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P~ZEDMO\h1 A. 
Wielką jest ofiarnosć naszego społeczeństwa. Śmiało powie

dzieć możemy, że niema myśli szlachetnej, która nie znalazłaby ma
terjalnego poparcia wśród nas. Lecz pilnych potrzeb społecz
nych jest tak wiele, że z ofiarnością publiczną ostrożnie 
sobie poczynać należy, aby wyczerpaną nie została. To też po
stanowiliśmy na jedną z palących potrzeb społecznych, na Szkołę 
Rzemieślniczą w Kaliszu kapitał "zarobić". W tym celu postanowi
liśmy wydawać corocznie Kalendarz informacyjno-literacki, prze
znaczony specjalnie dla gub. kaliskiej. Godny naśladowania przykład 
takiego "zarabiania" na instytucję społeczną daje nam zarząd 
Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, który rok rocznie wy
daje kalendarz, cieszący się wielkiem uznaniem dla rzetelnej 
swojej wewnętrznej wartości. 

Kalendarz jest niezbędnym w każdym domu, kto kupuje 
nasz kalendarz, spełnia jednocześnie dobry uczynek. Tuszymy 
też sobie, że wśród ludzi dobrej woli, pojmujących doniosłość 
nauki i oświaty, znajdziemy poparcie naszych skromnych usiło
wań. Starać się będziemy na przyszły rok ulepszyć nasze wy
dawnictwo i udoskonalić pojedyńcze działy; teraz prosimy o przy
jęcie życzliwe naszego wydawnictwa i o pobłażanie za niedo
kładności, które pomimo najszczerszej chęci do wydawnictwa 
wkraść się mogły. Wszelką krytykę przyjmiemy wdzięcznem 
sercem. Aby zachęcić zaś szerszy ogół do pomocy w naszej 
pracy na rok przyszły, przeznaczamy nowy damski 

złoty zegarek 
jako nagrodę za najlepszą nadesłaną nam radę, w jaki sposób 
wydawnictwo naszego kalendarza w przyszłym roku uczynić 
pokupnem. 

Zgłoszenia ofiarował się przyjmować "Hotel Europejski" 
p. Lange dla "Kalendarza Kaliskiego". 

Nagroda przyznaną będzie w miesiącu lipcu 1907 r. przez 
uproszony Komitet, składający się z siedmiu bezstronnych osób. 

Poczuwamy się wreszcie do obowiązku złożenia publiczne
go podziękowania tym wszystkim, którzy ofiarowali bezintere
sownie swoje prace literackie do naszego Kalendarza, oraz tym 
wszystkim, którzy czynem i słowem poparli nas w roku bieżącym. 

Kalisz 1906 r. 

Redakcja Kalendarza Kaliskie20. 



G D Z I E K U P O W A ó? 
(Dział reklamowy). 

KALISZ. Kamieniarskie wyroby: Ginter, Wrocł. 
Apteki: Piotrowski ul. Warszaw- Przedm., st. LXVII. 

ska 12 str. IV. Kolonjalne towary: H. Goliński, Gl. 
Składy apteczne: P. Levittoux ul. Rynek st. LXX. 

Wrocławska str. LXXIX. Hammer, Kanonicka i Warszawska 
Pawłowski Główny Rynek 25, tel. st. XIII. ' 

73 str. XXX. Rektyfikacja, Gl. Rynek, st. LXXIX. 
Bankowe domy: Bank Handlowy W. Staszewski, Gl. Rynek, sto LXXVI 

str. XXXII. Tschinkel, Główny Rynek, Filja 
L. Mamroth Warszawska str. IV. Wrocł. Przedm. sto LXVIII. 
Bazarszkolny: M. Gałczyńskiej Głów- Ziółkowski, Rzeźnicza, sto LXXIX. 

ny Rynek 15/18 str. XLIII. - Księgarnie: M. GałczYIlska, Gl. Ry-
Bławatne magazyny: M. Chmieli- nek, sto XLIII. 

kowska ul. Rzeźnicza str. XI. M. Hofmańska, ulica Warszawska 
Browary: Z. Anstadt str. LXVIII. sL LXXII. 
K. Weigt str. XV. B. Szczepankiewicz Warsz. 15/61 
Blacharsko-druciane wyroby: Szcze- Filja Wrocł. Przedm. 11, st. IX. 

pik ul. Wrocławska, str. LXVII. Komisowe domy: L. Laskowski, No-
Cukry i czekolady: Bonbons de Var- wy Rynek 8, sto LXXI. 

sovie, ul. Warszawska 9/10 str. III. Litograf ja i introligatornia: j. Kohn 
Cukry Warszawskie C. Plewicka ul. Sukiennicza, str. XCII. 

ul. Warszawska 6, str. VIII. Męska konfekcja: jaworski i Zawartka 
Czasopisma: "Gazeta Kaliska", "ju- ul. Warszawska, str. XXXIX. ' 

trzenka" i drukarnia, ul. Marjańska. Br. Mazurek, Gl. Rynek 43, LXXVII 
Damska konfekcja: "Spójnia" War- Mydła i świece: I. Kindler, Gł. Ry-

szawska, str. XCIV. nek 43, LXXVII. 
Drukarnie: j. Kohn, ul. Sukiennicza A. Koperski, Kanonicka 2, LXXlII. 

str. XCII. E Stark, Warszawska 9/10, VIII. 
Fortepiany: A. Fibiger, str. LXXXI. Nac~ynia kuchenne, wyroby stalowe 
Zakłady fotograficzne: Makowiecki, narzędzia do rzemiosł. Hulewicz i S-k~ 

Wrocławskie-Przedmieście. Warszawska LXXXIX. 
M. Raczyński Al. józefiny, sto LXXII. Obuwia. j. SuleciIlski Marjańska 72. 
Galanterja i rękawiczki: K. Musia- str. LVXII. 

łowicz, Główny Rynęk, str. IX. Odlewnia żelaza. R. Fibiger, Garn-
Gorsety: T. Markiewicz, ul. Lipowa carska LXVII. 

str. LXVII. . Ogro~nicze zakł~dy. K. Nestripke, 
"SpóJnia" ul. Warszawska sto LXVII. NIecała, Skład kWiatów Warszawska, 
Hotele: Hotel Europejski ul. Ma- str. XII. 

rjallska, sto I. Pożyczkowo - - oszczędnościowe Tow· 
.Fabryka haftów i koronek: j. D. Pożyczkowo - oszczędnościowe Towa-

Malsner, ul. Wrocł.-Przed. st. V. rzystwo, ul Parkowa, st. LXXXIV. 
I Handlowe domy: H. Walach, War- Materjały piśmienne. M.Gałczyńska 

szawska, st. LXXX. Gl. Rynek 15/18 XLIII. 



M. Hofmańska, ul. Warszawska 23, ZŁOTNIKI Małe p. Kalisz. 
str. LXXII. Ogierów Oldenburskich Hodowla, 

M. Grun, Gł .. R~nek ~5, st. LXXVII. str. LXVII. 
B. Szczepanklewlcz, ul. Warszawska 

15/61, Filja Wrocł. -Przedm., str. IX BERLIN. 
Piek~r~i~. j. Schmidt, Wrocławskie Męzka konfekcja. Berkan, Leipzi-

Przedmlesc.le 1~5, str. LXXIII. . ger str. .NQ 103 str. XXVIII. 
Pozłotnicza I rze,zblarska pracownia. ' , 

W. Młynarski, ul. Sw. Stanisława. str. BRUDZYN p. Turek. 
LXVIII. 

R I . T Odd . ł H dl Obora zarodowa Oldenburgów str. o nlcze . owo Zla an owy LXXX 
ul Szopena, str. XVI. . 

Rekomendacyjno - służbowy kantor. 
j., Welke, Gl: Rynek 15/18, str. LXVI. 

Skóry i skórzanne wyroby. W. Ful
de, str. LXXI. 

CIECHOCINEK. 

Zakład kąpielowy st. LXXXII. 
Pensjonat " Zachęta " st. XLVII. 

KOŁ O. Spedycyjno-komisowy dom. J. Jelen
kiewicz, Sukiennicza, str. XVI. 

Szczotkarskie wyroby. Bernhardt ul. Fabryka fajansów i majolik. 
Warszawska S. sir. IX. A. Freudenreich str. XII. 

Trumien metalowych, i drewnianych KRAKÓW. 
wieńcy żałobnych skład. T. Falkowski, 

Polski związek niewiast katolickich 
Fulde str. XII. 

ul. Kolegjalna" str. V II. 
Zegarmistrzowskie wyroby. 

ul. WarszawsKa 2, str. VIII. 
R. Reszke, ul, Babina 15, str. LXXVI. 

SIERADZ. 

LISKÓW p. Ceków. 
Spółka włościańska, str. XLVII I. 

ŁÓDŹ. , 
Hotele. Hotel polski, str. LXX. 
Kolonialne towary. Mieszczański str. Bielizna. Bratkowski, Piotrkowska 

LXXI. 89, str. XLIV. 
Rolnicze sklepy. Sklep rolniczy str. OTWOCK. 

LXXIII. 

W A R TA. 

. Narzędzia rolnicze i maszyny. P. Wa
niek str. IV. 

Sanatorjum dr. Geislera, st. LXXIII. 

POZNAŃ . 

Bielizna. Karłowska, Podgórna 12, 
str. XXIII. . Wola Droszewska p. Kalisz. 

Betonowych wyrobów fabryka. 
St. Koźlick i, Wilhelmowski plac 

St. str. XXXII. 
G rabski str. LX V I II. Damska konfekcja. "Maison de Pa

ris", Kegel , Teatralna S, str. XXIV. ' 
WIELUŃ. " Przedsiębiorstwo współdzielcze" 

Wzajemny kredyt. Tow. Wzajemne- Ogrodowa 19, str. XLIV. 
go kredytu, str. XXVII. Dom Towarowy. K. Ignatowicz, str. 

ZDUŃSKA WOLA. Drogerja. "Uniwersum" (Śn~i~cki), 
Browary. Anstadt, str. LXVIIII. Rycerska 30, XLV. 
Kolonjalne Towary. G. Tschinkel Kośoielne aparaty. Karłowska, Pod-

ul. Łaska, str. LXVII I. górna 12, str. XXII I. 



Narzędzia rolnicze. St. Twardow
ski, Rynek, str. XXI. 

Materjały piśmienne. A. Rose, Ba
zar, str. XXIX. 

Obuwia. Zabłocki, Berlińska 16, 
str. XLI. 

Pensjonaty dla przyjezdnych. K. Ko
czorowska, Wiktorja 17, str. XX. 

Szulczewska, Berlińska l S, str. XXI. 
Taczanowska, Teatralna, strona 

XXXVII. 
Pisma rolnicze. "Poradnik gospo

darski", str. XL. 
Dom rolniczy. W. Brodnicki, str. 

XXIV. 
Wyroby stalowe i niklowe. Karge, 

ul. Nowa 7/8, str. XXXVI. 
Wyroby tabaczne. "Havana" K Ma

łecki, hotel de France, str. XXXII I. 

Żychliński, str. XXIX; 
Węgiel, koks i cement. Brzeski, ul. 

Strzelecka, str. XXXVII. 

WARSZAWA. 

Akcyjne towarzystwo Siemens i 
Halske, str. . XCII. 

Szkoła gimnastyczna i masażu He
leny Prawdzic-Kuczalskiej, ' Moniuszki 
3, str. XXXV. . 

Gospodarcze rolnicze artykuły K. 
Brun, Plac Teatralny, LXIX, 

Fabryka kamieni młyńskich C. Sko
ryna i S-ka, Olszowa 14, str. LXXV. 

Konfekcja damska. C. Karska, Se
natorska 19, str. LXXII I. 

Fabryka tektury smołowcowej i as
faltu. A. Than &: Co., Leszno 86, 
str. LXXIV. 

SPIS I~ZECZY. 
- J.®<_-

Przedmowa 
Gdzie kupować (ogłoszenia) 
Kalendarz str. II- XLVII. 

Spółka włościańska w Gadowie-
Felicja Łączkowska . 12 

jarmarki w gub. kaliskiej str. LXX. 
Miasto WieIUll- ks. Godorowski. 16 
Szkoła ogrodnicza dla kobiet w 

" w g. warszawskiej st. LXXII. Marienfeldzie- M. R. . . 
Ze wspomniell minionej przeszło

ści-józef Łubieński. 

18 
" w g. piotrkowskiej st. LXX II. 
" na pograniczu st. LXXII. 

DZIAŁ LITERACKI. 

Kartka z legendy 1794 r. - Stefan 
Opatówka. 

Z krakowiaków - Stefan z Opa
tówka 

Szkoła rzemiósł w Oświęcimiu
ks. Włodz. jasiński . 

Kaliskie kółka włościańskie - W 
Wyganowski 

Chrystus przed Piłatem - Emilja 
Wodzińska 

Anna Naprstkowa - Melanja Par
czewska 

19 
Zakład wychowawczy dla kobiet 

w Sierersdorf- K. W. 21 
Str. 

Z podsłuchanej rozmowy- M. K. 26 
S Wymowne cyfry-:-Gerwazy janota 2S 

Niechaj nie czuję ciężkiej dłoni 
S czasu- Zofja Niemojowska . 26 

Proboszcz wiejski- E. Bohowiczo-

6 wa 
Wróbelki szare tylko po nad zie-

27 

7 . mią-Leontyna Szymąńska . 29 
Zona winciarza- Emilja Zywanow

10 ska 30 
Człowiek z skrawków się składa 

11 -Emilja Wodzillska. 33 



Historyczny rozwój masażu me
chanolecznictw - dr. jan Bru
dnicki 

Biologiczny sposób oczyszczania 

Towarzystwo kredytowe ziemskie 
w Kaliszu. 

34 Towarzystwo kredytowe miasta 
Kalisza 

wód kanałowych-j. Schrajer. 36 
Dziwolągi językowe - W. Boho-

Towarzystwo kredytowe miejskie 
w Zduńskiej Woli 

wicz. . . . . . 39 Bank handlowy w Warszawie od
działw Kaliszu. Umiłowanej żiemi-F. Witold No-

wicki. . . . . . 40 Kaliskie towarzystwo wzajemnego 
kredytu Kilka uwag o celowości ochrony

szkółki-julja Kreczunowiczowa 41 
Ułuda-Ignacja Piątkowska. . . 43 

Towarzystwa wzajemnego kredy
tu w gub. kaliskiej 

Garśc liczb- R. K. 44 Pierwsze towarzystwo pożyczko 
wo-oszczędnościowe. 

DZIAŁ INFORMACYjNY. 

Kościół rzymsko-katolicki 
Wykaz alfabetyczny parafji w de

kanatach gub. kaliskiej 
Nabożeństwa odprawiane w ko-

ściołach katolickich w Kaliszu. 
Władze. 
Sądownictwo 
Komunikacja 
Poczta i telegraf w gub. kaliskiej 
Departament wyznań 
Zakłady naukowe. 
Koła macierzy polskiej w gub. 

kaliskiej 
Lekarze w Kaliszu 

" w gub. kaliskiej 
Lekarze weterynaryjni w gub. ka
- liskiej 
Dentyści w Kaliszu. 
Akuszerki 
Felcerzy w Kaliszu 
Apteki w Kaliszu. 
Składy apteczne . 
Ąpteki w gub. kaliskiej 
jeometrzy w gub. kaliskiej . 
Szpital św. Trójcy w Kaliszu 
Szpitale w gub. kaliskiej . 
Zakłady dobroczynne w Kaliszu . 
Wykaz opiekunów i opiekunek 

towarzystwa dobroczynności z 

47 

47 

Drugie towarzystwo pożyczkowo
oszczędnościowe 

Trzecie towarzystwo pożyczkowo-
oszczęd nościowe 

Towarzystwa pożyczkowo-oszczę-
52 dnościowe w gub. kaliskiej 
53 Oddział towarzystwa popierenia 
56 przemysłu i handlu . 
58 Zgromadzenie kupców. 
58 Kaliskie towarzystwo lekarskie 
59 Kaliski oddział warszawskiego to-
60 warzystwa hygjenicznego . 

Towarzystwo muzyczne w Kali-
64 szu 
67 Towarzystwa muzyczne w gub. 
68 kaliskiej 

Kółko miłośników sceny ludowej 
68 w Kaliszu. 
68 Kaliskie towarzystwo rolnicze 
69 Spółki handlowo-rolnicze w gub. 
69 . kaliskiej 
69 Straż ogniowa w Kaliszu 
69 Straże ogniowe w gub. kaliskiej 
69 Towarzystwo cyklistów 
70 " wioślarskie 
70 " opieki nad zwierzę-
71 tami. 
71 Cechy rzemieślnicze w Kaliszu 

wyszczególnieniem okręgów . 72 
KaJi.skie towarzystwo wspierania 

Przemysł w gub. kaliskiej 
Cukrownie w gub. kaliskiej. 
Fabryki krochmalu 

bIednych żydów . . . 72 
Zakłady dobroczynne w gub. ka

liskiej 

Fabryki narzędzi rolniczych. 
Browary 
Cegielnie 

-Ochrony w gub. kaliskiej 
73 Młyny. 
74 Tartaki. 

77 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

79 

79 

79 

80 
80 
80 

80 

81 

81 

82 
82 

82 
83 
83 
84 
84 

85 
86 
86 
87 
87 
87 
88 
88 
88 
89 



Gorzelnie 
Rektyfikacje . . . 
Wykaz gmin z wyszczególnieniem 

stacji pocztowych 
Stowarzyszenia polskie akademic

kie za granicą . 
Opieka dla dziewcząt poszukują

cych pracy 
Doktorzy polacy, ordynujący u 

wód po za granicami Królestwa 
Polskiego. 

Taksa korespondencyjna 
Karetki pocztowe. 

90 Piewsza pomoc w nagłych wy-
91 padkach zachorowania 

Doradzca praktyczny 
91 Przepisy kncharskie 

Lista abonentów telefonów kali-
94 skich. 

"Gazeta Kaliska" i "Jutrzenka Ka
liska" 

94 Monety 
Ceny biletów na kolei kaliskiej 

" " w teatrze kaliskim. 
94 Plan sali towarzystwa muzycznę-
95 go 
98 Plan teatru 

98 
103 
105 

106 

98 
108 
112 
112 

113 
114 



DNI GALOWE, 
które należy obchodzić przez nabożeństwo i uwolnienie uczniów od lekcyj: 

M A j. Dnia 23 Kwietnia (6 Maja), imieniny Jej Cesarskiej Mości 
Najjaśniejszej Pani Aleksandry Teodorówny. 

Dnia 6 (19) Maja, rocznica urodzin Jego Cesarskiej Mości Najjaśniej
szego Pana Mikołaja Aleksandrowicza. 

Dnia 14 (27), rocznica Św. Koronacji Ich Cesarskich Mości Najjaśniej
szego Pana Mikołaja Aleksandrowicza i Najjaśniejszej Pani Aleksandry 
Teodorówny. 

CZERWIEC. Dnia 2S Maja (7 Czerwca), urodziny Jej Cesarskiej Mo
ści Najjaśniejszej Pani Aleksandry Teodorówny. 

SIERPIEŃ. Dnia 22 Lipca (4 Sierpnia), imieniny Jej Cesarskiej Mości 
Najjaśniejszej Pani Maryi Teodorówny. 

Dnia 30 Lipca (12 Sierpnia), urodziny Jego Cesarskiej Wysokości 
Cesarzewicza Następcy Tronu i Wielkiego Księcia Aleksego Mikołajewicza. 

PAŹDZIERNIK. Dnia S (18) Października, imieniny Jego Cesar
skiej Wysokości Cesarzewicza Następcy Tronu i Wielkiego Księcia Alekse
go Mikołajewicza. 

Dnia 17 (30), pamiątka cud ownego ocalenia od nieszczęśliwego wy
padku Ich Cesarskich Mości Najjaśniejszego Pana Aleksandra III i Jego 
Najdostojniejszej Rodziny. 

LISTOPAD. Dnia 21 Października (3 Listopada), rocznica wstąpienia 
na Tron Jego Cesarskiej Mości Najjaśniejszego Pana Mikołaja Aleksandro

, wicza. 
Dnia 14 (27), rocznica urodzin Jej Cesarskiej Mości Najjaśniejszej 

Pani Marji Teodorówny. 
GRUDZIEŃ. Dnia 6 (19), imieniny Jego Cesarskiej Mości Najja

śniejszego Pana Mikołaja Aleksandrowicza. 

DOM CESARSKO-ROSYJSKI. 

Jego Cesarska Mość, Najjaśniejszy Pan Mikołaj Aleksandrowicz, 
Cesarz i Samowładca Wszech Rossyi, urodzony w dniu 6 (18) Maja 1868 
roku. Imienieny w dniu 6 (19) Grudnia. 



Najdostojniejsza Matka Najjaśniejsżego Pana: 
Jej Cesarska '; Mość, Najjaśniejsza Pani Marya Teodorówna, urodzona 

w dniu 14 (26) Listopada 1847 r. Imieniny w dniu 22 Lipca (4 Sierpnia). 
Była w stanie zamężnym z Cesarzem Aleksandrem III-m (spoczął w Bogu 
20 Października (1 Listopada 1894). 

Naj dostojniejsza ;; Małżonka N ajiaś niejszego Pana: 
Jej Ces~rska Mość Najjaśniejsza Pani Aleksandra Teodorówna, uro

dzona 25 Maja (6 Czerwca) 1872 r. Imieniny 23 Kwietnia (6 Maja). W stanie 
zamężnym od 14 (26) Listopada 1894 r. Córka Wielkiego Księcia Heskiego 
Ludwika IV oraz Małżonki Jego Wielkiej Księżnej Alicji. 

Najdostojniejsze Dzieci Ich Cesarskich Mości: 
Jego Cesarska Wysokość, Cesarzewicz Następca Tronu i Wielki Książę 

Aleksy Mikołajewicz, urodzony w dniu 30 Lipca (12 Sierpnia) 1904 roku. 
Imieniny w dniu S (18) Października. 

Jej Cesarska Wysokość Wielka Księżniczka Olga Mikołajówna. urodzo
na 3 (15) Listopada 1895 r. Imieniny 11 (24) Lipca. 

Jej Cesarska Wysokość Wielka Księżniczka 7 at jana Mikołajówna, uro
dzona 29 Maja (10 Czerwca) 1897 r. Imieniny 12 (25) Stycznia. 

Jej Cesarska Wysokość Wielka Księżniczka Marya Mikołajówna, uro
dzona d. 14 (26) Czerwca 1899 r. Imieniny d. 22 Lipca (4 Sierpnia). 

Jej Cesarska Wysokość Wielka Księżniczka Anastazya Mlkołajówna, 
urodzona dnia S (18) Czerwca 1901 r. Imieniny d. 22 Grudnia (4 Stycznia). 

Najdostojniejsi Brat i Siostry Najjaśniejszego Pana: 
Jego Cesarska Wysokość, Wielki Książę Michał Aleksandrowicz, uro

dzony w dniu 22 Listopada (4 Grudnia) 1878 r. Imieniny w dniu 22 Listo
pada (S Grudnia). 

Jej Cesarska Wysokość, Wielka Księżna Ksenia Aleksa.rzdrówna, (patrz 
niżej). 

Jej Cesarska Wysokość, Wielka Księżna Olga Aleksandrówna, urodz. 
d. 1 (13) Czerwca 1882 r. Imieniny dnia 11 (24) Lipca. W stanie zamęż
nym od 27 Lipca (9 Sierpnia) 1901 r., z Jego Wysokością, Księciem Pio
trem Aleksandrowiczem Oldenburskim. 

Najdostojniejsi Stryjowie i Ciotki Najjaśniejszego Pana: 
Jego Cesarska Wysokość, Wielki Książę Wlodzimierz Aleksandrowicz, 

ur. w dniu 10 (22) kwietnia 1847 r. Imieniny w dniu 15 (28) Lipca. Mał
żonka Jego, Jej 'Cesarska Wysokość Wielka Księżna Mwya Pawlowna, uro
dzona w dniu 2 (14) Maja 1854 roku. Imieniny w dniu 22 Lipca (4 Sierp
nia). Ich dzieci: Ich Cesarskie Wysokości: Wielki Książę Cyryl Włodzimie
rzowicz, urodz. w dniu '30 Września (12 Października) 1876 r. Imieniny dnia 
11 (24) Maja. - Wielki Książę Borys Włodzimierzowicz, urodzony w dniu 
12 (24) Listopada 1877 r. Imieniny 2 (15) Maja. - Wielki Książę Andrzej 
Wlodzimierzowicz, urodzony w dniu 2 (14) Maja 1879 roku. Imieniny 
30 Listopada (13 Grudnia). -- Wielka Księżna Helena Włodzimierzówna, 
urodzona w d. 17 (29) Stycznia 1882 r. Imieniny d. 21 maja (3 czerwca). 
Małżonka Jego Królewskiej Wysokości Księcia Greckiego Mikołaja Jerzo
wicza, d. 16 (29) Sierpnia 1902 r. 

Jego Cesarska Wyrokość Wielki Książę Aleksy Aleksandrowicz, urodz. 
w dniu 2 (14) stycznia 1850 r. Imieniny 20 maja (2 czerwca). 



Jego Cesarska Wysokość Wielki Książę Paweł' Aleksandrowicz, uro
dzony w dniu 21 Września (3 Paźdz i ernika) 1860 roku. Imieniny w dniu 
29 Czerwca (12 Lipca) . Był żonaty z Jej Cesa rską Wysokością Wi e l ką 
Księżną Aleksandrą Jerzówn ą (t w dniu 12 (24) września 1891 roku) . Dzieci 
Jego: Jego Cesarska Wysokość Wielki Ksiązę Dymitr Patvlowicz, urodzony 
w dniu 6 (1 8) Września 1891 roku. Im ieniny w dniu 21 Wrześn ia (4 Paź
dziernika); Jej Cesarska Wysokość Wielka K~iężniczka Mary a Pawlówna, 
urodz. w d. 6 (18) kwietnia 1890 r. Imieniny w dniu 22 lipca (4 sierpnia) . 

Jej Cesarska Wysokość Wielka Księżna Marya Aleksandrówna, uro
dzona w dniu S (17) paździ ernika 1853 roku. Imieniny w dniu 22 lipca 
(4 sierpnia). Była zamężna z Jego Królewską Wysokością Księciem Alfre
dem Ernestem-Albertem Wielkobrytali skim, Księciem Saksen-Kopurg-Gotaj
skim (t 17 (30) lipca 1900 r.). 

Jej Cesarska Wysokość , Wielka Księżna Aleksandra józejówna, urodz. 
w d. 26 Czerwca (8 lipca) 1830 r. Imieniny 23 kwietnia (6 maja). Była 
zaślubiona Jego Cesarskiej Wysokośc i Wielkiemu Księciu Konstantemu Mi
kołajewiczowi (t d. 13 (25) stycznia 1892 r.) Jej dzieci: 

Jego Cesarka Wysokość Wielki Książę Mikołaj /(onstantynowicz, ur. 
w d. 2 (14) lutego 1850 r. Imieniny dn. 6 (19) grudnia. 

Jego Cesarska Wysokość Wielki Książę I(onstanty /(onstantynowicz, 
ur. w d. 10 (22) sierpnia 1858 r. I mien iny w dniu 21 maja (3 czerwca). 
Małżonka Jego, Jej Cesarska Wysokość Wielka Ks i ężna Elźbieta Ma U/y 
cówna, urodzona w dniu 13 (25) styczn ia 1865 r. Imieniny 5 (18) wrze
śnia . Ich dzieci: Ich Wysokości: Książę jan /(onstantynowicz, urodz. dnia 
23 czerwca (S lipca) 1886 roku . Imien iny dn. 24 czerwca (7 lipca).-Książę 
Oabryel Konstantynowicz, ur. dnia 3 (1 5) l ipca 1887 r. Imieniny d. 15 (26) 
lipca, Książę Konstanty Konstanty nowicz, ur. dn ia 20 grudnia 1890 roku 
(1 stycznia 1891 r.). Imieniny d. 21 maja (3 czerwca). - Książę Oleg /(on
stantynowicz, urodz. dnia 15 (27) listopada 1892 roku . Imieniny 20 Wrze
śnia (3 października). - Książę Igor /(onstantynowicz, urodziny d. 29 maja 
(10 czerwca) 1894 r. Imieniny 5 (18) czerwca.-Książę j erzy I(onsta ntyno
wicz. ur. dn. 23 kwietnia (6 maja) 1903 r. Imieniny dnia 23-go kwietnia 
(6 'maja).-Księżniczka Ta tjana I(onstantynówna, ur. dn. 11 (23) stycznia 
1890 r. Imieniny dnia 12 (25) Stycznia. 

Jego Cesarska Wysokość Wielki Książę Dymitr /(onstantynowicz, ur. 
d. 1 (13) czerwca 1860 r. Imieniny dn. 21 września (4 października). 

Jej Królewska Mość . Królowa Hellenów Olga /(onsiantynówna, uro
dzona dnia 22 sierpnia (3 września) 1851 roku . Imieniny dnia 11 (24) lipca, 
małżonka Jego Królewskiej Mości Króla Hellenów Jerzego l-go . 

. Jej Cesarska Wysokość Wielka Księżn a Wiara /(onstantynówna, uro
dzona w dniu 4 (16) lutego 1854 ruku . Imieniny dnia 17 (30) września, 
była zaślubiona Jego Królewskiej Wysokości Księc i u Wi lhelmowi -Eugeniu
szowi Wirtemberskiemu. 

Jego Cesarska Wysokość Wielki Ks i ążę M ikołaj Mikolajewicz, urodz. 
dnia 6 (18) Listopada 1856 r., imieniny 27 lipca (9 sierpnia). 

Jego~Cesarska Wysokość Wielki Ksi ążę Piotr M ikoł'ajew icz, urodzony 
dnia 10 (22) stycznia 1864 r., imien iny 29 czerwca ( 12 lipca), Małżonka 
Jego, Jej Cesarska Wysokość Wielka Ks i ężna Milica M ikołajówna , urodz. 
dnia 14 (26) lipca 1866 r. , imieniny 19 lipca ( 1 sierpnia). Ich dzieci: Jego 



Wysokość książę ROlJlan Piotrowicz, UL S (17) października 1896 L, imie
niny 19 lipca (1 sierpnia). Jej Wysokość Księżniczka Maryna Piotrówna, 
UL dnia 28 lutego (12 marca) 1892 roku, imieniny 28 lutego (13 marca). 
Jej Wysokość Księżniczka Nadzieja Piotrówna, urodzona dnia 3 (1 S) marca 
1898 L, imieniny 17 (30) września • 

Jego Cesarska Wysokość Wielki Książę Michał Mikołajewicz., urodz. 
dnia 13 (25) października 1832 L: imieniny 8 (21) listopada; był zaślubiony 
z Jej Cesarską Wysokością Wielką Księżną Olgą Teodorówną (t dnia 31 
marca (12 kwietnia) 1891 L Jego dzieci: 

Jego Cesarska Wysokość Wielki Książę Mikołaj Michałowicz, urodz. 
dnia 14 (26) kwietnia 1859 r. imieniny 6 (19) grudnia. 

Jego Cesarska Wysokość Wielki Książę Michał Michałowicz, urodz. 
4 (16) października 1861 L, imieniny 8 (21) listopada. 

Jego Cesarska Wysokość Wielki Książę jerzy Michałowicz, urodzony 
dnia 11 (23) sierpnia 1863 L, imieniny 26 listopada (9 grudnia). Małżonka 
Jego, Jej Carska Wysokość Wielka Księżna Marya jerzówna, urodzona 
20 lutego (4 marca) 1876 r. , Imieniny d. 22 Lipca (3 sierpnia). Id córka: 
Jej Wysokość Wielka Księżna Nina jerzówna, urodzona dn. 7 (20) czerwca 
1901 r. Imieniny 14 (27) stycznia. 

Jego Cesarska Wysokość Wielki Książę Aleksander Michałowicz, 
urodz. dnia 1 (13) kwietnia 1866 L, imieniny 30 sierpnia (12 \Vrześnia). 
Małżonka Jego Jej Cesarska Wysokość Wielka Księżna Ksenia Aleksandrów
na, urodz. dnia 25 marca (6 kwietnia) 1875 roku, imieniny dnia 24 stycz
nia (6 lutego). Ich dzieci: Jego Wysokość Książę Andrzej Aleksandrowicz, 
UL 12 (24) stycznia 1897 r., imieniny 30 listopada (13 grudnia). Jego Wy
sokość Książę Teodor Aleksandrowicz, urodzony d. 11 (23 grudnia 1898 L 

Imieniny d. 16 (29) maja. Jego Wysokość Książę Nikita Aleksandrowicz, 
urodz. 4 (17) stycznia 1900 L Imieniny 24 czerwca (6 lipca). Jego Wy
sokość Książę DymUr Aleksandrowicz, UL dnia 2 (1 S) sierpnia 1901 roku. 
Imieniny 21 września (4 października). Jego Wysokość Książę Rościsław 
Aleksandrowicz, UL dn. 11 (24) listopada 1902 L Imieniny 14 (27) marca. 
Jej Wysokość Księżniczka Irena Aleksandrówna, urodzona dnia 3 (15) lip
ca 1895 roku, imieniny S (18) maja. 

Jego Cesarska Wysokość Wielki Książę Sergiusz Michałowicz, urodz. 
dn. (16) 28 września 1869 L, imieniny 25 września (8 października). 

