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zakonników do 50,
rządowego

dniach otrzymała dokument ~e!eli pożądany jest powrót d~ kraju
Rzymski od J. E. k.s. biskupa dyecezji Ill~llyeh ~akonów, ~z~go anarchJa osta~
Kujawsko-Kaliskiej, zaawizowany przez nIch l~t l od~zczepleBczy zllkon. kozłoWI
,,0 matko Polko\ gdy u syna twego
W źrenicach błyszczy geniuszu świet ministerjum 8p!aw wewn~trznycb, na tów naJlep~zeJ potrzeb~ dowodzI, W przemocy którego Swiątynia Jasnogórska dews.zystklem u~raglllone są lepsze wa:
ność,
otrzymała tytuł Bazyliki Mniejszej. Przy runkI dla. Pauhn6w, kt6~y przetrwa}l
Je~li mu putrzy z czoła dziecinnego
Dawnych Polaków duma i szlachet- tej okazji należy wyjaśnić, M świątynia ~yle burz ~ zl;Ullachów na. Ich egzystenfJ~
Jasnogórska już od papieży Urbana I doczflkali SIę JutrzenkI lepszych czaność;
VIII, oraz Ben€dykta XIV otrzymała sów.
Jeśli rzuciwszy rówieśników grono,
przywileje Bazyliki Większej w Rzy- - - - - - - --. - - - - - - Do starca bieży, co mu dumy pit>je;
mie, widomym znakiem tego są: 4 konJeżeli słucha z głową pochyloną,
fesjonały z laskami, w ktorycb zasiadaKiedy mu przod"':Ij'v-powiadają dzieje;
ją tak zwani spowiednicy Apostolscy.
I Nadto świątynia Jasnogórska przez BeO lUutko Polko! źle się syn twój ba- nedykta XIV otrzymała te wszys lkie
wi....
łaski duchowne, jakiemi obdarzona jest
W dniu 5 czerwca na posiedzeniu
Rlęknij przed Matki bolesnej obrazem Bazylika Większa w RzymiE', Mada rady gospodarczej Arcbikonfraternji liI na miecz patrzaj. co Jej serce krwawi: Muggiore.
terackiej pO::ltanowiono wysłać telegram
l~aldm wr(g piersi twej przeszyje ra·
Obecnie tedy Świątynia Jasnogórska do biskupa Jaczewskiego w Lublinie
zE'm!
ma rytuł Bazyliki Mniejszej 7. pnywile- treści nasU}pująC ł j:
. . . . . . . jami Bazyliki Większej.
"Rada gospodarcza ArchikonfraterW ostatnich czasach na Jasntj Gó- nji literackit-j, na pierwszem sweru poNasz Odkt.,vicieJ, uzifc~iem w Naza- rze odbyła się w kaplicy św. Pawła u- siedzeniu po zgrv_zą przejmującym zared e
roczystość obłóczyn trzech nowych kan-machu na 'Vaszą EkscelenCJę, ma zaPiastował krzyżyk, na którym :świat d.ydatów do Zakonu Paulinów. Nowi szczyt wyrazić w imieniu wszystkich
zbawił:
j ('jusze ci, a mianowicie: Pięta-otrzymał członków arcybractwa czcigodn~mu swoO matko Polko! jahym t" oje dzieciQ
imię zakonne Tyburcego, Bars;"i-Wa- jemu protektorowi szczerą radość z 0Pl'zyszlerui jego zabawkami ba wil.
lerjana i Zdunek-Maksyma.
kilzji szczęśliwego llnikni~cia niebezpieW krótce zaś nastąpją obłóczyny czeństwa.
Cellissime ad multos annos_"
~cześllie mu rQce okrQi'uj łallCuch : m, czwartt'go nowicjusza J6Zl fd BohuRo taczkowego każ zaprzęgać won:
sza.
r pl'zed katowskim nie zbladnął obu Dotąd przyjmov/unie do Zakonu od- Kradzież
Jaśkami
A' .
chem
bywa się wedłng dawnych przepisów.
słynącego.
nI Się spłonił na widok powroza...
mamy, jed nak nadzi. ję. że wkrótce Du·
. . . .
. . . .'
ma uchwali warunki dogąlłnipjsze dla
Adam Mi ckieloi C:J. I klasztoru Jasnogórskiego i podniesie W d. 6 bm. rano mieszkaJ1ców wsi Mied_

w tych

Z powodu ocalenia
J. E. ks. bis. Jaczewskiego.
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niewie, oddalonej 12 wiorst od Żyrardo- twa dzieł uczonych i artsstycz!lycb,
wa, przebud2ila straszna wiadomość o publikacje ze wszEch dziedzin życia,
wykradzzniu w noey Z' miejscowego oto najważlliejsze źl'ódła o światy. W
kościoła cudowuego obrazu św. Rodziny, naszych stosunkach wszystko t o jest
wysadzenego drogiemi kamieniami i 0- nam przf:ważnie nie dostępne, lub
zdobionego trzema kosztownemi korona- przynajmniej dostttP jest utrudniony.
mi nad głowami Pana Jezulia, Matki
Nie należy też 7,al'0mioać, że uBo~ej i św. Józefa.
rządzenia ''1yz wyszczególnione nie
Wiadomoś{ ta wywarła piorunujące I odpowią.dł'ją wszechstronnie naszym
wruenie na mieszkańcach Miedniewlc I potrzebom, gdyż są obliczone dla lu
i T"si okolicznych, przywykłj'ch oa \" io' dzi wyszkolonych i obytJch w od
l . składać modły przed cudownym o- nośnych gałęziach wiedzy ludzkiej ,
"urazem. który, jak podanie niesie, miał Potrzeba nam koniecznie pośrednika
li~ zjawić na szosie w stodole kmiecia, pomiędzy owemi głównerui źródłami
Jakóba Trojańczyka, w r. 1674. Nie- oświaty a szeroką masą lakn;cych,
nłoeznie na wszystkie strony tozesłano potrzeba-żt bj się tak wyrazić-kan·
poroń za złoczyńcami, do południa Jed- toru zmiany monety, któryby owe
uak na ślad nie natrafiono.
ka.pitały myśli i wiedzy ludzkiej na
Świ~tokradcy, wyłamawszy okno, drobną zmieniał monet~, nadawał im
przedostali si(} do ~ościoła, zkąd po za· kształt odpowiedni, i podaw ał czybnrnin, pod osłl l ciemności nocy, telnikowi wyciąg treściwy i pouczaniepostrzeżE1nie 2 .lpem wyjechali ze jący. Tę rolę pośred n ika, tę ro lę
Wlll
.
nauczyciela. i tłómacza, obrały sobie
tlarafianie za naszem po~rednictwem gazety polskie, z których baczny i
Jszą jubilerów i złotników o zWl'óce- uważny czytelnik do w iedzie ć ' si ę m o·
,e uwagi na kosztowności, mogące się że o wszy1Stkiem w f.:posób przyj eukazać z togo obrazu.
mny, a jednak pOUCZlljąCy i kształ Illlle pisma polskie proszone są o cący. Nie tylk o samą oświatą n aropowtórzenie wiadomości o kradzieży.
dową, polityczną i sp ołeczn ą człoW ostatniej chwili otrzymaliśmy wiek żyje. Potrzeba mu także oświawiad\. .:lOŚĆ, ~e jakiś łotr, widocznie je- ty ogólnej.
den ze świętokradcÓw, zawiadomi! deZycie obecne tak jest złoż on~, że
p.eszą rek~ora kościoła Miedlliewickiego człowiek, który chce spros tać jeD'o
ks. Ludwika Kleczy1!3kiego, oraz księ- wymogom, kOlJiecznie do wszet hq w Żyrarao-wie o ~dnalezieniu obrazu, stronnego powinien' dążyć wyksztd·
tymczasem okazało się" ,~e ta depesza cenia. trę p o trzebę uwzgh;dnia mobyła fałszywą. Obrazu Sw. nie odnale· żliwie szeroko prasa polska i daje
ziono dotąd.
pod tym w7 g1ędem, co się tylko podać da.
Zatem czytelnicy w uznaniu tych
zabieg6w prasy win ni się garnąć
Oświała
do niej, winni czerpać uaukę i tworzyć sobie w sercach i umysłach
skarb nieo,ccniony. Siła, p i eniądz,
Wobec trudnego położenia uasze- zjednoczenie-wszystko to jes t p o tęgo, wobec chmur, które zawisłs nad gą niewątpli w ą, lecz zapamiętać nawldnokręgieJ:l! politycznym wogóle, leży, że wszystko to zdobywa się
gazeta pO)SER, szczt\tze katolicka i tylko przez pracę i (lś wi aŁę, gdy ż one
narodowa, przytem broniąca spraw to są temi mocami, które tworzą Żs nasze~o ludu, winna się znajdować we sp:Jłeczeństwa ludzkie i chronią
w kazdym polskim domu.
je przed zagładą. Oś w iata zaŁem
Jako pewnik niewzrus wny mo- pr7edstuwia się jako podwalina każ żemy przyjąć, że tylko przez oświa- dego organizmu nal'odowego, zara.
tę można dążyć do poprawy doli. zem jest tarczą i hronią przed zamaOświat~ jes~ ?ajpotężnlf ·SZ~ dźwig- chami na istnienie dan , " ch zbioro
nią. naJwa~DleJszym CZYi.,ll..dern, pG- wisk.
v
pychającym naprzód spra.wQ naszą.
Naród nasz żyje w s tosunkach
Zatem należy się garnąć do o zupe.łnie .wyjąt~owych i lO tak dale·
światy i czerpać z wszelkich moili- ce, ze me m(,zna go wcale porówwych i dostępnych lla"Il zdrojGw.
nywać z iunemi cywilizOWUlll'mi InNajpełuiej, najobfieiej płynie ona darni. O co w8lc~yć nie potrzebuje
dla nas z .łam6~ polskiej. prasy. Myśl Francuz, Anglik, Niemiec a nawet
ludzka r6znenu kanałaml ~zuka uj - Chi~czyk lub T?rek, o to .walc~yć
śeia, posługuje się rozlicznemi środo mUSI Polak, ~dyz 0!1 ~Yj's.tawlOn.y Jest
karni, celem d.otareia do najszerszych n.a ~lr~ty naJboleśmeJsze. na ~Iebezwarstw narodowyeh. Zakłady nauko- pleCZe?S~wo. ~agłady narod~weJ przez
we i artystyc2l1e, bitljoteki. towa- r QZlQPlen;e s-ę w otaczaHcem go
rzystwa uczone, odczyty, wyda\\nic , morzu .obcopleroieńszc.zyzny. A to
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ludu
- dokona cuilu.
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chyba jasne, Żjl bronić
tern roztopieniem, przed tym
kiclll narodowym m')źna tylko p
t.' ł że danej kulturze, która nam
Zl zachłaną, prleciwstawia si ę
Lurę własną i umiłowanie tej
Lury.
.
_
Aby coś kochać, trzeba ten
miot swej miłości albo posiadać
g :) pożąa a ć, aby go pożądać
mieć o nim wyobrażenie. To
brażenie, tę znajomość kultury
rO i szerza. znów prJ~a nasz;], i to
jednym wi,!cej puwodem, aby
popierać.

