.
tam wróci, niechaj tam zamieszka, a z Nim
Ale pokój zWiastował nam Chrystus wróci to, czego tak bardzo pragniemy:
i nietylko nam go zwiastował, ale go nam pokój, szczęśliwość, miłość! I będzie:
" Chwała na wysokości Bogu, a na ziemt
dał w przenajcudniejszej
swej boskiej
idei chrześcijańskiej. Więc czemuż wo- pokój ludziom dobrej wolz'.
Ks. }n. C.
lamy, że żle się dzieje na świecie? Otóż
chciejmy się zgodzić na to, że przyczyna
złego leży w tym, że ideał chrześcijański
albo zatarl się wśród nas zupełnie, albo
zwyrodniał. jedni odwrócili się od Chrystusa, a drudzy pojmują Go mylnie. TraMały Jezus, Zbawca ŚWiata,
cąc Chrystusa, - utraciliśmy jego pokój.
Wasz rów [:; śnik, dziatki,
Jedyny ratunek, - to zwrot do Chrystusa,
Własną rączką codzielI zmiatał
zwrot do Jego Ewangelji. Zechciejmyodrodzić swoje życie, aby się stało prawdziPył z progu swej chatki.
wie chrześcijańskim: w duchu i prawdzie!
Zechciejmy odrodzić swoje obyczaje, aby
l ŚWiętemu JózefOWi,
się stały nieskalane,-swoją myśl, aby byStrudzonemu wielce,
ła jasna i czysta,-swoje serce, aby bylo
Własną rączką dopomagał
pełne miłości i wyrozumienia,-swoją poW pracy przy ciesielce.
bożność, aby pozbawiona czczej formalistyki, stała się prawdziwie życiem po BoA wam czyżby każda praca
żemu,
~yciem czynu,
życiem, któreby
ogarniało miłością ogół cały!
Nie zaskleMiała iść niesporo?
piajmy się jak ślimak w skorupie, a i dzieNa kolana padnij dziatwo,
ci nie chowajmy sposobem słoiczkowym,
Przed Jego pokorą!
pudełeczkowYI11, ale z Chrystusem idźmy
do ludzi, z ludźmi i dla ludzi! Idźmy do
Módl się szczerze i gorąco
pracy spolecznej z promieniejącą Wiarą
Do jezusa w niebie,
i nadzieją w lepszą dolę, z sercem gorą
By tę śWiętą chęć do pracy
cym, a okiem otwartym na wszystko, cokolWiek ludzkość uko chała, cokolwiek ją
Przelal także w ciebie!
obchodzi. Baczmy, baczmy pilnie, aby
żadna ludzka dola, żadna radość, a tymbardziej łza nie uszła naszej uwagi.
Wyryjmy sobie g.tęboko w naszej pa-

Pracuj dziatwo!

się zmienić

21)
JANUSZ

01

PE Ł KA.

młodzi... młodził
p

ow

I E S C.

- W chodzi się na tę wysokość powolnie
ale spada szybko! Wy młodzi, wchodzicie nań z radością, szczęśliWi pełni nadziei-ja staczam się z nieg~ z pełnym
rozczarowaniem w duszy - i staj ę u wrót
śmierci.

Brunon Dłuski
z poobiedniej przechadzki. Z jednej strony siebie miał sy·
nowca Wacława, z drugiej siostrę tegoż
Janinę Dłuską.
,
Dziewczę bylo
urodziwe, nie samą
ur,odą młodości! ~Ie i naturalnych wdzię
kow, danych Jej szczodrobliwie przez
Temi

rozmowę,

słowy

kończył

wracając

Opatrzność.
Brat z siostrą stanowili jedność pod
wzgl,~d.em powabów pOWierzchownych, lecz
ustroJ. Ich iS,tot pod względem duchowym,
był meco rożny.
Hart duszy, Wzniosłość serca i stałość
charakteru niewzruszona, była udziałem
siostry. Gdy tymczasem Wacław, posiadał coś chWiejnego w swej naturze a
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na lepsze, dopiero przez za·
hartowanie w ogniu przeciwności życia.
Pan Brun o n, musiał być nielada psychologiem, skoro po tygodniowym pobycie w Pełkowicach, zb a dał wybornie charaktery młodych kuzynów.
Co do pani Anny, matki obojga, tę
także poznal dobrze. Bratowa jego, niegdyś piękność na okolicę, jedynaczka,
a do tego bardzo posażna, psutą byla najpierw przez rodzicóW, następnie przez
całe otoczenie towarzyskie, wreszcie przez
męża, który kochał ją niezmiernie i nigdy
najdrobniejszej wady w niej nie dopatrzy!.
Był to optymizm wprost z serca plynący,
plotaniczny od początku do końca.
. Dziś, zaledw.ie 50-letnia, była już nad
WIek postarzałą.
Kochała dzieci, zwlaszcza syna, ale i ta miłość macierzyńska
miała swe odrębne cechy, pewflego znu~
żenia, bez siły, bez energji.
Jal{im sposobem, wychowana obok tak
nikłego charakteru swej matki, mogła Janina Dluska wyrosnąć na prawdziwą bohfłterkę iście męzkiej siły duchowej - to
była zagadka, trudna do rOZWiązania.
Pani Anna delikatne miała nerwy, cisza i spokój jedynym były warunkiem jej
egzystencji. Sprawy majątkowe były jej
obcemi, a o domowych, czysto gospodar.
czych, nie miała nigdy POJ'ęcia.

To też z chWilą śmierci męża, pani
Anna stała się jakoby dziecko bez swej
uko.cha~ej piastunki.
Nie miał już kto
n?slć Ją na rękach, pochlebiać, psuć
pIeszczotą· Czuła na każdym kroku brak
tej opieki i bywały chWile, iż gniewała
się na męża, który mógł ją tak osierocić.
Wszystko to zbadał Brunon Dłuski
jako wyjątkowo szczęśliwyobserwator.
-- Gdyby nie łaska Stwórcy - szeptał
w myśli, przy takiej matce słabej duchowo
i cieleśnie, dzieci mogłyby wyroshąć na
parjasów społecznych.
Tem więcej oceniał i kochał Janinę
która rej Wiodła W domowem gospodar~
stwie z zaparciem i siłą, strofując nie·
jednokrotnie brata, za brak tej męzkiej
energji, jaką, będąc jeszcze podlotkiem
' widziała u ojca. To też pamięć jego czciła:
Pewnego dnia o godzinie południOWej,
właśnie gdy młodzi ze stryjem siedzieli
przy śniadaniu, stary sługa domowy, pelniący obOWiązki kamerdynera i marszałka .
dworu-wniósł na tacy list, marką poczto·
wą nie opatrzony.
-:-. Jakiś obc~, młody chłopak, przy·
ZWOICle wyglądający, przyniósł ten list i
czeka na odpOWiedź.
Wacław spojrzał na kopertę i zaraz
poznał pismo Gozdawy.
--Od Juljana - bardzo pilne! co to być
może.

Janina wrodziła się w ojca, który po
Na wzmiankę Gozdawy, panna janitla
chWiejność ta wypływała z nazbyt wygó- za obrębem domowego otoczenia - był spiekła maleńkiego raczka.
rowanego optymizmu, ze względu na spra- energicznym, pracowitym i człowiekiem
(d. c. n.)
wy tego ży.cia.
rzutnego umysłu. Wobec ukochanej mało
Ta anomalja charakterów, była już ż?nki, wszystko to gasło, stawal się bezwrodzoną; odnośnie do Wacława, mogła SIlnym, powolnym, maluczkim.
l
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Przeto Bóg zesłał na bałwochwalców
najWiększą karę, to jest niewolę.
l stała się połowa ludzi niewolnicą
drugiej połowy, chociaż wszySCy pochodzili od jednego Ojca. Bo wyrzekli się
wołały głośne dŻWięki
tego pochodzenia, i wymyślili sobie róż
nych oJCów; jeden rzekł, iż pochodzi od

Gloria in exeelsis Deo ...