Jej Cesarska Wysokość Wielka Księżna Anastazya Michałówna, urodz. 
dnia 16 (28) lipca 1860 L, imieniny 22 grudnia (4 stycznia); była poślubio
ną Jego Królewskiej Wysokości Wielkiemu Księciu Meklemburg-Szweryńskie
mu Fryderykowi-Franciszkowi. 

Jej Cesarska Wysoko~ć Wielka Księżna Elźbieta Teodorówna, urodz. 
w d. 20 października (1 listopada) 1864 L Imieniny S (18) września. Była 
zaślubiona Jego Cesarskiej Wysokości Wielkiemu Księciu Sergiuszowi Ale
ksandrowiczowi, (t dnia 4 (17) lutego 1905 L). 

-------
------~ 



ROK 1907. 
LICZBA ZWROTÓW KALENDARSKICH. 

{

VIII 
Podług kalend. XVI 
Gregorjańskiego XII 

(n. st.) V 
F 

Liczba złota. . . . VIII l 
Epakta . . . . . XXVIII Podług. kalend. 
Okres słońca . . . XII Juliańskiego 
Poczet rzymski. . . V (st. st). 
Litera niedzielna . . G 

ŚWIĘTA RUCHOME RZYMSKO-KATOLICKIE. 
Niedziela Starozapustna 27 Stycznia. 

" Mięsopustna 3 Lutego. 
" Zapustna . 10 " 

Popielec , 13 
Niedziela wstępna . 17 " 

" sucha. . 24 " 
" głucha... 3 Marca 
" środopostna. 10 " 

I 
I 

Niedziela palmowa. . 24 Marca 
Wielkanoc 31 Marca i 1 Kwietnia 
Krzyżowe dni . . 6, 7 i 8 Maja. 
Wniebowstąp. Pąńskie. . 9 " 
Zesłanie Ducha Sw. 19 i 20 " 
Trójcy Świętej. . . . 26 " 
Boże Ciało. . . . . 30 " 
Niedziela l-a Adwentu 1 Grudnia. 

" Męki Pańskiej 17 " 
Karnawału, licząc od Newego Roku włącznie do Popielca, tyg. 6 i dni 1. 

SUCHE DNI. 
Pierwsze dnia 20, 22 r 23 Lutego. 
Drugie dnia 22, 24 i 25 Maja. 

; Trzecie dnia 18, 20 i 21 Września 
I Czwarte dnia 18, 20 i 21 Grudnia 

CZTERY PORY ROKU ASTRONOMICZNE. 
Wiosna zaczyna się dnia 20 Marca. 
Lato zaczyna się dnia 21 Czerwca. I 

Jesień zaczyna się dnia 24 Września. 
Zima zaczyna się dnia 23 Grudnia. 

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE. , 
Styczeń. Dnia S, 12, 19 i 26 Sabaty; d. 16 Rozchodesz, czyli l-szy 

dzień miesiąca Szwat. 
Luty, Dnia 2, 9, 16 i 23 Sabaty; dnia 14 i 15 Rozchodesz, czyli l-sze 

dni miesiąca Adar; d. 27 post Estry; d. 28 Purym (zapusty) . 
Marzec. Dnia 2, 9, 16, 23 i 30 Sabaty; dnia 1 Suszan-Purym (zapu

sty); dnia 16 Rozchodesz czylI l-szy dzień mies. Nisan; dnia 30 i 31 Pesach 
(Wielkanoc). . 

. Kwiecień . Dnia 6. 13, 20, 27 Sabaty; dnia 1, 2, 3, 4 wolne święta 
~lelkanocne; d. 5 i 6 ostatnie dni ' świąt wielkanocnych (uroczyste); dnia 14 
l 15 Rozchodesz, czyli l-sze dni m. Ijar; d. 28 Pesach szeni (dzień radosny). 

Maj. Dnia 4, 11. 18 i 25 Sabaty; d. 2 Lagbeomer (dzień radosny); 
dnia 14 RozchQdesz czyli l-szy dzi eń miesiąca Sivan; d. 19 i 20 Szewnos 
(zielone świątki). 

Czerwiec. Dnia 1, 8, 15, 22 i 29 Sabaty; dnia 12 i 13 Rozchodesz, 
czyli l-y dzień m. Thamus; d. 30 Szywe-usor betamuz (post na pam. oblę
żenia Jerozolimy). 



Lipiec. Dnia 6, 13, 20, 27 Sabaty; dnia 12 Rozchodesz czyli l-szy 
dzień miesiąca Ab; dnia 21 Tysze-beaw (post na pamiątkę zburzenia Jerozolimy). 

Sierpnień. Dnia 3, 10, 17, 24 i 31 Sabaty; dnia 10, 11 Rozchodesz 
czyli l-sze dni miesiąca Elu!. 

Wrzesień. Dnia 7, 14, 21,28 Sabaty; d. 9 Rozchodesz cżyli 1-szy 
dzień m. Tyszry Roz-haszana (Nowy Rok 5668 od stworz. świata); dnia 1 ° 
drugi dziell nowo r. (urocz.); d. 11 post Gedali; d. 18 Jom-Kipur (śądny dz.); 
d. 23, 24 Sukos (urocz. św. szałasów); d. 25, 26, 27 i 28 wolne święta; 
d. 29 Hoszana-Raba (św. palm); d. 30 Szemini-Aceres (uroczyste). . 

Październik. Dnia S, 12, 19 i 26 Sabaty; dnia 1 Symchat Thora 
(ostatni uroczysty dzień kuczek); dziell 8 i 9 Rozchodesz czyli l-sze dni 
miesiąca Cheszwan. 

Listopad. Dnia 2, 9, 16, 23 i 30 Sabaty; dnia 7 Rozchodesz, czyli 
l-szy dziell miesiąca KisIew. 

Grudzień. Dnia 7, 14, 21 i 28 Sabaty; od d. 1 do 8 Chanuka (dni 
radosne na pamiątkę zwycięstwa Machabeuszów); dnia 6 i 7 Rozchodesz, 
czyli l-sze dni miesiąca Tewes. 

Z A Ć M I E N l A W ROK U 1907. 
W roku 1907, przypadają 2 zaćmienia słollca i 2 księżyca. 
1. Całkowite zaćmienie słońca dnia 14 stycznia. Początek zaćmienia 

o godz. S m. 27 rano. Koniec o godz. 9 m. 52 r. Widzialne we wscho
dniej Europie i Azji, w północno-wschodniej Afryce, tudzież w połowie 
północnej Syberji. 

2. Częściowe zaćmienie księżyca d. 29 stycznia. Początek o godz. l 
m. 40 po poł. Koniec o godz. 4 m. 44 po połud. Widzialne w północ. 
Ameryce, na Oceanie Wielkim, w Australji, Azji na Oceanie Indyjskim i na 
wschodzie Europy. 

3. Obrączkowe zaćmienie słońca d. 10 lipca. Początek o godz. 2 
m. 9 ppł. Koniec o godz. 7 m. 48 wiecz.- Widzialne w południowej części 
Oceanu Wielkiego, w połud. Ameryce, w potudn. połowie Oceanu Atlantyc
kiego i w południowo-zachodniej Afryce. 

S. Obrączkowe zaćmienie księżyca dnia 26 lipca. Początek o godz. 4 
m. 38 r. Koniec o godz. 7 m. 1 S rano . Widzialne w zachodniej połowie 
Europy, w Afryce, na Oceanie Atlantyckim, w Ameryce i we wschodniej 
połowie Oceanu Wielkiego. 

E p O K I G ŁÓW N E. 
Rok 1907 Ery Chrześciańskiej jest 

1324/25 Ery Tureckiej, początek któr"go dnia 9 Listop~da 1907 r. 
5667/68 Ery Zydowskiej, którego początek d. 9 Wrześn i a 1907 r. 
6620 peryodu Juliańskiego. 
7415/ 16 ery Bizantyńskiej. 
1907 Kalendarza Gregoryańskiego, od 325 lat, to jest od r. 1582 4 Paździer

nika zaprowadzonego, zaczynającego się l Stycznia n. S. Rok zaś 1907 
podług kalendarza Juljańskiego zaczynający się w 14 dni późni ej, 
t. j . 14 Stycznia n. S. 



Wykaz alfabetyczny Świętych • 
I Świąt 

z wyrażeniem dnia i miesiąca. 

Abdona męcz. 30 lipca 
Adelajdy 10 grudnia 
Adolfa bisk. 17 czerwca 
Adryana męcz. 9 września 
Agapita męcz. 18 sierpnia 
Agatona pap. 10 stycznia 
Agaty panny m. 5 lutego 
Agnieszki p. m. 21 stycznia 
Agrypiny 23 czerwca 
Albina biskupa 1 l11arca 
Albiny panny 16 grudnia 

. Aleksandra m. 26 lutego 
Aleksandra p. i m. 3 maja 
Aleksandra 111. 12 grudnia 
Aleksego wyzn. 17 lipca 
Alfonsa 22 października 
Alfreda 3 lipca 
Alodyi p. m. 22 październ. 
Alojzego Gonzagi 21 czerw. 
Ambrożego bisk. 7 grudnia 
Amelii księżnej 10 lipca 
Amelii panny 2 marca 
Anastazego b. w. 2 maja 
Anastazego m. 22 stycznia 
Anastazego pap. 27 lutego 
Anastazego w. 29 marca 
Anastazji p. 28 lutego 
Anastazji Rzym. 26 paździer. 
Anatolii męcz. 9 lipca 
Anatoliusza bisk. 3 lipca 
Andrzeja bisk. 4 lutego 
Andrzeja pusto 6 maja 
Andrzeja z Krety 7 paźdz. 
Andrzeja ap. 30 listopada 
Angeli 30 marca 
Anny matki NMP. 26 lipca 
Aniołów Stróżów 2 paźdz. 
Ansgarego Bisk. 4 lutego 
Antoniego opata 17 stycz. 
Antoniego Pad. 13 czerwca 
Antonina bisk. ID maja 
Antoniny ID grudnia 
Anzelma 21 kwietnia 
Apolinarego bisk. 23 lipca 
Apolonji p. m. 9 lutego 
Apololllusza m. 18 kwietnia 
Arkadyusza 111. 12 stycznia 
Arseniusza bisk. 19 lipca 
Artura bisk. 6 października 
Atanazego bisk. 2 maja 
Augusta wyzn. 3 sierpnia 
Augustyna biskupa apostoła 

Anglii 28 maja 
Augustyna bisk. 28 sierpnia 
Aurelii panny 25 września 
AwJta l11ęCZ. 12 stycznia 

Balbiny panny 31 marca 
Barlaama 27 listopada 
Barbary panny 4 grudnia 
Barnaby apost. II czerwca 
Bartłomieja ap. 24 sierpnia 
Bazylego bisk. 14 czerwca 
Beaty panny 8 marca 
Bedy kapłana 27 maja 
Benedykta op. 21 marca 
Benigny panny 19 sierpnia 
Benona biskupa 16 czerwca 
Bernarda opata 20 sierpnia 
Bernarda Sen. 30 maja 
Bibianny panny 2 grudnia 
Błażeja biskupa 3 lutego 
Bogumiła 10 czerwca 
Bonawentury d. k. 14 lipca 
Bonifacego m. 14 maja 
Bonifacego b. 5 czerwca 
Bonifacego biskupa Foren. 

30 maja 
Bony panny 24 kwietnia 
Boże Ciało 30 maja 
Bronisławy 3 września 
Brunona wyzn. 6 paździer. 
Brygidy panny 1 lutego 
Brygidy wdowy 8 paździer. 

Oecylii p. 111 . 22 listopada 
Celestyna 6 kwietnia 
Celsa męcz. 28 lipca 
Cezaryusza bisk. 27 sierpnia 
Cypryana bisk. 16 września 
Cypryana m. 26 września 
Cyrylla Aleksandryjsk. b. d. 

k. 9 lutego 
Cyrylla jerozolimskiego b. 

d. k. 18 marca 
Cyrylla biskupa 5 lipca 
Cyrylla dyakona 22 marca 
Cyryaka kapłana 16 marca 
Cyryaka męcz . 8 sierpnia 
Czesława wyznaw. 20 lipca 
Czerdziestu męcz. 10 marca 
Czterech koronat. 8 listop. 

Damazego pap. II grudnia 
Damiana męcz. 27 września 
Daniela rnęcz. 3 stycznia 
Daniela proroka 21 lipca 
Dawida króla 30 grudnia 
Delfiny 26 listopada 
Dezyderyusza b. 23 maja 
Domiceli panny 7 maja 
Domin'i ka wyzn. 4 sierpnia 
Dominiki panny 6 lipca 
Donata męcz. 17 lute20 

Donata biskupa 7 sierpnia 
Doroteusza męcz. 28 marca 
Doroty panny 6 lutego 
Dydaka wyzn. 13 listopada 
Dygny 11 sierpuia 
Dyonizego bisk. 8 kwietnia 
Dyonizego m. 9 października 
Dzie1! Zadt!'szny 2 listopada 

Edmunda bisk. 16 listopada 
Edyty królewny 15 grudnia 
Edwarda króla 13 paździer. 
Eliasza proroka 20 lipca 
Eligiusza biskupa 1 grudnia 
Elizeusza proroka 2 paźdz. 
Elżbiety wdowy 8 lipca 
Elżbiety panny 5 listopada 
Elżbiety król. 19 listopada 
Emeryka króla 5 listopada 
Emiliana bisk. II września 
Emiliauny panny 5 stycznia 
Emilii 30 czerwca 
Engelberta 7 listopada 
Eplfaniusza bisk. 7 kwietnia 
Erazma biskupa 3 czerwca 
Estery królowej 18 listopada 
Eucheryusza bisk. 20 lutego 
Eudoxyusza m. 5 września 
Eufemii panny 16 września 
Eufrozyny męcz. 3 września 
Eufrozyny panny 13 lutego 
Eugenii p. 111. 24 grudnia 
Eugeniusza m. 14 sierpnia 
Eugeniusza 18 listopada 
Eulalii panny 10 grudnia 
Eustachiusza m. 20 września 
Euzebii p. m. 29 październ. 
Euzebiusza b. m. 16 grudnia 
Ewerysta papieża 26 paźdz. 
Ezechiasza króla 30 paź-

dziernika 
Ezechiela pror. 10 kwietnia 

Fabiana 20 stycznia 
Faustyna męcz. 15 lutego 
Faust y wdowy 19 grudnia 
Felicyana. bisk. 24 stycznia 
Felicyana męcz. 9 czerwca 
Felixa kapucyna 18 maja 
Felixa z Noli 14 stycznia 
Felixa męcz. 30 sierpnia 
Felixa Walezyusza 20 listop. 
Ferdynanda króla 30 maja 
Filipa apostoła 1 maja 
Filipa Nereusza 26 maja 
Filipa Benic. 23 sierpnia 
Filomeny p. m. 5 lipca 



Flawiana męcz. 28 lutego I 
Flawii panny 5 paździ ernika 
Florentyna bisk. 16 paźdz. 
Florentyna męcz. 4 maja 
Floryana męcz. 4 maja 
Fortunata męcz. 26 lutego 
Franciszka Borg. 10 paźdz. 
Franciszka Salez. 29 stycz. 
Franciszka a Paulo 2 kw. 
Franciszka Serafie. 4 paźdz. 
Franciszka Ksaw. 3 grudnia 
Franciszki wdowy 9 marca 
Fryderyka opata 5 marca 
Fulgencyusza bisk. I stycz. 

Gabrye la Arch. 18 marca 
Gaudencyi panny .30 sierpnia 
Gaudentego b. 12 lutego 
Gawła opata 16 październ . 
Gedeona sędz. 18 czerwca 
Genowefy panny 3 styczn ia 
Gerarda b. 24 września 
Germana biskupa 28 maja 
Gertrudy panny 17 marca 
Gerwazego 19 czerwca 
Gotfreda i Bogumiła 13 st. 
Gotfryda biskupa 8 listopada 
Gracyana bisk. 18 grudnia 
Grobu. (,hTystusa 14 kwietnia 
Grzegorza bisIe 4 stycZ/l ia 
Grzegorza papieża 12 marca 
Grzegorza Nazyan. 9 maja 
Grzegorza Cud. 18 listopada 
Gustawa 2 sierpnia 
Gwidona wyZ/l. 12 września 

Heleny cesarzowej 2 marca 
Heleny królowej 21 maja 
Heliodora 3 lipca 
Henryka cesarza 15 lipca 
Henryka 19 stycznia 
Hermenegilda m. 13 kwiet. 
Hermogenesa 10 kwietnia 
Hiacynty panny 30 stycznia 
Higina papieża II stycznia 
Hilarego 14 stycznia 
Hieronima doktora Kościoła 

30 września 
Hipolita 13 sierpnia 
Honoraty panny 11 stycznia 
Huberta biskupa 3 listopada 
Hugona biskupa I kwietnia 

Idy panny 13 kwietnia 
Idziego opata 1 września 
Ignacego biskupa I lutego 
Ignacego wyznawcy 31 lipca 
Ildefonsa 23 stycznia 
Imienia Jezus 20 stycZ/lia 
Imienia Maryi 15 września 
lnocentego papieża 28 lipca 
Ireneusza Smyrn. 25 marca 
Ireneu.sza m. 15 grudnia 

Ireny panny 20 paźd ziernika I 
Iwona wyznawcy 19 maja 
Izabel i panny 15 marca 
Izabeli królowej 3 września 
Izajasza proroka 6 lipca 
Izydora biskupa 4 kwietnia 
Izydora Oracza 10 maja 

J acka wyznawcy 18 sierpnia 
j adwigi wdowy 15 paźdz. 
j akóba apostoła I maja 
Jakóba a[lostota 25 lipca 
jakóba patryar. 21 kwietnia 
jakóba z Nizybu 15 lipca 
jakóba pustelnika 17 lutego 
Jana jałmuźnika 23 stycznia 
jana Chryzostoma 27 st. 
Jana Franciszka 16 czerwca 
Jana z Matty w. 8 lutego 
Jana Bożego 8 marca 
Jana woleju 6 maja 
Jana Nepomucena 16 maja 
Jana papieża 27 maja 
Jana Chrzciciela 24 czerwca 
.lana męcz. 26 czerwca 
jana Gwalberta 12 lipca 
Jana Kantc.r;o 20 paździe rn . 
.lana z Dukli 7 lipca 
Jana Kapistrana wyz. 23 paź-

dziernika 
Jana od Krzyża 24 listopada 
Jana Ewangel. 27 grudnia 
Januaryusza b. m. 19 wrz. 
Jego męcz. 24 kwietnia 
Jochima ojca N. M. P. 1 wrz. 
Joanny wdowy 24 maja 
Joanny Fremiot 21 sierpnia 
Jordana wyZ/l. 15 lutego 
Jowity męcz. 15 lutego 
Józefa Oblnbie71ca N. M. P. 

19 marca 
Józefa Kalas. w. 4 lipca 
Józefa z Kopeli. 18 września 
J udy Tadeusza ap. 28 paźdz. 
Judyty wdowy 19 listopada 
Juliana męcz . 13 lutego 
Julianny panny 16 lutego 
.l ulii panny m. 22 maja 
Juliusza papieża 12 kwietnia 
Julity panny m. 30 lipca 
justa biskupa 2 września 
Justyna, filoz. m. 14 kwietnia 
Justyna męcz. 17 września 
Justyniana b. 5 września 
Justyny p. m. 7 października 
Juwencyusza m. I czerwca 

Kaja męcz. 22 kwie.tnia . 
Kajetana wyZ/l. 7 slerpllla 
Kalixta papieża. 14 paźdz. 
Kamila wyzn. 18 lipca 
Kandyda m. 3 października 
Kanuta króla 19 stycznia 

Karola W. ces. 28 stycznia 
Karola Boromeusza 4 list. 
Karoliny 5 lipca 
Kasjana męcz. 13 sierpnia 
KasyIdy 15 kwietnia 
Katarzyny Szw. 23 marca 
Katarzyny Seneńskiej 30 kw. 
Katarzyny p. m. 25listol'ada 
Katarzyny św. Piotra w Rzy-

mie 18 stycznia 
Katedry św. Piotra w An-

tyochii 22 lutego 
Kazimierza króla 4 marca 
Kiliane biskupa 8 lipca 
Klary panny 12 sierpnia 
Kleta papieża 23 listopada 
Klemensa biskupa m. 13 lut. 
Klemensa papieża 23 listop. 
Kleofasa męcz. 25 września 
KlotyIdy królowej 6 czerwca 
Kolety panny 6 marca 
Konstancyi p. m. 18 lutego 
Konstantyna w. II marca 
Konrada wyz. 19 lutego 
Konrada bisk. 26 listopada 
Korduli panny 22 paździer. 
Kornelii męcz . 31 marca 
Koźmy męcz. 27 września 
Krysp ina i Kryspianina 25 

pa źd z i e rn i ka 
Krystyny panny 24 lipca 
Krzysztofa męcz. 24 lipca 
Kunegundy ces. 3 marca 
Runer;tmdy królowej 28 lipca 
Kwiryna męcz . 20 marca 

Lamberta 16 kwietnia 
Larga męcz. 8 sierpnia 
Leandra b. w. 27 lutego 
Leokadyi panny 9 grudnia 
Leona papieża 11 kwietnia 
Leona II papieża 28 czerwca 
Leonarda wyzn. 6 listopada 
LeoniIiI p. męcz . 18 stycznia 
Leontyny panny 15 marca 
Leopolda margr. 15 listop . 
Longina męcz. 15 marca 
Lucyana męcz. 7 stycznia 
Lucy.ny panny 30 czerwca 
Lucyny męcz . 17 paździer. 
Ludgardy p. m. 16 czerwca 
Ludgera bIskupa 26 marca 
Ludomira 3 października 
Ludwika wyz. 12 lutego 
Ludwika króla syc. 19 sierp. 
Ludwika króla 29 sierpnia 
Ludwiki panny 15 kwietnia 

Ładysława z Gielniowa 22 
września 

Łazarza biskupa 17 grudnia 
Łucyi panny 13 grudnia 
Łukasza Ewangel. 18 pa~dz. 

I 



Macieja apostoła 24 lutego 
Magdaleny 27 maja i 22 lip. 
Makarego opata 2 stycznia 
Makryny m. 21 lipca 
Małgorzaty kr. węg. 13 lipca 
Małgorzaty kr. Sz. 10 czer. 
Małgorzaty p. m. 20 lipca 
Mamerta biskupa 11 maja 
Mansfeta bisk. 28 listopada 
Marcella papieża 16 stycznia 
Marcelli wdowy 31 stycznia 
Marcelina m. 18 czerwca 
Marcellina pap. 26 kwietnia 
Marcina biskupa Illistop . 
Marcina pap. 11 listopada 
Marcyana męcz. 17 kwietnia 
Marcyanny p. m. 9 stycznia 
Marka Ewang. 30 stycznia 
Marka męcz. 24 marca 
Marka z Rzym. m. 18 czer. 
Marty panny 29 lipca 
Marty męcz. 9 stycz nia 
Martyny panny 30 stycznia 
Maryi Egipcyanki 10 kwiet. 
Maryi z Engii 23 czerwca 
Maryi Kleofy 2 kwietnia 
Maryi Magd. we FI. 31 maja 
Maryi Magd. w Jer. 22 lipca 
Maryusza 19 stycznia 
jl{ateusza Apost. 21 września 
Matyldy królowej 14 marca 
Mauryliusza 13 września 
Maurycego 22 września 
Maksymiliana b. 12 paźdz. 
Maxymina b. 8 czerwca 
Medarda biskupa 8 czerwca 
Melanii p. m. 18 lutego 
Metodego 5 lipca 
Michałą arch. 29 września 
Mikołaja z Tolent. 10 wrz. 
M!kołaja biskupa 6 grudnia 
Mirona męcz. 17 sierpnia 
Młodzianków 28 grudnia 
MOdesty panny 15 czerwca 
Moniki wdowy 4 maja 

Narcyza biskupa 12 paźdz. 
Narodzenie Chrystusa 25 grudnia 
Narodzenie N. ~1. P. 8 września 
Natalii panny 27 lipca 
Nawrócenie św. Pawła 25 st. 
Nazaryusza b. 12 czerwca 
N. M. P. Anielskiąj 2 sierpnia 
N. M. P. Bolesnąj 15 września 
N. M. P. od wykup. niewol. 

24 września 
N. M. P. Lor·etańskie} 10 gr. 
N. M. J>. Łaskawej 12 maja 
N. M. P. If.óżal/crJwej 6 p. 
N. il'!. P. Snieżne} 5 s ierpnia 
N. M. P. Szkaplerznej 16 lip. 
N. N. J). Nieltstoj. Pomocy 

23 czerwca 

Nawiedzenia N. M. P. 2 lipca 
Nemezyusza m. 19 grudnia 
Nicefora biskupa 13 marca 
Niepokalane Poczęcie N. ~\. P. 

8 grudnia 
Nikodema męcz. 15 września 
Norberta biskupa 6 czerwca 

Oczyszczenie N. M. P. 2 lutego 
Ofiarowanie N. M. P. 21 list. 
Oktawiana męcz . 22 marca 
Olimpii 26 marca 
Onufrego pust. 12 czerwca 
Opieki :iw. Józefa 21 kwietnia 
Opieki N. M. P. 10 listopada 
Opata biskupa 24 lipca 
Ottona biskupa 24 lipca 
Ottona męcz . 16 stycznia 
Otylii p. m. 13 grudnia 

Pafnucego m. 19 kwietnia 
Pankracego 12 maja 
Pantaleona m. 27 lipca 
Paschalisa 17 maja 
Pascharego b. 22 lutego 
Patrycyi męcz . 13 marca 
Paulina biskupa 22 czerwca 
Pauliny wdowy 26 stycznia 
Pawła biskupa 22 marca 
Pawła męcz . 26 czerwca 
Pawła I pusto 15 stycznia 
Pawła apostoła 29 czerwca 
Pelagii panny 11 lipca 
Pelagii pokutnicy 12 paźdz. 
Petroneli 31 maja 
Pięć blizn św . Franciszka 

17 września 
Piotra Chryzologa 5 grudnia 
Piotra eksOl·cysty 2 kwi etnia 
Piotra Nolasko 31 stycznia 
Piotra męcz . 29 kwietnia 
Piotra Celestyna 19 maja 
Piotra z Werony m. 20 kw. 
Piotra i Pawła 29 czerwca 
Piotra w okowach 1 sierpuia 
Piotra z Alkantary 19 paźd z. 
Piusa papieża 5 maja 
Placyda męcz. 5 październ. 
Placydy panny 11 paźdz. 
Podwyższenie św. Krzyża 

14 września 
Poleukta męcz. 21 maja 
Polikarpa b. m. 26 stycznia 
Popielec 13 lutego 
Praxedy panny 2 lipca 
Prokopa męcz. 4 lipca 
Prokula męcz. 1 czerwca 
Prospera bisk. 25 czerwca 
Prota męcz . 11 wrześni a 
Protazego 19 czerwca 
Pryma męcz. 9 czerwca 
Pryski panny 18 stycznia 
Przemienienie Pali. 6 stycz. 

Przeniesienie św. Kazimierza 
27 sierpnia 

Przeniesienie św. Wojciecha 
20 października 

Pulcherii męcz. 7 lipca 
Pulcherii panny 16 września 

Rafała archanioła 24 paźdz. 
Rajmunda 28 stycznia 
Rajmunda kard. 31 sierpnia 
Reginy panny 7 wrześma 
Remigiusza b. 1 październ. 
Roberta opata 7 czerwca 
Rocha ·wyzn. 16 sierpnia 
Romana opata 28 lutego 
Romana męcz. 9 sierpnia 
Romany panny 23 lutego 
Romualda ap. 7 lutego 
Rozalii panny 4 września 
Rozesłanie apost. 15 lipca 
Róży panny 26 sierpnia 
Rudolfa 17 kwietnia 
Rufy męcz. 28 listopada 
Rufina wyzn . 19 sierpnia 
Rufiny panny 31 sierpnia 
Ruperta bisk. 27 marca 
Ryszarda biskupa 3 kwietnia 

Sabby opata 5 grudnia 
Sabina wyznawcy 11 lipca 
Sabiny panny 29 sierpnia 
Salezego męcz. 12 sierpnia 
Salomei panny 17 listopada 
Salwiana 17 marca 
Saturnina męcz . 29 listopada 
Saturniny p. m. 4 marca 
Scholastyki p. 10 lutego 
Ścięcie św . Jana Chrzciciela 

29 sierpnia 
Serapiona wyz. m. 14listop. 
Serca P. Jez!t8o 7 czerwca 
Sergiusza męcz. 24 lutego 
Serwacego bisk. 13 maja 
Serwiliana m. 20 kwietnia 
Seweryna opata 8 stycznia 
Siedmiu braci śpiących 

10 maja 
Sebastyana 20 stycznia 
Senneny męcz. 30 lipca 
Sotera papiera 22 kwietnia 
Spirydona biskupa 14 grud. 
Stanisława biskupa 8 maja . 
Stanisława Kostki 17 listop. 
Stefana kr. węg. 2 września 
Sulpiciusza m. 20 kwietnia 
Sygfryda b. m. 26 lutego 
Sylweryusza 20 czerwca 
Sylwestra pap. 31 grudnia 
Sylwiana biskupa 17 lutego 
Symforyana m. 22 sierpma 
Synezyusza m. 12 grudnia 
Syxta papieża 28 marca 
Szczepana I m. 26 grudnia 



Szczepana papieża 2 sierpn. I Tuburcyusza 14 kwietnia 
Szymona z LIpnicy 28 lipca I Tymote usza b. m. 24 stycz . 
Szymona apostoła 28 paźd z. , Tytusa biskupa 4 stycznia 
Szymona z Edesy 5 lipca I 

I 

T adeusza apostoła 28 paźd z . : 
Tarsylii panny 24 grudnia 
Tekli panny 23 wrześ ni a I 
Tel esfora pap. m. 5 stycZl1 ia I 
Teobalda pustelni ka l lipca 
Teodora męcz . I li stopada ! 
Teodora zakon 7 stycznia . . 
T eodory męcz . 1 kwietnia l 
T eodory pokut. I I wrześ ni a 
Teodozii p. m. 29 maja . 
Teodozyusza wyz. II st\'cz. : 
Teodoryka l lipca . 
Teofila biskupa 27 kwietnia 
Teo fil a męcz. 20 grudnia 
Teofila 6 lutego 
Teresy pann y 15 paździer. 
Tomasza z Akwi nu 7 marca 

. Tomasza z Wi lanowa 18wrz. 
Tomasza apost. 21 grudnia 
Tomasza Kantuaryjskiego 

29 grudnia ' 
Trójcy Sw. 26 maja 
Trzech Króli 6 stycznia 

Ubalda biskupa 16 maja 
Urbana 25 maja 
Ursz uli pan ny 21 paździe r. 

Wacława króla 28 września 
Walentego kapł . m. 14 lut. 
Wal erego biskupa 12 grud. 
Walerego męcz. 12 września 
Walerii męcz . 5 czerwca 
Walel:ii panny 9 grudnia 
Waleriana m. 14 marca 
Wawrzyńca m. 10 sierpnia 
Wenantego m. 18 maja 
Wenefrydy p. 3 listopada 
Weroniki panny 13 stycznia 
Wielkanoc 31 marca 
Wiktora l wrześ nia 
Wiktorii panny 23 grudnia 
Wiktoryna m. 6 marca 
Wiktoryna b. 5 września 
Wilh elma arcyb. 10 styczn ia 
Wilhe lma opata 6 kwietnia 
Wilh elma ks ięcia 28 maja 
Wilbalda biskupa 7 lipca 

Wilbranda b. 7 listopada 
Wincentego b. 20 marca 
Wincentego m. 22 stycznia 
Wincentego Fer. w. 5 kw. 
Wincentego a Paulo 19lipca 
Wincentego Kadi. 13 paźdz. 
Wita 15 czerwca 
Witalisa męcz. 28 kwietnia 
Władysława króla 27 czerw. 
Wniebowstąpienie Pańskie 9 maja 
Wniebowzięcie N. M. P. 15 sierp. 
Wojciecha b. m. 23 kwietnia 
Wolfganga, bisk. 31 paźdz . 
Wszystkich Sw. l listopada 

Zac haryasza pl'. 6 września 
Zacharyasla pap. 5 listop. 
Zaślubiny N. M. P. 93 stycz. 
Zefiryna pap. 26 sierpnia 
Zenobii p. 30 października 
Z enobiusza 30 października 
Z enona żołn. 22 grudnia 
Zesłanie Ducha Świętego 19 maja 
Z/laleziellie św. J(rzyźa 3 maja 
Zofii z 3 córkami 15 maja 
Zuzanny m. 11 sierpnia 
Zwiastowanie N. M. P. 8 kwietnia 
Zygmunta króla 9 maja 

~ Zakład Artystyczno-Fotograficzny ~ 
W. MAKOWIECKIEGO 

w KALISZU, ulica Wrocławska róg Alei JÓzeiiny. 
Wykonywa po cenach najniższych portrety, grupy, kopje, widoki; 

koloruje od najmniejszych formatów do wielkich portretow; na miejscu 
pracownia do powiększe(l, naturalnej wielkości z natury i wszelkich fotografji. 

-• • 

Na szkołę rzemiosł w Kaliszu 

Kalendarz na rok 1908 
Wyjdzie w początkach Października 1907 roku. 