Na nic nam pomogą
jestem Polakiem,
swój naród, SYtą przeszłość"; iiWą
tllrQ, jeżeli to będą tylko puste dźw
ki, a n ~b echo najislotniejszy~h
szych przekonań. A przekonanIa
że mieć tj"lk{) człowiek
Ludzie ciemni zdobywają się cZ
na upór. Jednakże upór można
m a ć, ni e złamie się jednak .
wołanIa:

nań. Przeko!~ani.a z~ś po.trze~uJ ą
głe go o dży \\ lallla Sl~, CIągłe}
ty, stałej nauki, aby je można

sadnić i obronić przed dowodze
przeciwnika, aby w nich
wobec nacisku.
Jeże li więc ważnem jest 'I.
gazet, poleg ające na obronie
naszych religIjnych, narodowy
litycmych, społecznych, to
szem zd aj cl się być ich zadanie
jące na celu samo szerztmia o
pómiędty ludem, gdyż właśnie
.'
ta jest najlepszą obroną praw ,~yzeJ.
wyszczeg6lrJiunych. Powiemy."wlce j.
bez należytej oświaty ludno~ (,I, gaz~;
ty WC.lłcl nie są w możnOŚCI spełdUl~
swego oLo wiązku cbronnego, g ~t
nie zadrul'.O .~ any papier j~st potęgą,
lelz lnd, który m ni m SLOI..
d
U na s w Kr6leRtwie PolskwnI I~
nie wd'l,ędzie garnie siQ ochoc,zo ,0
oświaty. Na to oezu zamyk.ac Jl~:
wolno, że jeszc ~e nie wsz~dZl~, ~\
do każdogo docierają gazety, ze J~!.
dużo ci emnoty, dużo mrokó ~ ~\Jl

rozświetlonych żadnym promle~lebo
narodowej oświaty, a. bardzo s a

oBwiaty ogól nej.

te

'Ilam uotueć, tam rzucić gazenI

polską _ to lIiechaj b ędzi.e n asz~'1
zadaniem, to niechaj sobIe . .we~ecil
za cel starań p~lyjaciele. naSI. l ll\11 0
będą przekonam, że 5łuzą ~le. ) ól'
sprawie katolickiej i narodowej og
nie, lecz samym sobie.
,
Gromada _ to siła tem więKSZ.I,
jeżeli przyświeca jej oświata.
,
A więc krzew my oświ~t~ za tPl~
mocą gazet naszych. OŚWIata Ind
dokona cudu!

K(i1 l'O] t !\]łJ MA( lEElY
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Zakładajmy

biblioteki parafialne.
Książk i w bibliotece powinny
. zaraz ust.awione i upoI'ząd
wane na półkach, kaida wyona lub odebrana książka
winna być zaraz odnoto\',;ana,
iążka podarta lub poniszczona
być zaraz przez introligotora
wana, a na miejs.ce zninowa kupiona, aby
pIet się nie zmniejszył.
Biblioteka powinna być zawzamk nięta, a klu0z od niej
tawać zawsze u jednego,
ry za jej całość i porządek
iada.
ążki należy wypożyczać na
jednako,,,o dla wszystkich
re.ślony termin. Przyjęto wyzĆ najwyżej ' miesiąc czasu
Odczytanie ks.iążki; prędzej
ją oddać, dłużej jednak
01 no jej trzym1ć. Kto nie
przeczytać-pożyczonej książmoże prosić o przedrużenie

nowy termin. Na termin trzp.nieustannie robić silny nacisk,
przyuczyć
lud do liczenia
z czasem i obowiązkiem. Nie
. ający się na termin mają
niektórych czytelniach wyzna.karę. która ich . nagli do
a ksią.żki.
d nie lubi porządku i n;e
w zwyczaju systematyeznoś
Punktualności, które przecież
unkach z innymi mają taOgromne 7.naczenie. To samo
ja

się i

wzglęąem

k~nążek.

poży

arz wtedy_ musi tu
w roli wychowawą~l~ wdrażać, aby się trzytermmu i nie brudzili ksią
ale je ópieką otaczali, owiw ~ap.ier, każdą stronicę uętn le l ostrożnie odwracali i
i je w ' takim porządku,
ować

rą·

t.em warto przestrzegać,
.en na swoją rękę nie polO~Yl? swej książki, bo tą
RaJ.wIęcej one ~iną i niszazdy życzący sobie czyz bib~·am .osobiście poży 
1

loteKl.

- każ~e.~ książce położyć
"bIblIoteka !parafialna w
W~rto nakleić kartkę lub
ąc pie~zątką krótką senl~8:W?ł~ja.;cą do uszanoMa ~H~zkl . l korzystania z
e. o SWoJe znaczenie kul-

OM

LUDU'~ }ł

,

Niektóre dziela

45 dnia 9 Czerwca lPQ'l r.
znajdują

się

w kilku tomach. Doświadczenie
pouczy lo, że bardzo często, a nawet prawie zawsze giną pojedyńczc tomy i przez to całe dzie-

lo traci na wartości. Mając t<> na
U\vadze, doradzamy, aby takie
wydawnidwa oprawiać zawsze
w jedną całość, o ile tylko wiellwść dzieła pozwala, bo naWet
przez wypożyczanie odrazu wszystkich tomów tegoż utworu oddzielnie oprawnych nic zabezpiecza się od zatracenia pojedyń
czych sztuk.
K O N I E C.
______ . - - - - -___-

o

?;yciu.

Wszystko, cośmy dotychczas
powiedzieli, tłumaczy nam, dlaCzego pokarmy i napoje wzięte
ze świata zewnętrznego dt>stają
się z ust du natizego wnętrza i
w jaki sposób tam się posuwają.
Wypada teraz odpowiedzieć na
pytanie, co się z nimi dzieje w
tym długim kanale, któr.y nazywarny po~a~mowy~ prze'Y0.de~.
W~w?~n!ehśmy JUż ",-,:yz:-J, z.e
n~Jrozn.leJ~ze pokarn:~, Jakle róz~l ludZIe .Jedzą w. ro.zI?ych. kra.lach, za~sze. zamieniają SIę w to
samo cIało l w tę- samą. krew,
muszą zatem
prz~wo~z)e p.ok~rmo:vy~ dZIać Sl.ę rózne zJawIska l ro~ne przemiany, prowadzące dV Jednego celu.
Tym celem jest przedewszystkiem to, aby pokarmy, mające
zastępować zużyte tkanki, mogly przedostać się na miejsce
tych tkanek. W jaki sposób to
się dzieje, pomówimy dokładnie
później; tu nam należy pamiętać
tylko tyle, że prze\"ód pokarmowy jest kanałem z8mkniętym naokolo ścianami i że zatem pokarmy muszą uJedz takim zmianom,
aby 8ię moglI' przedostać na zewnątrz tych scian. Każdy wie z
życia, że są takie płyny, -które
mogą przechodzić przez błpny j
takie, które przejść nie potrafią;
płyn, zaw.arty w przewodzie pokarmowy;,n, złożony z napojów i
pływających Z tychże pokarmów
w przeważnej części jest tego
rodzaju, iż przez blony żołądka
i kiszek na ze.wnątrz przedostać
się nie może; ażeby ~o zamienić
na taki, któryby mogl przejść.
przez błony, istnieją w przewodzie pokarmowym soki odrębne,
specyalne, mające za zadanie uskuteczniać te przemiany.

v:

8

Przemianę samą nazywamy
trawieniem; soki przemieniające
sokami trawieńcowymi, a soki
powstale wskutek przemiany so·
kam i odżywczymi. Ponieważ w
naszem opowiadaniu zaczęliśmy
od pokarmów i sposobu ich wprowadzania, przejść nam teraz wy~
pada do soków trawieńcowych,
a w końcu, gdy już te poznamy
i sposób ich działania, przejdziemy do soków odżywczych i sposobu poruszania się tychże po
całym organiźmie ludzkim.
Ażeby należycie zrozumieć powstawanie i dzialanie soków trawieńcowych, które wydzielają siQ
w przewodzie pokarmowym, powinniśmy trochę pomów~ poprzednio ') budowie tych narzą
dów, które vydzielają te soki, a
które się nazywaj gruczołami.
Jak to już wspomnIeliśmy poprzednio - każdy narzą-d, a więc
i gruczoł, zbudowany jest z pewnego materyalu, który nazywamy
tkanką, a każda tkanka składa się
z drobnych cząstecze~{, zwanych
komórkami.
Komórki, . z których składają
się narządy i tkanki ustroju, nie;
dlldzą się oglądać golem okiem;
do tego, aby je widzieć, potrzeba
osobnych szkieł powiększających
i narzędzi, złożonych z kilku takich szkieł, c.zyli mikroskopów .
Rzeczy drobne, których bez tych
szkieł nie widać, przedstawiai<\
się wtedy dla naszego oka w
zna0znych rozmiarach; możemy
komórki nietylko oglądać, mlerzyć, ale i obserwowa.ć_ jak one
się poruszają, jaK się z~chowu
ją w obec ciepła i zimna j t. d.
(D. c. n.~

o łąkach.
Ciąg

aalszy.

Giepło slonee?- e, niezbę(! __ d
do życia ltażdej
5liny, potrzebne jest i dlt\ rośl na łące 1'08nących.
.
Odpowiednio rio stopnia witgotnbści oraz rodzaju gruntu, pożądanem jest wystawienie na
mniejsze lub wiQksze działanie

słońca-

Im wilgotniejszy przeto grunt
tern bardziej pożądaną
jest wystawa słoneczna, im suc'
szy, tem mniej.W tym ost.atni .1
wxpadku najlepszą.jest wystawa
polnocno-zachodnia, lub zachodnia. Wschodnia wystawa, jak-

łąkowy,

POSYLAJCIE DZIECI DO SZKOL POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ.
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kolwiek nie jest tak szkodliwą też ukazują się kupkami w wię
jak dla roślin uprawianych, jed- kszej ilości na skórze.
Brodawki większe o cienkim
nakie i dla łąki nie jest po~ądapieńku,
przemieniają sie nieldeą
n · o wystawie można mówić dy we wrzody wydzielające z
głównie w górach; w równinach wierzdlołka brodawki krwawą
lub pagórkowatych polo~eniach ropę·
Przyczyna powstania takich
rzadko się trafia-chyba, te łąka
polo~oną jest w wąw?zie (~ot1i: brodawek jest nieznaną. często
nie) tylko na wschodme sIonce l jednak ~ame przez się. zni~ają..
Jeżell same przez SIę me zmna wschodnie wiatry wystawiokną, wtedy muszą być usunięte
nej.
albo przez podwiązanie, albo wycięcie, albo ttlŹ przez użycie odOdpowiednio do powyżej 0- powiedniego środka gryzącego.
mówionych warunków porost na Podwiązanie brodawki może być
łące, skladający się z traw slod- dokonanem tylko przy takich,
kich i kwaśnych, koniczyn, wyk które mają cieńszy pieniek. Do
i groszków, ziół i chwastów, podwiązania używa się cienkierozmaicie się będzie przedsta- go nawoskowanego szpagatu (tawiał. Im lepsza łąka, tern więcej ki, jaki~go używają VI aptekach,
na niej rosnąć będzie traw slod- albo silny wlosień). Po zrobieniu
kich, koniczyn, wyk, groszków pętli ze szpagatu nakłada się ją
z malą domieszką ziół,' a tern na szyję brodawki, jak można
mniej chwastów i traw kwaś- blizko przy powierzchni skóry i
nych.
silnie związuje.
Im więcej wapna w gruncie,
Co kilka dni należy ściskanie
a łąka więcej sucha, tern więcej poprawić, a w krótkim czasie
będzie wyk, groszków, a nawet brodawka odpadnie.
koniczyn.
Jako środka wypalającego broIm mokrzejsza zimniejsza lą- dawki najlepiej użyć kwasu siarka, tem więcej traw kwaśnych i czanego skoncertowanego, któchwastów. Dobre bowiem, szla- rym co kilka dni brodawkę pęchetne ~atunki roślin, tak w u- dzlować należy tak <_ długo, póki
prawie Jak i w dzikim stanie po- nie odpadnie.
trzebują lepszych warunków do - - - - - - - - - - - - - -

życia.