Gloria, gloria . dzwonów.
Gloria in excelsis Deo, et in pax ho- ziemi, a drugi od morza, a inni od innych.
A gdy tak wojując, jedni drugich brali
minibus bonae voluntatis -śpiewały tony
w
niewolę, wpadli wszyscy razem W niespiżowe.
wolę Imperatora Rzymskiego.
Tony te przenikały serca maluczkich
Imperator Rzymski nazwał siebie Boi Wielkich, możnych władców świata i nę giem i ogłosił, że niema na świecie innedzarzy w podartych łachmanach.
go prawa tylko jego wola, co on pochwali,
to będzie nazywać się cnotą, a co on
Gloria, gloria ...
To nie smutne dźWięki ostatniej pieśni zgani, to będzie nazywać się zbrodnią·
I tak Imperator Rzymski nie miał ani
która ukochanym naszym towarzyszy na pod sobą, ani nad sobą nic takiego, coby
miejSCe snu wiecznego; to nie głos szanował.
trwogi, ani niepokoju. To pieśń ·radości
I ziemia cała stała się niewolnicą.
W on czas przyszedł na ziemię Syn
pełna, pieśń chwa!ę głosząca Stwórcy,
Boży, Jezus Chrystus, nauczając ludzi, iż
a ludziom pokój i pojednanie.
wszyscy są bracią rodzoną, dziećmi jePieśń leci daleko, niepowstrzymaniednego Boga. I że ten jest większy mię
pełnią swych dŹWięków wdziera się do dzy ludźmi, kto im służy i kto pOŚWięca
pysznych pałaców i skromnych Wiejskich siebie dla dobra ich. A im kto lepszy,
chat; do komnat, zdobnych w bronzy tym więcej poświęcić powinien. A Chryi makaty i do dusznych izb, gdzie nędza stus, będąc najlepszym, miał dla nich krew
pośWięcić męką najboleśniejszą.
z każdego wyziera kąta, gdzie, być może,
I rzekł nakoniec Chrystus: kto pójdzie
występek skalał już myśli, a może i serca za mną, zbąwion będzie, bo Ja jestem
Prawdą i Sprawiedliwością.
młodociane ...
Nieraz mówią Wam, że jesteście wpoBóg się rodzi... Pan nad Pany ... brzmj
śród narodów ucywilizowanych, i maciE' od
pieśń dalej - Bóg, który ukochał nas tanich uczyć się cywilizacji, ale Wiedzcie, że ci,
kim bezmiarem, taKim ogromem miłości, którzy Wam mówią o cywilizacji, sami
że umarł dla nas na krzyżu.
nie rozumieją, co mówią.
Ziemia drży, a w pOyJietrzu każdy atom
Wyraz cywilizacja znaczył obywatelstwo
od słowa łacińskiego civis, obywatel.
śpiewa łudziom hymn wielki, hymn - miObywatelem
zaś nazywano człowieka, któłość i pokój niosący.
ry poświęcał się za ojczyznę swą, jako
Miłość i pokój... A tam, jakby na urą
Scewola i Kurcjusz i Decjusz, a pośWię
gowisko, wróg szarpie nam mózg i serce, cenie się takie nazywano Obywatelstwem.
gwałt i przemoc biorąc śobie za hasło, Była to cn~ta pogańska, mniej doskonała
a tu u nas, na naszej polskiej ziemi, syn za- niżeli cnota chrzeŚCijańska, która każe
bija ojca, brat morduje brata... Zawiść poświęcić się nietylko za Ojczyznę swą,
ale za wszystkich ludzi; Wszakże byla
i fałsz, nienawiść i sobkowstwo berło cnotą·
dzierżą wszechwładnie ...
Ale potym, w bałwochwa1czem pomieA dzwony dŹWięczą tak jasno, tak pro- szaniu języków nazwano cywilizacją modne i wykWintne ubiory, smaczną kuchnię,
miennie: Głoria in excelsis Deo ...
wygodne
karczmy, piękne teatra i szeroA lud rozmodlony wtóruje z przeję
kie drogi. Toć nietylko chrześcijanin,
ciem: Gloria, gloria, gloria ...
ale poganin rzymski, gdyby powstał z groB. O.
bu i obaczył ludzi, których teraz nazywają
CyWilizowanymi, tedy obruszyłby się gnieKs. M. C.
wem i zapytałby, jakim prawem nazywają
siebie tytułem, który pochodzi od słowa
civis, obywatel.
ROC~NICl;.
Nie dziwujcie się więc tak bardzo narodom, które w dobrym bycie tyją, albo
ŚWięcąc pamiątkę Bożego Narodzenia, gospodarne i rządne są. Bo jezeli naród
nie możemy zapomnieć, że w wigilję tej dobrze mający się i dobrze pijący i jedzą
Wielkiej uroczystości t. j. 24 grudnia 1798 cy ma być najwięcej szanowany, ter. ujrzał światło dzienne najwyższy duchem dy szanujcie między sobą ludzi, którzy
Polak, jeden z najWiększych twórców i są najtuczniejsi i najzdrowsi. Owóż i zwię
gienjuszów śWiata, poeta i wódz, i Wieszcz, rzęta mają te przymioty; ale dla człowie
i człoWiek wedle serca Bożego, fidam ka to niedosyć.
A jeśli narody gospodarne mają być
)Vlicl(iewic%. On dumą i chwalą Polski,
a nawet śmiało można powiedzłeć: chwałą najdoskonalsze, tedy mrówki przewyższają
wszystkich gospodarnością; ale na czło
i dumą ludzkości!
Uczcijmy dziś Jego pamięć choć przez Wieka to niedosyć. A jeśli narody rząd
tę krótką wzmiankę i przez uważne przy- ne mają być do~konate, tedy kto lepiej
swojenie sobie choć kilku pereł z tej skar- rządzi się jak pszczoły? ale na człowieka
bnicy mądrości, którą Stwórca Wszech- to niedosyć. Albowiem cywilizacja prawmocny wzbogacił jego umysl. Oto one: dziwie godna człoWieka, musi być chrze"Na początku była wiara w jednego ścijańska.
Boga i była Wolność na świecie. I nie
było praw, tylko wola Boga, i nie było
panów i .liewolników '". ko patryarchowie
WIGILJĘ.
i dzieci ich.
Ale potem ludzie wyrzekli się Boga
Wieczór nadchodzil. Białe płatki śnie
jednego i naczynili sobie bałwanów, i kła
niali się im, i zabijali na ich cześć krwa- gu coraz rzadziej i rzadziej padały na ziewe ofiary, i wojowali za cześć swoich mię, coraz wolniej i wolniej. W małym
pokoiku p. Ireny było cicho. Na stole
bałwanów.

W

W

3

stalo małe drzewko, a na nim paliło się
kilka świeczek. Ona sama siedziała zadumana przy stołe, trzymając w ręku opła
tek. Powstała i podeszła ku oknu ...
Śnieg przestał już zupełnie padać.

gwiazdy

Złote

migotały

w górze.
Stanęła z opłatkiem i wpatrzona w niebo, zaczęła szeptać coś jakby prośbę ...
jakby modlitwę... Gorące łzy ciekły z jej
smutnych oczu ...
Wiecznie, wiecznie sama... Przełamała opłatek i spożyła go.
Patrzyła znów
na migocące w górze gWiazdy ...
W tym usłyszała śpiew... NaprzeciWko jej okna, w jakimś .mieszkaniu, stała
duża choinka, ubrana ŚWiecidełkami, pod
nią żłobek, a na sianku mały Jezus. Wokoło drzewka leżało mnóstwo zabawek.
Kilkoro dzieci, trzymając się za ręce, obchodzilo drzewko, śpiewając
kolędę.
Wesoło tam było i szczęśliwie.
Pani Irena podeszła do stołu i, spoży
wając skromną wigilję, wspomniała dawne
czasy. Przymyka oczy i WidZi się maleń
ką koło jasnej choinki, obstaWionej zabawkami... później dorastającą panienką przy
wigilji z matką-wdową ... , potym z mężem
i małą córeczką, która, siedząc na jej
kolanach, wyciąga rączęta ku drzewku ...
a wreszcie z konającym na suchoty mę
żem, wspominającym ciągle zmarłe maleństwo.
Panią Irenę chwyta płacz szalony, ból dziwny rozdziera jej serce ...
Otworzywszy oczy widzi znów swój mą
leńki pokoik, skromną wigilję, a na stole
choinkę z dogorywającemi świeczkami ...
Sama, sama ... Więc czyż całe życie ma
tak być?.. Dla kogóż ona żyje, pracuje?
jakie będzie jej jutro, któż ją do trumny
zloży, oczy zamknie?... Sama, sama do
śmierci...

Z okna naprzeciwko dochodzi ją śpiew
Wstaje i podchodzi blada do
fortepianu...
.
Słodkie dźWięki starej kolędy płyną
w ośnieżony świat...
"Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje
Ma granice Nieskończony,
Wzgardzony-okryty chwalą
Smiertełny-król nad wiekami,
A słowo Cialem się stało
I mieszkało między nami..."
Łzy gorące padają na klawisze ...
Przed oczyma znów stają drogie postacie ...
Olą. kogóż ona żyje? dla kogo pracuje?
gdy wszystko już minęło ...
kolędy.