. -- • 
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~ ZAKŁADY DRUKARSKIE ~ g 
, AZEIT~L S IE~ ~ 

w KALISZU, plac ŚWe Józefa, dom Rozena. 
Wyko~vSzelkie roboty w zakres ~ ~ 

sztuki drukarskieJ wchodzące jako to: ' @~ ~ 

. . z~szenia ślubne, bilety wizytowe, menu, karty 

. ~ . zaręczynowe, dzieła i1ustrow~ cenniki,~aw~ 

. ~ domienia żałobne, klepsydry, afisze, rachunki, 

. (koperty i papiery firmowe, · książeczki rObotnic;;;' 

~ wozdania, druki tabelaryczne, oraz posiada na składzie 

~Ó ~ dla pp. Rejentów, Wójtów, sądów gminnych 
~i rejestry gospodarcie. f!j ' ~ . f!j eJ eJ (J 

Wielki wybór papierów Iistowvch, zwykłych i żałobnych. Zakłady zaopa· #/) 

trtone w· wielki wyb6r czcionek kraiowych I z8lrranlcznych. Bilety i za. V 
proszenia wykonywają s ię w ,i ą!!u 2'odziny. Kosda rozklejania afisz6w, IlJj 

~ \. ;;~:ń~;;~;;k,;;~;;~m~;. " :::; ~ Zen: ~ n;zkie. ,J 

~ -~ 
[~~ {;ip) ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~) 

II ~ li ~ l! ~~ 11 ~~ II L ~~ · 
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JEDYNY ORGAN ZIEMI KALISKIEJ~~ 
, 

-\ 

W roku 1907-ym, pietnastym istnienia będzie pismerl~ 
niezależnem i bezpartyjnem służyć będzie wyłącznie intere\ 
som Ziemi Kaliskiej, stojąc' jak dotąd na gruncie miłoś' 
dla Ojczyzny i wiary w lepszą przyszłość. ' 

"Gazeta Kaliska" idąc za postępem, bronić będzie 
ideałów narodowych, nie schodząc z drogi demokratyzacj~ 
naszego społeczeństwo. ~ 

"Gazeta Kaliska", jako organ Towarzystw Rolnf 
czych, kółek i spółek włościańskich, stowarzyszeń kul~ 
turalnych i ekonomicznych, oprócz szczegółowych spra-~ 
wozdań z tych instytucji pomieszczać będzie artykuły treści
kulturalnej, rolniczej i ekonomicznej; nie zapominając o za
bytkach przeszłości Kalisza i Ziemi Kaliskiej. 

Wreszcie "Gazeta Kaliska" starać się będzie odźwier
ciadlać życie społeczne naszej Ziemi, unikając ' walk partyj
nych, które zamiast budować, burzą podwaliny społeczne 

~J'..ł .. ~-
~l'k=: ::: :: ::: X: :: ::::: :; 
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~ ~~ ~~ ~~ Rok XV. ~ft 

db G C) -- ~ 

Oprócz depesz agencyjnych i własnych, w feljetonie 
1,,6azety Kaliskie)" drukowane będą utwory oryginalne, 
z tłomaczonych zaś najlepsze. 

W tece redakcyjnej posiadamy powieść oryginalną jed
nej z Kaliszanek, opowiadanie z roku 1865 Bolesławity: 
:"KOCHAJMY SIĘ", oraz dwa nadzwyczaj wesołe OBRAZKI 
Maurycego Kisielnickiego. 

Korzystając z koncesji i nie szczędząc wydatk6w od l-go 
:Grudnia ,,6azetę Kaliską" wydajemy w dw6ch oddzielnych 
'Wydaniach: 1) RANNE-dla miasta Kalisza oraz powiat6w: 
rsieradzkingo i wieluilskiego; 2) WIECZORNE dla powiat6w: 
;konińskiego, tureckiego, kolskiego, słupeckiego i łęczyckiego. 
,W ten spos6b wszyscy prenumeratorowie odbierać będą 
',,6azetę Kaliską" prawie jednocześnie. 

Cena "Gazety Kaliskiej" pozostaje bez zmiany 
~ :=: ::::; : : :: = 
rubli 6 rocznie, zagranicą 25 marek. !1!1 -- : 

Nakład Gazety 2,500' egzemplarzy dziennie. 
,<' 

REDAKTOR l WYDI1WCA 

Józef RadwBn. 
~tI, 

~: ::: Sos 
:::::x: ~'1' 
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Pismo to szcze-rze narodowe i :prawdziwie -de
mokratyczne drukować będzie jak do_tą d " artykuły 
treści historycznej, " ekonomicznęj i rolnej. Ten " 
ostatni dział będzie opracowywany przez Kaliskie 
Powiatowe Towarzystwo Rolnicze. W kronice bie
żącej pomieszczać będziemy treściwe zestawienie 

I ~ł!\\tl; ::~~~~:::~:Fs::~~~~i~~::~~::J;:r:~~!:~~ !i(i; 
@li:~\iWJ i t. d. "Jutrzenka" wraz z prz:syłką kosztować IWM 
iiPDii/i będzie rb. 2 roczme. _ I(;i? 
~;{~~~M~~,\! Prenumeratorowie "GAZETY KALISKIEJ" opłacający pre- lW:)l 
/;:mEA~ numeratę za cały rok z góry za .,JUTRZENK~" dopłacać bę- };(i 
ik~X!MM dą tylko 1 rubla rocznie, bez względu na ilo~~ prenumerowa- I (n:j 
=.':::'i,:},:'-::;-i!i nych egzemplarzy "JUTRZENKI . _ ::(~-:-; 

f.~@~@}j Redaktor i Wydawca Józef Radwan. ;{~f{\l 



r~~~:l 
a IKalisz \) \) \) 

~~ I w śródmieściu, ulica MAIUAŃSKA Nr. 5. 

ZAKŁAD PIERWSZORZĘDNY O 43 ~ 
POKOJACH, W CENIE OD 80 K. 

DO 2.75 KOP. URZĄDZONY @2 

Z KOMFORTEM, WANNA I PRY- ł\ 
SZNIC NA MIEJSCU. DWIE SALE 

BALOWE. TELEFON Nr. 74. @2 @2 -

~ Omnibus hotelowy na każdym pociągu. ~ 

POWSZECHNIE ZNANA ZE SWEJ DOBROCI KUCHNIA ORAZ -
WIELKI ZAPAS NAJ ROZMAITSZYCH WIN Z WŁASNYCH =------ PIWNIC. C E N Y P R Z Y S T Ę P N E. == 

JAN FRZYBYLSKI. 



" 
Styczeń ma dni 31. 

a I npaBOC . .. HIBllh'ill Dzień I 
.;:} Ra.lCIli(ap" I 

Święta Kościoła 
Rz.-Katolickiego 

jf Kalendarz 
;[ słowiaIlski 

19[)(el\. MIJ. BOUllljlWl'ill 1 VI [Nowy Rok. Fulgenty '! Mieczysław 
20 CB. M'I. I1rull'l'ill 2 S iMakarego op. 1'1

1 Strzeżysław 
21 ~k IYJIiauill 3 C ;Genow. p., Daniela m. Włastymiła 
22 B~\lll\. AuacTaein 4 P It Tytusa b., Grzeg. b. 1'1 Dobromir 
23 np. nmua 5 S It Emiljanny p., Tel. m. VYJ~stybó! __ 

Ewangelia u Mateusza św. w r. 2 ,,0 św. Trzech Królach". 

24 M'4.'""EBreuilI 6 N [Trzech Króli h :! Bojoj-nir-~--
25 Po)K. roc. I.Xp. 7 P iLucjana m., Teod . w .l! Swiatosław 
26 Co6. npec. Bor. 8 VI ISeweryna op. II Mścisław 
27,GB. An. CTCljHIlHl 9 S Ijuljana m., Marcjana w.,l WładYlllira 
28 es. An. HIIRau11pa 10 C ,' Wilhelllla b. ,I Dobrosław 
291GB. 14,000 ~Wli(. 11 P t Hygina m., Teod w'

I
', Krzesimir 

30 M'I~. ~uE~j~~~.-! 2 ~j~rk~dj~s':~_~~!10rata Czesława_ 
Ewangelia u św. Łukasza w r. 2 ,,0 Jezusie w 12 latach". 

31 lnpn. Me.ł1luin 
1 1907 H. rOJl'b 
2,CB. CIT.łbB Cć'J'pa 
3fnpp. ~Ia.1axill 
4iCo60p. 70 Anoc'l'. 
5 ~k eeollc~III 'J'1I 
6:BoroHB. rocn. 

13 N 11 po 3 Kr. Weroniki p. '; Bogumil:----
14 p ; Feliksa m., Eufr p. Radogost 

= 

15 VI i Pawła I pust. Ii Domo~ł~w 
16 S IMarcela pap. II Wł?~zlmlerz 
17 C IAntoniego op. ,_ RoscIsław 
1~ p It Kat. św. Piotra w Rz. ' jaropełk 
19 S ,Henryka ~., Marty m. II Ratymir 

---===-====~~====~= 

Ewangelia u św. Jana w r. 2: ,,0 godach w Kanie Galilejskiej". 

?i-Co6. GB.lo1luH1l 2Ó-r~nZpo-tKr.=Fahialla 
8 npu. I'eoprilI XO:1. 21 P Agnieszki p. m. 
9 Cs. <IlII.umIlH 22 W Wincentego-Anastaz. 
O Cs. I'plll'opilI en. 23 S Zaślubiny N. M. P. 
l npn. eeoi(ocilI 24 C Tymoteusza b. 
2 ~h. TaTiau!'l 2S P ItNawróc, św. Pawła 
3 M'!. Epam.m 126 S Polikarpa b. i Pauli 

~- Prźeidzisława 
jl jarosława 
l' Witysława 
Wrócisława 

li Chwalibóg 
I: Miłosz. 
I, Skarbimira 

Ewangelia u Mateusza w r. 8. "Oczyszcz. trędowatego I sługi SetnIka". I 
-14 npu. OTeII'h In, C~ ~ 27 N 13 po 3 Kr. Sw.-RodzinY II Przybysław -
15 npn. II1lB.w 8. 28 P Illdefonsa b., Karola w. Radomir 
16 n. 'I. B. Ali. lIe'l'pa 29 W IFranciszka Sal. Zdzisław 
171IIp. A 11 '1'011 i li B. 30 S IMartyna, Ludwika pp. ,I Dobrogniewa 
18[Cil. A9allllcilI 31 C :Piotra w., Marcella w. I Spitogniew. 

NOTATKI. 

Wschód słońca dnia l g. 8 m. 14- Zachód g. 3 m. 53 
" " dnia 6 g. 8 m. 13- g. 3 m. S9 

" dnia 14 g. 8 m. 8- g. 4 m. 10 
" dnia 21 g. 8 m. 1- g. 4 m. 22 

" 
" dnia 27 g. 7 m. 53- " g. 4 m. 33 



II! 

S '1' l / C Z E N. 

Kalendarz historyczny. 1467 r. Narodziny Króla Zygmnunta I. 1656 r. 
Jan Kazimierz przystępuje do Konfederacji tyszowieckiej. 1698 r. Pierw-
sze przybycie Króla Augusta II do Warszawy. 

Kalendarz myśliwski. W styczniu wolno polować na: losie, samce je
lenie samce, sarny-~<ozly, zające, dziki, zwierzęta drapieżne, głuszce i cietrze
wie samce i samice, kuropatwy, przepiórki gołęb i e, kwiczoły, gęs i samce 
i samice, ptactwo błotn e i wodne. 

Terminy wnoszenia podatków skarbowych i rÓŻnych opłat. Glówny podatek 
dworski gruntowy l-szy termin w Styczniu 2-gi w Lipcu. Podatek pody
mny z właścicieli dworskich z domów mieszkalnych fabrycznych i handlo
wych zakładów l-szy termin od l i l .1 stycznia do 31 marca (14 kwietnia); 
2-gi termin od 1,' 11 lipca do 30 wrześn i a ( 14 paździe rnika). Dodatkowy po
datek podymny podług szacunku asek uracyjnego l-szy termin od l/U sty
cznia do 31 marca (14 kwietnia); 2-gi termin od 1, 14 lipca do 30 września 
(14 paździe rnik a). Podatek transportuwy w styczniu . Oplata za prawo 
trzym 'l.Ilia broni oj 31 grudnia (13 stycznia), na rok następny. 

Spostrzeżenia ludowe. Grzmoty w zimie zw iastują mróż. Jeżeli noc 
noworoczna będzie cicha i pogodna za powiada się rok urodzajny. Będzie 
pogoda, gdy ran o wieje wiatr wschodn i, a w poludnie południowy. Po 
łagodnym styczniu następuje ostra wiosna i upaln,e lato. Taka będzie po
gOda we wrześniu, jaka będzie pogoda w dzień św. Makarego. Mgły 
w styczniu zapowiadają wilgotną wiosnę . Gdy krety wyrzucają kretowi
ny w styczniu, zima do maja trwać będzie. 

Odmiany księżyca. Dnia l-go ::)fJ pelnia. Dnia 8-go CC ost. kwadra. 
Dnia 15-go ~ nów. Dnia 23-go :) pierwsza kwadra . Dnia 30-go ® 
pełnia . 

Przypuszczalny stan powietrza podług 100 kalendarza. Od 1- 7 zimno. Dnia 
S-go śn i eg, poczem znowu zimno aż; do 15-go następnie deszcz i śniegi 
aż do 23-go. Do 30-go zimna złagodnieją. 

Wyborowe zawsze świeże~ 

r 'u~~y 1Je~erowe 

v ,- ulica Warszawska Nr. 9 10 1'\ 
W J'ta lS~U [(pie rwszy dOI11 od Rynku). . ~ 



DOM BANKOWY 

"Couis lilamrotb" 
ZAŁOŻONY w 1828 r. 

Właściciel Mauryr;y Mamroth. 
Prokurent Michał Mamroth. 

~:891mfi; \i!~;i~s.~ałi~2iSii:ffiS~;fL~~~~ ~1~~;i~~1ill:jŁ~!~.:E<li:tI{g?ili~<~·~?~o:S<~(t;i,i.&iLl'~~~ 

II ------APTE"K· A------I~I 
~ ~ I 
~ s. IPiotrowsldego ~I I' w KALISZU, ulica Warszawska Nr. 12. I~.~ I 
~ Poleca: wszelkie nowe środki lekarskie, wina lecz- I ~ I 
~ nicze, lekarstwa specjalne krajowe i zagraniczne, wody I I~ I 
H mineralne naturalne, sole, ługi i wyciągi igliwa sosno

wego do kąpieli, środki opatrunkowe, środki odży-

;~ I Knorr'a Fosfatyna i t. d.). I I~ I 

I ~ I Wody mineralne sztuczne I~ I 
mi p.rzyrządza~ e jaknajstaranniej pod osobistym kierunkiem wl aści- ~~.\.; I 

I~ clela aptekI. .~. ' 
f9'U1X.,-,- I--I---------~ i:'Ż<mmmgt:S~1;1"!:!&B~@~~8gf~5~Z!Kfg.;~ ~t,',;[§~;:;r.~~ ibf.k;~~)]K.;0T<ffi~E§E<~~~·~':D. -----------------

Piotr · Waniek w Warcie 
fabryka maszyn i narzędzi rolniczych. 

Przyjmuje wszelkie reperacje narzędzi eolniczych 
i ul'ządza dzwonki elektryczne tanio i punktualnie. 



[i!!I'ffil@@l§j@li!i@j@@l§j@@mMi!U @l§j@~1Olii@E) Um1iłffi!]Mfi!D@@i!!)lf5@i!!l 

I I 
I I~otel IResidenz I 
I :1: * WROCtA W, Tausntzienplatz. :1: * I I Pięknepolożenie, 80 pokoi urządzone z komfortem. ·1 I Sentralne ogrzewanie, elektryczne oświetlenie , 2 Lift'y. I 
~ Telefon Nr. 1006. Ceny umiar~owane. ~ I i!ar~ąa, .Mab i!el'ni~. I 
I Usługa polsl{a. I 
~ 1W@!1iJ[i!!I'ffil@[i!!I'ffil@[i!!I'ffil@ [i!!I'ffil@. [i!!I'ffil@l[i!!l'ffil@[i!!I'ffil@[i!!I'ffil@@l.ffi1!!iJ 

W- .", 5 ~ 

I. D. MAISNER 
~KALISZ.~ 

, 

Fabryka Haftów i Koronek. 
~ 
~ 5 ;d~ __ 



VI 

Luty ma dni 28. 
~ i llpaBOCJIiIBllhlH I Dzień l Święta Kościoła l Kalel.ld?rz. I NOTATKI. 

",,!: , lla.HlJl)\aph Rz -Katolickiego slowIanskI 

1911pll. ~lal;apill 11 P 'tt W/g. Ignacego B. I' Zegota 
20,llpn. EBBIiMiu 2 S 'Oczyszczenie N. ~\. P. 1 Mitosława 
-=~=--=--~ ~- "::'--=- .---=-_.7 - .~--::. _ :.: .. _=-=--__ . 

Ewangelia u Mateusza Ś . w r. 13 ,,0 ziarnie gorczycznem" . 

21 lHpll. ArilJ\CIHIa r-3N 4 po -rYr. BtafeJa -rf,-i\1T SCibor'ćl 
221'\11 . TIIMOfJCII -+ P 'Angar. i And. I Witosława 
23 CJL lh Il.HlMcu'l'iI S W!Agaty P. M. Dobrochn<l 
24 llpll . IlccuiH 6 S :Doroty P. M. Ii Bohdana 
25 CB. I'plll'opill 7 C Romualda Op. Sulisław hl. 
26,llplI . rh:e lloIIlou'l'a 8 p t j ana z Matty W. Gniewomir 
27111. nI. CB. Ioa llllil 9 S Apoloni.~ P. _~~' ~~..L_9=~~s}aw~1 ,~_ 

Ewangelia u Mateusza św. w r. 13 ,, 0 pszenicy i kąkolu". 

28i1~)U. -EqlP~)Ia 10 NSchol&styki -P . ~~~c '~lonlita - bl, ~ -
29 i~' M. Cll .. łłl'lIUl'ill 11 P jSaturnina Kapl. Świętochna 
30

1
CB. BaclI.wf I{. 12 W IElIlalii P. M. Radzyn św. 

31 GB. [( lipa II JOHn. 13 Ś Il tt P OjJ . juljana Jordan ś . 
11Mt!. TpJII[IOIlU 14 C :H Walentego Kapl. Niemir, 
2:CpeTeH. focn. 15 P 'ti' raustyna i j ow. Szczęsław. 
3;CIl. Ilpa ~l .. ~v~!. . __ ~6 S I tl JlI~janny_ P. M., __ J Milada bt· 

Ewangelia u Mateusza św. w r. 4 ,,0 kuszeniu Pana Jezusa na puszczy". 

4!-Ilprr. łI CIf;~O Jl;1 17 N t Patrycjusza B~ w-:--' -S \V'iętorad-:-
SICn. Oeoi\ocill 18 P It Symeona B. M. Wie l osława 
6ICB. ByliO.~a 19 W It Konrada W. Czcisława bl. 
7lnpn. IlapfJeB ill 20 S Itt Leona i Eucher. Lubomi/a 
8 BM'ł. Oeo,~opa 21 C ,t Maksym B. Onosława 
9 1 ~h. HllIilHlloJlil 22 P :tt Kat. Św. Piotra . Wrócisław . 

1 0ICB. ~ltl. Xapa:!. 123 S itt Piotra Damiana II Prz~~zisława 

Ewangelia u Mateusza św. w r. 7 "O przeniesieniu się Jezusowem " . 
'II CB. lilII. ' B.~a(;ilI--' 24 N 11' Ma-c{Cja Alt Bogusz --
12 CB. MC.'leTia 25 P l-r Zygfryda B. W. Sławobój 
13 ll Jlu. l\'IapTHuiaUil 26 W t Aleksandra i Nes. Mirostaw 
14,IlplI. KlIpu.wl 27 Stt Leandra B. W. Wiarostawa I 
15

1
CIL An. OUlIcmw 28 C it Romana Op. Tworzymir_ 

Wschód slo l1ca dnia 1 (j 7 111 . 46- Zachód c5 4 111 . 42 b' b' 

dnia 3 g. 7 111 . 43- g. 4 111 . 46 

" 
dnia 10 g. 7 111 . 30- g. 4 111 . 59 

" 
dnia 17 g. 7 111 . 17- g, J 111 . 13 

dnia 24 g. 7 111 . 2- g. S 111 . 26 



VII 

L ·U '"1' Y. 

Kalendarz historyczny. 3 lutego 1018 L Bolesła\\' W. zawiera pokój 
z Niemcami w Budyszynie, mocą którego aż pod Elbę posunęły się grani
ce Polski. 6 Przemysław zabity \V Rogoźnie 1296 L za sprawą margrabiów 
brandenb 14 Chrzest JagieHy i zaślubienie Jadwigi w Krakowie 1386 L, 

skutkiem czego Litwa przyjęła chrześcijallstwo i potączyła się z Polską. 
19 Urodziny stawnego Mikołaja Kopernika 1473 L W Toruniu. 

Kalendarz myśliwski. W lutym polować wolno na: łosie samce, jelenie 
samce, sarny kozły, zające, dziki, zwierzęta drapieżne, głuszcze i cietrzewie 
samce i samice, dropie, kuropatwy, przepiórki, golębie, kwiczoły, gęsi 
samce i samice, ptactwo wodne i błotne. 

Terminy wnoszenia podatków skarbowych i różnych opłat. Kontyngens liwe
runkowy z miast l-szy termin w lutym 2-gi termin w listopadzie. Podatek 
drogowy pobierany jest jednocześnie z głównym podatkiem gruntowym, 
podatkiem podymnym i kontyngensem liwerunkowym l-szy termin w lu
tym 2-gi w listopadzie. Podatek od psów w lutym. 

Spostrzeżenia ludowe. Silny wiatr przy wschodzie słońca zapowiada 
pogodę; silny wiatr przy zachodzie słOIlca zapowiada deszcz Gromniczna 
śnieżna i wietrzna, wiosnę przybliża, stoneczna oddala. Luty mglisty, lato 
dżyste. Będzie urodzaj pewny. Mroźny luty, upalny sierpiell. 

Odmiany księżyca. Dnia 6-go er os1. kwadra. Dnia 14-go ~ nów. 
Dnia 21-go :) pierwsza kwadra. Dnia 28-go ® pełnia. 

Przypuszczalny stan powietrza podług 100 kalendarza. Z początkiem miesią
ca czas pogodny, następnie niepogoda 9-ty i lO-ty zimne dnie, od II-go 
do 17-go silne mrozy, pod koniec zaś miesiąca wiatr ze śniegiem. 

Skład Trumien Metalowych i Drewnianych 
ORAZ 

\t\lieńcy lVletalovvych 

T. T. Falkowski W Kaliszu 
ul. KOLLEGIJALNA vis-a-vis Korpusu Nr. 74/5. 

egzystujący od 1864 roku. 



r Skl~I~WSZ~ĘD~C~I~~~A~~H, 
a mianowicie; " Riese 8: Piotrowskiego ", "Fruzuń sk i ego", "An
czewskiego", "Wedla", ze " Złotego Ula", "Zjednoczonych Cu
kierników Warszawskich " i z wielu innych firm. 

l 
C. Plevvicl'i:2t 

Kalisz, ulica Warszawska Nr. 6. 
~=~~==~~====~==~====~~~~~==J 
~------,---~------------,~------,--~~~ 

, 
fabryka Mydła, .swiec i .sody 

-'--_:'---------= o R A z 
HURTOWY SKŁAD ŚWIEC NEWSKICH 

€mila Sztark 
w KALISZU (ul. Nowa dom własny). SKLEP ul. Warszawska Nr. q/lO. 

POLECA HURTOWO I DETALICZNI E: ==== 
MYDŁO DO PRANIA, POMADKĘ "Amor" cl o czyszcz . 
MYDŁO TOALETOWE, ~ KN OTKI DO PALENIA, 

SWIECE KOŚCI ELN E, .. ~ WOSK, 
PERFUMY KOSM ETYKI , PARAFINĘ 

ŚW I ECE STOŁOWE, IMMALlN, 
WOSKOWE I Stearynpwe, GUTALlN, 

KROCHMALE ROZNE, ESSENCYĘ OCTOWĄ, 
FARBKI DO BIELIZNY, OLEJ SŁONECZNIKOWY , 

ZAPAŁKI. SZUWAKS. OLEJ RZEPAKOWY. 

======= Naftę . Oliwę do palenia i do potraw. ======= 
~----------~ ~~~~~----.------~~~ 

Z AK Ł A D ZEGARMISTRZOWSKI 

E. FULDE w KALISZU, ~-I~ze ~~~~:awska Nr. 2 
Poleca wielki wybór Zegarków i Ileg'ulatorów z naj

lepszych fabryk oraz przedmiotów optycznych i plate
rowanych , Biżuterj e srebrne, złote i brylantowe. 

Repa racje zegarmistrzowsk ie i jubilerski e \\"ykon )'wil 
siG \I' krótkim czasie i po przys tępnych ce ll ac h. I \... ____ ~___ .,..r 



Główny Skład Szczotek 
Egzystujący od roku 1860 

E. BERIIH RDT 
~~ u.lica Warszawska Nr. 5. ~~ 

Poleca po cenach przystępnych szczotki wszelkiego rodzaju, 
do użytku domowego i stajennego. Szczotki i grzebienie tuale-
towe, mydła , perfumerja i galanterja. 

~ ~ ~ ~ ~11 
I--~----~--------------~----~---------\ 

B. SZCZEPANKIEWICZ 
w Kaliszu, ul. Warszawska Nr. 15/61.-- Filia Wrocławskie Przedmieście Nr. 11. 

a a a a a ~sięgar"la s l\ł \)j ~ \)ł 
SKŁAD NUT, MATcl~JAtÓW PiŚMIENNYCH I RAM. 

Agentura Towarzystwa Ubezpieczeli .. ROSSJA". 
Jeneralna Rcprczentacja lI a gub c rni ę K a li s ką maszyn do pisania "HAMMOND" 

i "UNDERWOOD", oraz alllcrykall sk ich gramo[olióll' i płyt. 
Na sldadzic wielk i wybór książek do ilabożcństl\'a, od najskromniej-

szych do najwykwintniejszych , Wielk i wybór art ykutóII' dcwocyjnych: krzyży 
obrazów, obrazków Illedalików i t. p, hurtownie i detalicznic, 

Przyj muje pl'enumeratę na w szystkie pisma perjodyczne krajowe i zagl'aniczne. 
K s iążki, ryciny, nuty objęte jakilllikolwiek katalogami o ile takowe na 

składzie się nie z najdują , sprowad za po cenie katalogowej, 

L~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 
Warszawski Magazyn Galanteryjny 

PRACOWNIA RĘKAWICZEK 

Ka~intier~a .Mu~iałowic~a 
w KALISZU, Główny-Rynek obok W-go Tschinkla. 

::::. PolecCl dobry wybór towarc5\.v gwarantowanych. 



x 

-

JlpilBoe.'lllIlHhlii 
liil.le ll /lillJ[, 

16 ; ~k lIa~lIlm,1a 
17 CB. BM'I ~ tleoj(opil 

Marzec ma dni 31. 
- -. 

I I Święta Kościoła Kalendarz 
Dzieli : Rz.-Katolickiego słowiański 

Ewangelia u Łukasza św. w r. II. ,,0 wyrzuceniu czartów". 
1 8 I C~. - Jh)B l1~1.-PlliU~~3I'rrF 3 post.6Tucha OKul~g- c. ,: ~§a\vomihl~ 
191AII. AIJXI1I1II;1 4 P It Kazimierza 1(. II Kazimierza św 
201CB. ,UhBU cn. liwr. S VI t Adrjana i Euz. il Pakosław 
21 tllpn. 'fmlOacH 6 S itt Wiktora i Wikt. ;1 Woj sław 
22

1
1lpll. AeallilciH 7 C it Tom. z Ak, : Bogowit bl. 

23 CB. ~1'1. lIo,llIJwp. 8 P -rt jana Bożego Miłogost 
~~: OQJl--,~ . ~.~~ IOlll!~la _ 9 ~ -.:tLfr:,~ n ~~szki_ .Rz~ ---.:,_Mśc~ław~_ 

Ewangelia u Jana św. w r. 6 ,,0 nakarmieniu 5,000 ludu". 
2S:CB. TnpllciH lONt 4 post. Srodop. 40 Męcz.'~·BOże~sTaw~----~ 
26:CB . llopqn!jJin 11 P It Konstantego W. Ii Ludoslawa. 
27II1P. I1pOI\OlliH 12 VI It Grzegorza W. I Światosz 
28 llpll . BUCfUill 13 S tt Krystyny P. MNiecisław 

111lPIl .• 1'1. EBi\OliilJ 14 C :t Maty!. Kr. Wd . Bożena 
2 CJ:. :11'1. tlc0)10Ta 1 S P 'tt Klemensa Hof. Długomir 
3~~'I: }~B:rp~~lin ___ l! 6 S _{rt Abraha~a _ ~.LJ~: _LQj~~s!~ .. 

Ewangelli-li· Jana -Św.· w·· r . . g ... " O -żydach · chCących··uka~ienowaiJCzusa ~. 

=4~ lIv'- rcpa(;~~11I -~-17- I',f ! t · 5póst Męki Pańsko józ. II Zbigniewa ._--
SiM'1. II:OllOllil 18 P It Gablyela Areh. : Boguchwał 
61M'1. IfoIl CTaIlT!HliI 19 VI !I t Józefa Oblubieńca Bohdan 
7!CB. M'I. B:tCI!.lill 20 S IH Wołframa : Polemir 
8111 plJ. 0COI}JII.HII;'I'i1 21 C t Benedykta Op. Błogusła\v 
9,CH. 40 III'!. CeBne. 22 p :tt s. b. N. M. P. Godysław 

l QiM". I~oj(I)(i'I'a }~ł=~ .itt Katarzyn~ Kró!. [ Czcimisław 
Ewangelia u Mateusza w r. 21. ,,0 wjeździe Chrystusa do Jerozolimy". 

gl! ~~~' C~~~;:i::~I~l"il'I'P." i~~ ~-=I:rr~~~i';~I~~~a:.ark·a= ~ t~~~~ra ... -. 
13 CB. Hl!I\lHIJOjlil 26 VI H Ludgrra B. W. Vlięcysława 
141CIl. eCOI'1I0C'I'H 27 S tt jana Damas. Swiętobój 
l S ~k AralIill 28 C tt Ił iel. jana K. Bohdar bL 
16 1~h CliBIlHU 29 P tt Ił iel. Eustaz. Krzesław 
171I1pn._ A.~CI(cill 3.0 S ttlł iel. Anie}i _ Szukosław 

~wangelia _u Marka św . . ~r. _ 16. _ "O}ma~tw~c~w~~~u_ ~~st~sa pana :' ~ 1 
18CB. KUpH.IJ/i1 131 N jZmartwychw. Chrystusa P. li Dobromira 

Wschód słOl1ca dnia 1 g. 6 m. S l- Zachód g. S m. 36 
dnia 3 g. Q 111 : 47- g. S m. 39 
dnia 10 g. 6 m. 31 - g. S m. 52 
dnia 17 g. 6 m. 15 -- g. 6 m. 04 

" dnia 24 g. 5 111. 58 - g. 6 m. 16 
dnia 31 g. S m. 41 -- g. 6 m. 29 

NOTATKI. 



XI 

NI A l=< Z E C. 

Kalendarz historyczny. 7. Zaprowadzenie chrześcijalistwa w Polsce 
roku 965 przez Mieczysława I. 8. Sejm w Wiślicy 1347 roku na którym 
Kazimierz W. pierwszy raz zebrane i uporządkowane pra\'ia narodowi przed
kłada. 1 S. Utworzenie się w Poznaniu 1848 r. komitetu narodowego. 

Kalendarz myśliwski. W marcu wolno polować na: łosie samce, sarny 
kozły, dziki i zwierzęta drapieżne, głuszce i cietrzewie samce, jarząhl<i sam
ce, gęs i samce. 

Terminy wnoszenia podatków skarbowych i różnych opłat. Podatek pody-
mny od nieruchomości miejskich l-szy termin w marcu 2·gi termin 
w listopadzie. 

Spostrzeżenia ludowe. Marcowy śnieg jest szkodliwy dla urodzaju Ila 
owoc. Marcowe wiatry, kwietniowe deszcze, zapowiadają pomyślny maj. 
Gdy św . józef jest pogodny, można się spodziewać urodzajnego roku . Po 
śnieżnej zimie zboża bywają obfite w słomie, lecz chude w ziarno. Zapo
wiada się pogoda gdy przed pełnią księżyca wschód słońca był mglisty. 
jeżeli przed majem dębina puszcza pędy, zapewniony jest rok urodzajny. 
jeden dzieIl rechotania żab przed Zwiastowaniem równa s i ę tygodniowi 
zimna po Zwiastowaniu. 

nów. 
Odmiany księżyca. Dnia 7-go CC ostatnia kwadra. Dnia 14-go ~ 

Dnia 22-go Jj) pierwsza kwadra. Dnia 30-go W pełnia. 

Przypuszczalny stan powietrza podług 100 kalendarza. Od 1-go do 21-go, 
~o większej części zimna, 22 ciepły deszcz, 26 czas s i ę wypogodzi, jednak
ze 31-szy będzie dniem chłodnym : 

MAGAZYN BŁAWATNY 

M. Chmieli~owskiej 
w KALISZU 

przy ulicy Rzeźniczej obok sklepu Mystkowskiego. 
Poleca Szanownej Publiczności wełny od 30 kop. 

barchany, flanele, białe materjały na bieliznę, płótna 
Kostromskie, hafty, wszelkie podszewki, fartuchy duże 
i dziecinne, od najskromniejszych , do eleganckich . 

. :_C. Ceny najniisze ale stałe. 