Nie będziemy tu szczegółowo
zatrzymywali się nad różnymi
gatunkami roślin łąkowych.
Tu wspomnę tylko, że do traw
kwaśnych zaliczam: turzyce, welnianki, sitowie, pałki, kosmatki
i Lp.; do chwastów: mchy, skrzy·
Py, kaniankfl, osty, szczawie i
IDne gorsz(', bo trujące jak: babka wodna, bagno, blekot ciemięrzyca, gnidosz, jaskier, jaskółcze ziele, konitrud, lulek, pietraaznik, p s i a n k a, rdest, szalejl
szclyr, wilc.zomlecz i ziemoVi it
jesienny.
D. C. N.

o leczeniu
inwentarza
Ciąg

żywego.

dalszy.

o brodawkach.
Rozróżniamy dwa gatunki brodawek, jedne osadzone są na
cienkim słupku, drugie zaś mają
podstawę szeroką; są one rozrzucone albo pojedyńczo, albo

Gospodarstwo na wsi•

Do szybkiego gotowania przykuod
materyalu, z jakiego . zrobIOne.
Najprędzej rozgrzewają się miedziane, po nich żelazne, a gliniane naj później i najsłabiej, dlatego też w tych ostatnich potrawy

czyniają się także--naczynia,
chenne, a dobroć kh zalet>,

muszą

się

gotować

najdłu~e.1 .

Przy gotowaniu samem potrze·
bną jest także znajomość potraw,
które przyrządzać zamierzamy, a
więcej jeszcz~ znajomość sposobów, zapomocą których moźna
z zapasów domowych zrobi ć
smaczne i pożywne jedzenie.
D. c. n.

Listy do Redakcjf
Szanowny Panie Redaktorze!
Uprzejmie proszę Szanowną Redakcję "Głosu Ludu" o łaskawe wydtuko.
wanie w swem poczytnsm piśmie tych
słów kilka dla przestrogi i inne pisma .
proszę o łaskawe powtórEenie tego ostrzwenia w imię dobra publiczrwgo.
Zostaję z powaźaniem
Ks . .~ Połubiński.
Proboszcz Je':''' )[~tki z puszczy
. ziemI Przasnyskiej.
Ostrzeżenie:
Mikołaj Kulasiński)
właściwie Kulas syn Józefa, właściciela
osady rolnej w Jednorozcu., deputat na

zjazdy od gmin Baranowo, Jednorozea
i Zaręby w powieeie przasnyskim gub.
pleckiej, były prezes Koła w Jednorożcu Polskiej Macierzy Szkolnej, ze.b~aD~
pieniądze na Dar Narodowy 3 maJa i
na inne cele, obrócił na swoją własną
korzyść i w dniu 20 maja r. b. na Z~·
branie Koła w Jednorożcu P. M. S. nJe
przybył dla usprawiedliwienia się. Zatem członkowie Koła zło~yli go z prezesa, o czem główny i powiatowy Zarządy P. M. S. zawiadomione zostalr
tenże Mikołaj Kulasiński zabrał skqcJe
pieczątkę z napisem Polska MaCierz
Szkolna, Kolo w Jednorożcu i książkę
z blankietami do zbierania ofiar na Dar
Narodowy i sam się ulotnił skryci.e z
Jednoro~ca, opuszczaj<lc żonę z Lrojgl.eJD
małych dzieci i starych rodziców. ZbIeg
jest jedynakiem ani brata ani siost.I'Y
nie ma i gospodarstwo całe, wlókfl ZJemi puszczańskiej bo 44 mórg, z małym
inwentarzem żywym i martwym oraz
zabudowaniami zostawił. Będzie Oli ZIł
pewne zbierać składki na Dar Narodcwy tak tu w Kraju jak i w .Ameryce
dokąd się udał z przybraną żom\. Bac'lność zatem przed. takim Narodowym deputatem od gmin i przyjacielem ludu.

Q kuchni.
Kuchnia jest warsztatem, z
którego wychodzące potrawy mają domowi całemu prz,yspol'zyć
sil do pracy, okolo pola, ogrodu
i stodoły. Dla tej swej ważności powinna ona być więc tak urządzoną, aby w najkrótszym
czasie i przy maIem u~yciu materyału, opalowego mOŻBa przyrządzić na niej, czego potrzeba.
Od dobrej kuchni wymaga się,
aby żywo ciągła i żeby ognisko
jej zaopatrzone było \v ruszt, bo
to tylko t.ym l';posobem może nieustannie dochodzić do ogniska
świeże powietrze.
Najlepszym materyałem opalowym jest ten, który paląc się,
wydaje malo dymu, a dużo ciepls; musi on być suchy i drobno
porąbany. W oszczędnem gospódarstwie nie palą na obiad
dlużej nad 2 godziny, to jest od
10 do 12; 'ale chcąc tego dokazać,
trzeba przed rozpaleniem ognia,
wszystko na kuchni przygotować: garnki i garnus zki m uszą
Naszych czytelników w Ameryce u·
tam już stać napełnione i pona- praszamy o rozpowszechnianie te~o o·
krywane.
strzeżenia.
Redc(,kcJfJ,·
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Kalendarzyk.
1).i$, Sw. Pryma) Felicjana M.
p , nied;ialek, Sw. Małgorzaty i Zaeharjaęza M. _
U:torek, Sw. Barnaby Ap.
S oda, Sw. Jana Wyzn., Onufl'ego
Puste .
C;wartek, Sw. ANTONIEGO P ADEWSKIEGO. ·
Pi ątek, $w. Bazylego Wieli.:.
Sobota Sw. Wita, Modesta iKrescen.
Męcz.

Wiadomości

historyczne.

Papież Innocenty III zatwierdza ordynację Bolesława Krzywoustego w sprawie następstwa
tronu w r. 1210.
Pożar zamku Królewskiego w Krakowie w r. 1592.
10 Czerwca. Kościuszko wydaje ordynans z .hasłem "Wolność, RównoŚĆ i
Niepodległość
w roku

9 Czerwea.

1794.
Zakończenie

Kongresu Wiedeńskie
go w r. 1815.
] 1 Czerwca. Jan In Sobieski w Jawo·
rowie zawiera traktat z Ludwi
klem XIV w r. 1675.
12 Czerwca. Król Stefan Batory, przybywa do Warszawy w r. 1576.
Jan Zamojski poślubia w Krako
wie Gryzeldę Batorówn~, siostrzenic~ króla Stefana.
13 Czerwca, Władysław JagieHo nadaje Spytkowi z Melsztyna w lenne posiadanie Podole w roku
1395.

14 Czerwca. "Vładysław Łokietek, po
raz pierwszy stanowi nową radę
z wójtów w Krakowie.
Kostka Napierski zdobywa zamek
Czorsztyn w r. 1649.
15 Czerwca, Koronacja Władysława na
Króla Czech i Polski w roku
1086.

-

Zgon E12biety ~ony Zygmunta Augasta w r. 1545.

-.chód słońca o godz.3m. 40
rano.

Zachód słońca o godz. 8m. 18
po

południu.

.
dnia o g. 16 m. 38
" zybyło dna godz. 9 m. 4.
.chód księżyca o godz. 3m. 42
Z po połnocy,
Nóach'0.d o g. 7 m. 38 po pol.
'IV dma 10 o godz. 1m. 14 po pólnocy.
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lOstrolqka.
Sławna ta w dziejach nbszych
miejscowość leży nad rzeką Narwią w tak zwanej puszczy Myszynieckiej tamieszkałej przez
Kurpiów.
Tam to stoczoną została w r
183ł krwawa bitwa, o której pieś ni śpiewali poeci.
Straszny ten dzień Franciszek
Wężyk tak opisuje:
"Ze świtem dnia 26 maja z-asłaniał jeszcze Łubieński swoim
korpusem położenie o całą milę
od Ostrołęki na lewym brzegu
Narwi
.
~
. Glów~a kwatera pol~ka prz~nI?sla SIę ~a .ostrołęk~, gdzIe
mIała czekac az przednIe straże
spalą mosty na Narwi. Ale od
rana Dybicz przed oczyma wujsk
polskich zaczął rozwijać siły ru .
syjskie. Nie można było zatrzymać zajętych stanowisk. Małe
walki trwały na calej linii. Coraz
bliższe i liczniejsze strzały ostrzegry Skrzyneckiego, że nie będą
to utarczki, ale że dnia tego zdarzy iię krwawy wypadp-k. Napróżno jenerał Bogusławsk.i starał się wstrzyma.ć nieprzyjaciela
w mieście; liczne kolumny szły
do boju. Słabe oddziały polskie
walczyly zacięcie i bruniły ka .
żdej piędzi ziemi z bohaterską
stałością, lecz przygniecione przez
artylerję rosyjską, sZf'śćkruć liczniejszą, cufać się muszą przez
oba mosty. Gwałtowne były natarcia rosjan, bo Dybiczo\vi chodziło o uratowanie sławy dowót]zcy.
Tu już Skrzynecki zmiarkowal, że mu wypada wojsko i wla-

r.
brakło koni i ludzi, dopóki lekdziała V o l s. k i e rozsiewały
śmierć i zniszczenie na tych, którzy przez groble dążyli. I tu na-