Mrok otula ziemię. P. Irena powraca
z lekcji. Niedaleko domu pod murem
coś ciemnieje... "Może człOWiek?" Biedną naUCZyCielkę przejmuje dreszcz trwogi. Kto to?... Mija szybko miejsce, spoglądając ukradkiem; jest już \oło swej
bramy, lecz jakiś głos szepcze jej ciągle:
"wróć się, wróć".
ChWilę namysla się:
"taki mróz, je2:eli to człowiek, to zmarznie napewno." Powraca więc.
. W podartej sukience, praWie w lachmanach, zziębnięta, siedzi dziewczynka,
dziecko jeszcze.
Pani Irena pochyla się nad nią i mówi:
"Idź do domu dziecinko, bo zmarzniesz".
Dziecko patrzy szklanemi oczyma. Jak
ci na imię? pyta znów nauczycielka. Mała
nie odpOWiada, tylko patrzy apatycznie
przed siebie.
P. Irena już się Więcej nie namyśla,
bierze ją na ręce i niesie do swego mieszkania. Ogrzała, dala jeść i spać poło
żyła. Dlugo jeszcze w noc myślała nad
przeszłością i przyszłością dziecka. Ale
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teraz nie czas myśleć, jutro wypyta się
jej o wszystko.
O świcie pani Irena była już ubrana,
przygotowała śniadanie i czekała aż się
dziecko przebudzi. Niedługo mała podniosła się na sofcę, ze zdziwieniem patrząc dokoła.
Pani Irena ubrała ją, w co
mogła i przez ten czas wypytywała.
Dziecko było sierotą, przez jakiś czas
mieszkało u wuja - pijaka, który w końcu
wypędził je z domu.
Od tego czasu tułało się po ulicach o chłodzie i głodzie.
Była to jasna blondynka o ślicznych anielskiego wyrazu oczu i regularnych rysach
twarzy. Na imię jej Zosia. P. Irena, gdy
imię to usłyszała, zbladła i łzy jej stanęły
w oczach. Wpatrzywszy się W anielską
twarzyczkę Zosi, szukała podobieństwa do
swego dziecka.
Jej mała też była Zosią ...
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tak się Jej odwdzięczono, zapoo tej starej swej posiadłości, poWy- .
dobnie jak o Pomorzu bałtyckim.
dana na lup germanizacji, uległa jej w wyż
szych warstwach ludność księstwa całko
wicie, książęta Piastowieze, a za nimi
Oświęcim.
szlachta i mieszczaństwo zniemczyli się
Na granicy Galicji i Prus łeży miasto kompletnie, polskim pozostał tylko lud na
Oświęcim, dawna stolica Księstwa OŚWię roli i to zarÓWno część jego wierna Iwcimskie~o z czasów PiastóW. Dzisiaj je- śCiołoWi katolickiemu, jak i odłam, który
dyną pamiątką owej epoki jest wieża zam- za przykładem książąt przyjął protestanI}u, polożona na wzgórzu nad rzeką Sołą . tyzm. Ten lud właśnie polsko-protestanWieża ta jest własnością niemca, który cki, dzięki czytaniu starych biblji, zachoma obok restaurację i po wypiciu szklan- wa! w swej mowie dużo zwrotów właści
ki piwa pozwala wejść na szczyt-niezbyt wych staro - po.lszczyźnie, a dziś już wywysokiej zresztą Wieży, zkąd ma SIę ładny szłych z użycia. W ludzie zatym przeWidok na dolin~ Soły, doplywu Wisty chowała się polskość - mimo kilkowiekoi błękitniejące w oddali góry Beskidy.
wego oderwania tej ziemi od macierzy
Oświęcim-jako miasto pograniczne- i z ludu wyszli W połOWie XIX wieku najposiada znaczny ruch handlowy; jest on wybitni.ejsi d~iałac.le na polu odrodzenia
jednym z głównych punktów, którędy ro- narodowego Sląska-Pawel Stalmach i KaMiesiące szły.
Po małą nikt się nie botnicy galiCYJSCy udają się do Prus i rol Miarka, synami też tego ludu są dzizgłaszał.
Pani Irena postanowiła ją za- Ameryki, ztąd charakterystyczną cechą siejsi działacze, posłowie ks. Londzin i
trzymać u siebie.
Dni płynęły spokojnie. jego jest obfitość agen~ur rozmaitych biur pastor Michejda, oraz Wielu innych.
Dziecko prZyWiązało się prędko do swej pośrednictwa pracy i przedsiębiorstw okrę
Jako położone na granicy ziem polnowej opiekunki. Krzątając się, p. Irena towych, tudzież kantorów wymiany pie- skich z państwem niemieckim i króleObok jednych i drugich, jako stwem czeskim pOSiada księstwo Ciesłyszała szczebiotu bawiącej się dziew- niędzy.
czynki. Była szczęśliwa, bo to jej przy- siedlisk najWiększego wyzysku ludu nasze- szyńskie . charakter krainy kresowej, zago, przechodzi się z nader przykrym uczu- mi eszkalej przez ludność trzech narodopominało Zochnę.
ciem. Pierwsze ułatWiają mu bowiem wości, wśród których polska, podług spisu
sprzedaż swych sił w obce jarzmo, drugie przeprowadzonego stronnie, na naszą nie*
*
Była wigilja.
Koło choinki leżało kil- zaś, przy zmianie krwawo zapracowanego korzyść ma liczyć 225 tysięcy, gdy czeka zabawek. Na kolanach p. Ireny sie- grosza, krzywdzą go dotkliwie.
ska około 80, a niemiecka 50 tysięcy.
Najprzykrzejszym jednak jest widok W rzeCZYWistości ludności polskiej jest
działo dziecko, wpatrzone z zachwytem
samych obieżysasów na dworcu kolei, gdy Więcej, lecz jako mniej oświecona i uboż
w jarzące się drzewko.
po
opuszczeniu wagonów, pędzeni są jak sza, nie ona gospodarzem w kraju. NiemNa główkę małej stoczyło się łez kilka.
Pani Irena płakała. Lecz nie były to stado bezrozumne, dla załatwienia formal- cy i czesi zawładnęli ziemią, fabrykami
łzy smutku, tęsknoty, jak dawniej, lecz łzy ności granicznych, czy zajęcia miejsc W i kopalniami i on! są u władzy, polskim
radości i szczęścia. To dziecko jak pro- innych wagonach. Twarze zmęczone dłu zaś przeważnie jest rolnik i drobny robogą podróżą, w oczach lęk jakiś, przed tnik.
myk słońca oświeciło jej szare życie.
Przez długie stulecia przechowywała
Teraz ma dla kogo żyć, ma dla kogo gestem lub głosem konduktora, czy żan
pracować, wie kto ją do trumny złoży darma, nie szukającego zbyt doborowych się polskość w chatach wieśniaczych, łecz
słów dla wyrażenia swego niezadowolenia, w nowszych czasach, gdy warunki bytu
i oczy zamknie.
gdy ludzie ci nie rozumieją jego polece!'J. zmuszają ludność do opuszczania wsi ro]. A. L. z K.
Co się dopiero dziać musi z temi bieda- dzinnych i do szukania zarobków w ognikami w dalszej drodze, w portach Ham- skach przemysłowych, wzrosła zależność
burga lub Ameryki, skoro z ust przedsta- tej ludności od właścicieli fabryk i kopal(Miast zyczeń Noworocznych
w upominku).
Wiciela władzy nie usłyszą słowa zrozu- ni, a z nią niebezpieczeństwo wynarodomiałego.
wienia. Czesi, zarówno jak niemcy, droObieżysasi ci spraWiają istotnie wra- gą przymusu, obietnic, przynęt narzucają
żenie stada, w którym każdy trzyma się swój języl<, zmuszają robotnika do posygromady,
gdyż inaczej by" zginął. Dopra- łania dzieci do szkół swoich, w których
Cicho, cicho już,
wdy trzeba im zazdrościć, że nic zdają wychowują ich na wrogów Własnego naNie kwil tak żałośnie ...
sobie sprawy z ciężkiej swej doli i tmgi- rodu; czesi i niemcy, W której tylko gmiPatrz, promienie zórz
cznego położenia narodu, którego. jednych nie mają silę, rugują język polski ze szkół
synów wróg wypędza z siedzib odwiecz- i urzędów, prowadzą fałszywe spisy luIgrają radośnie.
nych, gdy inni niosą mu swe najlepsze dności i wybory. Lecz spuśćmy zasłonę
Na krysztale wód
siły fizyczne dla uprawy owych pól wy- na te smutne fakty, świadczące, że czesi,
właszczonych, a w kraju grozi głód i nę choć od ŚWięta mają na ustach piękne
Perłami się mienią,
dza, bo brak robotnika rolnego.
hasła braterstwa słOWian, w brutalności wyCudne w blaskach złud,
Na smętną nutę nastraja też ZWiedze- naradaWiania nieustępują niemcom i zoCzarem świat promienią.
nie cmentarza w Oświęcimie. Pod mia- baczmy jak lud cieszyński przeciwdziała
stem tym była stoczol+a bitwa w wojnie tym zakusom na polskość jego ducha.
Cicho, cicho już,
austrjacko-pruskiej 1886 r., na cmentarzu
Najskuteczniejszą bronią w takiej walUtul blade skroniemiejscowym znaleźli spoczynek polegli ce narodowo.ścioWej jest OŚWiata, ten naPatrz jak szkarłat róż
żołnierze obydwóch armji i pamięć ich ród zwycięży, który stanie wyżej pod
. uczczono przez postaWienie obok siebie względem oświaty, bo za nią idzie wzrost
Krwi roskoszą płonie ...
obelisków, zdobnych w herby państw wal- moralności i dobrobytu, bo przed nią jak
czących i napisy, . głąszące, że legli dla przed dobroczynnemi promieniami słońca
I choć srogi mróz
swego monarchy i ojczyzny. Na obydwóch giną ciemności zabobonów i przesądów,
Łez ciśnie przezroczeznajduje się dużo nazwisk polskich. Tru- pijaństwo, oraz wszystkie najgorsze instynPatrz jak smukłych brzóz
dno zaiste o Większą ironję losu! Wieleż kta duszy ludzkiej. Zrozumieli to działa
Złocą się warkocze.
takich bratnich mogU spotkać można po cze śląscy i na rozwój szkół i czytelnictwa
świecie ...
zwrócili główną uwagę. Istniejąca od 25
Cicho, cicho już,
lat Macierz Szkolna księstwa Cieszyńskie
Niechaj prysną żale;
go położyla Wiekopomne zasługi przez
Xsięsfwo fJieszyńsl(ie.
Niech tęczowych mórz
zakładanie ochronek, szkół elementarnych,
O mil dziesięć w kierunku zachodnim czytelni, potym seminarjum nauczycielSpowiną cię fale ...
od Krakowa, znajduje się staro - dawna skiego i gimnazjum w Cieszynie, gimnadzielnica polska! Piastowskie księstwo zjum realnego w Orłowej, kursów przeCóż, że szara noc
Cieszyńskie. Dziedzictwo potomków Mie- mystowych i burs dla młodzieży, aby tę
Kirem świat otuli czysława Starego, odpadło wraz z innemi żądną nauki wyższej, odciągnąć od podoW nowym dniu wre moc,
księstwami Śląskiemi w XIII wieku od bnych zakładów obcych.
Śnij Więc: luli, luli ...
Polski, która zajęta na wschodnich swych
Społeczeństwo miejscowe, złożone z
rubieżach
walkami
z
nawałą
turecką
i
tawłościan
małorolnych, robotników i garstki
H. z Wiktorzyna.
tarską "obroną chrześcijaństwa", za co inteligiencji (głównie duchowieństwa i na-