~ Zakład Ogrodniczy ~ 

KAROLA IIESTRIPKE 
w Kaliszu, ul. Niecała dom własny. -- Sklep kwiatowy ul. Warszawska 5. 

Poleca w wielkim wyborze drzewka owocowe, krzaki 
parkowe, ozdobne i konifery, kwiaty dekoracyjne i kwitnące. 

Obstalunki w zakres ogrodn iczy wchodzące wykonywa 
się w krótkim czasie i po przystępnych cenach. 

~,--------,~_~--__ ----,~ 
Polski Związek niewiast Kalolickich 

KRAKÓW, Starowiślna I. 14. 

Internat (pensjonat) dla panien chcących się kształcić 

w wYŻSZycłl zakładach naukowych i uniwersytecie. 
Za mieszkanie i całkowite utrzymanie opłata miesięczna 
wynosi 70,80, do 100 koron w razie osobnego pokoju; 
(według biezącego kursu 28 rb. 32 rb. do 40 rb.). 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE: . 
Biuro informacyjnego Polskicg'o Związku niewiast Katolickich 

Kraków, Pałac Spiski 34. l'\ 

~--------~-~--__ ----,~ 
fF\lJRYKF\ fF\Jf\N5tJ I MF\JOLIKI 

A. Freudenreich W Kole 
============ ZAŁOŻO N A w 1842 RO KU. ============ 

Poleca: Cegłę szamotową wytrzymującą 3000U C. , gorąca po 
Rub. 50- za 1000 sztuk. Zaprawę szamotową po R. 1 za centnar. 



~~I_· __ t_. ___ t ______ • _______ ~.15 

~\, ~ ?"f'~ 

II ~ rl Ql~~~ - ' 
II ; ~~n~~ 
x ~!!) I Skład Win, 

~!» Wódek, Rumu, Koniaków 
~ Krajowych i Zagranicznych 
~ :::::::::::::::::::::::::: o R A Z :::::::::::::::::::::::: " I; towarów IRoJonialnycb 
~ I DELlKATESÓ\V 

, 
~!V 
~ A. HAMMERA 
(!!V ~ W KALI5Z(J. ~ 

, ~ róg ulic: I~anonickiej i ruarszawskiej, 

fi ; . . ... ~~... ~ 
II 

~!V ~ ~ TELEFONU Nr. 92. ~ ~ I 
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~.~ ~~ 
~ ~ .r\k :><i'l. 



XIV 

Kwiecień ma dni 30. 
II JJtlBOe.IaBIJ hlii I I Święta Kościota - j"'Kalendarz 

2- liil.wlli(ap J. Dzieli , Rz.-Katolickiego stowiański r NOTATKI. 

19:M,1. Xpneallo;J 1 P Wielkanocny Teod. Zbigniew 
20:IIpll. Joaulla 2 W Wiel. Franciszka Sudomir 
21 1LIpll. IilltOBa 3 Ś Ryszarda B. W. Mnożysław 
22,CII. !1)l1. Bacuin 4 C Izydora B. W. Wratysław 
2311plł. ~1'1. Hmiona S P t Wincent. F. i?Ożywój 
24,CI:. Ap're~IOlI1l 6 S Wilhelma Op. ;; Swiętobór 

- -=--=- .~=-=-..--:::::::=.:::---=-=:;-=-=-=-=-=.=..:...=.=...=--==::;...==:-=--..:;-_":- -~ ~-=-==--:=-.=-==--===--~ 

Ewangelia u Jana św. w r. 20 ,, 0 pokazaniu się Chrystusa uczniom". 

2S-I BJlar~' np . Bor. -7 N Prtewodnia Epifaniusza ' Przesław _. 
26 Coó. Apx. TaBp. 8 P Zwiastowanie N. M. P. II Radosław 
27 ~l4. MnTpOIJhl 9 W Maryi Kleofas. 'I Dobrosława 
28 lIpIł. ILHlIliolla 10 S Ezechiela Pr. M. I Gorysław 
29CB. Mapl;;l 11 C Leona Wielk . I jaromir 
30'J [pll . J01l11IJa t 2 Pt Wiktora M. I' Lubosław 
31\'11. Alło.!J!oniH 11 • . 13 S I H ~rmeneg~ldy ~ ____ _ L~~~f!1Xs~~ __ 

Ewangelia u Jana św . w r. 10. ,,0 Chrystusie dobrym Pasterzu" . 

rUpII. il/apil! 114 N 12 po Wiek: Grobu Ch.r.!: Myślimir 
2 JIpll. TIIT:l lS P IAnastazego M. . Wacław bł. 
3 [JPII . Ihmll'l'hl 16 W !Marceljana i Lam. Nosisław bL 
4;nJ,n. IOCll(p:t 17 S IAniceta P. M. Krasisław 
SiM'1. f) eo ,~v.lil 18 C : Bogumiła W. Gościsław 
6ICB. MceoAill 19 P ITymona i Herm . Władymir 

,7 QIL re~~~i!I _=~ .. ~~ ?2o§.~:~~J. p.lsL~s~a __ ~§e~=~= Cze~~~_.~~_= 
Ewangelia u Jana św . w r. 16. ,,0 odejściu Chrystusa Pana do Ojca" . 

0-8 ' AIł. Hpoi~iolla c-12 1I,t',j=-jJo Wielk. Op. Śu,. Józ. i!~"b-ró-gomn;=-= 
9iIIplI . B11 j(lI ilIa 22 P ~ Sotera i Kaja P. ': Strzeżymir 

10IMII. MaJlCll~Ia 23 W: Wojciech.a B M. Wojciech $w. 
1 t ~lti. AIl'I'II 11 hl 24 S Fidelisa Kapuc. jerzy św . 
12 CB. Pn c łl .~ ill 25 C ,Marka Ewangelisty jarosław 
131CB. M'l. ApTCMO H:t 26 P :-r Kleta i Marcel Spitymir 
li~~~},~I_Ha _!~. 27 S ~ Te<?fil ~~ "!'; r!ul. _ B<?g!l,~.f=ał=· = 

Ewangelia u Jana św. w r. 16. "O przyczynie odejściu Chrystusa ". I 
rS-AI~ ApH~,i; aIJX;;-- 28 N -4 pO- Wielk . · Pa-wła 6d K.rZywisław -- I 
t 6 ~ MIj. AraniH 29 P :Piotra M., Roberta :, Sogosław 
171CB. Mil. C \'~IeO llll 30 W !Katarzyny Sen. Ii Chwalslawa 

Wschód słońca dnia l g. 5 m. 39- Zachód g. 6 m. 

" 
dnia 7 g. 5 m. 25- Zachód g. 6 m. 

30 
41 

dnia 14 g. 5 m. 09- Zachód g. 6 m. 53 

" 
dnia 21 g. 4 m. 54- Zachód g. 7 m. 03 

" 
dnia 28 g. 4 m. 39- Zachód g. 7 m. 17 



xv 
K VVIEC~IEŃ. 

Kalendarz historyczny. 7. Stefan Czarniecki zWyClęza Szwedów pod 
Warką 1656 r. 8. Krwawa bitwa z Tatarami pod Lignicą 1241 roku , 
w której poległ Henryk Pobożny. 

Kalendarz myśliwski. W kwietniu wolno polować na: łosie-samce, je
lenie-samce, sarny-kozły, dziki, zwierzęta drapieżne, głuszcze i cietrzewie 
samce, jarząbki-samce, gęsi-samce. 

Terminy wnoszenia podatków skarbowych i różnych opłat. Dodatkowy poda
tek dworski gruntowy l-szy termin w kwietniu 2-gi w październiku . Głów
ny podatek gruntowy w osadach l-szy termin od 3/1 6 kwietnia do 3/ 16 
maja 2-gi od 20 października (2 listopada), do 19 grudnia (1 stycznia). 
Dodatkowy podatek grunt. w osadach l-szy termin od 3/1 6 kwietnia do 
3/ 16 maja, 2-gi termin od 20 października (2 listopada), do 19 grudnia 
(I stycznia) . Podatek podymny w osadach l-szy' termin od 3/ 16 kwietnia 
do 3/1 6 maja, 2-gi od 20 października (2 listopada do 19 grudnia (I sty
cznia). Główny podatek gruntowy z osad włościaliskich od 3/ 16 kwietnia 
do 3/16 maja 2-gi termin od 20 października (2 listopada) do 19 grudnia 
(1 stycznia). Dodatkowy podatek gruntowy z osad włościańskich jak wyżej 
daty. Podymny podatek z osad włościaliskich l-szy termin od 3/1 6 kwie
tnia do 3/ 16 maja, 2-gi termin od 20 października (2 listopada) do 19 grud
nia (1 stycznia). Palistwowy podatek od mieszkali 15/28 kwietnia. Poda
tek księgosuszowy w kwietniu. Składka ogniowa normalna w kwietniu. 
Składka ogniowa dodatkowa w kwietniu. 

Spostrzeżania ludowe. Jeżeli kwiecień jest pogodny,- maj będzie niepo
godny. lm wcześniej ciernie zakwitną, tem wcześniej rozpoczną się żniwa. 
Gdy kwiecień będzie słotny, należy przypuszczać , że czerwiec będzie suchy. 
Obficie kwitnące czereśnie - zapowiadają obficie kwitnące żyta. Jeżeli na 
św. Grzegorza żyto tak wyrosło, że wrona może się w nim ukryć, spodziewajmy 
się obfitego plonu. Gdy ciernie późno zakwitnie- trawy i zboża będą liche. 

Odmiany księżyca. Dnia 5 CC ostatnia kwadra . Dnia 13 ~ nów. 
Dnia 21 :) pierwsza kwadra. Dnia 28 ® pełnia. 

Przypuszczalny stan powietrza podług 100 kalendarza. Aż do I S-go powie
trze suche i zimne, 16 i 17 dnie bardzo zimne, od 18 do 24 powietrze 
Ostre, później jednakże się wypogodzi i od 25-go do końca miesiąca dnie 
będą ciepłe. 

13rowar ~arowy 

Karola Weigt 
........... ...... 

w Kaliszu. 



Dom spedycyjno-komisovJY 

Józefa Jelenkiewicz w Kaliszu 
Podejmuje się wszelkiego rodzaju el\spedycji w za
k I'csie clenia towal'ów na komol'ze w 8ezypiornie. 

W ODDZIAŁ HANDlOWV-~ 
II Towarzystwa Rolniczego Kaliskiego. 

p o L E C A: ===~==--

. Renomowanych fał;>ryk garnitury parowe oraz motory dla 
celów rolniczych. Zniwiarki, Kosiarki, Grabie, Brony sprę
żynowe, Kultywatory, Siewniki oraz Pługi najnowszych sy
stemów i pierwszorzędnych fabryk. 

Nawozy sztuczł!e stale na składzie. Węgiel kamienny, 
Wapno oraz Miał wapienny rolniczy w partjach wagono
nowych na zamówien ia. 

Na składżie również wszelkie artykuły rolnicze. 

Biuro i Składy )Jrzy ul. Szopena, dom własny. ~ 

SKŁAD WIN 
KONIAKÓW, LIKIERÓW, TOWARÓW KOLONlANYCH, 

HERBATY, KA\VY I DELIKATESÓW 

Wfaaysław~ liółkow~kieso 
====== w KALISZU, ulica R.zeźnicza. ====== 

Poleca: Wina Węgierskie, Francuskie, Rellskie, Krymskie i Kaukaz
kie, wielki wybór wódek i likierów krajowych i zagranicznych. Konserwy, 
Sery, oraz wszelkie Towary Kolonialne w najlepszych gatunkacll 
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XVIii 

Maj m a dni 31. 
~ i IIpanoc:wBllL!ii I DZień [ Święta Kościoła Kalendarz 
~ I lia,rCll}(<1pJ. Rz. -Katolickiego słowiallski 

18'l1pn. Ioallllil 11 '-' jFilipa i Jak. Ap. Lubomir 
19:Bc.1. CH. l'COpl'ilI 2 C IZygmunta Kr. M. Witymir 
20 I Bc,~. JJp!1. 0Cvi\. /3 P I' t Znal. Krz. Św. Swiętosława 
21 !Be,1. M,I. 0coj\opa 4 S Flo~jana M. _ WJe!lczys,ł~\\I _ 

Ewangelia u Jana św. w r. 16. ,,0 skutkach prośby w Imię Chrystusa". 

22 i C.~1>TXp , BO~:=5=NI 5 aPo .W.~Pfusa~\T P.- \VrChodsław--
23 1~CB. ~Jll. leopnH 6 P 1'~i:ftT Jana Apost. II Gościwid bL 
2~ 1 ~1'1. Ca~bl 7 Vj !H .o0miceli i Euf. I' LucIomiła Ś. 
2"IAIl . II hl!. Map!:lI 8 S jStamstawa B. II Stanisław Ś . 
261CB. ~Jll. BilCIl,~iH 9 C I Wniebowstąpienie Pańskie II Bożerad b L 
n lAn. n C~l'l. ('\' ~\I. 10 p li' Antonina B. W. ' Cierpimir 
28 1~h MtlliCllMa 11 S !Mamerta B. W~ II Ludowit 

Ewangelia u Jana św. w 1'. 15 i 16. ,,0 pl'żyjściu pociechy Ducha św.". 

29[Cu. 9 MZI. 1\1l ;1 ;~ ~12N~ 6poW~N.-M~P.~Ł~as~k~ r-Wśże rilił 
20PL Ali. Iilliolw 13 P ,Sen.vacego B. W. I' CichosJaw 

l ,CB. Upll. lepe~!iH 14 y.; IBonifacego M. II Dobiesław 
2 CB. AG<1u<1cin 15 S ~ Zofii Wd. II Strzeżys,ława 
3 MIl. TIl~!Oe elł 16 C ,Jana Nepollluccna II Wicllczysław 
4'M'!. lIe:lill'ill 17 P lt Paschalisa W. ' Slawolllił 

~2! !3~I~!:=HpUl!b! II ? S !Feliksa kapLlc_~-.:...~ __ ~~Wszes~ła_Vv_' ~ 
Ewangelia u Jana św. w r. 14. ,,0 zesłaniu Ducha św.". 

6 :(~~ltpll. lOBa MIlOI' . 19 N 1~~Zestanie Ducha Ś\v. . il KrzesomyŚl-
7IM!J. AliiUiill 20 P I Swiąt. Bernarda I' Bronimir 
8

I
AJ! . II EllaII. lonu. 21 W Sw/at. Wiktora i Przesława bł. 

9in.M.CB HHK. q. 22 Ś :tt J'u lji P. M. II Wisława bL 
IOICIl. Ali. ClHlOlla 23 C Dezyclerego B. M. II Budziwój 
11 'IIpn. Meoo]J,iH 24 P :r-r Joanny i Afry I·. Tomira 
12;CB. EHlltjlilllifl _~~ ~~; -rt Gr~~g()rzC!= VI [ ~_.I Bg!y~~~a 

Ewangelia u ~lateusża św. 'tY r. 28. "O mocy danej Chrystusowi". 

13 : ~~IJ ~ A.w;~~ll ,~pa -- 126~N ' T~ójCy~S\viętej~~-~~rWit:cymfr~-
14 :~l\!tJ. II clI,~(lpa 27 P ,(~~Bedy W. D. K. I Rusl'aw 
1511IplI. lIaxoMiH 28 y.; !Augustyna B. I Jaromir 
161IIpn. 0co/(op[( 29'S iTeodozyi P. M. liii Boguchwała 
17!CB. C 'l'clIl ił II a 30 C , Boże Ciato Sulimir 
1 8 : ~h 0eO;(O'l'il 31 P l-r Anieli P. ' Bożesława 

Wschód sło llca dnia l g. 4 m. 33- Zachód g. 7 111. 

" 
dnia .5 g. 4 111. 25-

" 
g. 7 m. 

" 
dnia 12 g. 4 m. 13- g. 7 m. 

" 
dnia 19 g. 4 111. 12-

" 
g. 7 m. 

I NOTATKI. 

22 
29 
41 
51 

" " 
dnia 26 g. 3 111. 53-

" 
g. 8 m. 02 



XXIX 

lVI A. J. 

Kalendarz historyczny. 1791 r. Ogłoszenie nowej ustawy konstytucyj
nej . 1561 r. Zgon hetmana jana Tarnowskiego. 1674 r. j abłonowski sta
wia kandydaturę jana Sobieskiego na króla. 

Kalendarz myśliwski. W maju polować wolno l1 a: losie-samce, jelenie-
samce, sarny-kozi')', dziki, zwierzęta drapieżne, głuszcze i cietrzewie-samce, 
jarząbki-samce, gęs i- samce . . 

Terminy wnoszenia podatków skarbgwych i różnych opłat. Podatek na utrzy
manie sądów gminnych: od fabryk i zakładów przemystowych od 1/ 14 maja. 

SIlostrzenia ludowe. Burze w maju , są przepow i edn ią obfitego roku. 
Na św. Pankracego, Scrwacego i Bonifacego powinien ogrodnik zwrócić 
uwagę ; jeżeli przejdą bez deszczu, będzie obfity rok na wino. Boże Ciało 
pogodne, urodzajny rok. jeżeli w maj u d ęby kwitną obficie, będzi e rok 
obfity. Jaka pogoda na św. Urbana, taka będzie jesiell. Robaki św. 
jailskie świecą na pogodę . Pająki przędą na pogod ę. 

Odmiany . księżyca Dnia 5 CC ostatnia kwadra. Dnia 13 ® nów. Dnia 
21 )) pierwsza kwadra. Dnia 28 (W pelnia . 

Przypuszczalny stan powietrza podług 100 kalendarża. Do 6-go pogodnie, 
PÓżniej n astąpi czas wietrzny, od 12-go zaś do 18-go czas pogodny, 25-go 
ciepły deszczyk . 

s. Żychłiński W Poznaniu 
POLECA: 

Znane z dobroci papierosy tytunie fabryki 
"Sulima" F. L. Wolff w Dreźnie. 

=---=--=~----- ORAZ ==--=---=-=---==== 
Wyborowe cygara hamburkie, bremeńskie 
- - ---- ----- JAKO TEŻ 

I importowane hawaIiskie w wielkim wyborze 

kj I po cenach przystępnych. ~ 

.~--~-~--~-=-----~-~~-~~~-~ 



xx 

~~~~~@ 
~~ Pierwszorzędny Pensyonat ~~ ~~ 

~~ ~~ ~~ ~~ dla przyjezdnych 

Zofii Koczorowskiej 
* w POZNANIU, ulica Wiktol'yi Nr. 17. :1: 
IPoleca pokoje na czas dłuższy i krótszy od 

1 Mk. 50 fen. - 4 liik. dziennie z całodziennem 

utrzvmaniem lub bez utrzymania. I~ucbnia 

~~ smaczna i zdrowa. Usługa skora. IPrzystanek 

kolei elektrycznej przed domem. Odległość 04 
dworca kOlejowego 8 minut. Dzwonek na służbę 

::=:::::::::::::::::::::: T e l e fo n Nr. 9 3 8 . :::::::-:::::=::::::::::::::::: 



XXI 

I ____ • _______ ~----~ 

Pensyonat dla przyjezdnych -

-: Iii. Szulczewskiei 
POZNAŃ, Berlińska ulica Nr. 15 I . piętro. 
POLECA WYGODNE POKOJE NA DNIE I CZAS 

DŁUŻSZY, USŁUGA SKORA. TELEFON Nr. 1508. 

@2 Adres dla telegramów: Szulczewska Berlinerstrasse 15. ~ 

::::::::::::::::::::::::::::: DZWONEK NOCNY Z ULICY. :::::::::::::::::::::::::::: 

~ . -~----------~----~ 
".-

Stefan Twardowski 
~ ~ ~ IPoznaó, lRyn~k. fJ fJ fJ 

S~ł,a.~ żelaza sztabowego, osi, podków, gwoździ 
etc. i towarów krótkich. Skład sprzętów 

\ kuchennych i domowych. Skład machin i 

narzędzi rolniczych krajowego i zagranicznego 
Y.iyrobu. Skład części zapasowych do wszelkiego 
rodzaju pługóW pietrowych i dwuskibowych. 

-~ 

~--- ~ 



XXII 

Ozerwiec ma dni 30. 
~ I HpaBoc,wllllhlti I D ' . i Święta Kościoła II Kalendarz 
;:c; I Zlell l R K t l' k' I ł' "k ' ~ l;n,TCIl,\aph Z,- a o IC lego I: s oWIans I 

19,CB, ~ J11. ILn'J'pHli, I 1 ~ ,jakóba B. W. Swiatol~l~_~ 

Ewangelia u Łukasza św. w r. 14. "O welwaniu na wielką wieczerzę". 

20' C':B. A,TC;;cT;; ---- 2 N1Tpo·ś. Marcelil1a~o i BTan .l I Ra~tYsław--~' 
21 iCn, lWI!. nOllc'I'. 3 P IErazma B. M. Ii Bratumita 
22 1 ~Jti. Baclwlcliil 4 W II Franciszka Car. '1'1 Litomil 
231CB. Mllxnll,ra S S ,Bonifacego B. M , 1 Dobrom il 
2: i :~~ . C"~l c,olIa 6 C 'I~~~bert~ i Klaud. ' Ci cholllir 
2J I'€"Q 3-coo .U .CB. l on. 7 P I '~;~? r Set ca jezus. Wi slaw bL 
26 ~ 1~I~lp~1 II Alljl. 8 S ! Maksy~~1. ~~. _~ Wyszoslmv 

, Ęwa~g~lia .~ Łuk. W...G._~. "O_zg~bioneI0'~cy i groszu". 
27 , C~I'J. 0CpaIl fJlI'l'iI 9 N 3 po Ś Pryma i Felic. Stawój 
28;CB. II lIIi II 'I'hl 10 P ' Małgorzaty KI'. Bogumił 
29 M'II(. 0co)\ociIl 11 W :Barnaby Ap. Radomil 
30 IIp. Hcn:l1iiH 12 S jana W. Wyszolll i r 
31 :Bo3Hec. rocn 13 C ,Antoniego Pad . Chotymir 

1 Mtl. l ycTlHla 14 P t Bazylego Wi eli\. Przedzimir 
2 CB. l~[[]i ~I(IlO p n 115 S ,Wita i=!l0d ~:,ta ~=_~_~..i.~_. ~_~v . 

=~~ 

Ewang. u Łuk. ŚW. W r. 5.,,0 obfitym Piotra połowie ryb". 
- . _. -~=~-=---, - -= - _c ,--o -- - c ~-~=-- -~=~~ 

3 MI!, Il.l n Il /~iH 16 N 4 po ś l3ennon a B. W. II Bodziillir 
4'CB. MIl'l'jlOljlillUl 17 P jolenty W. Drogomyśl 
S Cno Mil l~oplloeH 18 W Marka i Marcel. Dtugoslaw 
6!IIpIl, Jif.~ilpiolla 19 S 'Gerwazego Prot. l30żyslaw 
N Ill. 0CO;\0'I' fl 20 C Sylwerjusza P. M. Bogna św. 
8,BM'1. 0eolwpa 21 P -r Alojzego Gonz, DOlllysław 

. 9 : CI~~I~~I:I.'~~~.~~l22 ~_ : P~lJ li~l.? B._ Vj._-_-_ ~: ~.I'..2.~~",,-ój ~_ 
Ewang. u Mat. św. w r. 5. ,,0 SP!a\yiedł. i 11Oj~~l1aniu się z bratem". 
W .IleHb CB'.- Tpoif2'3 N~5-pos.N.-M. P. llIeust. p .11 Wancla 
11 :,ll.eHb Cn . .Ilyxa 24 P I Narodz. św. Jana II j a ni s ł aw 
120llyqlJli fl I3c,l. 25 W IProspera B. W. 'I Włastyllli l 
13 UplI. AIlIlhl 26 S .J ana i Pawła M. Rozlllyslaw 
14,IlpIl. KlII cea 27 C WładysIawa KI'. I Władysław 
15 Upp. A3IOea 28 P tt Wig. Leona . Zbroislaw 
16 CB, TII,~O Uil 129~ S ! }otra _U~~\V!a _~~ ________ ~\1y_s~o Jllir_ 

Ewang. u Marka ŚW. w r. 8. ,,0 nakarmienin 4000 ludzi". 
l7JJq:=-hl~I1, ~~ ' 1 3ó~N 6=poś. Ws:~~ św.- Pc'lw ła~: -C ic-h os ł~l\v-cl 

Wschód s ło(lca dnia l g. 3 111. 46--Zachód <5 7 In. M' 

dnia 4 ó 3 m. 44 
" 

() 7 m, 
" ",. ~. 

dnia 9 g. 3 m. ..J.1 - (J 8 111. b' 

dnia 16 (j 3 m. 39- ó 8 m. 
" M' :-:.' 

dnia 23 () 3 111. 39- (i 8 m. 
" b' ,.,. 

dnia 30 g. 3 111 . 42- (i 8 111. 
" 

,., . 

NOTATKI. 

22 
,~W 

17 
22 
24 
2..J. 



XXIII 

CZE~\MIEC. 
-

Kalendarz historyczny. 1434 r. Zgon Władysława Jagiełły. 1496 r. 
Statuta Sejmu piotrkowskiego. 1669 r. Elekcya Michała Korybuta na króla. 

. . I{alendarz myśliwski. W czerwcu wolno polować na: łosie-samce, 
Jelenie-samce, sarny-kozły, dziki , zwierzęta drapieżne, głuszcze i cietrzewie 
samce, jarząbki-samce, gęsi-samce. 

Terminy wnoszenia podatków skarbowych i róźnych opłat. Spłata 
długu majątków poduchownych l-szy termin w czerwcu. Dzierżawa wie
czysta wiejska I-szy termin od 1/ 14 do 12/26 czerwca, 2-gi termin od 1/ 14 
do 12/26 listopada. Dzierżawy wieczyste i inne w miastach l-szy termin 
w czerwcu 2-gi termin w grudniu. Od sprzedaży poduchownych majątków 
w guberniach Królestwa Polskiego I-szy termin w czerwcu 2-gi termin 
w grudniu. 

Sposti'zeźenia ludowe. Gdy ma nastąpić pogoda, skowronki wyso
ko latają. Jaka jest pogoda w piątek w południe, taka pogoda będzie 
w niedzielę. jeżeli czerw iec jest 1agodny, to i grudzie!'l będzie łagodny. 
jeżeli w św. Medarda deszcz pada, będą żniwa przekropne. Burzę w czerw
cu poprzedza wiatr północny. Jeżeli w dziell św. Malgorzaty deszcz pada, 
będzie utrudniony sprzęt siana. jeżeli kukułka kuka długo po św. Janie, 
spodziewać s i ę należy glodnego roku. Jeżeli w św. Piotra i Pawła deszcz 
pada, spodziewaj się 30 dni słotnych. 

Odmiany księźyca. Dnia 4 er ostatnia kv.:adra. Dnia 11 @ nów. 
Dnia 19 ]V pierwsza kwadra . Dnia 2S ® pełnia. 
. Przypuszczalny stan powietrza podług 100 kalendarza. Początek mie-

sIąca pogodny, 9 i 10 ' deszcz, następnie od rana mgła później deszcze aż 
do 21. Od tego dnia czas pogodny do końca miesiąca. 

'P -~ ~ 

Zakład IPrzemysłowy 
POZNAŃ, ul. Podgórna Nr. 12a. 

Poleca: kapy ornaty, chorągwie, bursy, stuły i t. p. 
Materye w kolorach, jedwabne i wełniane . Bieliznę ko
ścielną· Znaczny wybór stołowizny, płótna, szyrtyngi, 
barchany, hafty, koronki niciane, chustki do nosa i t. p. 

Po nader nizkich cenach. 
Przyjmuję zamówienia na pojeclyńczc przedmioty i na ca.tkowite wypra\vy. 

'ł W. Karłowska. 

~------------~~------------~ 



XXIV 

~.----------~--------~-------,---------------
WIELCE SZANOWNYM PANIOM ::::::_:::::::::::::::::::: 

Jtllaga~yn J(onfekcyi llamskiej 
--- - -~_. - .. POD FIRMĄ' - .. ----- ~ - --~- - . 

"Maison de Paris" 
Zaopatrzony w najśw i eższe żurnale i eleganckie przystroj e. 
Balowe tuelaty bywają LI mnie wykonywane tak z wtasnych, jak 
z obcych materyatów, nadzwyczaj lekkie i gustowne. Suknie 
w razie potrzeby wykOllcza się w 24-ch godzinach. próby 
matcryatów francusk ich i angielskich na sklaclzic. Ceny IJrZystępne. 

Marya Kegel. 

POZNAŃ, Teatralna Nr. 5. I 
~,--------------,--------------------_.~ 
,========================I~~ 

Kupuję 
ZBOZE, KARTOFLE FABRY~ZNE , 

NASIONA, MĄCZKĘ SUROWĄ ~ ~ - - ~ 
i proszę o opróbkowane oferty. 

Polecam ARTYKUŁY PASTEW~E ~ ~ 

Sztuczne Nawozy, Wę~, Wapno 

========== na życzenie służę ofertami . 

Witold Brodnicki 
Dom Ro1niczy. Poznań. 

l\f'I::=======================================I:I:1 
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XXVI 

Lipiec ma dni 31. 
·~T llpnBoc.~ll11llhIH Dzieli Święta KościOta--- Kalendarz NOTATKI. 
~ i 1\1l.!!eIl}(aph Rz.-Katolickiego " sl'owiallski 

181MI!. ,~eoll'ril[ l P ITeodoryka kapL Boguslaw 
19:AII . Cno IYI(hl 2 W 'Naw. N. M. P. Okomir 
20,;\lIIH. AO<lllHCiH 3 Ś 'Anatol. i Hel. Milostaw 
21

1

Cll. ~I'I. TCpCll'rill 4 C 'Józefa Kalasantego Wielisl'aw 
22:CB. MIr. EnCCBiH S P I'r Antoniego Zale I Prokop 
~3)1~. A~IHIl!HlJh~~ I 6_ ~l!zal~sza Pr. '1 Izash:tw 

Ewangelia u Mat. ŚW . w r. 7. nO fałszywych prorol(ac!1((. 
24:POlli.

o

-foc lI . l o~~~. · 1- 7 N 17110 Ś. N.·k--'p j. -Ch·/::' 1< rasn'o rod a 
2S \lp. Al ąl C B pOIl. 8 P i Elźbiety KI". Wd. Ii Chwalilllir 
26 npu. r~1lBll i(a 9 W !Weroniki P. I Strachota 
27 , lipII . Ca~lcolla 10 Ś 17 -i u braci męcz. ! Radziwój 
281CB. [lupa II lOHn. 11 C Pelagii M. Olcha ś . 
29An. neT. 11 naB . 12 P lt Jana Gwalberta Tolirnir bł. 
~QCoQ: ly ~_noc 'j~ . I ~? l!Y1a~gor~at~ ?_M. RadoJllila 

Ewang. u tuk. ŚW. W r. 16. ,,0 niesprawiedliwym szafarzu(( . 
=rICJ:~ItOCMh] II 1(111\1. 14N iS po· Ś . ' Bonawentli ry ·rl"r)obl:-ogost'~ 

2 II. P. II. Hol'op. 1 S P ,Rozeslanie Apost. il Radoslaw 
3i() :. (!>II.Hll1lla 16 VI IN. M . P. Szkaplerz. ,./ Dzierżyslawa 
4!CB. AII1Well 17 S 'Aleksego W. , Dzierżykraj 
s Il np. Aell UilCill 18 C Szymona z Lip. I! Unislaw 
6 111p. CłlCO ll 19 P ~ t Wincentego r

l Wodzisław 
7 i IIjJ II. eO~1bl i20 S ICzesl'awa W. ii Czesław 

:. ~ ........:..=:...=-~-....:::==="'::..:;-:-_ • ....=.:....---=-:=-..=~-= .. = .. ~: ... 

Ewafigelitl u tuk. ŚW. W r. 19. ,,0 zburzeniu Jerozolimy". 
8 : JIB~!~. 1l1i . ~B.~1. 121N :9-po Ś . Praksedy~ V M. Stosław 
9 ' il~J1L IlHHI.pwl'iH 22 P IMarji Magdaleny Bolesława 

10 110.L Pllah] Xp. 23 W :Apol inarego B. M. Zelislaw 
II 'BMIIIl. EBOlDlill 24 S ,Krystyny P. M. Lubomira 
12JI '1. UpOII.JW 2S C !jakóba Ap. Slawosz 
13 C06 . Ap. rllBpill.~11 26 P !t Anny Matki Mirosława 

14 CIl . /\ .1~~~~~~'-"~ __ 27
c
S ! Nat~li.i _ M., ?~~t:. Wszch<:> r 

Ewangelia u tuk. św. w r. 18. "o faryzeuszu i celniku ". 
iS ic~l . -B~n:~ I~~7iiJ~~~" 12S-N / JOpoś. iJł. Klll1egll~ldy~~'f sWięt~'11ir -._" 
16iCB. MIl. AEHIIlOL 29 P Marty P., Olawa I[ Cierpislawa 
17 Be.L ~jll. MapIIIlh] 130 W !Julitty i Donatylii I, Ludomir 
18 MIl. K\lH.n iallil 31 S <Ignacego Loyoli I, Zdobysław_ 

Wschód Sl'ol'lca dnia 1 g. 3 Ill . ·t3 --Zachód (f 8 m. 2-J. ,.... 
dnia 7 g. 3 111 . 47- g. 8 111 . 21 

" 
dnia 14 (j 3 Ill . S4-

" 
(f 8 m. 16 ",. ".... 

" 
dnia 21 (J 4 Ill. ,.... 03- (J 8 m. 08 ,..,. 
dnia 28 (f -J. Ill. 13· (f 7 m. .18 ~ . ,.., . 



XXV II 

LIPIEC. 

Kalendarz historyczny. 3 lipca Konrad , książę mazowiecki , sprowa
dza w 1228 r. na nasze nieszczęśc i e Krzyżaków. 7 Napoleon I. tworzy 1807 
roku Księstwo Warszawskie . 12 Giełgud wprowadza 1831 r. wojsko polskie 
do Prus. 1 S Sławne zwycięstwo Władysława jagieHy nad Krzyżakami pod 
Grunwaldem 1410 r. 

. Kalemlarz myśliwski. W lipcu wolno po l ować na: łosie - sam ce , jele-
nie-samce, sarny-kozły, dziki, zwierzęta drap i eżne, głu szcze i cietrzewie-sam 
ce, jarząbki-samce, gęsi-samce . 

Terminy wnoszenia podatków skarbowych i różnych opłat. Główny 
podatek gruntowy dworski 2-gi termin w lipcu. 

Spostrzeżenia ludowe. jeże li po burzy parują strzechy, burza po
wróci, j eże li wieczorem parują łąki i rzeki , zapowiada si ę dł uga pogoda. 
qdy księżyc w kapturze , n astą pi drugiego dnia \\fiatr z deszczem. Będzi e 
Zima ostra', jeże li św. Jakób upalny. Urodzaj na kartofle pewien, jeżel i 
kartofle okwitną przed św. jakóbem. Deszcz będzie dł ugotrwałym jeżeli 
pada w drugiej połow i e czerwca. 

. Odmiany księżyca. Dnia 3 CC ostatnia kwadra . Dnia 11 ® nów. 
Dnia 18 :) pierwsza kwadra. Dnia 2S ® pełnia . 
. Przypuszczalny stan powietrza podług 100 kalendarza. Do 15 wiel-

kie upały , po których nastąpią dni słotn e aż do 20, koniec zaś miesiąca 
będzi e pogodny. 

~~----~-----~------~~-----~ 

Towarzystwo Wzajemnego Q Q 
Q Q Q Kredytu w Wieluniu. 

ZAŁOŻONE w 1893 ROKU. 

IPodaje do wiadomości, że płaci: 

Od lokacji rocznych i od rachnnków przekazo
wych z 12 miesięcznym wypowiedzeniem 60/0. Od ra
chunków przekazowych z 6 mies i ęcznym wypowiedze
niem 5u/o. Od takichże rachunków z 3 miesi ęcznym 

wypowiedzeniem 40/0 . Od rachunków przekazowych 

" a vista 30/0 . 

~ ~ ~~ ~--~ 
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~ -~ ~ -~ 

~~ ZAKŁADY KRA WIECKlE ~~ 

Im~;m~ ~p!rst~ ~3~~gl~!~;h~ !'t'~~\11 ~ 
Skład zaopatrzony stale w angielskie 

--- -----_._--

i francuskie nowości. Pierwszorzędna ob-
sługa przy cenach umiarkowanych. Na 

--~- --

żxczenie _~l~~~~~le~ę zamó~~~i~~~ _0ągu 
jednej doby. Położenie w najdogodniej-

?zym _ dla p~zyjezd~ych ~goścL punkcie 
miasta, pobliżu głównych dworców kole-
-- --- - - - -- - -- - - ~ ---- -

jowych i hoteli. -- - - - - - -

~ ~ ~ TELEFON I 3455. ~ ~ ~ 



. __ ~~D ~ ________ -
G 

4 

o POZNAŃ - Bazar. O 
TELEFON 381. TELEFON 381. 