kie

reszcie uledz musiano.
Gdy za groblą Dybicz swe siły rozwijal. rozpoczął się bój
naj zaciętszy w kronikach wojny.
Przez kilka godzin walczono na.
przestrzeni zaledwie tysiąca łokci. Trzynaście razy ~am Skrzynecki z orężem w r~ku przewodził natarci?m,. Ale. w~piera~y <?oraz n~weml :Slła~~ ~leprzYJacleł
dal SI~ raczej ~abIJac, a nI~ us~ępowal. Konmca polska ~zlałać
~I~ mogł~,. gey~ przesz~adzaly
J~J k.rza~u I błota .. Pol~gl. Jenerał
KICkl y nIe sZCzędzIła smlerc sroga mnóstwa walecznych, wśród
któryc.h poległ dzielny jenerał
p·i echotv Heąryk Kamiński.
. ~
.
Juz stosy tru,p.o~ zalegały szczu~
płą prz~st~zen mH~~zy groblą. a
~t~no~ls.kIel!l
WOjsk polskich;.
~uz dZlen SIę ch) hł k.u n<;>cy, a
Je?zcze. ~alczono ~azarcle . .W
tej ChWIlI Skr~yneckl ka~ał d.zlelnem~ . Bemo":I., pulko\~mlioWl ~r
t~lerJI" ~czyn!c ostatme ~atarcle.
PH~tna~CIe mlllut natar~la tego
z~chwIalo. męstw? rosJan. Dyb~cz wezwał swoJe armaty,. ale
bItwa n!p- byla rozstrzygmętą·
Nastała c~sz~, którą noc ~ałą pr~e
rywaly JękI ranny<?h l konaJą
cych. Z obu stron zbI.e ran? z, p~a
cu tych, którym nalezał SIę sp1eszny ratunek.
Chciał Skrzynecki na dzień następny zebrać siły, wezwać Gie!guda z Łomty ale mu to inni dowódzcy odradzili, Chodziło o lo~
wojska i kraju. Wtedy jenerał
~ębiński odebrał rozkaz, by z
Jazdą poznańską u d a ł się do
Łomży, a stamtąd do Rajgorodu
sną slawę ratować."
i dalej na Litwę. Tej więc nocy
I oto, jak pisze rosyjski dzie- odstąpiono od Ostrołęki, bez żad
.lapis ~ej bitwy, j~neral Puzy- nej prz.eszkody z~ strony Dybirewskl. SkrzyneckI przez 8 go- cza. WIdocznem Jest, że sil do
dz.in P? bohate~s!{U sa.m wysta- tego nie mial.
Wlał SH~ n~ og,Ie~ n~JstraszliwMies~kańcy Ostrołęki liczyli,
sZ,Y, ~~ukaJąc, s 1t:l1e rCl, ~o ,:po że. 9 .tYS.lęCY rannych znaleźli po
WlllnIsn:y-mowll~zwyclężyc t~, tej bitWIe, 200 polskich oficeró w
albo zgmą~j tu SIę rozstrzygają było tu zabitych. Najdzielniejszy
losy PO!S~l. .
pułk czwarty, W którego poczcie
Jakoz lstotme była ta walka było nmóstwo wlościan zostal
stanowcza. Od Rożana nadbiegła zdZieSiątkowany.
'
artY,le.rja nasza, a~e za póź!l0' N~
Bitwa. pod Ostrołęką zachwiamOSCIe po strome naszej mąz la w WOJsku zaufanie do wowalczył na męża. Długo s~ę Otlie- dzów. Krytykowano zwłaszcza
r8ło ~ęstwo ~rzewad'le slł~, a~e postę'po\~anie Skrzyneckiego, któ.
na~o~llec mu~)ało u~e~z: ROSJ~"I' . ry dZH~kl powolności sWfljej nie
zajęlI mosty.
PÓZDI~J zacIę ta skorzystał z dogodnych dla wojwalka trwała .na gr?bl.l za mo- ~ka polskiego okoliczności. Myst~m, skąd k)l~adzleslą~ ar~at sIano nawet o sądzie nad jego
wlęk~zego kall~ru raZIły SIły czynnościami, a l ~ Czartory~ki
polskIe .. Jedna~z:e rnęstw<? n~- przekonał sejm owc7esny, że
8zych nIe opuscllo, dopókI me Skrzynieckiemu zalecano, ażeby
http://sbc.wbp.kielce.pl
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przeciągał wojnę, żeby nie ' 8ta- ; raczej litościwym dla ubogich,
wi al wszystkiego na jedną kar- przez co uzyskasz 'Jobie w przytę. Z Francji i zAustrji przycho- szlym życiu mieszkanie daleko
d~ily także wskazówki, skąd 0- trwalsze i pewniejsze, aniżeli to
bIecano podobno pomoc. Oka7.a - na ziemi.
10 s!ę jednak, że .lepiej było liBogacz, dotknięt~ słowami
~z;yc n~ ,w~asne sdy, na ' wla~ną 'rozsądKU tego. bogobOjnego kwed zl~lnosc I na 'wlasną spręzy- star:za, pozwolil mu przen?c?8t08Ć.
..
,
, w a c , a nazajutrz udarował hOlm~,
Stało SIę maczeJ. Od bItwy odesłał do domu i Dyl odtąd lIpod Ostrołęką sprawy polskie tościwym i bardzo ludzkim dla
wzięły zły obrót. Byt nasz jed- biednych.
nak~e" pon: imo niepomyśln~ch
Nic nie jest trwałego na tym
wY~lkow bitwy pod Ostrolę,Ką, świecie: bogactwo i fortuna pręd' s~wI~r~za, ze I?rzegran~ wOJn~ ko znika, dobre tylko uczynki
me :sw~adc,z~ Jeszcz~, ze .z !llą l zostają zawsze trwałemi i żyją
I!~rod Istm~c przestaJe., ZYJe~y w sercach i pamięci ludzkiej.
l zyć będZIemy -da Bog. z WIękS.lem szczęściem.

sięgli pomst~ one.l!lu NIemcowi!
A wyjąwszy tedy to jej cialo z
wody, złożyli je na ziemię. a po·
cho~a'Yszy potem wedle , obrzę
du, JakI bywal na 'on' czas; na
Cześć ~r?vydziwą i na pamiąl~ę,
usypa~1 Je.) te~y dr,ugą. mogllę
s.we:m r~kamI, taku~k.ą, Jaką ~y~
h .us~pah KrakUSOWI. Tedy .luz
WIeCie. co znaczą owę mogIły
pod Krakowem; a znaczą nie co
inszego, jeno, że je z miłości u~uli Pol,acy dla. poczciwy.ch ksią·
ząt, C? ,Ich sobIe wybralI, ' a co
rządzJh we~le ,~Oll narodu, ~
wedle P?CZCIWOS~l. 'redy kto spo~·
rzy na J~dną mogąę, to sobIe
rozpomm o KrakusIe zuchłi~ co
zabił smoka. czy tam wilczysk o.
i co był mądrym okrutniej i zno·
wu wspomni na naród poczciwy,
CD go uczcił;-a kto znowu spoj·
OD LECHA
rzy na ' drugą, to sobie rozpomni
aż do śm'ierci Ę.rólowej Jadwig'j o Wandzie, ślictnej _ młod'ziuś· .
kiej, co' weskoczyła we' W13 łą,
op.isane
Pewien bogacz m ies zkal w
Tedy
kiej spogląda na mog iłę
przepysznym zamku, którego dziś
Podług opowiadania Bartłomieja
Krakusa,
to sobie zaśpiewa:
tylko ruiny z05taly. Wydawał on
wicIe pieniędzy ha upiększenie
Ciąg dalslY·
Hej Kl'akus!
tego gmachu, a dla biednych był
. Zó.bił smoka-potem Niem ce
'srogim i nielitościwym, nie chcąc
Ale znowu, najmilsi moi, nie
Wytłukł cudtoziemce,
~ch niczem ,~spierać= Razu ted~ godzi się krwi przelewać narol zbudował Kraków,
Jednego zaszedl do zamku ubogi du w ,bitwie z nIeprzyjacielem: a
Stolicę ,Polakó,,!
kwestarz, któr-y ~?i~ra,łjarmużnę jest onego wroga kieby szara~·
Hej Krakus! Kra~us!
na dubroczynnosc, I prosIl go u- czy, a polska krew droga! Otoż
< :
przejmi~t~ ab-~ n~Jl~ tlOZ\ydH! prze, tedy tak sobie umyśJil.am ,i uczy"
*
.
*
*
. nocowac u .s~bIe, . rgdyz filal da- nię. Mlodam; a mam wIarę w
A gdy umarł w swym, J\rako '
~~ko do, d~Hnu, i z'anosiło się na insze życie, gdzie pełno ślicznych
.
W i~
O1,epoK~'d.ę:· ",janiolów i wróżek, i ,r9zm~11t.ych
Na cześć' wi~kopom.ną
Bogik.z oburzy! si-ę z gniewem boginiów, a ' pełno precz wszyst,
Usypdli mu ziQmkowió ,_ : t,";
na to żądanie, mówiąc hardo, że KIcn praojców i mate~, i dziewic
.
Mogiłę ogrQlPn,ą, '"
'
pałac jego Ilie jest - zajezdnym młod. ych i dzieci, co tam poszJ.y.
:, :.Ok.rutną!
domem.
'Pedy pójdę. do nich-mlpda, a kiej
'WieHu:\! '
- P.o,*wólże mi pan przynaj-ll>tZyjdę, niby ofiara z'a Ojczyznę
Potę~ą
~mogtłę!;·
mniej,~odrzekl na to kwestarz, świętą, to się tedy , u c i e s Z łą i
_ z~dać ci , tl·.z~_ ~ tylk<;> , pytania, a przyj~ą Jo si~bie. A ~h~ć jll ~i
A tedy patrząc na ową mog l '
-' wnet opuszczę twóJ zamek.
by umrę, to rowno dusza mOJa łę Wą.ndy,
zaśpiewa sobie zn \J ~..
• - Chętni,e-,odpowiedzial bo- młoda i kochająca, precz pQdzie wu, rako '. po
' wszystKie -czasy
J~,as;.~L~ pod. tY,m wa.run~iem nie pomiędzy nar~dem, i b,ęd~ie r~a~
:'•
~ ~~ odjtj-p;,.~am$ł odppwredzl.
dobrze dla Ojczyzny sWlęteJ I śpiew~li: Polacy: '.
-"" ,- ''''!'~ --::-,~o mie.ęzk-a.f w tYIl} . zam- dla mnie będzie też tak dobrze.
'" . ~ *
~~r-z.tła tobą,' mOj panie,-zapy- - A wypowiedziawszy", one sIoJa'{,ą(-westarzf
' ~
,
wa, młudziuśka kieby janiół, a - .. \Vanda le-ży · w n:asżeL zie Dli,
Co nie chciała Ni13mc.a, ,
I" ,~. ~:: Jvfej ojcięc-byla odpowiedź ubrana w bieli
z koroną z biaLepiej zawsze iyć z 5wojerui
"';-bog'ae7.a;"'
·,
'
, , '.
;
luśkich róż na głowie, a z rozpu.,
-Ntt'-IHieó--oodzoziemca"." ~.szczonemi precz wlosami, sko·
- A przed nim ''l(~p?
- Mój dziadek. . "
czyla do , Wisły, i uścisnęła się -~
~.
~ .
~'"
*
*
~
- A po tobie ' ktd ma 'inięsz- z przejrzystą kryształową ~odEj.
kać?
..
" :- .':;
Tedy Polacy dalej za 'nią we~o- t:ł A luej spojrzy po trzecią str~- .
~. Mój syh, -jeżeli Bóg ' na to dę', ale ona tonęla, · tonęla coraz nę, to znowu tam sterczy rnog{
'Pozwoli.
- ',.
-:
głębiej; a kiej jej slukali dtugo la, a to ; sIVlltniejsza -Od:; nV,tł-;
- Otóż, - mówił dalej kw e- na darmfJ, tedy wypłynęła znb- wóch; :a kto.pa nią wejrzx.,~ t~
starz, - jeżeli każdy z' twoich wu na o:Wierzch w bi-eli; ~choć oto zapłacze. Bo ona to usutav na~pi
priodIt.6w mieszkał tylko pf'wien po śmierci, śliczna jeszezg., ki~by mięć Kc.ściuszki, co-to "on ' ~~:
przeciąg "'czasu, ustępując, ·dru· janioł, albo kieby dzieCKO niebo- choć .w JW#lych azasach;' a ,r o 'e
, gl~mu, włęc i ty je~teś w nim żątko w kolebce. BG' też tak do- no zą.wS'ze chudził we :..su~~llnla.
tyikó -gościem, a zamek gościn- prawdziuśko ona leiała kieby w i bil nieprzyja.ciół wszys.tk~b, ój
nym domem: A ~!lt~m nie ,wy- K.olebce krysztalowej,: a woda l& pr~cz ws-zystko ną darI?CY m je
daw~j ta~ wle~e. plemędzy ~a l,l- kolebała, koleba~a do b~zega. Te· Bozel A .zn@,V.ll..-WSZy§.t~l~rnu n
ph:kszeme mleJs'ba, w ktorem dy aże całemu narodowI-był() na. chłopy, nie~k-mieeie ' winpl. Al: ~~
tak krótko masz mi~,zkać, a bądź sercu rzewliwie i precz poprzy- nim to tedy już prawie , wszy~I..J,
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wiecie, a ja wam też znowu bę si - piersi nie puszcza choć już
o nim opowiadać,jeno później, połyKać nie może.
-- Kto sibje nienawiść, zbiera
.a teraz jeno owe stare dzieje na·
przód już pokończę.
.nieszczęście.
- ~dle, z którem się dobrze
D. c. n.
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _----:- obchodzimy, wi-e rzganiem wska· Cichy domku, gdziem zrodził,
Gdziem sit jeszcze uczyć chodził,
: zuje swą \\4lzięczność.
- Nic nadt -jeden palec wię · Gdzie przy ojcu j przy matce,
Miłem :tycie pędził w chatce.
księgi
cej żepsuje rę:kę.
--::- Bojażll'we- - wahanie się uCichy ~Qmku, gdzie ja w?:roslem,
chodzi" często z'a mądre postano I na Dogi się podniosłem,
_
w ienie.- ~'
Jak trza cierpieć się uczyłem,
- Czystość serca jest pew·
Dobry uczynek wynagródź doBo ja w bólu tylko żyłem.
n i ejszą obroną niż najlepszy sta- hrym uezynkiem. Niech Syryusz
lowy pancerz; ktokolwiek z ni~j blyszczy ~a Orionem. (Po~cza~ Cichy domku-ulubiony,
si ę rozdzieje, upadnic pod ciosem nocy ~~t~lch ~yryusz wschodzI Mile mi są twoje strony,nieszczęścia.
po zaJ """ lj OrIOna).
Mila mi jest twoja strzecha,
- Głupiec nigdy nie zasma- 1) r obiecany a o dkładany W niej jest rozkosz i uciecha!
kuje w owocach mądrości; jak i na pÓ7.ilIe j podobny jest du sznu-I
zakatarzony nie rozlubuje się w ra Dełne170 węzłów.
1
Cicny domku, mały byłem,
zapachu róży.
_;
GdOy wyrzuty następują po
Już cieeie_obzi~lenilem; _
- Jeżeli cię w z y w a j -ą fam jaKiejś wyśv\'i~d~zonej lasce, lasByś wJgląd~ł Jak w I?ła~ku,
gdzie żaloba,:spiesz Bię;jezeli ~aś ka ta - więcej - gorzką sj'ę staje niż
I słuchał ŚpIewU SlOWllWW,
' tarń gdzie uczta, za~tanów się. ",:_, -0"1"0 <7 Z drz e wa _ zat~.!1tego._
Cichy domku, z serca twego, -.
- W ńajmniejszy - podszept
- T~k jak-. czyś_cisz~ swe usta Straciłem ja ojca mego,
błę du wsłuchujesz się jak: w wor1n_
:ym Płynem: ' tak - prawdą I przysiągłem służyć matce,
gromy piorunne, lecz gdy praw- powinieneś je oc zysz c zać z fał A:t do śmierci, tu w tej chatce.
da odzywa - się swym potężnym szów i obmowy.
glosem, uszy swoje gdzieś gu- Tajemnicę swą składaj nie
Cichy domku,-ulubiony,hisz.
.
w innym kufrze tylko w sercu
Jam pokochał twoje strony,
- Lękaj się dzikiej sily :- przv.itlciela szlachetnego i szczeGdziem wzrósł małym z polskiej
~n aczy ona krew wylan'ą i - dom"fe~o:
.~ _:roli.
w ruin8rh_
'-o- -: - -- Pycha tl'ic nie dodaje wspaOraz z tego co mnie boli.
, - Na co się zdadzą amulety niato ś ci-tb t) tka wiatr, _któ ry naI skapIerze, jeżeli kąp i esz się w dy)Dą;;;.bęben~ - ~
,
Cichy domku, gdy się pieszczę
m9rzu błędów ?
. . .~..5· _.; r ~,:;lN jc -ta~- nie impo tlUje- głup- W tobit." myślę jedno jeszcze:
, ~ Czł~wiek, chc.iwy bóga~tw;t -€ ? w_r~,;k' mil (1 z~ni e: 11ic_ f!ii !ak Ab~m ten kraj widział wolny,
POdobny Jest do dZiecka u p l er-~I.me ~hwala Jak Qdp o,\\ ledze
A szczęśliwy i spokojny.
dę
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~y ~a-(,-v~~ór, aby Sobieski z:fijąl Chocimem wystawione trophe J.
gdyż