KOL. YSANRA.

z NIłSZYCH

KRESÓW.

później
mniała
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uczycieli), nie

Ł
byłoby

w stanie

utrzymać

tych zakładów, których koszt utrzymania
wynosił

w roku ubiegłym koron*) 375 tysię
Z pomocą prtychodzą tu inne dzielnice, które rozumieją, że księstwo Cieszyńskie jest szańcem obronnym przed
wrogą nawałą i gdyby ten szaniec padł,
fala uderzyć by mogla na Kraków. Z,rokiem każdym wzrasta ofiarność ludu Slą
ski ego na Macierz, instytucja ta stała się
najdroższym jego skarbem, na którego
cele łoży ciężko zapracowany grosz przy
każdej sposobności i z ofiarnością, budzą
cą podzIw innych zamożniejszych dzielnic
naszych. Na jednym z wieców Macierzy
we Lwowie, delegatka z Cieszyna zapewniała słuchaczy, że matki-ślązaczki odejmują
swym dzieciom
chleb od ust,
aby dać grosz na Macierz. Lud rolniczy
i robotniczy księstwa Cieszyńskiego łoży
na cele Macierzy takie sumy, że na ka·
żdego mieszkańca przypada przeciętnie
50 groszy na rok. Jest to podatek tak
znaczny, że gdyby podobna ofiarność na
cele oświatowe miała miejsce w innych
ziemiach naszych, zniknęliby u nas wkrótce ludzie nieumiejący czytać. Od tego
społeczeństwa kresowego uczyć się nam
zatym wytrwałości i ofiarności: nie daje
się tam datków na Macierz aby zbyć tylko,
na odczepne, ofiary płyną z serca; co Macierzy pamięta się przy każdej okazji.
Aby niebyć gołosłownym, przytoczę szereg składek podanych w sprawozdaniu
Macierzy za rok ubiegły: składka po wyborze O-ra Michejdy koron 62, na prymicjach ks, Juroszka kr. 26, na polowaniu
u J. HłaWiczki kI'. 18, w kręgielni P. Ozię
dziela kI'. 1, zebrane przez "sprawcę"
i "gazdę" na zakończenie dożynek kro 30,
na weselu J. Goćka kl'. 7, na weselu K.
Grzybka kro 10, na weselu K. Jasia lu. 42,
na weselu Ponikły kr. 26 i t. d. Różne
sumy tych składek ŚWiadczą, że są one
zbierane zarówno w kołach zamożniejszej,
jak i uboższej ludności.
Na rzecz Macierzy płyną. prócz pieniężnych i dary w naturze. S, p. Adam
Sikora ofiarował 5 morgów gruntu pod
Cieszynem na park do gier i zabaw, park
ten należało zabezpieczyć watem kilkaset
prętów długim od wyle\\ ów rzeki Olzy,
wykonać roboty niwelacyjne, Wznieść parkan i t. d. Pośpieszyii' chętni ludzie z pomocą, jedni składali datki pieniężne, drudzy potrzebny materjał, drzewka, krzewy,
inni wreszcie dali pracę rąk własnych.
Na zakończenie cisną się słowa zachę
ty, aby wycieczkowicze nasi nie omijali
księstwa Cieszyńskiego. Już sam Widok
z okien wagonu zniewala do ZWiedzenia
kraju, poznanie go zaś bliższe, źródeł
Wisły, która tu bierze początek i tego
dzielnego ludu pozostawia miłe wspomienia.
Miasta uległy tu pOWierzchownej germanizacji, jednak polskość poczyna W nich
wzrastać.
Do l~niejszych budynków w
Cieszynie należą: "Dom Polski" dwupię
trowy gmach położony w rynku, siedziba
Macierzy i innych instytucji polskich, gimnazjum polskie i budynek śzkół ludowych
polskich - jakiego nawet Warszawa niema. Bardzo przyjemne wrażenie na przy. byszu, który po wjeżdzie do miasta poczyna się rozglądać za oznakami polskości, spraWia na głównej ulicy Widok okazałego sklepu, z wielkiemi szybami wystawowemi. Jest to księgarnia polska, wymowny ŚWiadek" że gazeta i książka nie
jest dla ludu Sląskiego zbytkiem, lecz
chlebem powszednim.
Przestrzedz należy przybywających do
księstwa Cieszyńskiego, aby nie używali
zniemczonych nażW nadanych dawnym si ecy.

*) Korona odpowiada

wartości

40 kop.
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dzibom polskim. Do dzisiaj pamiętają
z jak ~iętą odprawą spotkał się
poeta Fr. Karpiński (twórca pieśni "Kiedy
ranne wstaja zorze"), gdy przed stu z górą
laty przejeżdżając przez księstwo C.ieszyń
skie do Wiednia na naukę, pytał Jak daleko do Odeberga, który po polsku zowie
się Bogurnin. Podobnież nie mogą darować Sienkiewiczowi, że w Potopie wspomina o Oderbergu miast o Bogurninie.
Slązacy,

1.

J(ro'li/(a l11 iejscowa.

+ Kradzieże na cmentarzu. Od pewnego czasu zdarzają się częste kradzieże
na cmentarzach naszych, a zwłaszcza na
Kolegjackim. W tych dniach niewykryci
złoczyńcy pozrywali dachy cynkowe z czterech grobów.
Operetka z Warszawy. Dziś w pią
tek polska trupa operetkowa Warszawskiego teatru "Dynasy" pod dyrekcją J. Oraca
da jedno tylko przedstawienie: "Piękny
sen" operetka falla i "Lizka i Frycek"
operetka Offenbacha. Następnie sceny
z operetek "Czar Walca", ,.Rozwódka",
Miłość Cygańska", "Hrabia Luxenburg"
"Cnotliwa Zuzanna" i inne, z udziałem pp.
Marji Sreniawa-Orac, b. artystki Lwowskiej operetki, Marji Marjewskiej, Sielskiej Tadeusza Pola, art. teatr. rząd.
War~z., Ant. Millera, W. Janoty, M. Pietruszyńskiego i innych. Częścią muzyczną
kieruje prof. Stanisław Nawrót. Początek
o godz. 8 1/ 4 wieczorem. Ponieważ Więk
szą część osób biorących udział w przedstawieniu, znamy już dawniej ze sceny,
zbytecznym przeto byłoby reklamować
przedstawienie, które samo za siebie mówi.

+

+

Skład

Apteczny. Właściciel składu
aptecznego przy ulicy Zduńskiej (dawniej
Horzelskiego) p. I. Garwacki, otwiera drudi skład apteczny na Nowym Rynku róg
~licy Bielawskiej, w domu Weinstokowej.

"na oko". Wobec powyższego, p. Gubernator poleCił odnośnym władzom by się
zajęły omówieniem na zebraniach gminnych i posiedzeniach magistrackich, spraw
zaprowadzenia wag publicznych na jarmarkach i główniejszych targOWiskach trzodą
chlewną·