~~~ _~sk~~d rnaterya!ó~ _P-!~~!:~_n
nych, galanteryinych i skórza-

darczyoh, książek kontowych ~ 
- - -. - - ----.. .-
•• _- -_. _._.- -- --- __ _ _ o 

i wyrobów papierowych ZAKŁAD 
-~ .. _-----_ .. _. - ------ -- ---- - ---- --~ - ---

LITOGRAFICZNY i DRUKARNIA. Naiwięk-

XXIX 

l ino 1 eun1 i rozet, 

Ub==. ~;;;-;-::::::::::::::=~- ===- .::::::::-.. -===:- ==-~===_ .====:::::~===~ 



xxx 

Sierpień ma dni 31. 
I llpllBOC,lIilBIIhlti I D . . i Święta Kościoła Kalendarz - , Zlell l R . , :'1 lW,lCU)l,aph , z.-KatollCklego ! słowiański I NOTATKI. 

1911pu. M ilIi jJH Ilhl 111 C Piotra Apost. I Rolisław 
20'()B. IIpp. II.'I.iu 2 P t NMP. Anielskiej ]1 Swiatosława 
21 dlplI. ()nl(;oua 3 S .Z. reI. św. Szczepana I Letosław 
. - -" .....:.....:::...-- - . ...:.--=..=:....-:;;:--=..=;...:.=..:_. - - -=.:=-:--~-:-::- -. . --.;.--=-===--". 

_c=~W!~~~ą~~ M~!~ąS~lW. -~_L __ ! . 2'.~ !ł~chymJni~Pl2!1~~_1 
22 " ~, ylapilI l\Ial'!~ . 4 N : lIpoś' (tJ~i, Dominika W. Ostromir bł. 

23 1 i\f~l. TpoiflHMiI S P NMP:--Śnieżllej Stanisław ś . 
24 1 ~[q . XpllC'l'IIUhl 6 Vj Przem. Pańskie Chlebosław 
2\Y(;IICII. CH. AUIILI 7 S ,Kajetana W. Olech ś. 
26 'I CB IDI. EPIO,lilH 8 C Cyrjaka, Larga Niezamyśl 
27 BM'l. JIaU'l'il,'1. 9 Pt Romana M. Borys i Chleb 
28 AllIl. Hpoxopa lOS I Wawrzyńca M. Wawrzyniec 
- =- :..-~-"- '-..;..........-~-====-~-= ==- . --: -- ---;-

Ewangelia u tuk. w r. 10. "O zranionym samarytaninie". 
29 M~:--~oj~ o-;r il'l =- f I N -1 12 po ś . Zuzanny i Dyg. - Włodzilllira -
30 ;~~C: H . AlI . ClI,lhl 12 P I\(';v Klary P., Hilarji Sława bł. 
31 CI:. IIp. EIl!l,OI;ilI 13 Vj IHippolita i Kas. Rosław 

1 ] [pOliC. :~. Itp. r. 14 S ,Tr Wig. Euzeb. Dobrowój 
2 Hep. M. C 'J' e ljlilll. 1 S C I Wniebowstąpienie N. M. P. Jacław ś. 
3 JIpll. Hcmn;ill 16 P li" Rocha Wyz. Domorad 
=~CB ~ 7 O'l'pOliUWb 17 S iMirona, Pawła _ Miron ś. _ 

Ewang. u tule św. w r. 17. ,,0 uzdrowieniu lO-ciu trędowatych". 
S l ~h EBClll'uill l1 ~fN ' f3pośw. jacka Wyz. ' Bronisława 
6 npeo6. rocn. 19 P 'Marjana i Rufina Bolesław 
7 llp ~l'l. ,~O Jlle 'l'iH 20 Vj \3ernarda Op. Sobiesław 
8

I
CB. E~lll.liaUil 21 S ,Joanny Fremiot. Kazimira 

9:CB Au. Mi\'l'eiH 22 C 'Symforjana i Tym . Radomił 
W .i\!'l. ,ITaBpclI'J'ia 23 P lt Filipa Benie. Cichomir 
11J I~lJlL l2COi~P~== ___ 24 S Il}arU~~tJ..tj~ ~e· ~ __ ~~~z~l!lil.. _ = 

Ew. u Mat. św. w r. 6. ,,0 niemożności służenia Bogu i mamonie". 
cC2 M~. - (I'~;~ i ;;---- 25 f\r~ 14iii;ś~(ud\vjf<a-KI:. ~=i- Namysfi\ v = . 

13 11pll. MaliClIltIil 26 P Ilreneusza i Zef. Włastymira 
14 H ep. 1\1. eco)~o c . 27 W IPrz. relik. Ś. Kaz. Przedzisław 
15 Ycn. np. Dor. 28 S Augustyna B. W. Wyszomir 
16 IIcp. Ou. r. IllC ' 29 C Śc. g/. św. jana Racibor bł. 
17 lYh MJlpolJa 30 P i" Róży Lim. P., :;'zczęsny ś. 
18 1\[·1. (1),'IOpa 31 S Rajmunda W., Swiętosław 

Wsch ód slollca dnia 1 g. 4 m. 19- Zachód g. 7 m. 
dnia 4 g. 4 m. 24-

" 
g. 7 m. 

" " 
dnia 11 g. 4 m. 35-

" 
g. 7 m. 

" " 
dnia 18 g. 4 m. 47-

" 
g. 7 m. 

" " 
dnia 2S g. 4 m, 57-

" 
g. 7 m. 

52 
47 
34 
20 
OS 



XXXI 

SlEI,\l=>IEŃ. 

Kalendarz historyczny. 6. Nad Tatarami świetne zwycięstwo pod 
Kleckiem 1506 r. pod wodzą Michala Glillskiego odniesione. 11 . Unia tj. 
zjednoczenie Polski z Litwą przychodzi do skutku na sejmie w Lublinie 
1569 roku za sprawą Zygmunta Augusta. Tu połączyły się wszystkie ludy 
Polskę i Litwę składające jako bracia jednej rodziny. 14 Bolesław Chrobry 
wjeźdza do Kijowa 1018 roku (Szczerbiec). 22 jan Tarnowski zwycięża 
1530 r. Wołochów pod Obertynem . 24 Trębowlę bohaterskiem wystąpie
~liem Chrzanowska ocala; niedługo potem jan Sobieski przybyl z pomocą 
I Turka odpędził 1675 r. 

. Kalendarz myśliwski. W sierpniu wolno polować na: łos i e -samce, 
Jelenie-samce, sarny-kozły, dziki, zwierzęta drapieżne, głuszce i cietrzewie 
samce i samice, jarząbki samce i samice, dropie, kuropatwy, przepiórki, 
gOłębie i kwiczoły, gęsi samce i samice, ptactwo wodne i błotne. 

Spostrzeżenia ludowe. Jeżeli pierwsze dnie sierpnia będą gorące, 
zapowiada s i ę śnieżna zima. Północny wiatr w sierpniu, jest zwiastunem 
pogody. jeżeli na WawrzYrlca i Bartłomieja pogoda - jesierl pogodna bę
dzie. Winobranie będzie znakomite, jeżeli Wniebowzięcie będzie pogodne. 
jeżeli w sierpnin są burze, spodziewajmy się błotnej zimy. Północny wiatr 
';II sierpniu zapowiada stałą pogodę. jeżeli Bartłomiej drżysty, będzie sucha 
Jesierl i pomyślny lok na kartofle. 

Odmiany księżyca. Dnia l er ostania kwadra. Dnia 9 ~ nów. 
Dnia 16 ::J pierwsza kwadra. Dnia 23 ® pełnia. Dnia 31 er ost. kwadra. 

. Przypuszczalny stan powietrza podług 100 kalendarza. Początek mie-
sIąca nader upalny, poczem nastąpią dni słotne, 19 będzie dniem pogodnym, 
po którym nastąpią dni niestałej pogody. 

SKŁA~ MATERJAŁÓW APTECZNYCH i FA~ 
W. Pawłowskiego 

w Kaliszu Główny Rynek Nr. 25, Telefon 73. 
POLECA: 

=-~c~cc.-cc~- Materyały apteczne i preparaty chemiczne. 

:c.c=-=-c=--Specjalja zagraniczne. Wyroby chirurgiczne: 

-,,----=;-. --Perfumy. Mydla toaletowe_ Pudry. Wody 

-----------kolorlskie. Grzebienie i szczotki do włosów. 

- --== Glicerynę zgęszczoną. Creme Simon. Pasty 

~~-=--~-=do zębów. -- --- =--~ 



XXX II 

I~ank lijandlowy 
O W ruarszawie 
Oddział w IKaliszu. 
Załatwia wszelkie operacje ~ 
wcbodzące w zakres bankowy 
w kraju i zagranicą. Q. Q. Q. 

lJólJlJlJlJlJlJ 



St. I~oźlicki 
lPOZRIłFl, lPlac «Jilbelmowski 3. 

:::;:::::::::::::::::::::::::: Nr. TELEFONU 972. :::::::=:::::::==::::::: 

magazyn bielizny damskiej męzkiej, stołowe! 

~ i na pościele. IPłótna, firanki i kołdry. fJ 

~ ~ WYPRAWY. ~ ~ 
SpecjaIDOŚ(: I~oszule męzkie podług miary! 

XXXIII 

[] I 

...,- II Interes wysyłkowy cygar i papierosów "Tl 

- II: t= 

i " ~~ ~~ "HAVANA" ~~ ~J/ : 

Ił Kazimierz Małecki i 
u.. 

~ B POZNAŃ. Telefon 596. POZNAŃ.; o ~ 

>= a 
~~ TYLKO WYBOROWE GATUNKI CYGAR. ~ 
~ j ' ~ 

~ ,!' ~ ~ ~ WIELKI WYBÓR! (J (J (J ! 
[] II Adres list: Havana-Poznań-Posen (Hotel de France). [] 
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Wrzesień ma dni 30. 
~ I npall~e,~ allllhlJ:i 10 . . 1 Święta Kościota W Kalend arz 
~ zlen R K 

1::::( , IW,lCll,l\apr, I Z. - atolickiego !! słowia ll s ki NOTATKI. 

Ewangelia u Łukasza św, w r. 7. ,,0 wskrzeszeniu syna wdowy" . 
19T~lq~ AU,I\peH 1 N~;T5 po ś. Poe: firM. p~ I- IS-ZTerżys taw-
20IITpp. CaMył[.~a 2 P Stefana Kr. W. Czcihóg 
21 1CB. Ali. 0.w \cn 3 W Bronistawy P. Przeslawa ś. 
22 : ~h Ara oo llllcH 4 Ś Rozalii P. Rośc isława 
23 'flpll. EWl' lIXiH S C Wawrzyl1ca Just. , Wodzisław 
24 I1cp. ~I. G. 1I t; 'I'pa 6 P t Zacharj asza Pr . Drogowit 
25 fl ep. M. A. I3apa. I 7 S :tt ~hR· Jana M . '. Domostawa 
:-:--::--=:;;=- -- - -- - ==-;:..=... -=..=.. -:::::... -.= .. = --

Ewangelia u Łukasza św. w r. 14. ,,0 uzdrowieniu opuchłego " . 

26 ~lt!. A,~ piall ;1 - s N 116-pii=ś\v~ ~Narodz.- N.~M. lIT Racl'osława 
27

1
1 [pll. II1DICIH1 9 P Sergiusza P. W. I Sobiebó r 

28 ITpll . MOI'CCH 10 VI IMikotaja z Pol. " Władybój 
29 Y. r. IoaH. np. 11 S Prota i j acka I ścisław 
30'Il. l~. A.H)I;c. H. 12 C [Gwidona W. Radzimir 
31 II. II . lip. ))01'. 13 P t Eugenii P. l, C lJro nislaw 
_ 1 Ep ll ~ C"Mcolla 1 4 S Padwo /(rz. Swięt. Ii Zi e ll1 0mysł 

Ewangelia u Mateusza św. w r. 22. ,, 0 milości Boga i bliźniego " . 

" 2 J\ItI. MaMOIl'l'H 1 S N 17 po ś./lIlienia NMP. Budzill1il 
3 IIp. 0t;OI''I'IIC'l'H 16 P IEufe mii P. M. Ii Sędzisl'aw 
4 G~JlI. 13allll.1<1 17 VI Stygm. św. Franc isz. Drogostaw 
5:IIpp. 3axlIpiH 18 S -n j óżefa W. I! Dobrowit 
6fApx. MIIXillHil 19 C j alluarju sza B. M. i Krzepimir 
7 1 ~ftI. CO:lOll'ra 20 P t r Eustach. M I Myś li s taw 
8 Po,,\.. np. Sor. 21 S IH Mateusza Ap. jI Bożydar 

Ewangelia u Mateusza św. w r. 9. ,, 0 uzdrowieniu flaralityku". 

, 9-CBB.l o; I;."'i~1~1I1 J:I ~ 22 N '18 flO Ś . Ładys[ z Oieln.-I: Zel imir-
10,M,!. i\IIIIlO i~Ophl 23 P T ekli P. M . ' Bogustawa 
11 Ilpll. 8eoi1ophl 24 VI IN. M. P. adw. niew. II t lomir 
12 CB. ~)lJ. AB1'OIlOMil 25 S Firmina B. W. " Swic;topeł'k 
13

I
OGII . Ap . BOClip . 26 C ICyprjana i Justyny I .Ła d ys ł·aw bL 

14,B03. Ił, Kp. foc . 27 P i-r Kozmy i Damiana :1 Damian 
15 ~)ll. J~'IJ'I 'hl ~~128_ S I \~a~ława KI'. M, II Wadawa ś._ 

Ewangelia u Mateusza św. w r. 22. ,,0 wezwaniu na gody weselne". 

16 1 1~111I\~ EBOI~\liH' li9 N 119 poI. M ielzcta .4 re-Ił . I,~ D adzibóg 
17 CO(J1., 13. H. II .n. 30 P li eronill1a kapL , łmi s ł'aw 

Wschód 

" 

" 
" 

s łol1ca dnia 
" dnia 
" dnia 
" dnia 
" , dnia 

l g. S m. lO- Zach ód g. 6 m. 49 
8 g. S m. 22- Zachód g. 6 m. 33 

15 g. S m. 34- Z achód g. 6 m. 16 
22 g. S m. 45- Zachód g. 6 m. 00 
29 g. S m. 57- Zachód g. 5 m. 43 

.. 



xxxv 
\hTf<ZESIEŃ. 

Kalendarz historyczny. 12 Stanowcze zwycięstwo nad Turkami pod 
Wiedniem 1683 roku przez jana Sobieskiego . 21 Turcy na mocy pokoju 
karłowickiego 1699 r. oddają Polsce Kamieniec, utracony za panowania 
króla Michała. 27 Władysław Łokietek pod Płowcami 1331 roku świetne 
odnosi zwycięstwo nad Krzyżakami. a 1605 roku Karol Chodkiewicz nad 
Szwedami pod Kircholmem. 28 Swietne zwycięstwo nad Turkiem pod 
Chocimem 1621 roku. . 

Kalendarz myśliwski. We wrześniu polować wolno na: losie samce 
i samice, jelenie samce i samice, sarny kozły i kozy, zające , dziki , zwie
rzęta drapi eżne, głuszce i cietrzewie samce i samice, dropie, kuropatwy 
i przepiórki, gołębie, kwiczoły, gęs i samce i samice, ptactwo wodne i błotne . 

Terminy wnoszenia IJodatków skarbowych i różnych opłat. Podatek 
podymny od ni e ruchomośc i miejskich 2-gi termin we wrzesniu . Oplata 
szkolna l-szy termin we wrześniu 2-gi w lutym . 

Spostrzenia ludowe. Burze we wrześniu są przepowiednią dużych 
wiatrów. jeżeli po św. Michale ptaki przelotne nie odleciały, będzie lago
dne Boże Narodzenie. j eże li jesie,'l jest mglista, zima będzi e ś ni eżysta. 
j eżeli na .Jakóba niebo jest pokryte blademi obl'oczkami zima będzie ś ni e
żysta; jeże li na jakóba silnie św i ec i słOiice, będzi e Boże Narodzenie mroźn e . 
jeżeli we wrześni u li ście z drzew spadły, będzie pięk na j es i eń i bgodn<.l 
zima, lecz j eże li li śc i e pozostaly do listopada zima będzie ostra i dluga . 
jaki będzie wrzesieii, taki będzie marzec w n astępnym roku. 

Odmiany księżyca. Dnia 9-go I~ nów. Dnia 14 J) pierwsza kwa
Dnia 22 ® pełnia. Dnia 30 [: ostatnia kwadra. 

Przypuszczalny stan pogody podług 100 kalendarza. Do 4-go upaly, 
następnie pioruny z silnymi deszczami, od 7 do 20 czas pogodny, do kOtl
ca miesiąca deszcze przepadują . 

~--------------------------.------~~ 
Zatwierdzona przez Minist. Spr. Wew. 

~ Pierwsza Polska Szlwła gimnastyki i massażu ~ 
DLA OBU PŁCI ===:::::::::=~= 

Heleny Prawdzie Kuezalskiej 
=~::::::: Warszawa, Moniuszki 9. 
Kurs gimn. leczniczy i massażu jednoroczny oplata 
120 rb. Kurs gimn. w całkowitym zakresie (gimnast. 
szwedzka wychowawcza i gimn . sokolska), dwuletni 
po 125 rubli rocznie. Eksterniści mogą zdawać na 
- - - świadectwa w grudniu i maju. - - -

DYREKTOR SZKOŁY dr. med. Bartoszewicz. 

-----------------------------------------~--,,~ 
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t • t t 

-I Prawdziwe angielskie, szwedzkie 
i niemieckie, tylko pierwszorzęd
nej jakości pod gwarancją po 
1.75- 2.50- 3.00 - 3.50- 4.00-
, 5.00- 6.00 do 12 Marek. 

Aparaty do golenia. u---;::====:::=ll 
"Comfort"- "Rose"- "Mandarin" przy użyciu których 

skaleczenie się jest zupełnie wykluczone. 

Brzytwy Monopol" z przyrząd.em ochron-
" nym przecIw okalecze

niu się . 

Maszynki do strzyżenia włosów r~t~i 
strzydz można na wysokość 3, 5 i 7 mim po 4,50 -

I 5,50- 6,50 i 7,50 Marek. 

t Maszynki do strzyżenia brody t.~o~'~~o. 
Q 

.~ Nożyce do strzyżenia koni i owiec. 
:~ Całkowite garnitury do golenia (V~I~sW. 
:::l -~-

; po 2,50-3,00-3,50-~,00 do 10M/k. excl. brzytwy. 
~ ~~ PROCZ TEGO: ===== 
ctt' Nożyczki kiesżonkowe, nożyczki, noże stołowe i widelce ete. po
en leca po znanych nizkich cenach. 
a.> 
I: 
et! 

"C 
o 
c.. Ed. Karge, 
~ Skład ' towarów Stalowych w POZNANIU, Nowa ul. 7/8 

C,.) -..:; (Bazar), 
I W ślifierni mej pędzonej siłą elektryczną jedynej w rę-

kach polskich i zaopatrzonej w maszyny i przyrządy 
najnowszej konstrukcyi wykonuje się wszelkie repara-

cye dobrze, szybko i tanio. ____________ ~~~~--------41-----~ 
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Pierwszorzędny Pensyonat-Hotel 
Zofji Taczanowskiej. 
~ p o Z N A Ń, Teatralna 7. ~ 
~~ 

Kuchnia wyborowa. ______ _ 
____ -_ Ceny bardzo przystępne. 

~~. ______ ..... __ 1b~ dl~~ _________ .~~ 
@J6ł!!iJ@IEill!ilffi!lffil!ID@IEill!il@lEill!ilI@lEill!ilI@lEill!ilI@@1!!il@@1!!il@@1!!il@lEill!il 

I Węgiel Szlązki, Jaworznieki, Kowalski, I 
~ ~ 
~ BRYKET z węgla brunatnego, BRYKET z pyłu węgla ~ 

I kamiennego, - ANTRACYT, -- KOKS górnoszlązki, -- ~ 
I!J CEMENT opolski, - WAPNO gogolinskie, poleca po ~ 

[@ najniższych cenach, w ładunkach wagonowych. - - ~ 

I ~ ~ Ul. IBrzeski ~ ~ I 
I ?eaN.ił.Ń, t Ulica Słl'~elec~a 31. I 
I. TELEFON 706. ~ 
....... Generalny reprezentant Jaworznickiego G'vvarectwa ~ 

I Węglowego w Jaworznie (Galicja). I 
I!J ~ 

U!i@j@@j@j@@j@j@@j@j@@j@j@[§]l!M!ID@@j@j@@j@j@@j@j@@@i@ 
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Październik ma dni 31. 
...o i IIpUIlOC.1tlBllbllr I D . " I Święta Kościoła Kalendarz - , zlen NOTATKI. 
~ l;a.H~IWlp" - I Rz.-Katolickiego I słowiallski 

18 CB. EBi\lClliH 1 VI IRemigiusza B. W. II Znatysław 
19 i\1'1. TpO(jIllMi1 2 S IAniolów Stróżów ,! Stanimir 
20 Be.T. ~[ll. EBC'I'Ue:H 3 C Kandyda i Ewa!. il Siemian 
21 CB. An. lio ,~pu'l'a I 4 P t Franciszka Ser. !; Bratyslaw 
22 'Cn, ~111. (ll1)lm S S IPlacyda M. il Zaslaw 
=~ _.:..::=-_ _ _ ~_= ~-=-"7:" --=--'-~--::--.--_ =--_-==-=---==.:::=_~= ___ _ 

Ewangelia u Jana św. w r. 4. "O chorym synie królewskim" . 
2T3a~i.~[[--t . I;rn; '=-'-n~- r\.( zo -p oŚ.7\i.=M~P. 7~Oi.-': Bronisław 
24'llcpll. 0Cli.'lbl 7 P IMarka P. W. Rosława 
25 IIp. Cepria Pn:\. 8 VI Pelagii, Brig. Wd. Wojsława 
26 CS.loaH. bor. 9 S 'Dyonizegó B. M. Dogomost 
27 MIl. I'ia.HIJc'J'IHI'J'il 10 C :Franciszka Borg. Tomil 
28 1Ipll. X,lpll 'l'OIIa II P t Placydy i Zenaj. Dobrollliła 
29 11pll. I~lIpiill;a 12 S Mnksymiliana B. " Grzmistaw 

- - . - . -. --- --=-=----==...;===----=-- ~_. -~- ~~--

Ewangelia u Mateusza św. w r. 18. "O dłużniku i złośliwym słudze". 

3?;~'!::~:~~~~I~Ś~-r.-I~~ -~-i~~~::~i~.Ce~t. Kadl.
j

: ~i:i~::;~~r 
2 CB. ~ Jll. It lIlIpiullil 15 VI 'Jadwigi Wd . II Długoslawa 
3 CB. liII. Jl.iOllllC 16 S Martyniana i Sat. il Radzisław 
4 CB. ~lll. l epoecH 17 C iWiktora M. Zytyslawa 
,) (19CB. II C1'IW , A.'ICli . 1 i::S P l<:?;l t Łukasza Ewallg. ' Bratulllil 
6 CB. Ali. (-)O~lhl 119 S :Piotra z Alkant. !I Ziemowit 

'. EwangelTa~u~ Ma~usz;-ś~: -;---~~'Z~,~O odd;~aniu- ~żyn~;\~! '~;I~~tY-<~ 1 
-7-;M I~ . CC[ll'iH ~20 1'r~zzpóT7a,la' l(anteioll~ Bucizislawa --
8'llpll. Ile.l ilrin 21 P iUrszuli P. M. il Daromiła 
9iCB . Ali. Jlll;OBiI 22 W iKorduli i Alodji II Przybys l'awa 

10lMlI. E ll.l <l llllill 23 S iScwcryna i Rom. I Wtastymir 
11.CB. Ali. (]lJI.HllllIll 24 C ,Rafala Archanioła Siemislaw 
12 CB. IlOC:llbl 25 P :t Kryspina i Kr. Samomysl 
13 i\1t!. I~~[~i~ 126 S~' Ewa!-yst~_~~. ~ _ _ Lutoslaw 

Ewangelia u Mateusza św. w r. 9. "O wskrzeszeniu córki księcia". 

n :\fll. lI a:Jilp ia 
15 11 pll . EB81DliH 
16 MIl. .ITOlll'llllil 
17 'i9 IIpp. Ocin 
18 CH. An . :Iylill 

Wschód 

" 
" 

27 N izipo ś. Sabiny P.' M. 
28 P \s zymOlla i Tad. II 

29 W Narcyza B. W. ' 
30 S I@ Germana i Ser. 'I 

3.1 C -r lo/ ig. Symfronjusza : 

--

Witomit 
Włabybóg 
Dalelił 
Przcmys!'awa 
Godzimir 

sł'oIlca dnia 1 g. 6 m. Ol - Zachód g. 5 m. 
dnia 6 g. 6 m. 09- g. ,) 111. 

" 
dnia 13 g. 6 111. 22- g. 5 111 . 
dnia 20 g. 6 111. 34- g. 4 111. 

" 
dnia 27 g. 6 m. 47-

" 
g. 4 m. 

38 
27 
10 
55 
40 
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P AŹlJZIEI~NIK. 

Kalendarz historyczny, 6 Października 1788 roku zaczyna się sejm 
czteroletpi, zapowiadający lepszą przyszłość. 7 Klęska pod Cecorą 1620 r.; 
śmierć Zótkiewskiego. 9 Zwycięstwo Jana Sobieskiego pod Parkanami 1683, 

Kalendarz myśliwski. W październiku polować wolno na: łosie sam
ce i samice, sarny kozly i kozy, zające, dziki, zwierzęta drapieżne, głuszce, 
i cietrzewie samce i samice, dropie, kuropatwy, przepiórki, gołębie, kwi
czoły, gęsi-samce i samice, ptactwo wodne i błotne . 

Terminy wnoszenia podatków skarbowych i różnych opłat. Dodatko
wy podatek dworski gruntowy 2-gi tennin w październiku. Składka ognio
wa dodatkowa 2-gi termin w październiku. Podatek dodatkowy od przed
siębiorstw nieobowiązanych do sprawozdall publicznych w październiku. 

Spostrzeżenia ludowe. .leżeli październik jest ciepły, to luty bardzo 
mroźny. .leżeli październik mroźny lub śnieżysty, to styczeń będzie łagodny. 
Zima będzie zmienna, jeże li w paźdz i e rniku są burze. Gdy śnieg padnie 
na błotną ziemię, będzie łagodna zima. Deszcze w październiku przepo
:viadają urodzaje. .leżeli Szymon i .I uda jest pogodny, to ciepto będzie do 
sw. Cecylji. Jeżeli w św. Gallusa deszcz pada, będźie dżysta pogoda do 
Bożego Narodzenia. 

Odmiany księżyca. Dnia 7 ® nów. Dnia 14 J) pierwsza kwadra. 
Dnia 21 ® pełnia. Dnia 30 er: ostatnia kwadra. 

Przypuszczalny stan powietrza podług 100 kalendarza. Do 13 desz-
cze, 15 i 16 dnie pogodne, od 18 do 24 deszcze. od 28 do 31 czas mgli
sty i zimny. 



XL 

~ak~d leCZni: W poz~niU~ 
~~Zyj~~Chor~!~ae~~~~a n~~:we,~aty~~ na l 

cierpienia przewodu pokarmo\Vego (połyku, żołądka, kiszek, 
wątroby, kamienie żółciowe). W zakres wskazarl leczniczych 
zakładu wchodzi także nieprawidłowe przetwarzanie się materyi 
(cukrzyca, podagra, otyłość, bladaczka). - Kuracje na przytycie 
(Mastkur). Zakład posiada urządzenia zupełne do wodolecznictwa, 
do wszelkich kąpieli leczniczych; kąpiele elektryczne z prądem 
przerywanym (farndycznym) i z prądem przerywanym sinusoideal
nym, kąpiele świetlne elektryczne. Massaż ręczny i wibracyjny 
elektryczny. Gimnastyka szwedzka. Gabinet Roentgenowski. Le
czenie kliniczne, zastosowane do poszczególnych, indiwidualnych 

~
potrzeb chorych. ~ 
@ @ @ Ceny umiarkowane. ~ ~ ~ 
~ ______ S2 ______ ~ 

Poradnik r. d k· pismo rolnicze uOSPO ars IrygOdniO;;'= 
organ kółek rolniczych w Poznańskiem - już przesz ło 600 abonentów 
w Królestwie i Cesarstwie- poleca się Szanownym Ziemianom, którzy 
nie abonują go dotąd. Najlepiel zamawiać pismo wprost z Redakcyi, 
adres: "Poradnik Gospodarski ", (Posen). Cena rocznej prenumeraty 4 rb. , 
dostarcza się zawsze numera od Nowego Roku począwszy. 

W Redakcji "Poradnika Gospodarskiego" wychodzi corocznie 

K I d D, I· opracowany corocznie wedle naj-a en arz 1\0 ntezy ~lOwszej n.a uki rolnicze). Dzi~ł 
rnformarcYJny zaspakaja takze 

potrzeby rolników Kró lestwa, zawierając wskazówki, odnoszące się do 
tamtejszych stosunków miejscowych. 

CENY KALENDARZA: Dla większych rolników O[1 rawn y \V płótno 
z dodatkiem naukowym I rb . 20 kop . wt(~cznic przesyłki, ten sam 
oprawny w skórkę I rb. 70 kop. włącznie przesyłki , tcn sam opraw
ny w plótno i przekładany próżncmi kartkami I rb. 70 kop. włącznie 
przesyłki. Dla włościan 50 kop. porto 20 kop . 



XLI 

ff\~RYKf\ I SKŁf\D OEKj~ ~ l 
~ ~~-, ~ 
~o- Pierw~~~~zędny i_ największy zakład do z~~ ~~-
~ mówień_podług -;;'iary : ~ p,;Jeca wszelkie no: <li I u; ",o,-ci o;"-zoi1owe w wielkim wyborze dla pań , ~ 

~ ~L~,:ieciW najnOWSZYCh~aSOna~ j ~j 

~K. Ignatowic~ 
Poznań. =-= 

~ Największy Dom Towaro,vy. ~ 
~ @2 ~ OGROMNY WYBÓR. ~ ~ ~ 

Materye Towary Bielizna 
na suknie ~ wełniane. damska i męslia. 