była

IH) WnOŚĆ,

~", ~
-CQalszy" ciąg) . H,.-

•

bl-l

y

_~

zwydęztwa)

należytej

że \vdzięczności.

każdego

z
przynagla! y

P Q.lac~ nie będą~ płacili Turkom
Umyślnie przy toclyliśmy ten
' haraczu, -jak pod ' - niedOłężnym ustęp, bo to jest urzędowe przyWiśniowieckim.
'. '. znanie, że Jan Sobie:=:,ki w nagra - - ,.
.•
•
-'Y'( _
;~~ S d~ ie$ki z ab ó ~l.ą~ał się daro- dę męztwa i zasług, a szczegó -c ł Wnet oz~grlmla~ ().K~zykT".~na wać 150,000 z!otych Rzeczypospo- nie zll zwycięztwo chocimskia
. a _em ~olu , elekc-YJnem:, -"Nlec_h, H1;{'j~ 1rte-l'e ~hJl na potrzeby wo - zostal uwi eńczony koroną kl'ó,~J.: ~rol. Jan Sob_Ie.sk1!- :WoJ' 'j enlfe:: p o fyćzyl, a za 338,000 zto- lewską.
.o \."(-1, ktorzy pgd J ~go rozkaz-a - fj'(:.ł) '-h-apić klej n-oty koronne
_~I ..służ~li~ dohywszy si"abel,ł\V~, gdyź '-:łakie h~lY' pustki w skarbi~_
,
.
d l!. 'lZglnI~~y'\v~zy~y, a.łbo-bę . - POI ' Ki01, że- n:awet koronę lHÓ- _ KroI w Polsce ~opIero uzyb~16~y mleJI ~'krolem Jana--S~- lewśką, -ów---widomy .znakj#dno- skał całą wład~~ krolewską, sko'; ~~ kl~gol" _
' .: _ _-.T~ ściq -n te~odległ ~ ści narvdu, za- ro był ~roczyscle ukoronowany
- , 1}Yh _ niechętni a rriianowicie slawi o no~7~ . koroną) opasany szczerbem BoLltWi~i,,,: którzy; '-:gdy nie mogli_··: -rSeJtń wolny elekcyjny wydal l~sława Wielkiego. Lecz nie bykfze~ ~ko_dzić... :vybr~.ni';I Sobie~- oznaj~enie , w k~órym czy.tam-y: lo cz~su myśleć o ko~onacyi,gdyz;
n e.go .~ .<tro~, --;..c hcJeh KO p~zy· "O?ral~smy za .kr?la t:>0lskle~o I grozl!a Polsce w~Jna. turec~!l'
~/Jr:n gIeJ łlaki1omć, ąby rozwIódł WIelkIego KSIęCIa LItewskIego. O.dl_ozyl zatem Sobles~I n~ pozz -~r.yą :- KaZimferą i poślu-' Jmci P. Jana Sobieskiego, Mar- mej ~or0r:tacyę, aby Się zająć ze\~ :~Ę{~Q~orę, ~ waowę po królu :szalka i Hetmana Wielkiego Ko-- bra.nIem l uzbrojeI:iem wojska.
So l~_rI1oWtecKJm.__ ~ Na to odrzekł ltonneg.6', którego nietylko majo- Mozn~ byl.o turecką potęgę po.
po~lesk.i: ;,Jereli"-za tę .ce~ę .m~m- -rrrm-.(prtotlków) w -tej Ojczyzrl~e z~YClęztwle. c~,ocims~em na dłu
bie ~$~ltć .l~~r?hę,- mozeCle Ją so- maXima decora (bardzo WIelkIe- gl czas ukro~lC, at?l~ prze~zka
nH zat~Y?1ac ..l' ~: Słusznie ue~y- zasługi), ale- i samego P?st tot dz :~ła teI?u meszczęsh w!Jw obIeral()ę,.gdy.Z:, I:jY-lbY - złamał przy9iłJ- _paxto.s (po- tylu uskute.c zmonych) nosć kroIów W. .polsce.:
.fe 'tfn~rzY~OPr~YSięzca zasługu;: ~-.meprzyjaciołami Krzyża ś. vic- Już w lipeu16141'. '''kroczyła
() na pogardę.
-toti~ ( z-Wydęztwach), teraz świe- ogromna armia Ju:reeka ~~w gr-dni .

.

)

- -

.- _, ,- _L 1 ~ ~g~4zili się nakoniec wszys- ŻO na wszystek świat glo~ne pod

8)
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Ciehy domku z tobą 8ped~,
Mego życia krótką prz~ę,
Zawsze cichy i w ' miłości,
Aż się zbie!:ę

do

wiecz;ności.

Cichy domku, proszę Boga,
Kiedy przyjdzie na mnie trwoga,
Ty mnie wiernym tul do siebie,
Bym po śmierci mógł być w niebie.
Józef

Kawałek.

LUDU· li 45 dnia 9 Czerwca

oszczędnościowe.
(Ciąg

dalszy).

To ostatnie określenie w ustawie nie zupełnie jest jasne i moze być różnie tłomaczone. My rozumiemy tak: Ktoś pożyczyl 300
rb. na 5 lat. Po 2 latach spłacil
120 rb. i pozostaje dlugu 180 rb.,
z powodu nieurodzaju, pożaru
lub innego nieszczęścia, chwi
lowo nie może zaplacić następnej
raty, więc za'"czasu melduje o
tern kasie i prosi o odroczenie
przypadającej
raty na 1 rok, a
tym sposobem o rok później nastąpi splata wszystkich nastę
pnych rat. K a s a przedstawia
prośbę komisarzowi ze swoją opinją. W razie zaś wyjątkowe
go położenia dłużnik może prosić komisarza o rozłożenie reszty

ce Polski. Padł najprzód Chocim,
w którym od bitwy Hi73 r. byla
załoga polska, potem Mohjlew,
Jampol i Humań zdobyte zostały, tak, że wkrótce prawie całą
Ukrainę między Dnieprem a Dniestrem Turcy zdobyli. Niedługo to
j~dnakże trwało, gdyż wuet zbliżyl się Sobieski z Jablonowskim
gromiąc Turków, którzy też się
cofnęli z powodu zimy, a w ich
ślad poszło i wojsko polskie, mianowicie, kiedy Pac z wojskiem
litewskim się oddalił. Sobieski
\."iedział dobrze, że na wiosnę znowu Turcy uderzą, dlatego chciał
mieć już przygotowane wojsko,
atoli cala jego usilność nie zdołała utrz)·mac pod bronią żołnierza, gdyż wladza jego tak daleko
nie sięgała. Wojsko wkrótee się
te ż I'oz:::iypało po kraju, rabując
własnych rodaków, aby ścią.gnąć
żołd zaległy.
Na ,,·iv~uę 1675

roku Turcy i
Tatarzy'" olbrzymiej sile, ~dyż
. podobno był? ich 300,?00 wkroczyli w graOlCe Polski Zapewne
o liczba przesadzona,. w i{aidym
razie liczba ich wynosiła przeszło
2tłO,000. Sobieski, pomimo całych

-

f.

długu,

tj. 180 rb. na nowe raty w
lat i tym sposobem pierwotne taty po 30 rb. zmniejszą
się do 18 rb.
Decyzja -w tym razie _ zależy
od komisji włościańskiej.

pod sam tylko inwentarz, a nie·
rb., njł" cele nieokrerb., a wszystkie razem wzięte - ~;s wartości jego
.nieruchomego majątku. Dla ozna·
czenia tej wartości kasa grnnt.
szacuje podług cen, określunych
na lat.l0 przez komisję włoścl&ń·
Z
pożyczek ską dla każdej gminy oddzielnie, a budynki stosownie do a~
może korzystać
aekuracji. Z tego strąca zaległe
podatki i obciążenia nieruchomajątku.