+ Zdziezenie. Franciszek Maślarz, w
Zdunach, lat 76, zaWiadomił nas, iż w dniu
wczorajszym
pijani parobcy Wiejscy
o godzinie lO-ej wieczorem zaczęli kamieniami obrzucać jego chałupę-czyniąc
zaburzenie w całym domu. Czy Więc
młodzi gospodarscy synOWie w Zdunach
nie mogą znaleźć szlachetniejszej rozrywki?
+ Jasełka. Na rzecz Stowarzyszenia
Robotników Chrześcijańskich w Niedzielę
29 grudnia w lokalu tegoż Stowarzyszenia
odegrane będą Jasełka. Początek o godzinie 7-ej Wieczorem.
+ Pogadanka o chorobach zaraźliw ych.
Dr. Chmieliński w ubiegłą niedzielę miał
pogadankę w domu ludowym, przy natło
czonej sali, o chorobach zaraźliwych i
sposobach ich unikania. Przyznać trzeba,
że Dr. Ch. bardzo wdzięczny i pożyteczny
wybrał temat, wyjaśniając przytym jakiemi
chorobami i w jaki sposób zarazić się
można.
Proces powstawania mikrobów
i zarazków, walka z nimi W organizmie
ludzkim, wszystko to było jednocześnie
objaśnione na przezroczach, co znakomicie przyczyniło się do zainteresowania i
i zrozumienia przedmiotu. Podobne po·
gadanki byłyby bardzo celowe dla wło
ścian naszych, którzy w wypadkach chorób zaraźnych, z rezygnacją zakładają rę
ce i nie wzywają pomocy lekarskiej"gdyż i tak się stanie, co się ma stać".
Ohydne morderstwo. W d. 17 b. m.
na targ do Soch.aczewa przyjechało
kilku rzeźników z Zyrardowa. Zakupili
oni tyle trzody, że, nie mogąc zabrać jej
na swe furmanki, donajęli furmankę fajwela Rotsztejna, naładowali mu na wóz
świnie i wysIali naprzód. Około 5-ej po
południu Rotsztein minął cukrownię "Guzów" i jechał już do Wiskitek.
Wracający z Wiskitek z jarmarku
zbóje w liczbie 4 i 1 kobieta, pijani, napadli na Rotsztejna i sękatemi kijami
walili nieszczęśliwego tak długo po głOWie
aż ten2e stracił przytomność. Towarzyszka zbrodni, nieludzka kobieta, Widząc, że
R. się jeszcze rusza, zawolała: "dobijcież
go, bo on się jeszcze rusza!". I zbiry,
pastMiąc się nad dogorywającym, ostatnim uderzeniem pałki, rozbili mu czaszkę, aż mózg wyprysł i burtę obryzga!.
Nadjechali wkrótce rzeźnicy i ujrzeli stoją
cy na szosie Wóz z koniem, a w rowie
zamordowanego Rotsztejna. Dali znać policji w Wiskitkach. Strażnik udał się w
stronę kolonji Oryszewskiej i Widząc zdaleka, że człOWiek jakiś myje się W polu,
krzyknął, żeby stanął; gdy ten uciekał,
strażnik strzałami zmusił go do zatrzymania się. Znalazłszy u niego ślady krwi na
ręku i na kiju, aresztował go, a podlug jego
wskazówek i 3 pozostaiych i zbója-kobietę.

+

+ Zabawa Sylwestrowska. W wigilję
Nowego roku ŁOWickie Towarzystwo Śpie
wacze "Lutnia" urządza przedstawienie
amatorskie z udziałem artysty teatrów
Warszawskich p. Cybulskiego. Daną bę
dzie sensacyjna sztuka w 4 aktach Conau
Ooyle i Gillette, pod artystycznym kierunkiem p. Zielezińskiego p. t. "Szerlok Holmes". Sztuka ta cieszy się dużym powodzeniem na scenach teatrów warszawskich.
Po przedstawieniu odbędzie się zabawa
taneczna.
+ Zgubione przedmioty. Pozostawiono
w naszej redakcji dla zwrócenia wlaści
cielowI niklową papierośnicę, znalezioną
na ulicy w ŁoWiczu.
W księgarni naszej jakiś funkcjonarjusz
kolejowy pozostawił próżną skórzaną torbę i dotąd jej nie odebrał.
Również nie zgłosił się właściciel worka z przędzą lnianą i innemi przedmiotami, pozostawionemi w księgarni przed
kilkoma tygodniami.
Kluczyki znalezione przed pocztą, są
do oaebrania w redakcji.
Kinematograf "Eos" w dzień NoweF I ARY.
go roku da 3 przedstawienia: l·e o godzinie 4ł, 2-gie o godzinie 6-ej, 3·cie o go3amiasf powi'lszowań 'loworocZ'lycq
dzinie 7i wieczorem z nowym pro~ramem. złożyli:
Wagi publiczne. Zarząd CentralneNa rzecz szpitala św. 7adeysza: J. Giego Towarzystwa rolniczego w Królestwie rasiewiczoWie rb. 1.50; Bronisławostwo Ła
Polskim zwróci! się z podaniem do p. Gu- gowscy rb. l; K. Rybacki rb. 1.
bernatora Warszawskiego, o ustanowienie
Na nędzę wyjątkową: Wiktorostwo
wag W główniejszych punktach handlu Pstruszeńscy rb. 1; Tarczyński z rodziną
trzodą-gdyż włościanie, zazwyczaj są wy- kop. 50.
zyskiwani przez handlarzy i przekupniów
Do uznania redakcjt": Kazimierz Tartrzody, którzy sztuki kupują przeważnie czyński rb. 1.

+
+
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Na 7 -wo pomocy bz'ednych: M. Tatarzyń znania nowej Iilery ł i przeczytania wyrazu
ski rb. 1.
kolo. Dalej następują wyrazy: koła, wola,
Bezimiennie złożono rb. 40 do uzna- woły, wał')', mai')', mata i t. d. Jak Widzimy,
nia redakcji. Podział tej sumy pomieści każdy następny wyraz różni się od poprzedniego jedną tylko literą, niekiedy
my W przyszłym numerze.
zaś całą sylabą, co rzeCZyWiście dla dzieci jest Wielkim ułatwieniem. Przeczytawszy wyraz koło i przyjrzawszy się naNADESŁANE KS1ĄŻKI.
stępnemu wyraZOWi kola, dziecko zauważy
podobieństwo pomiędzy temi wyrazami i
Sfallisław Jallkowski. ele m ell farz
ułożony według nowej metody, ułatwiając;ej naukę zrozumie łatwo, że drugi wyraz pOWinien
łączenia dżwięków, Warszawa 1911. Str. 88, Ce- być przeczytany podobnie do pierwszego
na bez oprawy 20 kop" w opra wie 25 kop,
z wyjątkięm ostatniej litery: łatwo się Więc
domyśli, jak go przeczytać, a przeczytaCzytlInie i pisanie za majątek stanie, wszy dozna zadowolenia, że z następnym
Kto naukę miewa, ubogim nie bywa,
wyrazem sprawa poszła mu tak łatwo,
Kto się w szkole dobrze uczy,
choć przy nim niema rysunku. Po druGłód mu nigdy nie dokuczy,
Nauki woda nie zabierze, a ogień nie spali. gim wyrazie łatwo pójdzie trzeci, czwarty
W szkole pod kierunkiem specjalnego i t d. Takiego doboru wyrazów do czynauczyciela dzieci zdolniejsze, a nawet tania niema w żadnym innym elementaze średniemi zdolnościami 1atwo się nau- rzu. Przeciwnie, po wyrazie naprzykład
czyć mogą czytania podług każdego ele- kolo, zwykle następują wyrazy: lawa, bułka,
mentarza, niezależnie od zalet lub wad sałata i inne z literą l. W niektórych zaś
tegoż.
Lecz ponieważ szkół mamy nie- odrazu są całe zdania, co dla dzieci, zadostateczną ilość, przeto znaczna część czynających naukę, jest bezwarunkoWO za
. dzieci zmuszona jest zadowalać się do- trudne. Przeczytanie naprzyklad pod obrazmową nauką przy dorywczej pomocy osób kiem wyrazu koło
niewiele dopomoże
starszych, umiejących czytać. Dziecko dziecku do przeczytania następnego wyzdolne łatwo nauczy się czytania i poza razu, je2:eli nim będzie naprzykład wyraz
szkołą, lecz gdy pOSiada niewielkie zdol- bułka. Tu zaś łatwość układu Widoczna
ności, ileż trudów musi ponieść, ile się jest na każdej stronicy elementarza. Każ
namęczyć, nieraz całemi tygodniami, mie- da rzecz nowa opiera się na rzeczy już
siącami, a nawet latami, aby zdobyć co- znanej dzieciom, - naprzykład wyraz liny,
kolWiek tej umiejętności, która nie każde ułatWia dzieciom przeczytanie we razu d!uż
mu . przypada w udziale. A często się szego maNny,' wyraz to, - wyrazów sto,
zdarza, że dziecko latami calemi męczyło stoi, stoł')' i t. d. Dalszy ciąg lekcji składa
się, ślęcząc nad książką, składając litery się z podobnych wyrazów, lecz połączo
w wyrazy, a wynik z tego pozostał taki, nych w całe zdania.
że w końcu się zniechęciło i dało spoDruga część elementarza składa si,ę
kój książkom, uważając, że to są rzeczy z odpOWiednich powiastek, WierszykóW
nie dla niego.
i ćwiczeń ortograficznych.
Pomimo znacznej liczby istniejących
Elementarz p. Jankowskiego, niewątpli
dzisiaj elementarzy, nauka czytania bez wie należy do najłatWiej szzch tego rodzaju
nauczyciela-specjalisty i obecnie dla wielu wydawnictw, tak dla dzieci, jak i dla doosób wcale nie jest łatwą. Wszak uczą rosłych i dlatego wszystkim pragnącym
się wszędzie: elementarz można znaleźć nauczyć się W jak najkrótszym czasie czyw domu nawet najuboższego wyrobnika, tan1a, tym co chcieliby ułatwić i skrócić
a jednak Większa część naszego społe dzieciom ich mozolną pracę, Elementarz
czeństwa dotąd pozostaje analfabetami. ten śmiało zalecić mogę.
Zdarza się często, że niejeden nawet niDo elementarza dołączone są "objabyto nauczy się czytać, ale cóż, kiedy śnienia metodyczne".
Zenon.
czytać umie tylko na swojej książce. Co
to ma znaczyć? To, że, ucząc się powtarzał za osobą starszą, dopomagającą
Skrzynka do listów.
mu w nauce, wyraz za wyrazem, wiersz
za Wierszem, stronicę za stronicą, nauSzanowny Pante Redaktorze!
czył się jako tako tego na pamięć, lecz
Kto nie był na obczyźnie, ten nie odczytać nie umie. I jakaż tego przyczyna?
Najczęściej ta, że elementarz na którym czuwa tęsknoty wygnańca za ojczyzną
się uczył, był dla niego za trudny, niedo· i mową ojczystą, ale i należycie skarbów
stępny dla jego pojęć, bo nieodpowie· tych ocenić nie potrafi.
My, Bogu dZięl<i, na obczyźnie nie
dnio ułożony. Dziecko Więc, zamiast mę
czenia się nad, czytaniem, uważało za jesteśmy i słyszymy wlasną mowę naszą,
Narówni z wyrazami polskiemi
łatWiejsze dla siebie nauczenie się czy ta- ale jaką?
?lek elementarza na pamięć, nie zdając słyszymy wyrazy cudzoziemskie, które bosobie z tego sprawy, że takie czytanie do leśnie kaleczą nasz język, czyniąc go dla
A z jakiejże to
celu nie doprowadzi. Wobec tego nie- Wielu niezrozumiałym.
zbędnym było wydanie łatwego z' odpowz'e- przyczyr
mamy się nie ro:z:um,ieć wszy:
dm'ego podręcznika dla wszystkich, nawet scy narówni, czyż wszyscy me Jednak?wI
Przyczyną tego Jest
i niezdolnych dzieci. Takim właśnie ele- jesteśmy polacy?
Pozwalamy
mentarzem, mającym na celu ulatwienie nasze własne niedbalstwo.
nauki czytania nawet najmniej zdolnym wkradać się wyrazom obcym i chętnie Ich
dzieciom, jakoteż i tym, które przy nauce używamy. A, mOWa polska ma przecież
mają zaledWie niewielką pomoc, jest wy- dosyć własnych wyrazów; jest tak bo~atą,
że wszystkie myśli i uczucia za pomocą
żej wymieniony "Elementarz,"
Łatwość "Elementarza" p. Jankowskie- niej wyrazić można. Dlaczegóż Więc zadO, znanego autora "Krótkich wskazówek, nieczyszczamy i zatracamy tę piękną i
fak prowadzić naukę rachunków,"-"Ary- czystą mowę ojców naszych? Nie ukształ
tmetyki w zadaniach i przykła.dach dla roz- towaliśmy jej, nie mamy zatym i prawa
poczynających naukę," - "Cwiczeń ary- ją zatracać, tymbardziej, iż i tak prusak
tmetycznych," - i "Zbioru zadań arytme- ją nam chce odebrać. A jak mowa zgitycznych," - polega na odpOWiednim nie-zginie i naród.
Z bólem serca czyta się nieraz gazety,
doborze wyrazów do czytanek. Dla
pisane jest jakąś
przykładu weźmy stronicę 19·tą. U góry W których wszystko
Widzimy rysunek, a pod nim wyraz kolo,' lamaną, jakąś pomięszaną polszczyzną.
rysunek óW dopomaga uczniom do po- Więc w rocznicę ks. Piotra Skargi, który
J
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pracował nad udoskonaleniem mowy naszej, zacznijmy czytać takie książki i gazety, W których pisz§ czystym językiem
polskim. A szczegól~ej Wy, Szanowni
PanOWie miasta Łowicza, korzystajcie z
tego, że macie taką gazetę jak "ŁOWicza
nin", W której piszą zrozumiale i która
dąży do krzeWienia OŚWiaty w KsięstWie
ŁOWickim i Łowiczu.
A. Jagz·elski.