OBUWIE . .;i:- GALANTERYA. ~.~ ZABAWł<1. l Kapelusze Konfekcya Towary ::_ ~ damskie i męskie. . damska i męska . krótkie i białe. 
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Listopad ma dni 30. 
Ilpnl;o'c .~aB llhJ ri -"D" ·1 -- Święta Kościoła Kalendarz 

::;> zlcn R K t l' 1 . ~' , k' ~ 1;a.1CIl,'I,aph I Z.- ao le <lego SIOWIalIS 1 

19 l [pp. JOIl,JH 11 P t Wszystkich Swiętych Wal'eistaw 
20 Ik~,~I~. _AJ!'J' e"li~ _~ S J?zieti Zad{! s~2=,'/~~v~~~Witymi-," 

Ewangelia u Mateusza św. w r. 13. ,, 0 siejbiarzu i nasieniu". 

21 ~JI]JIl . -fl.lal~ioIl;\f~j N ®-ir,lo'CRuberta B. W.:! Chwalisraw 
22 K. H. BOJK. MaT.1 4 P IKarola Boromeusza I Mśeiwój 
23 Cn. AIl. InJ;olJ<I 5 W /Zacharjasza i E l źb i e tY I 1 Slawomir hL 
24.:1I tl. :\peubl 6 S iLeandra W, Wszewład 
25 J/tJ. :\1 ap,dnlla 7 C INikandra i Kar. Zytolllir 
26 ('u , B.11'1. j{HMII'JpiH 8 P l-r Gotfryda iWalIra Sędziwój 
?l !JtL ~JI : C'J~~ ;~= __ .? ~ I Teod ~~~ i g ~~st~ ___ Bo~,dar 

Ewangelia u Mateusza św . w r. 13. ,,0 sądzie ostatecznym". 
28 Mtl. T ' 1)(~ IITiH p ON ' ~25po ś . iJ;/[ek(N)/(P~-;' Cudom i r -=~ 
29'J rpJ\ltl. AII<lC'l'<lciH 11 P IMarcina B. W. ' Spitosław 
30 CB. Mtl. 311110niH 12 W ,Marcina P. M. Nowosław 
31 CB. Ali C'J'axirr 13 Ś Dydaka W. Wsze rad 

1 CH Ii o e,\I"I Il r~a J\l . 14 C Jukunda P. W. ' Wodzimir 
2 ~f.J. Al,IIIII(IIIIa 15 P -r Leopolda W. Przebyslaw 
3 i\I tl. AI\ <:' lIcmw 16 S Edmunda P. W. Radomir 

-, 

Ewangelia u Mateusza św . w r. 24. ,,0 okrolJllcm spustoszeniu ". 
4:lfplI . -J o aIlIIIII;iIl~lj7N -1 26 po ś. Stanl·.~[ -l(o~~tki !1 -Zbisfawa ' 
S ~ lti . l'a.1aI\'I'iolla 18 POdona P. \1 Stanisław 
6 Up. J1aB.1H 19 VI E l źbiety Kr. Wd. 1 Drogomira 
7 :\Itl. IepolIa 20 S Feliksa Walezjusza II Sędzimir 
8 C. Apx. MIIX<lII.W 21 C Oliarov.,anie N. M. p.1 Staw 
9,i\!tt . O lll1 ~ IIIIJOpa 22 P It Cecylii P. M. I Wszemiła 

10 CI!. Ali . O.~_I1 ,,,"a 23 S 'Klemensa P. M. , Milywój 

Ewangelia u Łukasza św. w r. 21. ,,0 znakach na niebie i ziemi". 
1f H311\. MIIIIJ:I=-124 N i2fpo-r-J ana o cn <r zy1aj'=Oa-r-oslaw 
1 2 ' ~B.ł oalJlla ,~Ifl,1. 125 P ' K~ta!'zyny P. M. II Chwalimira 
13 CJ:. 10,11111 [1 .) .1. 26 W PIOtl a P. M. ' Lechosław 
14:(2;J CB. Ali. c!lH.IlIlllla t27 Ś '@Wirgiljusza B. W. ! Tomir 
15 Mtl. l'ypia 28 C :Mansweta B. M. Gościslaw 
16 C. A. 11 IL ~ril'r0e)l 29 p It Saturnina i Fi lipa Przemysł 
17 ,CIL I'pllI'opiH 30 S Andrzeja Apostoła Ludosław 

Wschód sł011ca dnia l (i 6 m. 56 --Zachód g. 4 m. "". 
dnia 4 g. 7 m 00-· g. 4 m. 

dnia 10 g. 7 m. 13-- g. 4 111 . 

dnia 17 ó 7 111. 26- g. 4 111 . "". " 

" " 
dnia 24 g. 7 m. 38- · g. 3 m. 

NOTATKI. 

31 

26 

14 

04 

SS 



XLI II 

Kalendarz historyczny. 7 Henryk Dąbrowski, na czele wojska pol-
skiego, wchodzi do Poznania 1806 roku. 11 WI'adyslaw i l l, król polski 
i węgierski, ginie pod Warną 1444 r, - Jan Sobiesk i, jako hetman, odnosi 
pod Chocimem 1673 L świetne nad Turkami zwycięstwo, wskutek którego 
królem wybrany został, 16 Wolna Rzeczpospolita Krakowska ustanowiona 
na kongresie wieaeIlskim, zostaje wcieloną do Austryi 18-1-6. 25 Stanisław 
Poniatowski koronowany królem 1764 r. sl<lada koroną 1795 L 29 Pokój 
toruIlski 1466 L, na mocy którego Prusy zachodnie wracają do Polski. 

Kalendarz myśliwski. W listopadzie polować wolno na: łosie samce, 
jelenie samce, sarny-kozły, zające, dziki, zwierz~ta drapieżne, gruszce i cie
trzewie samce i samice, ptactwo wodne i bl'otne, jarząbki samce i sam ice, 
dropie kuropatwy, przepiórki, gołębie, kwiczoły. samce i samice, gęsi sam 
ce i samice. 

Terminy wnoszenia podatków skarbowych i róźnych opłat. Główny 
podatek gruntowy w osadach 2-gi termin od 20 października (2 listopada), 
do 19 grudnia (1 stycznia). Kontyngens liwerunkowy z miast 2-gi termin 
w listopadzie. Dzierżawa wieczysta wiejska 2-gi termin od 1/ 1-1- do 12/26 
listopada. Podatek na utrzymanie sądów gminnych od nieruchomości 2-gi 
termin od 20 pażdziernika (2 listopada), do 19 iistopada (2 grundni a). 

Spostrzeźenia ludowe. j eżeli na Katarzynę będzie ciepło, zima nad
chodzi. jeżeli św. Marcin jest mglisty, będz i e zima lagodna. jeżeli dzieIl 
Ofiarowania N. M. Panny, jest drżysty, będzie zima zmienna, j eżeli zaś po
godny, zima będzi e ostra. jaka pogoda będfie na św. Katarzynę, taka po
goda będzie w styczniu roku przyszłego. Snieg na św . Antoniego jest 
szkodliwy oziminom. 

Odmiany księźyca. Dnia 6 ~ nów. Dnia 12 5) pierwsza kwadra. 
Dnia 20 ® pełnia, Dnia 28 CC ostatnia kwadra. 

Przypuszczalny stan powietrza podług 100 kalendarza. Początek li-
stopada pogodny, S i 6 deszcz, późni ej pogoda aż do 16 od 17 do 28-go 
dnie pochmurne, deszcze do kOlica mi esiąca. 

~_.-----~------------;~~ 

Bazar Szkolny -ft1. fialczyńskiej 
łJ-Irrn-t, 

W Kaliszu, NStary ~ynek 15/18. 
POLECA: Książki szkolne i dla biblotek ludowych, utensylja do 
ochron. Wyroby platerowane: Frageta, Henneberga i Plewkie
wicza po cenach fabrycznych. Gry i zabawy dziecinne, Tytonie 

tO _______ ~ystkich fab~-------d 



XLIV 

z- -
Pracownia Sukien 

Przedsiębiorstwo Współdzielcze 
Przyjmuje obstalunki na wszelki e~o rod zaj u bluzki, spódni

ce, szlafroczk i, mati nki, mund urki pensyonarskie, kostiumy an
gielskie, sukn ie wizy towe, toaiety balowe. 

Ceny umiarkovvane. Wykonanie szybkie i d okład n e. Dobre 
warunki ekonomiczne, w jakich dzi(~ ki poparciu koła osób ży
czliwych p'"Zedsiębiorstwo powstało i dobór krawczyil wyksztatconych 
zawodowo w ')bcych akademjach, pozwala Pracowni Sukien wspót
zawod niczyć z pi erwszo rzędnemi magazynami zagranicznemi. 

Poznań, Ogrodowa Nr 19. 
@2 @2 Przystanek kolei elektrycznej plac Piotra. ~ ~ 

~----,----. __ ----_.----------~~ 

Skład wyrobów płóciennych i magazyn bielizny 
Wiktora Bratkowskiego w Łodzi 

Ulica Piotrkowska Nr. 89. 
POLECA: ptótna na koszul e, prześcieradła , stołową bie lizn ę , ręczniki, 
śc ierki do szk lanek i kurzu, chustki cl o nosa bi ałe i kolorowe, ptótna 
na fa rtuch y i gotowe fartuszki. Białe stotowe garnitury z szerokim 
i ci jour szlak iem . !(olorowe garnitury clo kawy i herbaty. Serwety 
w nov"ych kolorach i deseniach. Materjaty na materace, pł'ó tna na 
wsypy, maglowniki , Sienniki WJtowe, Wyroby bawełniane, barchany etc. 

Gotowa bielizna damsl\a, męska i pościelowa. Wyroby pończosznicze. 

Kołdry WatO\Ue własnego wyrobu wel'lli~I.le iie.dwa~n e. Kołdry 
'ł pluszowe, kapy na l ozka bIałe I kolorowe. 

Prześc i erad ła i ręczniki kąpielowe. Plótnól surowe, brezenty, waJitu
chy, worki cl o zboża. 

Wszell\ie wyroby z fabryki Żyrardów. 
([::NY PODł.UG CENN I!(A FA[3f~YCZNEGO. 

,------------------------------------' 
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U G u () 

Orogerya Universum \? 
~ ~ ~ (Właść. B. Śniegocki). ~ ~ ~ 

POZNAŃ, Ulica Rycerska 38. 

___ ____~ NAJWIĘKSZY SKŁAD • 

aparatów i wszelkich przyborów fotograficznych. Latarnie magi
czne, aparaty powiększające, obrazk i do projekcyi, między innemi: 
obrazy Grottgera, Matejki, PoznaIl, Kraków, Katedra i zamek na 
Wawelu, Zakopane i nasze Tatry z gotowemi odczytami . 

Największy wybór w perfumach, mydłach i przyborach 
toaletowych, francuskich, angielskich, wioskich. 

Farby, płótna belgijskie pędzle , ramki klinkowe i wszelkie 
inne potrzebne przybory do malowania artystycznego. 

Aparaty platynowe i przedmioty z drzew, papy, skóry i t. d. 
do wypalania iwyrzeźb iani a. 

Sztuczna węza i wszelkie narzędzia dla pszczelarzy. 
Wszelkie towary tylko w najlepszych gatunkach , i zawsze 

świeże , gdyż bardzo wielki odbyt. 
Cenniki fotograficzny, pszczelniczy i gospodarczy za nade

słan i em 30 kop. w ~naczkach listowych. 



XLVI 

Grudzień ma dni 31. 
TIjHlI!OC.IiIllUhIJi ID zieli I Święta Kościoh:\ Kalendarz 

,.=-:: lia.lC lI ,"( 'IPr. , Rz. -Katolickiego słowiaI1ski 

Ewangelia u Łukasza św. w r. 21. ,,0 znakach dnia sądnego ". 

'18 i\1'1. J/.IillToila
o

--- lIN I A(!\v. Eligiusza- B. \V . !I-SarnOsław ~ 
19 CB. Upp. AB!(iH 2 P ,Bibianny P. M. Szulisława 
2011pll. l'JllIl'opiH 3 'fi IFranciszka Ksaw. W. I Wiślirnir 
21 B. BO Xp. np. 6. 4 S 'rt Barbary P. M. Lubomiła 
22 CB. Ali. !TJU i1ll.U . S C Sabby Op. II Spitosława 
23 ,CIL AllljHI.lOxiH 6 P tt Mikołaja B. W. II Jarogniew 
24 :'IIIlII . E lia'J'Cpll II hl 7 S H Wig. Ambrożego Ludomyś l =- ~ --:- -~~~ - --- -=-- - -- --= -

Ewangelia u ~\atcusza św. w r. II. ,, 0 poselstwie Jana do Chrystusa" . 
. - -

2S J\lll. 1I.1IDlell '!''' -- 8 N 12 Adw. Niep~ P:-N: M-:-P: ---rBoguwola 
26 JIpn. A.llllliH 9 P Walcrji i Leokadji :I Wyszosława 
27 B,IIII. laliO lw 10 W Najświęt. M. P. Lor. li Radzisława 
28 JJp1111. CT"IIWII,) 11 S H Darnazego P. w: l' Wojmir 
29 ~III. " ap:uIll IJa 12 C Aleksandra M. Wolidar 
30 CH. Ali . Ali /wcir 13 P H Łucji P. M. Władysława 

1 JljJp. II~)'JI,~ ~ 11 4 S -r Dyos~C!Ia =!~ Hel'. Sławi bor 
Ewangelia u Jana św. w r. I. ,,0 IJOselstwie żydów do Jana". 

2 -J1pp. jri!ll;; I;y~w-- 115 N 13Ad\v.-\VE!lerjan3 i Ircn.1 Wolimir 
3:Cr:. lIpp. CIIi!lUII . 16 P IEuzebiusza B. M. " Zdzis,ława 
41B\l11. HaJlll<ljJhl 17 W I Łazarza B. I Zyrosław 
staplI. CaBII),1 18 S :H C?czek .. N. M. P. II Wszemir 
6 CB. HI1 I<.M. 4y.JI.. 19 C IDaJ'jusza I Nem. II Mścigniew 
71IiB. ,\,IIBJlOcili 20 P It-l' Teofi la i Zenona I Bogumiła 

~8 1 <2\ AII.:.J; ~(;ee lla 21 S ,H Tomasza... _A,!~st~ _~ , T~mi~ ła\\~ bl. 
Ewangelia II Łukasza św . w r. 3. ,,0 Janie opowiadającym Chrzest " . 

- 9,3,1'1. CB~ Ali 11],1 22 Ni fAifw. Herc)ll a M., Zcn. f DO!1onl i,:;--- -
10 , ~h. M 1111),1 23 P :Wiktorji P. Ii Slo\volllira 
11 HJlII. )~<llIill.~ a 24 W '-!' t Wig. Irllliny P. ' Godys lJwa 
12 CB. CIIIIPII,l.OIlH 25 S Naiorlzenie Chrystusa Pana Grzymis ł awa 
13.\[11. EBcT[Ja'J'in 26 C Szczepana I A\ęczennika , Wróciwój 
14 MIl. OII ]J ea 27 P t Ja na Apost. i Ew. ' Radomyś l 
1 S CB JIIII. K1e l łflCpiH 28 S MlodziankólJ" Godzisław 

-

Ew. II Łuk . św . w r. 2. "O IJrOroctwie Symcona i Anny stwicrdz. prżyjście Mess." 

16 Cr:. "pll. AI'I'CH 29 N 1' 110 Nar. Chr. TOlllasza B.!: Gosł'aw bL 
17 CIl. li p. )(all ilJ.I <l 30 P Eugeniusza B. W. I Ludomił' I 
18 i\h CI'IWCTi<lIW 31 W Sylwestra P. W. Ii Lasot_a ___ _ 

Wschód słollca dnia l (5 7 m. ·n - Zachód g. 3 m. o' 

" " 
dnia 8 g. 7 111 . 58-· g. 3 m. 

" " 
dnia l S g. 8 m. 06-

" 
g. 3 m. 

" " 
dnia 22 g. 8 m. 11 -

" 
g. 3 m. 

" " 
dnia 29 g. 8 m. 16-

" 
g. 3 m. 

NOTATKI. 

48 
45 
·H 
4S 
48 



XLVII 

GI~lJDZIEŃ, 

Kalendarz historyczny. 16 Czarniecki bije Szwedów 1658 roku na 
wyspie Alsen. 24 Adam Mickiewicz, największy poeta polski, urodził się 
1798 r. 26 Szwedzi ustępują z pod Częstochowy 1655 r., duch narodu się 
budzi i za sprawą Stefana Czarnieckiego, dzielnego obrońcy ojczyzny, za
wiązuje się 29 grudnia t. z. Konfederacya Tyszowiecka w obronie króla, 
wiary i wolności. 

Kalendarz myśliwski. W grudniu polować wolno na: łosie-samce, 
jelenie-samce, sarny-kozty, zające, dziki, zwierzęta drapieżn e, gruszce i cie
trzewie samce i samice, jarząbki samce i samice, dropie, kuropatwy, prze
piórki, gotębie, kwiczory, gęsi samce i samice, ptactwo wodne i htotne. 

Terminy wnoszenia IJodatków skarbowych i różnych opłat. Dzierża-
wy wieczyste i inne w miastach, 2-gi tennin w grudniu. Od sprzedaży po
duchownych majątków w gub. Królestwa Polskiego 2-gi termin W grudniu. 

Spostrzeżenia ludowe. Jeżeli owoc obrodził się, grudzie!'l będzie 
zimny. Po śnieżnym grudniu zapowiada się urodzajne lato. Jeżeli pierw
szego grudnia wieją silne wiatry, spodziewać się należy czterotygodniowych 
silnych wiatrów. Jeżeli kto chce wiedzieć jaka będzie pogoda w roku na
stępnym, niechaj uważa na pogodę przed Bożem Narodzeniem do Trzech 
Króli; dwanaście dni równa się 12 miesiącom. Jeżeli jest wietrzno podczas 
Bożego Narodzenia należy spodziewać się urodzajnego roku na owoce. 
Suchy grudziell jest zapowiedzią suchej wiosny i upalnego lata. Jaka po
goda w dziefl Bożego Narodzenia taki będzie styczell. 

Odmiany księżyca. Dnia 5 00 nów. Dnia 12 J) pierwsza kwadra. 
Dnia 20 ® pełnia. Dnia 28 [: ostatnia kwadra. 

Przypuszczalny stan pogody podług 100 kalendarza. Pierwsze dnie 
miesiąca będą ciepłe, do 15 niepogoda, od 16 do 20 zimna, od 21 do 29 
dnie pochmurne, śnieg i mrozy. 

~--------------.-------------~ « ~ ~ ~ W Ciechocinku ~ ~ ) 

Co Pier;;~~;~~~~ ::;~c~H~~~;'jnem 

~ ~~n~e~t ~!ś~~~~~~ s~?~~~il~~!ą~!: 
S 

i trokIiwości i wygodę gości. Młodzież i dzieci mają 
zapewnioną opiekę. Ceny od 2 rb. do 4,50 od osoby, 
mieszkanie i całodzienne utrzymanie, stosownie do 
pokoju i sezonu Zamawiać można do 15-go Maja 
Warszawa, Moniuszki 9, a od 15 Ciechocinek " Zach ęta" . 

~--..... ---------------------------~ 



~. XLVIIl 

ł8 

Włościańska Spółka 
.. 

LI OWSKA. 
Poleca s\voje wyroby 
tkacl(ie, lniane, ~~ 

wełniane i bawełniane 
l własnych ~~ ~~ 

warsztatów ~~ ~~ 

Zgłoszenia i zamówienia _ 
:n -:._ adresować: 

cf7}) Spółka w Liskowie poczta Ceków, 
~ 6ub. Kaliska, Skład główny fi!1 

~rr~~ u IJani Chmielikowskiej w Kaliszu, 
tł l ulica Browarna. tJ tJ tJ tJ tJ 

'Je. . 

~:::::::::::::::_ ~~:::::::::::::::~~ I 



LXIX 

.,;>C:X : : Y-X ::' : ~\\\V8 
M.~ "0. ~~ ~~ 

Artykuły fiospodarsko-Rolnicze 
PIECE żelazne uo w~~la i nafty. 

f/owary żelazne narzędzia. 

~({(!( ~y*wy ))J))~ 
lamki, zatrzaski, OKUCIA do drzwi i okien. 

. , Hacele H do podków x 
... oryginalne "Leonhardt'a" z marką ~J ł 

I fabryczną. [!Col 

N II ID ~ r ~ U rv a~ ~L::-=~-= -. ~ 
J' -

rewolwerowe do drzewa, patent fiochler'a. 

IKrzysztof I~run i Syn 
'I 



LXX 

HOTEL POLSKI i Restauracya 
Bolesława Mieszczańskiego 

w .sieraa~u. 
Sprzedaż win węgierskich oraz wszelkich zagranicznych i trunków. 

Omnibus hotelowy dla wygody gości, wysyła się na każdy pociąg na 

stacyę D. Ż. 

:I: Zakład Fotochemigraficzny .;:;. 

Roman Sawicki 
\iV \L\T arSZ21, \LVi e , 

ulica Wspólna .N'2 45 . Telefon 65-76. 

<s._~ .-::::::::::::::::::::::::::::::::~ ~~ 
Wykonywa wszelkiego rodzaju klisze: na cynku, miedzi i mosią

dzu, do pism: ilustrowanych, książek, katalogów oraz zdjęcia fotogra
ficzne, do celów przemysłowych, technicznych i artystycznych. 

Ceny klisz na cynku: ~ 

L Kreskowe od 2 kop. za l D ctm. 
Siatkowe od 3 kop. za l D ctm. . 

Handel Win, ' Wódek i Towarów Kolonialnych I 

~ lijenryka Golińskiego ł ' 
. w KALISZU, (jłówny Rynek, róg Warszawskiej. 

1?oJeca łowary po cenacij umiar~o,wan!lcij. 



LXXI 

L. Laskowski i S-ka 
KALISZ, Nowy Rynek .N§ 8. 

Jeneralna reprezentacja na gub. Kaliską kaucjonowanego (15,000 rb) 
Pierwszorz~dnego RUS'" W Rostowie 
don1U komIsowego " n/D. 

Pośrednictwo kupna, sp rzedaży, dzierżawy nieruchomości i rucho
mości, lokata kapitałów, reprezentacje fi rm handlowych i przemysłowych 
w kraju i zag ranicą oraz towarzystw asekuracyjnych, wyjednywanie pożyczek, 
referencje firm handlowych i zalatwianie wszelkich czynności \V instytucjach 
rządowych i prywatnych. 

~""'"-''''~;:::::::::::::::::::::::::::::::-............ ~''I' 

Fabryka skór i pasów do maszyn 

Wilhelma Fulde 
w KALISZU, egzystuje od 1838 roku. 

~------------.--------""'---------~,~ 
-
HANDEL win wszelkich gatunków, oraz starych węgierskich, 
towarów kolonialnych, wódek, likierów krajowych i zagranicz
nych, wszelkich bakalji i cukrów, tytoni, szczotek Feista War
szawskich i potrzebnych artykułów do gospodarstwa domowego. 

====== POD FIRMĄ: ====== 

A. MIESZCZAŃSKIEGO W Sieradzu. 
I 

===== Egzystujący od 1877 roku . ===== 



LXXII 

~ Fotograf ja Artystyczna ~ 

M. Raczyńskiego 
::::::::::::::=::::::::::::: Hleia ~ózefina obok teatru w I~aliszu. ::::::::::::::=::::::::::: 

Wykonywa po cenach najniższych portrety, gruppy, kopje, widoki; 
koloruje od najmniejszych formatów do wielkich portretów; na miejscu 
specjalna pracownia do wielkich powiększell, choćby naturalnej wielkości 
z natury i wszelkich fotografii - od 20 lat zaklad mający zawsze poparcie 
Szanownej Publiczności z czem się i nadal poleca. 

M Holman' ska w KALISZU, ul. Warszawska 
• Nr. 23, obok poczty. 

FIRMA EGZYSTUJE OD 1881 ROKU. -== = == 
Księgarnia. Prenumerata pism krajowych i zagranicznych. Czytel

nia polska i niemiecka. Sklad nut i wypożyczalnia. Materjaly piśmienno
galanteryjne. Dewocjonalja, wyroby srebrne, niklowe, gipsowe platery i t. d. 
Herbata, Galanterje papierowe. Tytonie, gilzy i papierosy. Ceny przystęp
ne. Wszystko zawsze w wielkim wyborze. 

ZAKŁAD KRAWIECKI 

p. f. Bracia Mazurek dawniej Lewicki 
Główny Rynek Nr. 43. :::::::::::::::::::::::::::::: 

• Wykonywa ubiory dla Sz. Duchowiellstwa oraz po odpowiednim 
wydoskonaleniu się fachowo w Warszawie wykonywa wszelkie ubiory cy
wilne, podlug ostatniej mody z czem ma zaszczyt polecić się Szanownej 
Publiczności. 

~ Ma~azyn Obuwia Męzkiego i Damskiego I 

~ ~ ~ ~ Petersburskie kalosze gumowe i buty ii1cowe (;J (;J (;J (:J , 

~ ~ j. Sul~ciński~go ~ ~ 
W J(aJi~~u, ulica Maria,;~~a Nr. i2. I 

- I 
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Sklep Rolniczy w Sieradzu. 
Poleca zawsze świeie i w wyborowe m gatunku nasiona 
leśne, ogrodowe i warzywne, sztuczne nawozy, narzędzia 
rolnicze, machiny parowe i wszelkie w zakres galanteryj 

wchodzące towary. 

~ ~ 
Sanatoryum dla chorób dróg oddechowych 

D-ra 6eislera w Otwocku. 
Od Warszawy godzina drogi koleją Nadwiślańską. 

@{ Sanatoryum rok cały otwarte. Leczenie metodą Brehmera. @ł 

Przy Sanatoryum Zakład hydropatyczny. Sanatoryum istnieje 
od roku 1892. Nagrodzone 2 wielkimi złotymi medalami (Kra
ków i Łódź) . 

Koszt utrzymania chorego w oddzielnym pokoju z ustugą, 
opałem i opieką l ekarską, wynosi 2 rb. 75 kop. do 4 rb. 15 kop. 
dziennie: różnicę w cenie stanowi li tylko wielkość pokoju. 

Osoby niezamożne, polecone przez lekarzy, ucząca się mło-
dzież i rodziny lekarzy otrzymują ustępstwa . 

~ LEKARZE SANATORJUl\t 

~ l Dr. J. ficislcr, Dr. W. Wroński i Dr. Fr. Erbrich. ~ 
~ I ~ 

I?IEI{l\I{NI1\ I?l\f{OWl\ 

Juljusza Schmidt 
w Kaliszu, ulica Wrocławska Nr. 175. 
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Ii'~---------------------------~~~ 'ł~ G - () 7ft? 
~ Rok założenia 1877. ~ 

ODZNACZENIA NA WYSTAWACH: 
w Lublinie - Dowód uznania w 1901 r. 
w Rostowie n/D. - Złoty medal w r. 1905 r. 

11. tban & eO. 
dawniej "f. lPietscbmann" 

Fabryka Tektury, Smołowcowej == 
Asfaltu i Izolacyi Korkowej. 

W WARSZAWIE, Leszno 86. 
Poleca znane ze swej dobroci: Tekturę smo-

łowcową z dodatkami. Lak asfaltowy, smołę I 
z węgla kamiennego. Asfalty różnego rodzaju. 
Płyty i łupiny korkowe, massę azbestową i t. d. 

Wykonywa wszelkie roboty tekturowo
dekarskie, asfaltowe i korkowo-izolacyjne. 

eennikl, próby, objaśnienia wysyłamy 
bezzwłocznie. 

Druga fabryka w Rostowie n. , D. 
Skład fabryczny w Łodzi, Mikołajewska 58. 

~tl:al _____________ .j;,J!) ~ I 
Wr\k p ::>({'l. 
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i=.==:;::':;:;;;:::::':;;:;:;::~;;;;~~----------~ 
i\1lli';;\:::;;::ii@\:((~:E:::!{\:H'N::;;1::X::\:!:,B:";\Y!YX:E'~"'):X:;1:r,:§;s>::"{;::r:::'4~~j 

!ffi~l ~ Egzystuje od 1794 roku. ~ l l~llł~ 

11\11' C. Skoryna i S-kailll 
:;;::: , I:::::: 

mm! Warszawa-Praga, ulica Olszowa Nr. 14. um 

iilłfi ' fabryka maszyn i kamieni młyńskicb, ll1i1j 
W~~l == Oraz skład wszelkic~ przyrządów młynarskic~ :::::::::::: !mm 
:.::;:.: ),::.:::: 

t·llf!.l ~t.~ Budowa Młynów. ,~» i l~lll~l 
mm Nagrodzona wieloma nagrodami w Rosyi i zagranicą, mm 
H~~i a ostatnio na wszechrossyjskiej wystawie w 1896 r. w Niżnim- (iii 
)1.::\ Nowogrodzie pierwszą nagrodą w dziale młynarstwa dużym zło- ;:;·U 
U) tym medalem - wyrabia: i::}~ 
;m\ Wialnie (tarary), Eureki. Nowe maszyny szmerglowe. Maszyny i.\?i 
~~m~.j szczotkowe, perlaki, jagielniki, kaszowniki , śrutowniki, krajalnice i:/:: 
;:~% do kaszy, Cylindry odśrodkowe, Młynki przenośne, etc. etc. nn 
~n? Turbiny systemu Francis z gwarantowaną największą wy- i::L:: 
n:·~ dajnością pracy. \H:' 
mw Postawy walcowe własnej konstrukcyi z wałkami hartgusso- m!i~ 
iiiW wymi fabryki Ganz & Co. Budapeszt Raciborz. \U 
NiW Kamienie: wielki wybór i skład kamieni francuskich, szlą- ni!; 
;:nr;.i skich, saskich i t. d. do mielenia zboża, ll1ineral'ów, farb, kości i t. p. ~:~!} 
fi};! Stale na składzie postawy walcowe fabryki Ganz & Co. ?U 
;:!ln Postawy walcowe z porcelanowymi, walami fabryki Fr. We- ~mH nn gman w Zurichu . i/ii; 
::z·) Gaza jedwabna szwajcarska oryginalna najslynniejszej fabry- ;::/ 
\?i ki Dufour & Co w Thal. ~:\:: 

[liii ~~ ! ,~!!i 
()\j,1 Ct~~~~i~~~~t~Y~~k~:~~I~:s~:la:;!~;~~n~~~: :r~~:: I:mll 

Jm:b",;;<:;';W;@i;:U,LS;:;i(t;::;\;j:',:;'i"W:1iX':i/i:r';i:;\;W1:U:;;;j:;}j8I~I;'i~ 

J 

I 

I 
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r 
Zakład ~ 

Zegarmistrzowski 

Romana 
Reszke 

w Kaliszu, ul. Babina 15. 

Skłao Win, Trunków krajowych i zagranicznych, 
Delikatesów i Towarów kolonjalnych 

Wacława Staszewskiego 
w Kaliszu, Rynek Główny. 

POLECA: Wina węgierskie , nagrodzone w Paryżu wielką nagrodą 

"Grand Prix ", wina szampailskie, francuzkie biale i cze rwone, 
rellskie, hiszpallskie jak rów ni eż krymskie i z winnic Cesarskich 

Apa nżay. 

M iody, Porter i Piwo angielski e. Wszelkie towary branży kolo
njalnej w gatunkach wyborowych. Wyłączn a sprzedaż : 1) kon
serw z warzyw, owoców i mięs, warszawsk iej fab ryki p. f. Józef 
Wern er, CyraIlsk i i S- ka; 2) SłY llIl yc h makaronów ryzk ich fabry-

~ ki Starr &: C- ie. .....) I r~----______________________________________ U&_~, 
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Kantor Rekomendacyino ··Służbowy 

W W J. WELKE W W· 
W Kaliszu, Główny Rynek Nr. 15/18 )sze piętro. 