I

ciągu 5

Kto i

osadę~200
ślone-lOO

jakich

oraz sza-

cunek

Kasy gminne pożyczkowo

ltł07

mości.

Z poi~-4'zek mogą korzystać:
l) pra" ni posiadacze osad i
gruntów w obrębie tej miejscowości, dla ktorej urządzona jest
kasa, bez różnicy stanu, z tą tylko różnicą, ze przestrzeń gruntu
ukazowego może być dowolna,
choćby llajwiększa, a przestrzeń
dworskich i innych gruntów. niezapisanych w tabeli, w ręku jednego posiadacza nie może być
'większą nad 60 morgów;
2) dzierżawcy gruntów, bezrolni, pracujący w gospodarstwach rolnych lub- trudniących
się pracą, mającą związek z rolnictwem, a także rzemieslnicy w
obrębie tejte miejscowości.
Każdy z prawnych posiadaczy
nieruchomości może zaciągać i
kilka pożyczek, byle wszystkie jego pożyczki na obroty gospodarcze, ulepszenia gospodarstwa
i kupno inwentarza nie przenosiły 500 rb., na kupno- inwentarza

Dajemy przyklad takiego obliczenia. Ktoś posiada 10 morgów w gminie, dla której cenv.l
morga gruntu oznaCZ0na na 60
rb. i budynki, assekurowane na
300 rb.
Szacunek gruntu zatem wynosi 600 rb., a z budynkami-900
rb. Dwie trzecie więc wartości
stanowią 600 rb. i tyle mogą wynosić wszystkie jego pożyczki,
jeżeli niema zaleglych podatków
i obciążeń. Jeżeli zaś zalegle podatki wynoszą, dajmy na to, 15
rb., podług aktu, którym nabyta
jest osada, nie doplacona umówiona suma, albo też nabywca 0-

wysileń, wystawił bodaj 10,000
wojakó'V, z tych tylko 5000 przyprowadził do Lwowa, resztę zaś
do innych miejsc warownych porozsyłal. Dodać trzeba, że król
glównie za wlasne pieniądze zebraI siły wojskowe, oddawał on
nieomal "ostatnią. koszulę", jak
sam mówił na potrzebę Ojczyzny.
Król, jako biegły wojownik,
poznał dobrze, że z tak szczupłą
garstką nie może wystąpić w otwarte pole, aby się- bić z nie
przyjacielem, dla tego postanowił
zamknąć się w warownym Lwowie, ktory już wówczas był znak<?mitem miastem. Był tu najwIększy skład broni na całą Polskę. Sobieski powziął stanowcze
postanowienie, że albo zwycięży,
albo zginie bohaterską śmiercią,
co jego własne stwierdzają slowa. wyrzeczone do żołnierzy:
,,\Viedzcie o tern. że albo ja tu
głowę położę, albo razem zwyciężyć musimy!"
Zbliżyli się Turcy i Tatarzy w
takiej sile, że było ich najmniej
po 10 na jednego Polaka. Trwoga ogarnęła szeregi polskie, tył-

ko jeden Sobieski, mąz wielki~'
go umysłu i serca, nietylko. nIe
stracił od wagi i nadziei, ale Jesr
cze mial natehnąć męztwem zo'
nierz3.
Dnia 22 Sierpnia 1675 r. odbYła się stanowcza bitw a pod m~i
rami Lwowa. Król porozstaWIa
nader umiejętnie Ewe szcz~ple
hufce. Umiał korzystać z ~azde
go pagórka, z każdej doImy, ~
przy tern poprzednio kazał uSYp'a~
szańce. Turcy pelni wściekło~C:,
l
podchodzą pod okopy, a. tu !C ,
wita morderczy ogień dz~ało'~)~
który ich sprząta tysiącami. 't~
domo, że dawni husatze. po SC o
stanowili głó\,:ną silę WOJska. C,
czyni Sobieski~ Oto kazał p~ze
brać pachołków za hus~rzy I.~~
stawił ich zdaleka na gorze.'rJd O
koby gotowych każdej chwl I o.
uderzenia, a przy tern kaz~ł
wtyka ć na pagórka?h m1.ę o'
winnice i drzewa kopIe <?zyh lioi
ce husarskie. Tur~y, WCląZ pe ie'
trwogi, spoglądal i na tych tmnCili
manych husarzy i dla tego ra
ducha.
(d . c. n.
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bowiązany dawać dożywotnie

u:

trzyma!lie sprzedawcy lub inneJ
osobie '" jaKiejś postaci i to obniia wartość osady na 200 rb., li
nadto \\'łaściciel osady już pozy·
czyI z kasy i Ole spłaclI 250 rb.,
czyli razem zaległości i obciąże
nia wynoszą 465 rb., to po strą-

lzy

cel
me

Prl

ćeniu tej sumy,

nówa pozy~żka' sposób zburŹOllO l dObyto z nagrob- wzglQdzio dobro Kościoła św;, postąpi
naj ~yzej 195 rb. kóW około '10 krzyżów.
według wskazówek swego sumienia."
Przy Pożyc'9>~ach . na sp~atQ sti~.
Zagadk.ą po:w~laje, Jakim SPOS?-. W Łodżi walki part~jne przybie~a
cesorow obtl'czema te me rhaJą bem moglt złoczyncy meposlrzezeme Ją ząów cliarakter choroBliwy. N l !1hcy
miejsca, bo b:yły ~ne na, u.wadze mniej wi~ceLw p,rzeciąą-u dwóch ,go- ~łikolaJe,v8~ię.i ran;dnd .ct~żko iVt~ttta
prz.y oznaczen.1U wysokoscl spfa- cizią dokoHalj takiego bezprzykładne- lem z rewolwern tkacza; na rogu ullcy
t~ l. kasa. ud~lCla p'Oży'czki v~· ta- go zni'3zczenia, CJ porabiały wówczas Nawrot i Wodnej znaleziono 4 pr~e·
kWJ sumIe, J8.lH~~ sąd przyznał patrole nocne, gdzie się pochowali strzelo :l.O trupy, z których każdy lUlał
d? ep:';lty, al~ przy da~szem za ' strażnicy, jeżeli wśród ciszy nocnej na piersi kartkę: "Tv jest bandyt;l."
clągalllu. pozycze~ na Inne ~el.e, nie d~słyszeli żadnego stuku, hałasu,
Rękslowice., W ll)CY z. 4 na 5
k~sa ;ObJ . s~cze~orow~ .oblIcze- wywożenia sk:a?~iop.ych k.r~yży. .
0, m. w~ wsi u·l7.iCó g!llin.r ~ij~~Z;.9~
n.le. v. ~rtoscl majątku l J('go ob-,. , ~ Onegdaj iihęuzy gO<lZIną id a wice wtargnE}ło dó dom'l Pranctszka
clązellla.
. n
~l-stą Vi h?CY, . .v pob~~u , Stacj} N6~ Błaszczy~a .12 bandytów, u~brojonydi
u. c. n.
wy . RędzIn, . dało s:ę słsszec kilka w braumngl; l~~poczęło Sl~ sLraszne
.. ..- ... .-. . -- ,,- - -'
strz~łów rewolw.erowych. !Jąć za ich znęcani<· : córk~ Błaszczyka, ts-letnią
'Qdgłosem ,natrafiono na lviącego na pannę, dwukr t lie w.ieSlj/,~i i za. każ
dfoqze robot!~ik~ D~~z~ę,. r~nl1ęg.o dym razea;l .~dy h:ac~ta prl.~b')rrtnq~ćj
czterema. kulamI pOlllzeJ piersI. Na· przyprowad~lll Jl{ d) zycla; z:)nę Bła
padnięty ,n!~ m1gł Wśród ci~mR?ści sz~.zyka, SP?~zi':"uią~ą się wkrótco
Z zi~MI plotrkowikllij.
:rozpoznać, c~y Jedęn, czy tez kllkp dZIecka, pObllL tar. ~'"!ll:~, l '} przybyło
~zęstóchow~. W hócy ha 2 b.m. do niego strzelało. Ciężko rannego od- ono na świat pfzedwc'le~J.ie; Bł~sz
na Ulicy św. Barbary do mieszkania wieziono (10 szpitala będziilskiego, t;:zyka również bili d l) lltr~t,y phy;
WalentegO ~ataja. wtargnęło 5 bandy- gdzie ,mu jedną klJI~ za:ra~ wyj~td. tOI1lnc,~~ci, pocze~" za~fa",:sz.r prtS~Y .
tó~~ rewolwera~i w rękach rozka- ~_ątp!lw~m jest,~z~ lJędzJe go mozna towane ~a ?hrzcmy: napoje oraz DOO
zali wszystkim miesz..kal1coni za
prz.y zycm utrzymac.
rub., zbIegh bez .' sladu. Jednego Z
knąć. oczy ,pot~,em zapalili Świece,
Sosnqwiec. Ź m ar ł w !tatowi- ba.nd.ytow żoria Bła~zczyka. poz?:~bl.,
t\6w!~owah szafy, kufry i pudeł,ka, a ca,ch, d o k ą . d go wywieziono, dZiękI cze~u prawdopo?oblll~ wszy~IC ~le znalazłszy, zażądali od Rata-' cf'lem o.peracii, młodszy strażnik sey b.Yndyc~ zost~ną pOJ malll.
.
Ja. pIe.niędzy. Po otrzymaniu 25 rb. Mikołaj Toczyło, którego w ,sobot~ . W ŁodzI . ZaQl~~ zosta.t na u!; Ma.zabralI papierosy wartości 3 rb. ~5 k. kilku k\llami postrzelono na, Pogonil w~ot, ro!)ot.mk Ignacy Ptl.c~alsl{l. in,pra~ cz~rnąmąrynarkę wartQści 7 rb.
- W rlbieglą G)botę kilku ban- bOJstwo nOSI charakter podejrzany.
l ZbIeglI. W celu wyJrrycia ba~dytów dytów napadło na p. B. Smit. i pod
Z ziemi Kaliskiej.
zarządzono ener2iczne posznkiwania. groź~ą rewolwerów zabrało 19 rb .
Sosnowiec. Dnia 4 b. m. o godz.
. - Policja zatrzymała braci Fran'Ił Kaliszu w tych dniach raniony
Cis~ka, lat 21, i Karola, lat 20, Hiw- 10 wlecz. we własne m mieszkaniu w został przez niewiadomych ludzi właści
cZYńskich, poszukiwanych za napad domach familijnych w Milowicach zo- ciel fd.lJryki koronek. Polacz.
IV Grabówce na Wolci'ect.o~ską.
stał z::tbit.y jeden z tamt{·jszych szwar.
W Zduń~kiej Woli zabito właści 
:- W d. 3 b.m. w nocy wcz~ral- cowrrików. ~Jak mówią, zabójstwa cieh1 fahry.ki, Kuske.
sze] na ul. św. Barbąry M 11 nie· dokonano pgdobno na tle pertyjnem.
Wykryci dotąd złodzif'je dosŁali się
W Piotrkowie zachorowało na cho .
Z ziemi kieleckiej.
~ pomocą wyłamania drzwi, prowa- lerynę okol~ 100 żołnierzy 28 go wo·
... l '
Z~cych ze dworu do kuchni, do łogodzki eO'{) pułku piechoty' podobno . We wsi Mmow pod I~le ca ..m :lZ(~~
r~e,szkania Katyrzyny Lesiek i skra· przyczynąo zasłabnięcia ieh była niezda- ,śClll zam~~ko\~any.ch lud~l naptl~l!o n,\
h gotówką 260 rb. l . zef{arek złoty tna woda dl) picia.
urzą~ gmmny l us:lowało wrSa~lZI? ~y:
warto~ci 100 rb., 3 zegarki srebrne i Piotrków. '\"1 dniu 26 Z. m. o namI te m kasę og:motrwalą. Suflt l ŚCU\
~~r~osC'i 30 rb., 7 pierścionków war· godz. 4-ej n~d ranem tutejszy adwo- ny runęły, ka31 Jednak wytrzymała.
8Z ClI 50 rb. 6 par kol~~yków 30 rb: ka.t przysięgły Wołk9wicz, b~dący
Z ziemi War.zaw.kiej.
Ille cu złot~go warto~Cl 17 rb. l w stanie nietrl.pź:.vym, został podczas
- Wydział Kółek Rolniczych Cen.korah, ,,:artośCl .6 rb. Znajdu- rozmowy ze znajomym (lficerem Sna.rlt
SIQ W mleszkamu poszkodo- skim raniony przez niego na ulicy tt'alnego Towarzystwa Rolniczego podas~fa spała .tak twardo... że nie sły- szablą w głowę. vVołkowicza, ciężko je d,) wiadomości, że po porozumieniu
CPlądru.1ących złodZIeI.
ra.nnego, umieszczono w szpitalu św. się :l Towarzystwem Pszczeluiczo·OgronI zęsłochowa. Z d0D?-u M 6 przy Trójcy.
dniczelll, które urządza między 11 a 12
n~ dŚ'Y' ~arbary s~radzlOno nocy 0'Ił sprawie pisania aktów stanu ey- czerwca kuray lO-dniowe dh ogrodnial~z(>J. rynny. NIedługo doczeka;- wilnego w jf;zyku polskim. J. E. Biskupku kó IV i pszczelarzy, odbędą się wykłady
~l~ ze wykradane będą drZWI, jawsko-kalisKi rozesłał do proboszczów praktyczne i pokazy z zakresu szczęB I .. p.
okólnik następujący:
pieli ochronnych przeciwko ZaKaŹ'1JIll
lek ędzln.W nocy ze środy na czwar"Na wyjaśnienie misze w sprawie chorobom trzody chlewnej . Wykłady
dopuszczono się strasznej prda.- pisania akt stanu cywilnego w języku bfloą bezpłatne a odbęd~ siQ w Miltfl'
na cmentarzu tutejszym. Nad polskim p. naczelnik kraju zakomuniko- um Pszczeln iczo Ogrodniczom (ul. WirjP;ł'Zedsla\\' iał cmentarz jeden wal nam w dniu 6 kwietnia st. st. r.b. ska ;'\2 2) w dniu ~ 8 i l!~ ,'1.61'WCl\ r.h.
z~lszczenia. Niemal wszys\'kie N 1395, że jeżeli ci, co piszą akty po
Zapisy przyjm ' jl' i;!i!') CentraLn~.\
ki, które przedstawiały jaką- polsku, w ciągu miesiąca si~ nie cofną Wydziału Kółek iwlniczych. w Warsza.·
. wartość, niewykryci dotąd i nie bQdą ich pisali w języku nrządo- wie (Krakowskie-Przedmieści l)) albo 'folarze, zniszczyli, wyrwali i za- wym,-7.ostaną pozbawieni probostw, a warzystwo Pszczelniczo-Ogrodnicze (ul.
ze sobą. Jeśli nagrobek był oprócz tego - pociągnięci do odpowie- Wiejsk a J\~ 21).
to
a krzyż był wartościo· dzialności sąd?wej, stosownie do ustllw . Na ·Pradze. w Wal'~zawie zabit~. na
Y omurowanie rozbi- kodeksu kr.yrmnalnego."
ulicy Targowej robotmka. Za zabuJcą
b
p , z ziemią równali i. krzyż w "M.amynadzieję-p~z~J.E. ks. ~isk.!lp pogo.nił s~jkowy którego raniono nie~ob Z muru dobywalI. W ten że Wielebne duchoWlenstwQ mając na bezpleczllle.
mo~e wynosić
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Czerwca