KOR ESPONDENCJE.
Małszyce.

Szanowna Redakc;'o!
Wyszedłem. na pole z pługiem i orzę
ziemię, nim zamarznie, aby na wiosnę już
była gotowa pod zasieW.
Tego samego
dnia, wybrani przez gromadę, gospodarze
u nas w Małszycach razem z instruktorem Kółka Rolniczego chodzili po polu
i szacowali grunta, które mają być rozkolonizowane. Orzę skibę za skibą i myślę
z radością o tych przyszłych kolonjach,
które byt wszystkich polepszą i położą
koniec waśniom i kłótniom, które przy
dzisiejszej gospodarce są na porządkt
dziennym. BłogosłaWiłem w dUC!lU czło

wieka który nam do tego dopomogL
W' tej samej chwili podchodzi do mn!e
sąsiad i mówi: "Te chlopy to. chyba me
mają co robić, że tak spacerują po polu.,
Boto ten Kaźmierski, to zawsze coś wymyśli - jakichś panów nasprowadzał, do
budowania szkoły namaWiał, aż wreszcie
i namóWi!. Narobil gromadzie subjekcji~
kłopotu, nie Wiadomo po co i na co".
Wtedy ja zniecierpliWiony odpowiedzialem mu: ,Przestań pleść głupstwa, sladniej gro~adzie było zebrać ma~erjal, niż
jemu namówić gromadę do te) budowy.
I1eto on musiał podjąć pracy i mozołu,
zanim mu się udało serca naszych gospodarzy nakłonić do tej budowy. Nie
szczędził trudu i zabiegów, aż wreszcie
przekonał gromadę, że szkoła potrzebna
i szkolę mamy. Szkoła ta przejdzie do
potomności i przyniesie zaszczyt wszystkim, którzy się czemkolwi~k do jej wybudowania przyczynili. Tutaj młode latorośle, pod kierunkiem rozumnych i pełnych
pOŚWięcenia nauczycieli, rozwijać będą
umysły i serca swe; pod opieką ś~iatlych
przewodników, dzieci nasze znajdą pokarm duchowy i rosnąć będą na pociechę
Bogu i ludziom; gdy przeciwnie, w rękach
ludzi niepowołanych i niedoświadczony~h,
młodociane te kwiaty Więdną i usychają·
Maleje ród ludzki, dostojni czytelnicy,
i karłowacieje tam, gdzie nie świeci słoń
ce OŚWiaty, ale i szkoła źle prowadzona
zadaniu swemu nie odpOWie, rozrzuca ona
blade i niepewne promyki i młodych latorośli nie kształci na ludzi ŚWiadomych
celu do którego iść pOWinni, ani też na
porządnych obywateli kraju, znających swe
obOWiązki.

My mamy nieplonną nadzieję, że dostaniemy nauczyciela, który dzieci nasze
poprowadzi na takie tory,. aby w przyszlo:
ści przyniosły pożytek I chlubę naszej
wsi rodzinnej, aby młodzież Małszycka
zasłynęła jako najprzykładniejsza z pl)śród
młodzieży wszystkich wsi łOWickich. . .
Jeden z

Jak

młodzieży

żyją

Malszyckte;.

na Podlasiu.

Cudze chwalicie, a swego nie znacie to przysłOWie można' zastosować do ty~h,
którzy szukają nieznanych arcydzieł, meznanych wrażeń, aż hen poza granicami
kraju, a tymczasem nie chcą poznać grun-
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townie swojej ojczyzny-Polski, która może więcej jest bogata w różne swojskie
wrażenia ludowe.
Ja Was, kochani czytelnicy chcę teraz zapoznać nieco bliżej
z Podlasiem. A Więc o godzinie 12-ej
w południe znalazłem się w Siedlcach,
mieście gubernjalnym. Sam ten gród godny jest bliższego poznania. Liczy on
<lzisiaj przeszło 30.000 mieszkańców i należy do bardzo starożytnych miast. Tu

W roku 1703 odbyła się narada króla Augusta II z hetmanami o środkach obronnych
przeciw Szwedom. Miasto posiada wygodne ulice, po obu stronach wysadzone
drzewkami, co niestety bardzo rzadko daje się spotykać w naszych proWincjanalnych grodach. Obok starożytnej katedry
znajduje się dzwonnica w kształcie bramy
tryumfalnej, którą hetmanowa Ogińska wybudowała W zeszłym Wieku na cześć króla
Stanisława Augusta. Obecnie wzniesiono
tu drugi wspaniały kościół w stylu gotyckim, którego wysokie ~ieżyce Widać W
promieniu 20 wiorst.
Zycie kulturalnospołeczne w tym grodzie rozwija się doskonale. Prócz ticznych średnich zakladów naukowych, jest tu dobrze prowadzona rzemieślnicza i handlowa szkola. W
Siedlcach wychodzi tygodniowe pismo:
"Głos Podlasia".
Przemysł również pomalu rOZWija się coraz Lepiej. Oto obrazek Siedlec. Po trzech dniach opuściłem
ten bardzo przyjemny gród i poszybowalem do gminnej Wioski Wyrozęby, położonej w oddaleleniu 23 wiorst od Siedlec.
Po drodze przejeżdżałem przez Wioskę
19anie, pamiętną zwycięzką bitwą Skrzynec kiego z Roslanami 10 kwietnia lS31 r.
Upływa już dobra godzina, a moja dorożka, zaprzężona W lichą żydowską szkapinę pomalu wlecze się coraz dalej i dalej.
Tu i tam widać biedne, piasczyste pola
i łąki. Tuż koło polskiej, z calem i szeregami dołów, drogi widać co kilka wiorst
skromną Wioskę, złożoną z kilku, a co
najwyżej kilkunastu drewnianych chałupek,
Co chwila przez drogę
krytych słomą.
przebiegnie jakaś baba z kubłami wody,
lub młoda nap ozór wstydliwa dziewczyna.
Upływa druga, trzecia i czwarta godzina,
.a ja jadę i jadę, Widząc wokoło ten sam
krajobraz. Nareszcie zda la ukazała się
wieżyczka kościoła.
Upływa dobre pół~odziny, gdy nareszcie zmęczony wjeż<lżam do prawdziwej podlaskiej wioski Wyroząb, w której zabawiłem cale 2 tygodnie i tu właśnie dobrze przyjrzałem się
życiu, obyczajom t. zw. drobnej szlachty.
Opowiem Wamtto, kochaui czytelnicy, otw~rcie bez upiększeń Iierackich, a wówczas
:tylko doskonale poznamy życie naszego lu<lu w innych dzielnicach kraju.
D J
(d . c. n. )
r-ouczaszy.