Umieszcza specjalistów fachowo wykwalifikowanych. Osoby z wyż
szem wykształceniem i muzyką, bony różnych narodowości, oraz wszelkiego 
rodzaju doborową służbę wiejską i miejską, jak również spełnia wszelkie 
zlecenia domów komisowych i wskazuje wolne do wynajęcia lokale. 

~~~\QI:l1)l~~~ 
Skład Papieru i Materjałów Piśmiennych 

Maurycego firun 
w ~ans~u, ~łów"y 1ty"ek nr. 2S. 

Specjalny oddział własnego wydawnictwa kart poczto-

- wych z widokami Kalisza i kart rodzajowych, -

f".-.-/\ Właściciel Ludwik Kindler. f".-.-/\ 
POLECA mydła toaletowe i do prania, świece salonowe, stołowe 

i kościelne stearynowe i woskowe, krochmal , czernidła do obuwia oraz 
Wszelkie artykuły w zakres mydlarski wchodzące. 

Sprzedaż odbywa się hurtowo i detalicznie. 
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m H. I~operski ~ 
w KALISZU, ulica Kanonicka Nr. 2. 

POLECA: mydła do prania i toaletowe, świece stearynowe krótkie 
i kościelne , świece woskowe, św ieczk i choinkowe, krochmal, farbkę, sodę, 

bielidło, naftę, oliwę do palenia, szuwaks, wosk, parafinę, benzynę i t. p. 

~-------------------------~ 
Towarzystwo Akcyjne Browaru Parowego 

Haberbusch i Schiele 
~ w WARSZAWIE. ~ 

POLECA Piwa: Bawarskie, Pilzeńskie, Monachijskie 
i Kulmbachskie. 

Skład pl·wa Główny ~ynek 15 
dom Gruna. ~ 

Zwraca s i ę uwagę Sz. Publiczności na korki zaopatrzone 
we firmę i w znak fabryczny oraz na etykiety. 

' ~~~----------------------,~ 

C. Karska 
Pracownia Sukien i Okryć Damskich 

Warzawa, Senatorska 19 m. 2. 
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SKŁAD WIN, WÓDEK, KONI AKÓW, LIKIERÓW, TOWARÓW 
KOLONIALNYCH, HERBATY, KAWY i DELIKATESÓW 

Rektyfikacyi Warszawskiej 
w Kaliszu. p: 

POLECA: Wina węgierskie. Maślacze, Tokaje stotowe, Francuzkie 
białe i czerwone, Reńskie, Hiszpaliskie, Krymskie i Kaukazk ie, wielki wybór 
wódek i likierów krajowych i zagranicznych oraz wsze lkie Towary kolonialne. 

~0~11~~~~~==~~~~1 

I ~ Hnlewicz i S-ka, Kalisz 
o 
~ Skład Żelaza, Wyrobów Stalowych (J (J 
~ 

E ~ ~ ~ ~ i Narzędzi do Rzemiosł. 
~ -Q) 

.~ 

~ 
>. 
~ 

'''1 
>. 
~ 

\,..11 
~=:?: :; 

POLECAJĄ: Piece żelazne ~o _~ęgl ą, 1l ~~Y i_~pirr!u ~~~ 

Hacele H do podków. Przybory myśli wsk i e i dla stra -
-===--;;=-...=,-:---=---;;" --~...:::-:-:--~ -:; --- -- - -=-- ~ --:-:-- -:;- -- - -- - -

~ og!~i<?~~c~ ?~hot'2iczy~h i
7

_ fabrycznych. Mas_zy n~~ 

~~~rania, _~yżl~~cz l~ _amarykariskie. Na~yni.a ~u-

chellne i domowe. Łóżka żelazne pasy angielskie 
---=--=-:-:,~~-'.-;.- :-=~ --=--.. - .-~- ::-: -= ~-~-

:: : : ::: = ::: 

Skład )Y(aterjałów Aptecznych 

{f IPiotra I:evittoux {f 
= = 
w KALISZU, ulica Wrocławska. 

POLECA: Możliwie wszystkie środki lekarskie, wody mineralne, 
wina lecznicze, mydła toaletowe i lekarskie, wielki vvybór per

fumeryi krajowej i zagraniczne] , wody kolOllskic i t. p. 
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~-----------------------------.~ 

I 

Francuska perfumowana najlepsza po
madu do czyszenia metali: 

"La Japonaise" 
Przewyższa dobrocią swą dotychczas istnie
jąc e niem ieck ie pomady i po użyciu daje 

wspa ni ały połys k wszystkim metalom. 
Pierwsza próba skłon i wszystkich do 

stałego używania tylko tcj prawdziwie wy
próbpwancj pomady do czyszczenia metali 

Ządać wc wszystkich składach aptecz
nych, handlach kolonialnych , myd larniach itd. 
Wyłącz na s przedaż na Królestwo i Ccsarstwo. 

DOM liAND LOWY 

Henryk Walach Kalisz. 
UWAGA . Do pierwszego próbnego obsta

lunkudołąc za s i ę pewną il ość 
b ez płatn yc h pudełe k pomady. 

~--------------------------------,--------------------" fi ~~~~:~~~I'R~l~·glilltf~ZJł;[[>~l!:r~ ~~I~ ~,oJŁ~iHf~~:hl~~1:.@&j:: (~ '*'3<::'"< ~ , 

II Obora Zarodowa ~ i 
III e- Old~nburgów II: 
III w 13rua~y"iu pr~e~ Ture~. ;~, 

I ~ Sprzedaje jałowice i byczki, ksj~gi , 
~ mleczności do obejrzenia na miejscu. Ii 
" ~ < ~'1l!%'~i:19'i;~>,';.;[:j<~ai;V')f;i;e"~/ >'lill" \':'/>'i1e,j;;:.o: :>-.i· t:,) :/ '>,:1':'~:;/" i: '·,:,~"'ii~,·, :::/"ii;i:" i:Y)'iii~W:A.'.: ; , • .\WEl):.~~)';'" l'l':\'wl-. 
,, " ~~~ .. . , ":.J.l " '~ ~~r .... .!l< :1L>:~" .!.I. ! l.{·~~ ··.!l.!",·-,-:X 'i'" .' :'\. '/,· ·_ ~~0;.!U~"~"/ ·Jl !?:.· ", j':,'J .tt~~'~'\"'; -<.'.J.l~2\ ' _ , " "" _I " ~~ r..~ --------------------------------
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~ ~ -../'W-../'W ~ 
Parowa Fabryka Fortepianów i Pianin 

Arnolda Fibigera 
nagrodzona na międzynarodowycb wystawacb w [cndy!!!! 
i IParviu, najwyiszą nagrodą GI~Hi'iD = IPI~W* i 2-ma wiel= 
kiemi złotemi medalami, oraz złotemi i srebrnemi meda- l 
~ ~ ~ lami na wystawacb w Warszawie. (:J (;J (:J 7 

~ 

Dobroć instrumentów uznana została , przez pierwszo
rzędnych artystów: Józefa -Wieniawskiego, Józefa ŚU-
- ---
wińskiego. Harry Fremont Hatch, Alfreda Reisenauera, 

- - - Maryę \N~~?wską_i w~~.J!l~ych. - - -

~ ~ ~~---t4r~ 
~--..,.,. 
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Ciechociński Zakład I 
Kąpielowo-Zdrojowy. t 

\3lSlIWIt~ -
!MI r= 

Jest otwarty oei dnia 8(21 Maja, do 8/21 Września 

włączni e I sezon trwa od 21 ,Maja do 30 Czerwca, 
II-gi od 1 L ipca do 13 Sierpnia i III-ci od 14 Sierpnia 
do 21-go Września. Mieszkanie w I i III sezonach są 

znacznie tańsze. 

Wody C i ech o ci ńskie jodo-bromo-słone, szczególniej są po
ży te cz n e w cierpieniach skrofulicznych, reumatycznych, kobie
cych i wielu innych. Nie ma dziecka które nie potrzebowa
łoby kąpieli Ciechocińsldch. 

Zaklad pos iada 10 ź ródd z rozmaitą koncentracją solanki 
od 6 : ~, do 1 !:1~~ (a rtezyj skie do picia). W razie potrzeby, dla 
wzmocnienia solankowej kąpieli dodawany bywa Ciechociński 
szlam i lug, produkta lecznicze, wytwarzane na miejscu przy 
warzeniu so li . 

W celu przyrządzenia sztucznej CiechociJlskiej kąpieli dla 
dorostej osoby trzeba wziąć na każde 10 litrów wody 11/ 2 fun. 
szlamu i I/ I litra ługu , wysyłanych przez Zakład wszędzie na 
każde zapotrzebowanie, jak również w 1/2 litrowych butelkach 
sztucznie gazo 'vV ą solankę do picia I !:,~~ i l:t po następujących 
cenach : 1 pud szlamu 80 kop. z workiem, 1 litr ługu lS kop. 
z butelką i l /~ litra so lanki 11 kop. z butelką. Aptekarzom ustę
puje s i ę znaczny rabat. 

W Ciechocinku można brać kąpiel e solankowe, błotne, 
kwasowęglowe, elektryczne, świetlne, łaźnie, tuszów ki, inha
lacye, oraz zabiegi hydropatyczne. 

Roczny zjazd kuracjuszów do 12,000 os.ób . 
Ciechocinek ł'ączy s i ę z odnogą Dr. Z. Warszawsko-Wie

dellskiej z pograniczną stacją Aleksandrowo. Komunikacja ze 
wszystki emi pociągami warszawskiem i i zagranicznemi. 

Tania komunikacja statkami parowemi . 



--

, 
LUBIEN, 
Najsilniejsze wody siarczane w Europie i wzo
rowo urządzony zakład hydropatyczny, w po
bliżu Lwowa. Zakład kąpielowy położony 

w pięknym 50-cio morgowym parku tuż przy 
stacyi koleji Lwów-Sambo\'. Jazda kolejowa 
i\ i\ z Lwowa trwa 40 minut. [J [J 

Zakład posiada z komfortem urządzone miesz
kania, łazienki z centralnym ogrzewaniem, tak domy 
jako teź park elektrycznie oświetlone. W Lubieniu 
wydaje s i ę: kąpiele siarczane, kąpiele siarczane z kwa
sem węglowym (C02), igliwiowe i kąpiele borowinowe 
przyczem się zaznacza, że borowina posiadająca na 
1 klgr. 60 gr. soli leczniczych nieposiada sobie równej. 
To też kąpiele w Lubieniu prawdziwych cudów doka
zują w chorobach jak: Reumatyzm, Ischias, Dna (Ar
tretyzm), choroby skórne i kobiece, po złamaniach 
i zwichnięciach, w zapaleniach stawów i okostnej na 
tle skrofulicznem lub gruźlicznem . 

, Ceny mieszkań 1 kor. - 4 kor. 40 hal. dziennie 
a kąpiel e po t k. 20, t k. 40 i t k. 60. Wikt cało
dzienny od 2 k. 40 dzienie. Stacya kolejowa, Poczta, 
telegraf i apteka w miejscu. Do każdego pociągu 
omnibus zakładowy. 

Bliższych informacyi udziela odwrotnie 

Zarząd kąpielowy. 

LXXXIII 
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= 

Kaliskie Towarzystwo 

p ~iJ ~ ~ K~ W~-O ~ ~ ~~ ~ ~ fi ~~~i~w~ 
ulica Parkowa, dom .Towarzystwa Muzycznego, parter. 
1. Przyjmuje członków (przez balotowanie). Udzial 100 rb . 

(może być wpłacany częściowo). 

2. Udziela pożyczki do wysokości sześciokrotnego udziału : 
a) za poręczeniem osób nawet do Towarzystwa nienależących ; 
b) na osobistą odpowiedzialność i c) na zastaw papierów publi 
cznych (~b-wych). 

3. Pośredniczy przy kupnie przedmiotów niezbędnych dla 
potrzeb gospodarczych członków. 

S. Przyjmuje wkłady, to je~t oszczędności, w sumach do
wolnych na różne terminy obecnie z mocy art. 31 Ustawy dochodzić 
mogące do 780,000 rub.; procenty wypłaca co pół roku (1 -go Lipca 
i l -go Stycznia) podług stopy: l) od wkładów bezterminowych 
(oszczędności) na każde żądanie 4%; 2) od wkładów terminowych 
(oszczędności); a) półrocznych 41 /~ ~~, b) na rok i dłużej 5%. 

Ponieważ wszystkie operacje Towarzystwa, na, mocy Ustawy nadawczej 
są zwolnione od wszystkich opłat stemplowych, dział ten jest najkorzystniej
sźą lokacją dla osób, pragnących gromadzić oszczędności. 

Procenty od wkładów wypłacają się co pół roku z dolu 
(1 -go Stycznia i l -go Lipca) i nie podlegają opłacie podatku dochodowego. 

Biuro otwarte codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt od 
godziny 9-tej rano do 2-giej popołudniu. 

Głównym celem Towarzystwa, które się cieszy wielkiem 
uznaniem i liczy przeszło 1500 członków, jest udzielanie pożyczek na 
warunkach przystępnych drobnym kupcom i rzemieślnikom, oraz 
przyjmowanie drobnych oszczędności. 

Towarzystwo w ciągu 4-ch lat wydało pożyczek w sumie 2,300,000 
rub.; przyjęło wkładów, to jest oszczędności 2,200,000 rub. 

Wszelkie obroty pieniężne uSkuteczniają się na zwyczajnym 
papierze i nie podlegają opłacie stemplowej. 

~~-----------------------~ I 



Spójnia. 
nowo załoiony sklep w I~anszu 
ulica Warszawska R2 17, przez 

grono pracującycb kobiet. 
Pq~ęc;A KONFEK~JĘ DA~S~Ą ~~Ę~łSĄ 
ZAOPATRZONĄ STALE W ŚWIEŻE TO-

WARY, Z ODDZIELNYM DZIAŁEM KAPE-
- ._-~---- - - - - - - - --- --

LUSZY DAMSKICH Z PIERWSZORZĘD-

NYCH FIRM. NA SKŁADZIE SĄ CIĄGLE 

KWIATY i PIÓRA PARYZKIE, WSTĄŻKI, 

KRAWATY, GORSETY, POŃCZOCHY, PA----- ._-- -- -- -- - ---- - -

SKI, WIELKI WYBÓR GOTOWYCH RZE-
- ---- - ----------- -- ----- -

CZY JAKO TO: BLUZEK, HALEK, spó-
DNIC ANGIELSKICH, FARTUCHÓW, PO

CZĄ WSZY OD NAJ TAŃSZYCH DO NAJ-

CI DROŻSZYCH. ___ C~NY_?T~~@( @( @( 
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Pracownia Robót Pozłotniczych Rzeźbiarskich 

<l7 W. Młynarski <l7 
w KALISZU, ulica Św. Stanisława dom W. Kulisiewicza. 

Wykonywa wszelkie roboty kościelne i salonowe. ::::::::::::::: 

Sklep blacharski i wyrobów drucianych 

ey~;?'<'~ 

I. Szczepika w Kalis!!!z 
ul. Wrocławska, dom p. Trzebuchowskiego. 

Wykonywam ogrodzenia wszelkiego ro
. dzaju, jako to: parkan y druciane, kurniki, 

..... -""",... kraty do ok ien, cylindry do oczyszczania 
zboża, tkanin y, arfy do węgli, piasku i dla 
p. młynarzy i t. p. przyjmuje również wszel- , 

~~~~~::=:::::::~..,j,.--o--;- kie reperacj e kuch enne i pobielanie. 

Ceny przystępno Cenniki wysyłam na żądanie. I 

rrapicer i Del~c)rator ===~= 

~~ IRoman Szmyt ~~ 
W Kaliszu, ul. Sukiennicza Nr. 18, dom p. Blochowej. 

Przyjmuje w zakres tapicerstwa wchodzące przerabianie 
mebli, materacy, zakładanie firanek. Roboty gustowne. 

====== CENY PRZYSTĘPNE. ====== 

Hodowla Ogierów Oldenburskich r 

Złotniki Małe p. Kalisz 
Skrzynka pocztowa ~\f~ 4, połączenie telefoniczne przez Stawiszyn. I 
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ODGEWNIl\ ZEGl\~l\ 

'11Rudolfa fibiger ~ 
== w KALISZU, ulica Garncarska. == 
~~--------------.------~~ 
~ Pracownia fiorsetów ~ 

Teodozji MARKIEWICZ 
w KALISZU, ul. Lipowa (daw. Wydory), dom Kamińskiej. 

IPrzyjmuje wszelkie obstalunki oraz 
reperacje po cenacb umiarkowa~ 

~----------~----------~~ 
Bracia 6inter w Kaliszu. 
Fabryka Robót, Artystyczno - Rzeźbiarsko - Kamieniarskich. 

Wykonywa figury, kaplice, groby, pomniki, marmury me

blowe, chrzcielnice, kropielnice i roboty ślusarskie-kraty, balu

strady, drzwi i okna. Za gotówkę i na raty. 
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=========== HANDEL WIN, =========== 
DELIKATESÓW i TOWARÓW KOLONIALNYCH 

fi~~!!!!O !~~I~tnl~!~Zien~e Ś~i~~I~I~~ I 

kawę "Rapid". I 

CENTRALA Główny Rynek 12. Filja I Wrocławskie-Przed- I 
mieście, dom B1ilmla. Filja I I Zduńska-Wola ulica taska 

obok Poczty. 

EĘOvVAR PARO\!VY 

ł Zenona Hnstadta ł 
w Zduńskiej-Woli. 

Produkuje następujące gatunki: Piwo Pilzeńskie, 

Krystall, Bawarskie, Jałowcowe, Bock i Porter. Po

siada otwarte hurtowe składy z detaliczną sprzedażą: 

W Kaliszu, Blaszkach, Warcie, Sieradzu, Wieluniu, 
=== tasku, Pabjanicach i łodzi. 

Fabryka Wyrobów Betonowych 

St. GRABSKIEGO 
~~~ w Woli 1Jro~~ew~~iei p. J(ali~~. 

Wyrabia: , Dachówkę żłobkowaną, gąsiory rury na stu
dnie, rury pod mosty, pokrywy na stopnie pod pompy, wyloty I 

drenowe, żłoby dla koni i bydła, koryta dla jałowizny i trzody, 
korytka dla'~ drobiu i prosiąt, podstawy pod żłoby, słupy do pło
tów, podrynniki, ścieki i płyty chodnikowe. 
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Litograf ja, Drukarnia i Introligatornia 

Jakóba Kobn W Kaliszu 
~ ulica Sukiennicza don} Wegnera. ~ 

Przyjmuje wszelkie roboty w zakres litografji i drukarni 
wchodzące po cenach przystępnych. ., 

WARSZAWSKI E BIURO TECHNICZNE 

Właściciel Kazimierz Matecki, Inżynier 
w WARSZAWIE, Sienna 39. Telefon Nr. 192. 

Fabryka mechaniczna, wyrab i ająca : Specjalile maszyny i aparaty 
dla kuchni parowych i pralni mechan icznych . Kamery dezynfekcyjne. 
Dźwig i (windy) osobowe i towarowe z nap~dell1 wodnym lub eleK
trycznym. Przewietrzniki (wentyla to ry) . Blachy wzorzyste dziurkowa
ne dla cukrowni, urządzell ogrzewalno-welltylacyjnych i innych ce lów 
technicznych. 

=-==--=-- _. ~- Cenniki na żądanie bezpłatnie. 
Firma podejmuje s ię opracowan ia proj ek tów i kosztorysów oraz 

wykonania urządze ll , ogrzewa(l centraln ych , wentylacji, kana lizacj i, wo
dociągów, kuchni parowych, pralni mechanicznych i t. p, 

Najwyższa nagroda na wystawie hygienicznej \\' 1887 r. w War
szawie, Medal srebrny na wystaw ie w Niżn. Nowg. 1896 r. Dyplom 
honorowy na wystawie przyrodniczo-lekarskiej w Krakowie. 

Filja w Tyflisi e ul. Petersburska 7. 
Reprezentacja w Petersburgu, luży ni e r K. Staniszewski , ul Jamska .~~ 2 . . _----------_.-------------------~ Tow. Akcyjne SIEMENS i HALSKE 

Zakłady SI EMENS-SCHUCKERT 
Własne fabryki: Petersburg', Berlin , Charlottenonrg, Wiedeń i Londyn. 

Oświetlenie elektryczne. Elektryczna transmisja sil y. Koleje ele
ktryczne. Instalacje elektrochemiczn e. in stalacj e elektromedyczn e. Insta 
lacje tel egraficzne i telefoniczne. Elektryczna blokada i sygnalizacja na ko 
lejach . Centralizacja zwrotnic. Sygnalizacja przeciw pożarowa . Wodom iary . 

Reprezentanci na Kalisz i Ziemię Kaliską 
Hordliczka i Stamirawaki W ŁODZI, Pi() trkowska Nr. 150. 

Posiadają wielki s kład a rtykułów elekt rotechnicznych . 
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JAItMAItKI W GUB. KALISKIEJ. 

POW. KALISKI. Kalisz. jarmarków 7: 
dwa tygodnie przed Wielkanocą, trzydniowy 
na konie i inwentarz; dwa tygodnie po św. 
Michale, trzydniowy na konie, inwentarz 
i chmiel; we wtorki: po Ocz. N. M. P., przed 
św. Markiem, po św. Idzim, po św. jadwi
dze, po św. Marcinie. 

Błaszki. jarmarków 6: we wtorki: po 
Ocz. N. M. P., po Przewodniej Niedzieli, po 
św. Antonim, po św. Rochu na wełnę, przed 
św. Michałem, po św. Katarzynie. 

Chocz. jarmarków 4: we wtorki: przed 
św. Filipem i jakóbem, po św. Bartłomieju, 
po św. jadwidze, po św. Marcinie. 

fiodziesze. Jarmarków 12, w czwartki 
po 1/ 14 każdego miesiąca. 

lwanowice. Jarmarków 7: we wtorki: 
po Trzech Królach, po św. Kazimierzu, po 
św. Trójcy, po św. jakóbie, po Przemienie
niu Pańskiem, po Narodz. P. M., po św. 
Katarzynie. 

Koźminek. jarmarków 6: w środy: po 
św. Agnieszce, po św. Grzegorzu, po św . 
Piotrze i Pawle, przed św. Wawrzyńcem, po 
Narodz. N. M. P., przed Wszyst. Św. 

Opatówek. jarmarków 6: w czwartki: 
po św. Dorocie, po św. Piotrze i Pawe, 
po Narodz. N. M. P., po św. Łukaszu, po 
Wszyst. Św., po Niepokalanem Poczęciu 
N. M. P. 

Staw. jarmarków 6: we wtorki: /JO 
śW. Macieju, po św. Stanisławie, po św. ,a
kóbie, przed św. Idzim, po św. jadwidze, 
po Wszyst. Św. 

Stawiszyn. jarmarków 6: w poniedział
ki: po Trzech Królach, po niedzieli Środo
postnej, po Wniebowstąpjeniu Pańskiem, po 
Nawiedzeniu N. M. P., po św. BartłomieJu, 
po Niepak. Pocz. N. M. P. 

POW. TU~ECKI. Turek. jarmarkó 6: we 
wtorki: po Trzech Królach, po niedzieli 
Kwietniej, po Bożem Ciele, po Niebowzię
ciu N. M. P., po ŚW Łukaszu, po Niepoka
lanem Pocz. N. M. P. 

Dobra. Jarmarków 6: w poniedziałki: 
po św . Walentym, po Niedzieli Przewodniej, 
po św. Mateuszu, po WszysL Św., przed 
św. Tomaszem. 

Uniejów. jarmarków 6: wc wtorki: po 
św. Macieju, po Niedzieli Przewodniej, po 
Zielonych Świątkach, przed św. Wawrzyń
cem, po św. Michale, po św. Andrzeju. 

Warta. Jarmarków 6: w czwartki: po 
Nawróc. św. Pawła, przed Wielkanocą, w 
środ ę przed św. Stanisławem, w czwartki. 
po Nawiedzeniu N. M. P., po św. Franci
szk u Seraf., po św. Łucji. 

Jeziersko, gm. Ostrów Warcki, pow. 

Turecki, jarmarki we wtorki po pierwszem 
każdego miesiąca . 

I'OW. ŁĘCZVCKI. Łęczyca. jarmarków 6: 
we wtorki: po św. Franciszku a Paulo, po 
św. Aleksandrze Bisk. (czyli po 4/V1), po 
św. Aleksym (czyli po 17 lipca), po św. Ja
dwidze, po św. Katarzynie , po Niepokal. 
Poczęciu N. M. P. 

firabów. jarmarków 6: we czwartki: 
po Trzech Królach, po Niedzieli Środopost
nej, po św. Piotlze i Pawle, po św. Micha
le, po Wszyst. Sw., po Niepokal. Poczęciu 
N. M. P. 

Ozorków. jarmarków 6: II' ś rody : po 
Oczyszcz. N. M. P., przed Wielkanocą, przed 
św. janem Chrzcicielem, przed Wniebowzię
ciem N. M. P., po św. Michale, po św. An
drzeju z Awelinu. 

I'arzęczew. jarmarków 6: w poniedział
ki: po Trzech Królach, po Zwiastowaniu N. 
M. P., przed św. janem Chrzcicielem, po 
Przemienieniu Pańskiem, po św. Michale, 
po Wszyst. Św. 

I'iątek . jarmarków 6: w poniedziałki: 
po św. Agnieszce, po św. Kazimierzu, po 
Niedzieli Kwietniej, po św. Trójcy, po św. 
Koźmie i Damianie, po św. Andrzeju Apost: 

I'oddembice. jarmarków 6: we wtorki' 
po Trzech Królach, fJo św. józefie, po św' 
Stanisławie, po św. Marji Magdalenie, po 
św. Tekli, po św. Marcinie. 

I'OW. KOLSKI. Koło. Jarmarków 6: wC 
wtorki: po Oczyszczeniu N. M. P., po Nie
dzieli Środopostnej, po św. Stanisławie, po 
Podwyższeniu św. Krzyża, przed św. Szy
monem i judą, po św. Katarzynie. 

Babiak. jarmarków 6: we wtorki: po 
Trzech Królach, po św . janie Bożym, po 
ś"y. Zofji, po św. Małg~)rzac i e, po Narodze
niu N. M. P., po św. leodorze. 

Brdów. Jarmarków 6: w poniedziałki: 
po św . Pawle Pustelniku, po św. Kazimie
rzu; we wtorki po św. Stanisławie, w po
niedziałki: po Nawiedzeniu N. M. P., po 
św. Michale, po św. Marcinie. 

Brudzew. Jarmarków 6: wc wtorki: po 
św. Konstancji , przed Wielkanocą, po śW· 
Stanisławie, po Przemienieniu Pańskicm, po 
w. Franciszku Borg., przed Bożem Naro
śdzenie m 

. Dąbie. jarmarków 6: we wtorki: po, 
św. Grzegorzu, po św . Stanisławie Biskupie. 
po św. jakóbie, po św. jadwidze, po śW. 
Marcinie po w. Łucji. 

firzegorzew. Jarmarków 6: w środ y: po 
św. Agnieszce, po św, józefi e, po św. Woj
ciechu, po św. Małarzacie , po św . jadwi
dze, przed ś\\'. Barbarą. 



Izbica. Jar111arków 6: w środy: po 
Trzech Kró lach, po św. Kazimierzu, po św. 
Stanisławi e, po Na\\'iedz. N. M. P., po św. 
Franciszku Borg., przed św. Mikołajem . 

Kłodawa. Jarmarków 6: we wtorki: po 
Trzech Królach, po Niedziel i Środopostnej, 
po św. Wojciechu, po św . Jakóbi e, przed 
św. Id zim, po św. Klemensie. 

Sompolno. Jarmarków 6: w środy: po 
Oczyszcz. N . M . P., po Niedzieli Kwietniej, 
po Zielonych Świątkach, przed św. Janem, 
po Podwyższeniu św. Krzyża , przed Bożem 
Narodzeniem. 

POW. SIEItADZKI. Sieradz. jarmarków 6: 
We wtorki: po Trzech Królach, po św. jó
zefie, po św. Stanisławie , po św. Annie, po 
Wszyst. Św., po Niepokal. Poczęciu N. M . P. 

Burzenin . Jarmarków 6: w środy: po 
Trzech Królach, po św . Macieju , po Nie
dzieli Kwietniej, po św. Marji Magdal enie, 
po św. Bartłomieju, po św. Łukaszu. 

Szadek. Jarmarków 6: we wtorki: po 
św. Walentym, po Niedzieli Kwietniej, po 
Zielonych Świątkach, po św. Jakóbie, przed 
św. Szymon em i Judą, przed św . . Toma
Szem Aposl. 

Zduńska-Wola. jarmarków 6: we wtor
ki: po Niedzieli Środopostnej, po św. Woj
ciechu, po św . Tekli, po św. j anie Kapi
stranie. po św. Klemensie, przed św. Wik 
torją· 

Złoczew . jarmarków 6: we wtorki: po 
św. Zofjl, po św. Antonim; \\. czwartki: po 
Trzech Królach, po N . M. P. Szkaplerznej, 
po Wniebowzięci~1 N. M . P., po Wszyst. ŚW. 

POW. WlELUNSKI. Wieluń. Jarmarków 6: 
We wtorki : po św. Agnieszce, po Niedzieli 
Białej," po Zielonych Świątkach, po Nawie
Pzeniu N. M. P., po św. Michale, przed św. 
Barbarą · 

Bolesławiec. jarmarków 6; w ponie
działki : po N. M. P. Gromnicznej, po Wiel
kanoc y, po św . Trójcy, po św. Małgorzacie, 
Po św. Mateuszu, po św. Łucji. 

IIziałoszyn . jarmarków 8: w czwartki: 
po Trzech Królach, przed św. Tomaszem 
Ąpostołem . 

Lututow. jarmarków 6: we wtorki: 
P~zed św. Franciszkiem Salezym, po św. 
jozefie, po św . Urbanie, po św. Annie, po 
św. Mateuszu, po Niepokal. Pocz. N. M. P. 

Praszka. j armarków 6: w poniedzia
łek po św. Grzegorzu; we wtorek po św. 
Stanisławie; w poniedziałki: po św. Jakóbie, 
Po Narodzeniu N. M . P., po św. Katarzynie, 
przed św. Tomaszem Apost. 

ł Wieruszew. ,Jarmarków 6: w poniedzi~
~k po św. Agacie; we wtorek po św. WOJ
~echu; w poniedziałki: po św. Piotrze i 

aWl e, po św. Bartłomieju, przed św. Szy
nlOnem i Jud ą, przed Bożem Narodzeniem. 
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POW. KONIŃSKI. Konin. jarmarków 6, 
w czwart ki: przed Niedzielą Mięsopustną, 
przed Niedzielą Palmową, przed Wniebo
wstąp i eniem Pańskiem, po św. Bartłomieju , 
po św. Łukasz u Apost., przed 3 -c ią Niedzie
lą Ad\\'entu. 

(lolina. Jarmarków 6, w poniedziałki: 
po Niedzieli Zapustnej, przed Wielkanocą, 
przed Zielonemi Świątkami , przed św. Wa
wrzyńcem , przed św. Marcinem, przed Bo
żem Narodze niem 

~ychwał. Jarmarkó\\' 6, we wtorki: po 
Niedzieli Starozapustnej, przed Wielkanocą, 
po św. Trójcy, po św . Bartłomieju, po 
Wszyst. Święt., przed Bożem Narodzeniem. 

Ślesin . Jarmarków 6, w czwartki: po 
św . \~ąlentYI!l , po ~iedzieli Kwietniej , przed 
św. Filipem I Jakobem, po św. Jakóbie 
Apostole, po św. Aniołach Stróżach, po 
Nlepokal. Poczęciu N. M . P. 

Tuliszków. Jarmarków 6, w środy: 
p'rzed Oczyszcz. N. M. P., przed Niedzielą 
Srodopostną , przed św . Stanisławem, przed 
św. Mateuszem, przed Wszyst. Św., przed 
Niepokal. Poczęciem N. M . P. 

Władysławów . jarmarków 6, w środy: 
przed ŚW. j ózefem, przed św. Piotrem i 
Pawłem , przed Ś\\'. Bartłomiejem , przed 
Wszyst. Św ., przed św . Barbarą . 

POW. SŁUPECKI. Słupca . jarmarków 6, 
w poniedziałki : po Trzech Królach, po Nie
dzieli Środopostnej , przed Zielonemi Świąt
kami, po Wniebowięciu N. M . P., po św. 
Mateuszu, po św. Katarzynie. 

Kazimierz. jarmarków 6: w poniedzia
łek, po Trzech Królach; we wtorki: po św. 
józefie, po św . Wojciechu; w poniedziałki: 
przed św. j anem Chrzcicielem, po Wniebo
wzięciu N. M. P., po św. Marcinie. 

Kleczew . jarmarków 6, \\'e wtorki : po 
Trzech Królach, po Niedzieli Kwietniej , po 
św. Piotrze i Pawle, przed Ś \\'. Idzim, po 
Ś\\·. Łukaszu, po św. Andrzeju Aposl. 

Pyzdry. Jarmarków 6, \\' cz\\'artki: po 
Trzech Królach, po św. Teofilu (czyli po 
dniu 5/111); \\. środę po św. Stanisławie; w 
czwartki : po Nawiedzeniu N . M . P., po św. 
Michale, po Wszyst. Świętych . 

SkulsiL Jarmarków 3, w poniedziałki: 
po Oczyszczeniu N. M. P., przed św. Ja
nem Chrzcicielem, po Wszyst . Świętych. 

Wilczyn. Jarmarków 6: w poniedzia
ł e k przed Niedzielą Zapustną, w środy: 
przed WielkanOCj' przed Zielonemi Świąt
kami, przed św. akóbem; w poniedziałek 
przed św. Michałem, \\' środę przed Bożem 
Narodzeniem. 

Zagórów. Jarmarków 6, w drugie śro
dy: po 13/1, 13/111, 13;V, 13jVII , 13/1X, 13/XI. 
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JARMARKI W aUB. WARSZAWSKIEJ. 
Warszawa. W maju: w drugi poni edz. po św. 

Filipi e i jakóbi e, \V li stopadze II' ponied z. po 
Wszystkich Świ ętyc h, każdy trwa 3 tygod
ni e; pic rwszy tydzieil II'stGpn y, drugi wła
śc iw y ta rgowy, a trzeci tydzie!'1 wypłat s i ę 
zow ie. Prócz tego jClrmilrk na wcłnG od 
d. 15 czerwca ci a 18 czerwcc!. j arll1 ark 
chmi eln y od 2.1 wrześn ia 10 dni trwający . 

Skierniewice. .l an i1arków 6: w cZlya,'
tek po Trzec h I{ró lach i po N iedzieli Sro-

dopostnej; IV ś ro d ę przed św . Filipem i ja
kóbe m; w czwartek po św. j akó bie Apost., 
po św. Franci sz ku Serafickim, po św. Elż
biecie. 