·1 ..

1~\l'1 ,f·

w p JW. Kozłowsk i m gub. t.am ~
gminny, {loci'.la. i LcltJgr~f.
Vv JUlówce w r.akładzlC 'l'ow. bowskiej raniono z rov,olweru w
Płock.
Nowo wybrani sędziowie now(lrllsyjskiego, z nir;wia<lJmcj prty- brzw~h sLrażr:lka. S pr;-nvca strzelił
gillinni I okręgu gub płockiej: pp. Jan czyny naswlPil wybuch bomby. Kilkil przez okno, kiedy strażl~il\: j:1Clł kola·
Płoski, Kazimierz Drw~ski i Gracjan osób u!egłJ śmier t elnelllu pOpal'ie- c}~. Arosztowano 2 p0<lPjrzanych.
llowi€cki odmówHi zlożenia zwykł'ej przy· niu.
siGgi w języku rosyjskim.
Kamieniec-Podolski. W pow. olgopolskim zrabowano klasztor berszadski.
Z ziemi lubelskiej.
Zabrano pieni<\dze i aparaty cerkiewne.
Stróża raniono.
Zurich 5. Na jednym z placów w
J. E. k);. biskulJ lubelski jllŻ jesl
dzielnicy przemysłowej nasl-ąpił wyzdl'óW zupełnie. W dniu 2 czel'wca w
buch bomby w rurze kanalizacyjnej.
kościele katedralnym w I,ublinie J. E
Na pl3.CU bawiły się dzieci, z których
państ\1\iOWa. dwie dziewczynki cil!żko zostały raks. biskup bierzmował dzieci.
Miasteczko Tyszowce nie zdążyło
nione, chłopiec zaś lekko.
ochłonąć po pierwszym pożal'ze, który
Poznań , 5 czerwca. W maj<ltkll
w dniu 4 maja r. b. spalił przeszło 300
Petersburg 4 czerwsa. Już drugi ziemskim Kruszwica rozpłatał brzuch
domów, a już nawiedził je pożar drugi. dzień krąży pogłoska, że Duma będzie robotnicy Wołżniakównie 22 letni lOI \V nocy ze środy na czwartek spaliło rozwiazana.
botnik z Królestwa Polskiego, Neumann,
się około 50 domów na ocalonem z poBa·rdzo poważne źródło stwierdza, że z powodu, że ujęła się cna za dwiema
przedniego pożaru przedmieściu Zam dalsze istnienie Dumy jest zagrożone.
robotnicami, poprzednio jl1ż przez niego
lynie.
- 6 czerwca. VV obec coraz upor- zraruonemi.
W Ch roślinach, w gm. Godów, 1~ czywszych pogłosek o grożącem ro:-:wią
Rawicz (Księstwo Poznańskie). Pod.
bandyt.ów napadł .) na gospodarza Seba- zaniu Dumy sttlje sit~ szczególnie inte' czas nabożeństwa majowego uderzył pio·
s~jana Solica, związali jego i żonę i, sującym artykuł Stołypina, zamieszczo· run-jak donosi "Kur. POZIi. " - w nomęcząc ich, zażądali oddania pieniQdzy. ny w "Now. wr. ", w którym między wy kościół w Rawiczu. Właśn;e lud
Po dlugi;;h mQcz.arniach Solicowa wska · innemi powiedziano: "Rozwjązanie Du- pobożny mówił razem modlitwę "Pod
zala kl'yjówkQ, z której bandyci zabra- my państwowej i nowe wybory na mo- Twoją obronę," gdy nagle jasny pł?
li rub. 250. Zabrali oprócz tego słoni- cy llow~i ustawy wyborcząj byłoby tyl- mień zajął cały kościół, straszny dał SJQ
nę i lepsze ubranie i zbiegli.
ko przydanem paliwem do po~aru na. słyszeć huk, a potem cisza. Na~ożeń. W Chrzanowie, w gm. Bałżyce, w miętności opozycyjnych. Krok ten był · stwo jednakże w spok0ju się skończyło.
nocy na 28 maja, bandyci uzbrojeni YI by równoznaczny z zamiarem przebywa- Po niem zaś stwierdzono, źe piorun uI noże i rewolwery,
napadli na mieszka- nia ponownie z takim trudem przeby- derzył w jedu.ą wieżę, spuścił się po
'nie dzierżawcy młyna, Moszka Laksa tego przesilenia. Czyż na.ród nie wy- ezęści po drutach, prowadzących z za.·
Gdy wpadli do domu, krzyknęli: ., Ręce rzekł się myśli zmiany swego losu dro krystyi na chór, (które stopił lub też
do góry!" i zażądali pie niędzy. Zrabo - gą tylko niszczycielskiego l'ozmachu~ rozerwał), w zakrystji spalił węża gllwali gotówkę i kosztowności na sumę Czyż kadeci nie zrozumieli już mylno- lllowego przy piecu gazowym i rurą
rub. 1,000 poczem zbiegli.
ści swej poprzedniej taktyki? Najgbp- główną od gazu wJleciaL
'V Wojstawicach, do mieszkania szą rzeczą byłol.}y, zaniedbać t.f'j ewoln
Z Paryża, w Poznańskiem jechal roI dzierżawcy, L. Sznajdra, wtargnęło 6 cjji w pojęciach i nie skorzystać z niej. _botnik Walenty I{oszut z żoną do Sl~zamaskowanych bandytów i zrabowall
mu, gdzie zamierzali się osiedlić. Na
J
w ~otówce i kosztownościach
rb. 50.
P"'łersburg;; cz"'rWC'l 'rl'zc.'h 11 d woren w Poznaniu Koszut wszedł do
~
"
,
v
<.>
< •
v
·
poczekalni, chcąc się posilić. W tym
Z Lubartowskiego piszą do "Ziemi zbrojonych napastników zrabowało jeden czasie pociąg ruszył w dalszą drogę z
Lu IJ el. ": Okolica nasza jest pod wraie- z miejskich oddziałów poczto wo -t.elegra- ŻOllą, co spost['zegłszj ICoszut, padt na
niem ohydnej zbrodni ojcobójstwa. Oto ficznych.
ziemię, rażony paraliżem. Przy wolana
dnia 30 maja w wiosce Tarkowica 22Petersburg 5 czerwca. Synod za- telegraficznie żona zastała trupa.
letni niejaki Bocian, zabil ojca swego suspendował VI czynnościach duch o Ameryka. W jednem z mia,t stan~
,n-letniego, Karola Bociana. Zbrodniarz wnyca następujących członków Du- Idiana, w Ameryce, żyje niejaka pani
are.~ztowan.y do winy się przyznal, mó- my a jednocześnie popów: Brilianto- Pollv Baker, która miała jedenastu mę
wiąc, że zabił ojca śpiącego w lesie. wa, Archipowa, Kołokolnikowa i Ti- ż6w; pierwszego w 21 roku życia. J~~
Tymczasem śledztwo wykazało, że zabił chwińskiegn za należenie do stron- den z owych jedenastu mężów 'pop.el~ił
go w domu, a później dopiero trupa nictwa trudowik6w, wyłączono tylko samobójstwo, j eden umarł, a dZieWIęCIU
wywiózł do lasu. Powodem do zbrodni pOpi'. Griniewicza, który złożył dekla· zażądało i otrzymało rozwód.
..
niesłychanej była chęć przywłaszczenia rację melropo1ici~ .Antoniuszowi, że
W Prusach Zachodnich, we WSI L1sobie 300 l'ubli ojcowskich. Pieniędzy wystąpił z pomhmlonem stronnictwem sawie, ks. dziekan Stanisław Machorski
jednak takich zbl'Odniarz przy ojcu nie i bvł obecny. na posiedzeniu OUT1lY w obcllOdz:ił d. 8 z.m. setne imieniny i nznll.lazł-d?piero przy sekcji ~naleziono ri. 20 maja.
rodziny. Sędziwy kapłan piastuje urzi~~
przy. trup1e z~zyte w ~am~zelre 10~
W Twarzo na ul. GŁównej grupa ojca dU'~hownego w Lisewie od chwlh
fubll. .Zbro~marza, zdr:dzl.ły sIady krwi uzbrojonych luozi zabiła komisarza po- wyś -,yiQcenia na księdza, t.j. od 18.32 ~.,
nR WO.Zlf', ~i\ ~tór~m z~bitego do. lasu licji, dwóch stójkowych i przechodnia. odznaczając się nadzwyczajną gor~l":o~'
od\,:?zJł .. I odeJrzewan~ Jf~~t ..o udZIał w Jeden z napastników aresztowany.
cią \V służbie Bożej i gorącą IDIlosClą
Zabl'jstwI6 matka zbrodmalza, a żOlla
UT O I
d k
oh' O
o
n . r e o onano zamac u na zy~czyzny.
zabl g.
cie bogatego rolnika, włościanina StepiAms'terdam 1. Oddział rotterdam <
na, kt.6rego chciano ograbić. NHpastnik ski holenderskieg) związku maryna·
postrzplU go z rewol wcru, lecz został fZy ogłosił strajk powszechny VI prz?"
-0aresztowany.
wozie ładunków. Strajkowej' żądają
Miń;k, 5. Zgorzało zupełnie miaW Moskwie w noey na 3 b. m. w podwyższenia zarobków i wprowadlesteczko Stułbce. , Ocalały tJlko dwa domu Graczewa, w mieszkaniu włoŚCian-j nia kontraktów robotniczych..
.
kościoły, które stoją na kraJlcach. ki Jewdokimowoj znaleziono 4: bomby.
Johannesburg, 25. Wczoral strajSpalilo si~ przeszło 500 domów, za- Aresztowano 4 osoby.
kowcy udali si~ na kopalnie, aby uZziemi