Wi adomoś ci roIni cze.
(Dok01tCZenie).

Ogólne zebranie ŁowickiegIl Okręgowego
Towarzystwa Rolniczego w d. 12/XI b. r.
Nadmienię, że z naszych kółek Chruślińskie już w sierpniu, po odpOWiednim
referacie p. Tymińskiego, wniosło poda-

nie do gubernij, jednak, niestety, do tej
pory komitet gubernialny nie rozpatrywał
go. Zapewne pozwolenie w głównej
mierze będzie zależało od opinJi miejscowego
pana
komisarza
włościańskiego, który zresztą zawsze okazywał się
bardzo wraźliwym na niedomagania naszego ludu Wiejskiego, a wiadomo przecież, że Chruś!in Wiosną i jesienią ma
nader utrudnioną komunikację ze swoją
. gminą, Jamnem, wskutek złej drogi tak,

że często
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wypada jeździć przez ŁOWicz,
co stanowi kilka mil.
Pogadankę o hodwli krów wygłosił p.
T. Wilkoński. Tylko łącznie większa wła
sność z mniejszą może podnieść, według
jego słów, !?tan tej gałęzi gospodarstwa
Wiejskiego. Na przeszkodzie stały: brak
UŚWiadomienia i pieniędzy. Od roku 1909
poczynając, kiedy Departament Rolnictwa
dał pierwszą zapomogę na zakupno 20
buhai dla włościan, kwest ja pieniężna została pomyślnie rozwiązana; w 1910 roku
Cent. Tow. otrzymało 8 tys. rubli, w 1911
r.-44 tys. rb., a 1912-58 t. rubli, w tern
10 tys. rb. na rozwój hodowli nierogacizny. Dobór rozpłodników jest u nas nader
trtldny: trzeba aby odpowiednia sztuka miała
rodowód, gdyż przelewać będzie swoje
własności na cały
szereg potomstwa.
Rozróżnia się obecnie trzy kategorje buhai l-sza są to buhaje 500 rb., które otrzymują kółka, nad to dostają one 80 rb. na
utrzymanie co wraz z pieniędzmi za pokrycie wynosi 150 rb., to jest sumę potrzebną na dobre WyŻyWienie buhaja.
ll·~a kategorja - buhaje subwencyjne,
na które Centr. Tow. Roln. z zasiłków
rządowych daje 150 rb., a sto dopłaca
kólko. Utrzymanie na koszt kólka. Po
3 latach buhaje obydwu kategorji stają
się własnością kółka. Rok rocznie jednak
muszą odstanoWić od 70 - 100 krów, co
ma być uwidocznione w odpOWiednim
I<witarjuszu.
lII-cia kategorja są buhaje premjowane
podczas pokazów. Właściciele ich w pierwszym roku otrzymują 25 rb. nagrody, jeśli po roku wykażą się w kWitarjuszu
czterdziestoma odstawionemi krowami,
otrzymują jeszcze 50 rb.
Do tej pory w różnych okolicach Królestwa mamy 60 buhai l-szej kategorji,
65-II-ej, lOJ-llI-ej. W roku 1913 przybędzie 50-l-ej kategorji i 40 subwencyjnych, co razem będzie tworzyć 315. Zakup buhai to jedna droga do podniesienia
hodowli bydła u nas. Druga - pokazy,
które dają przegląd obecnego stanu, a W
następstwie przegląd na postęp. Nakonie c trzecia - zaldadanie związków kontroli obór. Kontroler robi co jakiś czas
próbne udoje i na ich zasadzie określa
paszę; po roku oblicza wydajność każdej
krowy i daje obraz jej wartości użytkowej.
Przy rozstawianiu buhai Wydział hodowlany przy Centr. Tow. Roln. powodował się badaniami na miejscu. Gdzie są
lepsze warunki hodowlane (dobre pastwiska i żyźniejsze ziemie), gdzie już jest
dużo w okolicy lub blizkich sąsiedztwach
holendrów, tam wprowadza się tę rasę.
Gdzie zaś zachowała się rasa krajowa
(na kurpiach naprzykład), gdzie z/a komuk'
d .
. .
b· d . .
t
ni aCJa, g zle Ziemie
le 11leJsze, am
podtrzymuje się bydło polskie czerwone,
którego na 8 wystawach tegorocznych było po kilkaset sztuk na każdej (Wysokie
MaZOWieckie, naprzykład). Bezwarunkowo
czerwona rasa krajowa jest lepsza dla
mniejszych właścicieli, ~dyż są to krowy
przyzwyczajone do naszych złych warunków.
Dla Księstwa ŁOWickiego jednak
,została uznana za najodpowiedniejszą rasa holenderska, bo tego typu krowy tu
przeważają, zresztą i sąsiadujące Kutnowskie i Lęczyckie mają wyłącznie holendry.
Prelegent zaznaczył dalej, że przy hodowli bydła kardynalnymi Warunkami są
czystość, pOWietrze, ŚWiatło i odpOWiednie
ŻyWienie. Krowę należy czyścić, dać jej
wysoką, czystą i Widną oborę i pożywie
nie względnie do mleczności. Nie mniej
ważną rolę przy rozwoju hodowli odgrywa
wychów cieląt. Cielęta należy odrazu
poić, gdyż wtedy otrzymają tyle, ile im na-

leży się (nie przessą się, co często powoduje choroby), a resztę mleka można
sprzedać. Pogadanka wywołaŁa duże zainteresowanie, a że wywarła wrażenie doWiodły tego oklaski, jakimi darzono prelegenta.
W dyskusji nad poruszonemi sprawami
zajął glos między innemi gospodarz p.
Jan Czarnota z Niediwiady, który twierdził, że dla przyśpieszenia rozwoju hodowli krów należałoby, aby gospodarze kół
kOWi zaWarli umowy z dworami, które
mają dobre obory,-o stalą sprzedaż zbywających cieląt.
Myśl bardzo dobra, to
też Towarzystwo zwróci się z odpOWiednią propozycją do niektórych folwarków.
W końcu zebrania p. W. Kucharek,
gospodarz z Małszyc, podniósł sprawę
konieczności utworzenia posady osobnego
instruktora dla kółek rolniczych, w czem
mu Wielu rację przyznało.

Z Łowickiego Okręgowego Towarzystwa
Rolniczego. W dniu 6/XII odbyło się ze-

Wydziału kółek, na które przybyło
około 40 osób. Obrady długi czas toczyły się n'ad potrzebą osobnego instruktora
dla, kółele Myśl podjęta znalazla uznanie

branie

praWie u wszystkich z obecnych. Instruktor ma być z wyższym wykształceniem
rolniczym i praktyką odpOWiednią. Korzystać z jego usług będą mogły tylko te
kółka, które wniosą 20 rb. rocznie do
Okręgowego Towarzystwa. Na utrzymanie instruktora pozyskał p. Władysław
Grabski, prezes naszego Towarzystwa,
800 rubli rocznie, w tym przeszło połowa
stanowi jego dobrowolna ofiara. Instruktor będzie miał do wyłącznego rozporzą
dzenia konia i bryczkę tak, że bez ża
dnych przeszkód w tym względzie, będzie
mógl wizytować każdego czasu kółka i
poszczególnych gospodarzy, udzielając rad
i wskazówek.
Buhaja subwencyjnego, przyznanego
nam przez Centralne Tow. Roln., wzięło
kółko Chruślińskie, obOWiązując się dopłacić 100 rb. (150 rb. z Centrali).
Przypadające na ten rok pięciolecie
kółek rolniczych (jest ich obecnie w KrólestWie przeszło 600 z 30 tysiącami czlonków!) postanOWili delegaci uczcić u siebie
wedlug propozycji redaktora "Przewodnika".
Siewnik i narzędzia do czyszczenia
zboża pozostawać będą na Polu doświad
czalnym w Mysłakowskim Borku, skąd je
pożyczać mogą gospodarze za stosowną
opłatą·

Delegat z Łflguszewa poruszył Sprawę
Spółkowej rzeźni bydła; rzecz ważna, ale
dla jej urzeCZYWistnienia brak odpOWiedniego materjału rzeźnego, no ... i pienię
dzy. Należałoby przynajmniej na razie
upowszechnić zwyczaj sprzedawania bydla
rzeźnego na wagę, a nie "na oko". Do
tego jednak potrzebne są wagi, które powinny zaprowadzić u siebie kółka. Potrzebę mleczarni spółkowej wszyscy obecni
uznali najzupełniej, jednak przedsiębrane
do tej pory usiłowania dla Jej założenia
nie zostały UWieńczone należytym skutkiem.
W każdym razie musiatyby powstać w okolicy Łowicza mniejsze maślarnie, któreby
w następstwie zjednoczyły się w dużą
w ŁoWiczu, przekształcając się same na
filje śmietankowe.
Zebranie zastanawiało się również nad
niezmierną doniosłością dla księstwa ochronek, których brak dotkliwie daje się uczuć
przechodzącym lub przejeżdżającym podróżnym (niestety, do tej pory nie rodzicom!) przez nasze Wioski. Delegatami do
Rady głównej Centralnego Wydziału kólek rolniczych w Warszawie na nadzwyczajne zebranie w d. lO/ XII b. r. zostali

Ł
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Niech że i pan Zenon, dzieciątku zaśpiewa,
Za
swoje powieści które czytuj ewa,
Kaźmierski.
Boć tak pięknie pisze,
Kółko Płoskocillsko-Łaguszewskie odbyło
Niech dziecię kołysze,
miesięczne ze.branie d. 8/XII, na którym
Hej kolęda, kolęda!

wybrani pp.

Zdzisław

Boski i Mateusz

KOMPANJI SINGER

debatowano nad opłatą na instruktora
(ostateczną decyzję odłożono) i nad spół Panie Nowakowski, Ty pracujesz szczerze,
kową maślarnią. Na razie zapisało się Zato ci składamy Bóg zapłać w ofierze,
Pisz nam o cukrowni,
J ucz nas hodowli,
Hej kolęda, kolęda!

do niej 12 gospodarzy z 33 krowami.
gospodocze-

Dalszą agitacją zajmą się wybrani
darze. Daj Boże byśmy nareszcie
kali się z tego jakiegoś skutku.

Żebyśmy cukrownię swoją własną mieli,

15 b. m. ze- I jarzmo Mośkowe raz z karku z zrucili
Boć ono w nas orze,
brało się kółko, które jednogłośnie uchwaRatuj miły Boże!
liło składać 20 rb. rocznie na utrzymanie
Hej kolęda, kolęda!
przyszłego instruktora.
Zebrani uczcili
pięciolecie kółek uchwaleniem rezolucji A i pan Podczaszy, chociaż od nas zdala,
podanej przez p. Bzowskiego w oM 43 Niechaj wpólnie z nami Jezusa wychwala
I opłatkiem dzieli,
"Przewodnika". Pogadanka o robotach
Jak w niebie anieli
zimowych i żywieniu krów zajęła resztę
Hej kolęda, kolęda!
czasu.
Ze Zdun. 22 b. m. zebrani gospodarze I pan Stanisławski, doktór ze szpitala
w liczbie 70 wysłuchali pogadanki ,,0 zna- Niech śpieszy do szopki, Jezusa wychwala,
J niech pisze śmiele,
czeniu kółek rolniczych i urządzeń współ
Potrzebne kąpiele
dzielczych". Po długich debatach, część
Hej
kolęda, kolęda!
gospodarzy przystąpiła do zawiązania kół
ka. Podpisano podanie, które zostanie Niechaj i pan Karisbad, doktór litościwy
przesłane do odpOWiedniej, władzy dla za- Pośpieszy do szopki, zobaczyć te dziwy,
Ze

G.ydzień

./

Proszę czytelników, doJezusa
Łowiczanina w pośród braci

I

~

a.

Drodzy czytelnicy, kolędę wam głoszę
Z tak pięknej nowiny, radować się proszę
Wieść po świecie chodzi,
Ze się Chrystus rodzi
Hej kolęda, kolęda!
Cieszmy się więc bracia, z tego doczekania,
W ten dzień uroczysty, opłatkiem łamania,
Życzenia sl<ładajmy,
Chwałę

Hej

A i pan Redaktor, niech że to uczyni
Chwałę Bogu odda za swe dobre czyny,
Boć każdy czytuje
Co on wydrukuje
Hej kolęda. kolęda!
J pani Chmielińska niech się też pośpieszy
Do szopki Jezusa, a tam się ucieszy,
Zobaczy dzieciątko,
Małe pacholątko,

Hej

kolęda, kolęda!

My pani Chmielińskiej prosi m o pisanie
Jakie tam w Liskowie gospodarowanie,
By u nas tak było,
A to będzie miło,
Hej kolęda, kolęda!

,

Redaktor i wydawca Karol Rybacki.

Łowiczu

Sprzedaż części

.

I

maszyn i nici.

SKŁAD

Materjałów ,Apłecznyc ~
i a r b

A. GARWACKIEGO

spieszcie
szerzcie,

ul.

Zduńska.

Poleca wielki wybór perfum, wód
kolońskich, mydeł, pudrów i kremów
zagranicznych i krajowych, oraz różne
środki lekarskie, wody mineralne, glazury i pasty do obuwia, pokosty, farby,
terpentyny i lakiery i t. p.

NA

CHOINKĘ

świec~ki, ś'lieg i des~c~.

440.

Elektro -Mechanik

Podejmuje się urządzania dzwonków
elektrycznych, sygnalizacyj alarmowych, ostrzegaczy i telefonów. Zakłada piorunc.chrony na kościołach i
częściach).
domach wieśniaczych,
przyjmuje
Część III. Motyle (w kolorach). Dziennik Patche oM 184a (Wiadomości bieżącej wszelkie reperacje w zakres kompechWili). Imieniny Kubusia (bardo komicz- tencji wchodzące, lampy spirytusowe
i inne. Wiadomość Koński Targ, Kane).
W sobotę pierwsze przedstawienie millski, dom własny.
431-3-2

I

rozpoczyna się o godznie 7, drugie o godzinie 8ł wieczorem a w niedzielę pierwsze
przedstawienie rozpoczyna się o godzinie
6, drugie o godzinie 7 1/ a Wieczorem.

Bogu dajmy,

kolęda, kolęda!

Sklep w

ul. Piotrkowska dom Prauze

'

Kinernatograf "E OS"

śa J.

NOŻNE

Prowizora farmacji

Niech wszyscy czytają,
fiusfrja a Serbja. Austryjacko - Wę
Umysł oświecają
gierski poseł, Ugrow, oświadczył koreHej kolęda, kolęda!
spondentom pism, że w stosunkach serbsko austrjackich nastąpiło polepszenie. Pamiętajmy o tym, drodzy czytelnicy
Prawdopodobnie kwest je sporne w ciągu Ze mamy żyć w zgodzie, a będziemy w.ielcy
tygodnia będą załatWione.
Niech ustąpią swary
Których jest bez miary,
SalT]or%qa pogr%ebany. Projekt saHej kolęda, kolęda!
morządu miejskiego w Królestwie PolStanisław Zzenta.
skim, Rada państwa odesłała do komisji - inaczej mówiąc, projekt samorządu
został pogrzebany.
Przeciwko odesłaniu projektu przemawiał w imieniu posłów polskich, p. Szebeko, dowodząc, że samorząd miejski jest
W sobotę 28 i niedzielę 29 grudnia
kwest ją doniosłą i potrzebą kraju.
r. b. odbędą się przedstawienia w teatrze
miejscowym.
Część I. W dziesięć minut naokoło
Z:()
świata (natura). Jaś lunatyk (komiczne).
Część II.
Nieprawy syn Karola V
(dramat
historyczny
w kolorach, w 2-ch
K Ol ęd

~ () 3 )Yifl J
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RĘCZNE

. ~PŁATA RATAMI OD 1RUB~

Boć on się lituje,
Gdy biednycp kuruje,
Hej kolęda, kolęd!a

polifyczqy.

)y\ASIYNY

OD20R.~łiLJOD40R

Zła kowa Kościelnego.

łatwienia.

MASZYNY DO SZYCiA

"BR~ GIlI

BlIllGER"

F i r ID a
w .cowjc~u Nowy Rynek.
Poleca wyżymaczki amerykań
skie, maszynki do mięsa, noże, widelce,
naczynia aluminiowe, emaljowane,
z angielskiej blachy, maszynki spirytusowe, naftowo żarowe i kotły do
bielizny.
Artykuły techniczne: Pasy skórzane i parciane, smary maszynowe,
pakunki uszcLelniające. Śrubsztaki,
kowadła, miechy, bormaszyny i t. p.
Ceny nizkie.

I
DROBNE

OGŁOSZENIA.

~ramofony p rzyjmuje d? reperacji i prze
róbkl na Pathefony, W. Srzedmcki. Szosa Arkad~s~

2~

Pianino nowe do sprzedania lub do wynaWiadomość w redakcji Łowiczanina.

jęcia.

222

Futro Szopy, w dobrym stanie, kryte suknem do sprzedania. iadomość u krawca Puzdrakiewicza ulica Zduńska.
345-3-3
Na gwiazdkę. W v..ielkim wyborze zabawki, budownictwa, lalki, gry towarzyskie oraz kapelusze, czapki, bieliznę, krawaty, rękaw'iczki ~zel
k!, sp!nki, kalosze,. al.bul!lY' ~essesery, przybory do
pISanta, perfumerja I wIele mnych- poleca Staniław Antczak- Stary Rynek.
437-3-3
. Sprz;:edam dom ze sklepem spożywczym
bltzko mIasta za przystępną cenę. Wieś Zielkowice. Wiadomość na miejscu M. Zacharski.
439-3-2

W Drukarni K. Rybackiego w

ŁoWiczu.