płockiej.
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----------------------~~----:~------rządzić manifestację. Oddziałkuwale · otworzyć. Na to właściciel: "Nie tęgi nem zapot.rzebowaniu. Zapasy żyta w
rji zaproponowd, - aby - się rczes71i, z ciebie złod:dej, " kiedy nie umiesz za- młynach bardzo lll <l łe. rszellica wybogdy jednak nie posłuchali żądania, kląć zamków, aby się same otworzyły. rowa krajowa 8\00-8,15, rosyjska wywojsko dało salwę. Strajkowey na- Potrzymaj konie, niech ja tylko ~a.klę borowa 7,60-7,70, białC:l. 7,95-8.15.
Lscbmlast rozeszli się.
cie odmówię, to zaraz otworzę." Zaczął Żyto ",!)'borowe 6,10-6,26, średnie 5.80
tedy lmnczeć niezł'ozumiałe wyrazy, a -6,00, jęczmień 2-rzędowy 5,10-5,50,
wiedząc, gdzie był lducz schowany, po- --l-rzędowy 4,:15 4,50, owies wyboro·
Z prasy. Wczoraj ukazał :,ię V tom szukał go i drzwi otworzył rrówiąc: wy 4,50-4,75, średni 4,30 - 4,óO rb.
majowy D3wonka C;ęstochowskie "Tak to l-obią sprawni, nie tak, jak ty za korzec.
go, obfity w bardzo bogatą interesują nieuku.
Targ na Pradze w War. pl"zeszedł przy
cą treść i ilustracje, a miano" ieie: MatNauczą ja cią potem tego zaklęcia, cenach mocnyell. Obroty z powodu szcznko Bota, wiers.z, ~ ve Maria, Z d,ziejów
płych dowozów były niewielkie; ceny uJasnej Góry, Zywot Zbawiciela Swia~, id~ tylko i wyprowad% konia ze stajni." trzymy wały się stale. Not6wano pszeni·
Tedy wpaua pełen chciwości, a. gospo-~-li~tOJj a woj en krzyżowy;ch, Na wrócony,
darz
prędko zamknie i krzyknie: "Ma- cę 110-134 k .• jęczmieil b1'OW3my 100
~wiatła wiary i nauki, S-ty Jacek, Hiciek,
Wojtek, dalejże, gdyż zlodzi~j w - 105 k., średni na kaszę 90-9,) kop.,
sŁorja illustrowana kościoła Sw. Rzym.
stajni."
Ci wypadli zaraz z kijami i la- grykę ] 08-112 k. za pud.
l{alol.,_ W krainie gwiazd, WspomnieMąka.
W handiu mąką panuje unia z dziejów ojczystych., Uroczystości tarnią- Zlodzi~j słysząc to, chce uciec,
w Czarncy, Zona Cezara, 1). p. ks. Kon- ale nigdzie dziury nie było. Związali sposobienie mocne. Ceny bez zmiany.
stanty Waberski, Z daleka i z blizka, tedy nocnego kupca, jak barana i za- Kasza l:ltale. Płacono za kaszę gryczaną
wie~li do miasta, gdzie po czterech t y1,45-1,50 k., Z9 ka :: zę jaglaną 1,3fiOdpowiedzi od Redakcji, Ofiary.
godniac-ll odniósł zasłużoną karą.
1.50 k. za pud.
Nasiona. Ruch wogóle po ukoilCzoR O Z-MA I T O Ś C lo
nym sezonie bardzo mały. Poszukiwane
SZARADh,
są jeszcze tylko na wywóz za gt'1\nicę
gatullki
wyborowe, których cenyutrzyPierwsze
słowo,
z
czterech
liter
składam
~lot So}{OIÓW
mują sią stale i mocno; gatunki średnie
Chociaż nauki wiele nie posiadam,
i niższe wcale nie mają popytu.
napisze:
Pief>tosza-mawiają,
Jednak
W dniu 2 b. m. odbył się w CieRzepak. Wobec niepewnych jeszcze
szynie zlot Sokołów z różnych okolic. Gęsi, w języku swoim używają.
Druga
przez
chłopów bywa przekrę- lecz naogół niepomyślnyell wiadomości
Osobny pociąg, liczący 22 wagony, wyconą,
o stanie zasiewów, usposobione mocne i
tuszył z Krakowa o godz. 4 i pół rano.
A
w
alfabecie szesnastą liczoną.
wyczekujące, ceny jeszcze nie ustalone.
W Trzebini przysiadło się kilkunastu
Trzecia, to kółl.o, jak ją oznaczają,
W wielu lItiejscowościach.gub. Wal zawrobotników-Sokołów, i na nast~pnych
CZloarta,
w
rysunkach
węży-używn.ją. skiej i płockiej rzepaki przepadły; lepiej
stacjach, Chf'hanowie, Oświęcimiu, Dziedzicach, Bielsku, Żywcu, Wadowicach, Drugie zaś słowo z dwóch sylab si~ podobno przedstawiają się w g. lubelsk1ada,
sldej i kieleekiej.
Kalwarji i Suchej wsiadało ich po kil.A.
zaś znaczeuie to takie posiada:
k udziesięciu, tak, że do Cieszyna przyKonopie. Usposobienie mocne pl'~y
było prawie 3,000 Sokołów. Byli i dru· Pierwszą przekręcisz mój Szanowny zwiększonem zapotrzebowaniu gatunków
Panie,
chowie z Królestwa, mianowicie z ZaBędziesz miał całe dla pszczół zamiesz- wyborowych, których brak. Ceny wyi!Ogłębia Dąbrowskiego.
kie. Gat, 1-szy r. 5,50, 2-gi r. 5,00
kanie.
Dziejl zeszedł na ćwiczeniach, po Druga, to zajrzyj każdy w swe rozumy, poślednie nie mają popytu.
cbodal5h i zwiedz3I).iu miasta. Nastrój To samo też jest i Vi tem słowie: "Dumy"
Oh'je. Pod wpływem wiadomości o
panował nadzwyczaj serdeczny i uro .A. wszystko razem-to pismo krajowe niepomyślnych widokach urodzaju naczysty.
•
Pulskie, co daje zawsze rady zdrowe.
.Oszukany zł od ziej. Pewien dobrze Więc Czytelllicy, którzy to czytacie,- sion oleistych usposobienie w hancllu
olejami dosyć mocne. Olej rzepakowy
~aJący się gospodarz miał to nieszczęś Którzy w szaradach mile się kochac.ie,
cie, że go CZę8to odwiedzali złodzieje. Długa to trochę, lecz nie skrępowana, surowy w cenie 5,80-595-oczyszczoJechał on razu pewnego z miasta, i Myślę, że wkrótce będzie rozwiązana. nr 6,10-0,40 za pud. Olej lniany 5.00
-5,40 r. za pud wraz z beczką. Oleje
spostrzegł jadącego człowieka, który
przemysłowe drogie.
Józef
Katoałek
~1'~Yknął: "Kto jesteś?" Gospodarz miarw
Kr~pie.
uJąc, że to będzie złodziej, bo tam po
Wełna. Jarmal'k na wełnę odbęd :de
lIocach nil.t inny nie mógł je~dzić, gdyż
Kto pierwszy nadeśle rozwiązanie si!} w dniach 19 i 20 czerwca w 8k labyło opodal traktu, rzek]: "Jestem n0C- tej szarady, otrzyma od nas z ładnym dach banku państwa w WarSizawio 7.
ny kupiec." - "A i ja taki," odpowie, historycznym widokiem kartę pocztową. których fabrykanci i handlarze zabiera~to~ mój brat, a gdzie jedziesz~"-Oto
ją resztę swoich zapasów starej wełuy.
~o gosp~darza nie~aleko, który ma pię
Pozostałoś ć wogóle wynosi około 1,400
. ~e konte, może SIę uda sztuka. "-"A
pudów, w tem około ... 00 pudów nie·
Ceny zboża:
I ~a .t~~ jil,dę,
niech zatem żyje nasza
sprzedanej.
W interesie kontraktowym
P1zYJaZl1. Tvlko, że tam zamki bardzo
usposobienie mocne. Mycie owiec w
Zboże. W tygodniu ubiegłym mły
mocne i psy •zażarte" N:e bói sip
niektórych majątkach już się rozpo1'z
'" .
;}
'"
psecz~ gospodarz, "jak ja zagwizdnę, to narze- dokonywali zakupy większych częło.
t y SH~ nam radować będą, a na zamki partji pszenicy w Cesarstwie, a wskuI~Żn~am do~ry sposób". Gdy przyj echa- tek tego pożądanie dla tego produktu - - - - - - - - . - - - - - a POdworze, gospodarz gwizdnął, cokolwiek osłabło.
Psr
~acz~ły się łasić i radować. ZłodzieiJ
Ziarno krajowe również było naby- Odpowiedzi od Redakcji.
UlOWI' A
to t '-" l'rawda, coś mi mówił j a dąc, wafle, lecz po cenach niższych niż w tyUcz ez llaucz mnie tego kunsztu".-Na- godniu poprzednim. Dla żyta utl'zymy
Ks_ L_ lukaslewlezowl. Za J. L. należy
"ta~)' uaucz~, teraz otwórz zamek do wała się cella mocr·a z powodu wstrze- sie nam .-b. 1 60, ta ks. L Ł. J'b. 1 20 .
.. JlU K Zł d ..
.
o 2lt!J próbuje, ale ani rusz mi~źliwego zaofiarowuuia przy ol.ywio 'ii l';!. L.. I t,. 2.40, C2.lli rU6ID· rb. 6.20,

,v Cieszynie.
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