Łowicz. Jarmarków 6: w poniedziałek 
po Niedzieli Starozap ustnej; we wtorek po 
Niedzieli Kwietniej, na św . j ana Chrzciciela 
3 dniowy; w poniedziałek po Wniebowzię
ciu N. M. P. , na św . Mateusza 8 dniowy; 
w poniedziałek po św . Andrzej u. 

JARMARKI W GUB. PIOTRKOWSKIEJ. 
I'iotrków. jarmarkól\i (J: wc wtorek po 

Ś I\'. S tani sław i e; w poni edziidek przed św. 
j anem Chrzci cielem, po św . .Iakó hie Apost., 
po św. Marcinie. 

bidi. jarn1ilrków 6, wc wtorki przed 

Oczyszczcniem N. M. P. , przed Niedzielą 
i < wictnią, przed św. Antoni m, przed św. Hi
politem, przed św. Szymonem i judą , przed 
św. Tomaszem. 

JARMARKI NA POGRANICZU. 
Objaśnien ia skróceil: itr k ram)', kkonie, ż źrebce, b bydło, pł. -płótno , I . ' len, IV 

wełna , b-op-"' bydlo OpaSOII'C, chm chmie l, zb z boże, św świnic , ow owce, g - garnki . 

Katowice. II stycznia, H marca, 10 111 <1 -
ja, 8 l11 aja, 5 lipca, 13 wrześ nia, IS li stopada. 

Kluczuorek. 6 lut ego kr-IJ, 3 kwiet. b, 
12 czerwc a b, 17 lipca b, II wrześ . kr-IJ, 
27 li stopada kr-h. 

Wrocław. 26-go marca (4) garJlki, 
26 marca skóra, 8 czerwca (2) weł. , 2S czerw
ca skóra, 27 sierpnia skóra, 10 wrz eś nia 
(4) g., 19 li stopada skóra, I I grud nia len. 
Główn y targ na bydło do rzez i w ś rodę, na 
drób, koz y, ciel ęt a w poniedziałe k każdego 
tygodnia . Kaźd ego pi erwszcgo piątku l\' 
miesiącu targ na konie i bydło robocze. 
Gdy na pi erwszy pi ąte l, l11ic s i ąca przypada 
święto, targ odbywa siG tydzi e'-1 późn i ej, IV 

piątek. 
.Jarocin. 10 stycz nia kr-b-k, 9 maja, 

8 sierpnia kr-b-k, 7 listopada kr-b-I\. 
Kępn o. S-go stycznia hydło, 9 lu -

tego b, I marca kr-b-k, .10 marca b, 27 kwie!. 
b, 3 maja kr-b-k , 18 maja b, 22 czerw. b, 
27 li pca b, 9 sierJmia kr-b-k, .11 sierpnia b, 
14 wrześ n ia b, 26 paźdz . b 23 li stopada b, 
6 grudni a kr-b -k, 21 grudni<l b. 

Ostrowo. 25 st"cz ., 22 marca b, I ma
ja kr-b , 17 maja b, 24 lipca kr-b. 

Pleszew. 8 lutego kr-b , I marca b, 
10 maja b, 16 sierpnia h, 25 października b, 
4 gru dn ia kr-b. 

Poznań . 9 marca bydło, 12 czerw. 
(2) W., 15 czerwca b-k , 6 lipc<l b, 7 wrześ . 

b, 7 grudni a b, 14 grudnia (11) jarmark 
gw iazdkowy. Targi na było na r zeź: 3, 5, 
i:l, 10, II , (2, IS, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 
stycznia, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21,23,26, 
2i:l, lutego, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21 , 23, 
26, 28, .10 marca, 2, 4, 6, 9, 11 , 18, 20, 23, 
25, 27, 30 kwietnia , 2, 4, 7, 9, II , 14, 16, 18, 
21, 23, 2.1, 28, .30 maj a, I , 6, 8, 11, 13, 15, 
18, 20, 22, 25, 27, 29 czerwca, 2, 4, 6, 9, 11, 
13, 16, 18, 20, 23, 25, 27,30 lipca, I , 3,6, 8, 
10, 13, I S, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 sierpnia, 
3, S, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 
wrześ ni a , I , 3, S, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 
24, 26, 29, 31 paźdz i e rnika, 2,5, 7, 9, 12, 14, 
16, 19, 23, 26, 28, 30 listopada, 3, 5, 7, 10, 
12, 14, 17, 19, 21, 24, 28, 31 grudn ia. 

Bydgoszcz. 3 kwietnia (5) kr, (2) k, 3 
lipca (S) kr, (2) k, 16 paźdz. (S) kr, (2) k, 
27 listop. (5) kr, (2) k . Co środę i sobotę 
larg na bydło w miejskim sz lachtuzie; w ra
zie św iGta dzieli przedtem. 

Września . 3 kwietnia, 26 czerw.,9 paź
dzier., .11 grud . kr-b. 

Zerków. 13 marca h-b, 3 lipca b, 25 
września kr-b, 27 li stopada b. 

Gniezno. 7-go lutego (2), kr-b-k, 
14 marca b, 25 kwi et. (8) kr-b-k, 11 lipca b, 
22 sierp. (2) kr-b-k, 26 wrześ. b, 14 li stop· 
(2) kr-b-k, 19 grud . b. 

Inowrocław. 4 kwiet., 4 lipca, 3 paźdz.! 
12 grudnia kr-b-k. 
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Kartka z Legendy 1794 roku. 
POWIEŚĆ EPOPEICZNA 

Stefana ~ Opał6wka. 

Roski, cudny byl ran ek ... Z po-za czarn ej góry 
Ptonąl ogniem ożywczym, a blaskiem purpury 
Powlekał: igly świerków, skał zrębów i szczytów 
W zlotowzorą, przedziwną koronkę granitów 
Wielkiej gotyckiej świątyni. 

Zamrok nocy cienia 
W jej wnętrzu to się \\1 szafir, to w fijol et zmienia ... 
Z świegotem ptasich dziobków i z porykiem bydła 
Wznoszą się mgry różowe , jak wonn e kadzidla , 
I wnet na świat zieleni, na trawy i drzewa 
Spada rosy tęczowej rzęsista ulewa ... 
Kropelkami stoIlc ptynnych w kielichy si ę chowa, 
A w każdej lśni kropelce - wielka stoIlca g/owa .. . 

Zieloną w zbożu mi edzą, samym środki em łanu , 
Co falował klosami pieś(l poranną Panu , 
Wtórując skowronkowi na wysokiem niebie, 
Jechalo dwóch Polaków konno obok siebie. 
PodobieIlstwo krwi w twarzy lat powaga dzieli .. . 
Pierwszy- starzec wspaniały w srebrnych włosów bieli; 
Zoran e wiekiem czoto, krew mu blizn natęża ... 
Drugiemu się zaś puścil już wąs bujny męża. 
Oboje równi wzrostem i potęgą ręki , 
Co tnie na śmierć od razu, bez bólu i męki. 

- "Jak daleko na północ widać świata kOlice, 
Jedna Polska wolnością świeci, jak to stOlice, 
Budząc zawiść i trwogę ciemięzkich sąsiadów ... 
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To też była, jest, będzie - zbrodniczych napadów 
Pokusą, co spać nie da i drażniącym strachem ... " 
l:ak począł mówić żywo z swoim wnukiem Stachem 
Ow dziadek, niegdyś króla młodziutki chorąży, 
l bez przerwy do wniosków z końcem mowy dąży ... 
"Przetoż kto kocha Polskę mocno a statecznie, 
Nie tylko służyć wiernie, lecz powinien wiecznie ... 
Nie tylko być gotowym w północ na armaty, 
Lecz powinien swą śmiercią nie przyczyniać straty. 
Aby szereg, gdy zginie, nie miał po nim luki, 
By ją zająć spieszyły synowie i wnuki .. . 
Aby za krwi kropelkę, przelaną w obronie, 
Dziesięć szabel we wroga zatonęło łonie!! 
Nim zatem pożar wojny znowu kraj ogarnie, 
Czas się żenić, mój Stachu, byś nie zginął marnie ... 

Jest tu o miedzę dziewczę, jak w maju wiosenka! 
Liczko z rumieńcem róży, gdy z obsłonek pęka, 
Qczy, jak kwiaty bobru, w wielkich białkach czarne, 
Zywe, lśniące, strzeliste, łask pełne, ofiarne ... 
W kościele, gdy na ołtarz wzrok wzniesie do góry, 
Smieje się Matka Boska, jakby do Swej córy, 
Gdy zaś głowę pochyli i dłońmi osłoni, 
Widać, jak gwiazdki lecą do czyścowej toni ... 
Boże odpuść! ach! wtedy serce mi się kruszy, 
ł ja, do żywej świętej wzdycham z całej duszy, 
Zwłaszcza, że anioł nad nią rozpościera skrzydła, 
A ja w twarz jej się patrzę przez wonne kadzidła, 
Bo dotąd ją widuję jedynie w kościele, 
I to tylko raz jeden, na summie w niedzielę, 
Albowiem pani matka męża swego straty 
Wciąż jeszcze opłakuje, czarne nosi szaty, 
Zywot spędza przy grobie, klęcząc na kamieniu, 
A córka przy niej więdnie, jak lilijka w cieniu ... " 

Z KRAKOWIAKÓW 
Stefana z Opatówka. 

S ł o w i c z e k. 
Słowiczek, szaraczek w krzaku u źróddka, 
Wytrysk dźwięcznych pereł \vyrzuca z garełka ... 
Dziobek wciąż otwiera, piosnką pierś przewierca 
I, kwiląc, wyciąga słodką boleść z serca .. . 
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Gdy mam ci się zwierzyć - plers mi cisną kloce, 
l jak kolo młYJlskie coś język bełkoce ... 
- Z tysiąców jedyna! nie słuchaj mej wargi, 
Ale nadstaw uszka na słowicze skargi. .. 
Cichą mą boleścią - pieśJl jego doniosła! 
Bo go serce moje obralo za posla. 

Ił ó ż a. 
Róża jest wśród kwiatów, jako śliczna pani ... 
Barwą , wonią nęci, a kolcami rani ... 
"Nie przystępuj!"-grozi, a chwyta haczykiem, 
l. nie da go wyrwać, chyba z krwi ponikiem ... 
Zyć z jej kolcem w sercu nie sposób! nie można! 
Radbyś się więc skręcil, niby żywiec z rożna ... 
Lecz wszystko to za nic, nawet w bólach pacierz' 
Rany ludzkiej róży goi ziemia macierz .. . 
Tylko ona gasi ten ogieI'l w swe m łonie , 
Co od róży kolca wiecznie w sercu płonie ... 

W r O n a. 
z ZACHODNICH KRES6w. 

Z tamtej strony stawu skubie gąsię wrona .. : 
Co żywiec zapiśnie, to zakracze ona, 
Co dziób krwią zabroczy, to oc iera w trawie, 
Potem z plam s i ę myje i kąpie się w stawie ... 

Hej! wrono ty straszna! co na własną szkodę 
Skubiesz na żer żywcem polskie serca młode ... 
Plam tej krwi szlachetnej, co ci z dzioha ścieka, 
Nie wymyje z piersi żadna świata rzeka! 
A kąsek, drgający, nie pokrzepić brzucha ... 
Od serc bohaterskich pękniesz, jak ropucha!! 

Twardoski. 
Wszystko - fraszka, fracha! kosztur, czy buława! 
Panna, czy rozwódka! klejnoty, czy sława' 
Wszystko - fraszka, fracha! mała , albo wielka! 
Rzecz jedna poważna: u boku szabelka! 
Rzecz jedna skuteczna: jej pisma nauka! 
Rzecz jedna zbawienna: krzyżowa jej sztuka! 
A chociam ja djabeł, przecz nie ladajaki! 
Więc wierzę jedynie: w cięte krzyża znaki!! 
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Szkoła rzemiosł w Oświęcimiu. 

Dzisiaj cicha i dość brudna mieścina galicyjska, ongi można stolica 
książąt oświęcimskich, przechodziła różne koleje dziejowe i to przykre. Czego 
nie dokonały zakusy band husyckich XV wieku, co ostało się przemocy 
Arjanów XVI wieku, co przetrwało najazdy Szwedów w połowie XVII wiek-u, 
to zniszczył ząb czasu przy braku należnej opieki. Nie mówiąc o zamku 
książęcym, który uległ zagładzie, nawet i wspaniała świątynia gotycka z po
czątku XIV wieku, dzieło ks. Władysława, stanęła w gruzach, bez dachu, 
z zaledwie sterczącemi ścianami. Smutny ten stan trwał dość długo, bo od 
1816 roku aż do 1894, kiedy św. pamięci ks. prałat Andrzej Knycz odkupi~ 
resztki świątyni z rąk akatolickich. W cztery lata POtelll sprowadzono 
00. Salezjanów do Oświęcimia i illl oddano ruiny w posiadanie. Odtąd 
z dniem każdym dzieło odnowienia świątyni postępuje naprzód, tak że teraz 
już kościół, zewnętrznie skollczony, przyozdabia się wewnętrznie. 

Salezjanie, wierni tradycjom i regule swego zakonodawcy, ks. Bosko, 
nie zadawalniają się pracą okolo świątyni pallskiej i w niej tylko, ale po
wołują do życia uczelnię, której zadaniem nietylko podawać kaganiec oświa
ty biednym i bezdomnym młodzielicom, ale i dać im fachowe dokładne 
wykształcenie i to na biednej ziemi naszej. 

Synowie wielkiego wychowawcy chrześcijallskiego, Salezjanie, mają 
swoją kolebkę i główny teren pracy we Włoszech. Zbliżenie ich z naszym 
krajem nastąpiło dopiero od 1887 r., kiedy to sukienkę tego zgromadzenia 
przywdział ks. August Czartoryski, a za jego przykładem -i kilku polaków 
zapisało się w poczet cichych pracowników salezjaIiskich. To dało okazję 
utworzenia domów . tegoż zgromadzenia u nas. Pierwszą ich siedzibą jest 
Miejsce Piastowe, gdzie istnieje dotąd zakł'ad na wzór salezjallskich szkół 
prowadzony, ale obecnie zostający pod kierownictwem kapłana świeckiego, 
ks. Bronisława Markiewicza. Prawdziwie salezjallskim jest zakład w Oświę
cimiu i drugi w Daszawie, założony w r. 190-+. Przy wspaniałej świątyni 
oświęcimskiej, w kształcie zabudowaIl klasztornych, wzniesiono nowy budy
nek, który obecnie daje naukę, pracę i mieszkanie oko~o 250 mlodziellcom 
wraz z ich przewodnikami. 

Zakład urządzony wzorowo, posiada warunki hygieniczne, oświetle
nie elektryczne, a przytem praktyczność niezwykłą w rozkładzie. Parter zaj
muje sala muzyczna, sala rekreacyjna, biuro zakladu, refektarz, kuchnia i 
mieszkanie dyrektora. Pierwsze piętro sale wykładowe, zaopatrzone dość 
dostatnio w pomoce naukowe, sala dla przygotowywania lekcji przez ucz
niów, bibljoteka, warsztaty stolarskie i kilka mieszkaIl Salezjanów, będących 
nauczycielami szkoły, która obecnie ma 4 klasy gimnazjalne i cztery kursy 
rzemieślnicze. Drugie piętro jest internatem, gdzie umieszczono sypialnie, 
przeznaczone dla mlodzieży i ich wychowawców. Jest tu infirmerja, apteka 
i mieszkania dla majstrów, prowadzących pracę warsztatową. Zakłady szewcki, 
kra\viecki i ślusarski mieszcz<! siG w oficynach. W rzemiośle stosujel tli 
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wszystkie zdobycze techniczne, a doprowadzono je do tego stopnia, iz za
robki w warsztatach w zupełności wystarczają na utrzymanie takowych. 
Przy zakładzie założono ogród i przybory gimnastyczne. Kierownikami za
kładu i nauczycielami są stowarzyszeni salezjanie, duchowni i świeccy 
w liczbie 26. Tu trzeba zauważyć, że stowarzyszeni sami spełniają i posłu
gi domowe łącznie z wychowałlcami. Zakład stale się rozwija, gdyż staty
styka wykazuje, że w 1901, który jest pierwszym rokiem istnienia tej uczel
ni, było 30, w 1902 r. - - 105, w 1903 - 189, w 1904 - 216, w 1905- 249 
osób. Oprócz tego 00. Salezjanie w niedziele i święta licznie gromadzą 
u siebie miejską dziatwę , dając jej elementarną naukę, skromny posiłek i 
godziwą rozrywkę . 70 wychowaóców żadnego wpisu nie płaci , reszta skła
da od 3 do 20 koron miesięcznie na naukę i utrzymanie. Naturalnie że 
zakład bez pomocy i ofiar społeczeristwa istnieć by nie mógł, ale, że rzecz 
sama za siebie mówi, to też ze wszystkich stron kraju uświadomieni chętnie 
spieszą z datkami i dają możność rozszerzania zbożnego dzieła. 

Podobnej instytucji nam trzeba i na jej urzeczywistnienie warto zło
żyć nasz grosz wdowi, a samą uczelnię otoczyć opieką społeczeństwa całe
go. Przygotowania się czynią, a i dochód z kalendarza naszego na ten cel 
przeznaczamy. Spieszmy tylko co rychlej dokonać dzieła. 

Ks. TiVlodz:imie'Yz Jasi1/'ski. 
Kalisz. 

Kaliskie Kółka Włościańskie. 

Z chwilą, gdy zostało nam pozwolone zrzeszanie się w celach spo
łecznych, powstała niezliczona ilo$ć rozmaitych wzniosłych mniej lub więcej 
praktycznych projektów i myśli . Zaden jednak projekt ani myśl nie zostały 
tak prędko w formę konkretną przyobleczone, jak myśl prezesa H. Chrza
nowskiego zawiązania Kółek włościałlskich. 

Niema jeszcze roku, jak pierwsze 3 kółka zostały zaprojektowane, 
a dziś nietylko w Kaliskiem, miejscu inicjatywy, lecz w całym kraju powsta
ją, jak grzyby po deszczu, Kółka włościałlskie, wzorowane na pierwot~ej 
naszej ustawie. Niema dnia, bym zapytałl o szczególy zakładania i funkCJO
nowania Kółek włościańskich nie odbierał-i te zapytania raz po raz nawet 
z nad Dźwiny i Dniepru przychodzą . I nie dziw, gdyż jest to praca tak 
wdzięczna, pożyteczna i przyjemna, jak żad na na polu spolecznem. Dziwię 
się tylko, że tu w naszej najbliższej okolicy, gdzie każdy z blizka może się 
przyjrzeć dodatnim stronom działalności Kółek, niema ich jeszcze co druga wieś. 

Piszę więc te parę słów, by zachęcić jeszcze więcej ogół do zakła
dania Kółek , a szczególnie by dowieść, że trudności \V zakładaniu i prowa
dzeniu Kółek nie są wcale tak wielkie, jak ogółowi się zdaje . 

Po przedstawieniu celów Kółka i zachęceniu z ambony przez miej
scowego księdza proboszcza, zwołuje się włościan dobrze myślących czy to 
na plebanjl:, czy do szkoly, CZ~' gminy i tam przedstawia się praktyczność 
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zadania Kółek. Następują zapisy. Wybory Zarządu; z 7 członków zarządu 
upatruje się kogoś chętnego i odpowiednio uzdolnionego na sekretarza (ten 
urząd jest najważniejszy i naj pracowitszy w Kółku). Wybiera się jakieś 
lokum na zebrania, postanawia kupno pieczątki, książki kassowej, książki 
do protokułów, kwitarjusza, kupno bibljoteki (na początek p. Sikor?kiej, 
Warszawa, Warecka, za 17 rb.), zaprenumerowania kilku pism, jak "S\vią
tecznej", "Gospodarza", "Poradnika", "Posiewu" i t. p. Przy gospodarce 
można upoważnić jaką kobietę do sprzedawania herbaty po jakie 3 - 4 gr. 
szklankę. Tam jest bibljoteka, są pisma, tak że kto przyjdzie zawczasu do 
kościoła, może sobie posiedzieć, poczytać, pogawędzić 

Dla zachęcenia włościan, którzy muszą w Kó.tku korzyść widzieć , 
zapisują się najpotrzebniejsze narzędzia, jak np. drille, brony osborne, mło
carnie, grabie konne i t. p., które to narzędzia Dzial' Handl. Towarz. Roln. 
chętnie daje na rozpłaty. Wynajmowaniem tych narzę dzi, małemi zarobka
mi na komisowo dla członków sprowadzonych produktach, składkami człon
ków stałych i honorowych, narzędzia te się spłacają powoli. O ile są fun
dusze, kupuje się niektóre narzędzia i rozlosowuje między członków. W Kół
kach członkowie sprowadzają sobie komisowo nasiona, słoninę, wędliny 
i mąkę na święta, węgiel, naftę, śledzie i t. p., dostają na kredyt sztuczne 
nawozy po zniżonych cenach . Największa korzyść na nasionach, gdyż mają 
i o jakie 30% taniej i lepsze, jak od miasteczkowych detalistów. Nabywanie 
zbóż do siewu. Naturalnie, że przy tych operacjach inicjatorzy i członkowie 
Kółek, właściciele większej posiadłości coś ze siebie zrobić na początek 
muszą, póki Kółka nie dojdą do jakiegoś kapitaliku obrotowego, - czy to 
kredytem swoim, czy wyłożeniem pieniędzy, czy też małą ofiarą ze swego 
śpichlerza. Na tem ostatniem wiele nikt nie straci, gdy weźmie pod uwagę , 
że sprzedaje choć trochę taniej na miejscu produkt, który musiałby odsta
wiać często daleko do miasta. Trzeba biedniejszym wyznaczać czasami zbo
ża do siewu z małą dopłatą; trzeba pomódz Kółku w nabyciu reproduktora 
i t. p. rozmaite dogodności, które właścicieli większych nic nie kosztują, a 
dla członków Kółka są wielkiem dobrodziejstwem. 

Jednem z zadań Kółek powinno być zakładanie wz. pomocy od 
ognia i gradu, póki nie doprowadzi się członków Kółka do asekurowania 
krescencji i dobytku. To ostatnie też znakomicie gospodarzom ułatwia na
leżenie do Kółka, gdyż Tow. asekuracyjne upraszczają i ułatwiają członkom 
Kółek ubezpieczanie się. 

To kwest ja materjalna. Strona zaś umysl'Owa i moralna działalno
ści Kółek również jest 1atwiejszą, jak się napozór zdaje. Trzeba, by Kółko 
co miesiąc zbierało się w celu obmówienia spraw bieżących, wysluchania 
sprawozdania kasowego, odczytu lub wykładu jakiego i celem pogawędzenia 
o rolniczych kwestjach. 

Kwest ja odczytu nie jest tak trudną, jak się wydaje. W każdej pa
rafji prawie są właściciele ziemscy, rządcowie, dzierżawcy-specjaliści rolni. 
Ci mogą mieć zawśze jakiś ciekawy odczyt (czyli wykład - czytanego wło
ścianie niechętnie słuchają-wolą żywe slowo). Jeżeli zaś \v parafji niema 
przypuszczam specjalisty-rolnika, to każdy nie rolnik, zaprenumerowawszy 
sobie "Poradnika", lub lwowski "Przewodnik Kólek Rolniczych " , sprowa
dziwszy sobie broszur z odczytami z Poznania, może mieć znakomite wy
kłady. Z czasem zaś ośmielają się sami gospodarze i miewają doskonałe 
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odczyty i wykłady, z któremi chętnie chodzą i na zebrania sąsiednich Kó
, łek, o ile są zaproszeni. 

Z tych kilku słów widzicie li, co trudności upatrują , że te trudności 
, nie są tak wielkie. Jakie spostrzeżenia z działa ln ości Kółek? Niecałoroc z 

ne doświadczenie nie może być bardzo jeszcze gruntowne. To tylko zkon
statować można, że do Kółek należą tylko gospodarze i koloniści. Mało
rolni i bezrolnej nietylko należeć nie chcą, lecz nawet nie chcą korzystać 

: z tańszych zakupów Kółek. Może być najlepszy stosunek z dworem, zau
fanie, ochronka, szkółka-nic nie pomoże. Unikają Kółka , jak ognia. Ko
rzyści jakie z Kółek? Za krótki czas, by módz to cyframi wykazać. Podam 
tylko cyfry z działalności Kółek w księstwie Poznańskiem - mianowicie 
Ostrowskim powiecie. Na 637 członków na zebrania powiatowe zjechalo 
się 296. Z tych 296 było 200 zabezpieczonych od ognia, 1 SO od gradu, 
26 miało drenowane pola, 30 separatory własne, 39 drille, 21 rasowe stad
niki, 200 prowadziło rachunkowość : I to wszystko, jak sam i uczestnicy ze
brania twierdzili, zawdzięczają Kółkom. Czy nie są to cyfry , które każdego 
do zakładania Kółek zapalić powinny? Szczególniej dziś , gdy zakladan ie 
Kółek jest tak ułatwione, gdyż, jak wiadomo chyba wszystkim, że zostało 
założone przez H. Chrzanowskiego, P. Karśnickiego, B. Lissowskiego i nimi 
podpisanego centralne Towarzystwo dla zakładania Kółek w.lościarlskich dla 
całej gubernji bez odnoszenia się do władzy o zatwierdzenie. Potrzeba tylko 
zawiadomić niżej podpisanego, na ręce i na nazwisko którego władze gu 
bernjalne wydały pozwolenie zawiązywania Kół'ek, że tam CI tam zawiązuje 
się Kółko z takim a takim składem zarządu, w tem a tem miejscu stal'em ze
brań. Władze zaś miejscowe policyjne zawiadomić o stałym terminie zebra!'L 

Na zakoJlczenie podam listę założonych i zaldadających się Kółek 
w gubernji kaliskiej. 

Powiat kaliski: Jastrzębniki, Piątek , Kamiell, Raj sko, Koźll1inek, Ty
kadłów, Zborów, Wolell, Wola - Droszewska, Saczyn (założy! włościanin 
Piechota), Opatówek, Stawiszyn (miejscowy pastor dla swych paraf jan 
ewangelików). 

Powiat kolski: Blizna, Białków, janiszew, Wieś Górna, Wieś Nagór
na, Bierzwienna, Osiek, Dobrowa. 

Pow. koniJlski: Tuliszków, Grzymiszew, Kawnicc, Batyli , Gosł'3\-vice, 
Rychwał. 

Pow. łęczycki: Piątek (sami mieszczanie założyli) . Daiików, Rogoźno 
Kółko gieczyIlskie (tam jest znacznie więcej, lecz nie mogłem wydostać 
adresów). 

Pow. sieradzki: Wróblew, Tubędzin, Szadek, Bogumiłów, Dębołękcl. 
Pow. słupecki: Daszków, Przewóz, Młodojew , Koszu ty, 
Pow. turecki: Kospa, Turek, Zakrzew, Zbylczyce, NiemysI ów, 
Pow. wieluJlski: Skomlin, Siemkowice, Naramnice, Osyaków, Lutu

tów, Rudlice, Mokrsko i Wielgie W. Kokczyńskiego , który \V najbliższej oko
licy założył 5 Kółek. 

To są nie wszystkie Kółka jeszcze, gdyż 1) jest kilkanaście takich, któ
re są założone dawniej, przez władze gubernjalne, a o których nie wiem; 
2) część oddana do władzy gubernjalnej przed uzyskaniem naszego pozwo
lenia na centralne Towarzystwo, zatem jeszcze nam niewiadome, 3) takie, 
które się zawiązują i jeszcze nam nic przysł a ł y zawiadomi en ia, 
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W każdym razie przYJąc można, że prócz 50 ujawnionych nam, jest 
jeszcze ze 30. Zatem, jak na 10 miesięcy, to poważna liczba! 

Pokazuje się, że ziarno było dobre, rzucone na rolę bogatą i świet
nie doprawioną. Wątpić więc nie można, że plony wyda piękne i obfite! 

Pietrzyków, 14 października 1906 roku. TV. lIVyga-no1Vski . 

iJlirysłus przed friłałem. 
(Pod wrażeniem obrazu Murkaczego). 

Sta nął, otoczon wrzaskiem rozwścieczonej zgrai 
l wyznawców Zakonu twarzami grożn emi. 
On Bogiem - lecz Swe Bóstwo dobrowolnie tai 
On Królem - lecz Królestwo jego nie z tej ziemi . 

l wobec tej wściekłości motłochu plugawej, 
l wobec łej poważnej rabinów dysputy, 
l wobec wachającej sędz iego postawy 
Stanął taki spokojny, jak z głazu wykuty. 

Wie naprzód, jaki wyrok rzymski sędzia wyda, 
Wie, do jakich pospólstwo zbrodni rozszaleje 
On z twarzy poganina i każdego żyda 
,::,Iedzi przyszłych pokoleń najsmutniejsze dzieje. 

Widzi Siebie powtórnie przez tłumy zelżonym 
Zwierzęcych namiętności milcząca ofiara, 
Słyszy, jak ludy zabrzmią okrzyków miljonem: 
"jeśli Go uniewinnisz,·-Tyś wrogiem Cezara. 

Widzi te walki w mrokach przyszłości drzemiące, 
Gdzie własna korzyść szalę ludzkich sądów waży: 
"Lepiej wydać na męki niewinnych tysiące, 
Niż siebie na niełaskę narażać mocarzy!" 

Widzi to, i c h oć spokój pokrywa twarz bladą, 
Do serca Mu napływa łez najkrwawszych strumieli 
Na widok czół wytartych i najemnych sumieli, 
Co korząc się przed siłą, prawdy są zagładą . 

On mógłby, wystąpiwszy w Bóstwa Majestacie, 
Przy odgtosie piorunów, blaskiem słolle odziany, 
Do ziemi przygiąć dumne swych sędz iów postacie 
I w drzących niewolników zamieni ć tyrany!. .. 

Lecz musi się wypełnić Odkupienia dzieło! 
A ta krwawa tragedja ledwo s i ę zaczyna 
jeszcze spraw i edliwośc i nie przyszła godzina, 
I bezprawie sINobodnie sztandar rozwinęło ... 

Do czasu . Wkrótce wszechmoc tej prawicy Bożej, 
Co żywych w groby wtrąca, a umarłych wskrzesza, 
Wygłosi anatemę wyznawcom Mojżesza, 
A służalców Cezara do Swych stóp ukorzy. 

Frllilja Wodzirlska . 
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ANNA NAFR5TKOWA, 
s y L W E TK A. 

. Jak wielkim czynnikiem w życiu m oże być dobra wola i w~'tr\Vałość 
Jednostki, stwierdza najlepiej życie zma rłej przed 30 laty w Pradze czeskiej, 
Anny Naprstkowej . Imię jej u nas jest bardzo mało znan e, a jednak warto 
s i ę zastanowić nad sylwetką tej niezwykłej kobiety. 

Nie była ona artystką ani uczoną, nie głosiła z trybuny wielkich 
ideowych h aseł, kochała tylko ziemię czeską i lud czeski i przez tę mił'ość 
stała się głośną i kochaną w całych Czechach . Epoka jej dziec illstwa - to 
wszechwładne panowanie niemczyzny w Czechach. Czesi nie mieli jeszcze 
Wówczas Macierzy szkolnej, która dzisiaj całą siecią swoich świetlanych pro
mieni obejmuje szkołnictwo czeskie. Naukę, nawet w elementamych szk6ł 
~ach, zdobywano wówczas z trudem. Mała Anusia, córKa ubogiej wdowy, 
smiało stawia czoło zaporom. Dzi esięcio l et ni e dziecko, widząc , że ubóstwo 
ta nieodstępna towarzyszka jej dziecillstwa, idzie za nią wszędzie, zamyka 
Ilawet przed nią wrota elementarnej szkółki, robi ukł ad z nauczycielem i 
w zamian za bezpłatną naukę, obowiązuje s i ę zamiatać szkołę i pos tu giwać 
rodzinie nauczyciela. Obowiązki swoje, jak piszą jej bjografowie, spełni a 
tak dobrze i tak dobrze się przy tem uczy, że nie omijają .iej pochwały. 
Mała pracownica znajduje nawet czas na wyręcza ni e matki w dogląd a niu 
1l1łodszego rodzellstwa. Al e te pierwsze wraże nia , wyniesione z niemiecki ej 
szkółki, w której za odrobinę światla mała dziecina spełniała rozliczne obo
wiązki stużącej nauczycieła, wpoiły s i ę tak głęboko w duszę dziecka, że po 
wiełu latach, gdy maleIlka Anusia wyrosła na rozumną kobietę , gdy z ubo
giej stała się znaną i bogatą, mieniem swojem dzieliła s ię z dziatwą szkoln ą. 

I Przedewszystkiem dzieci ni ezam ożnych rodziców, synowie i córki klasy ro 
botniczej i rzemieślniczej, znajdowały w jej domu pomoc, o piekę i przy jem -

I Ilości . Opłacała za nie wpisy szkolne, wyposażała, gdy szły w św i at dalej 
Po naukę, łub wreszcie urządzała im zabawy, majówki i spacery . Anna 
Naprstkowa majątek zdobyła nie przez jakie nadzwycza jne wypadk i i zbiegi 
~zczęścia, lecz pracą i oszczędnością . Po skOllczeniu elementarnej szk6łki, 

I Jako prosta służąca pracowała w domu krewnych swoich zamożnych mły
I Ilarzów i, oszczędzając każdy zapracowany grosz, złożyła sobie niewielki 

zapas, tak, że wychodząc za mąż za Józefa Nowaka, ke lnera z restauracji 
Pod "złotym Aniołem", mężowi swemu wni os ł a w posagu 70 rellskich go
tówki, dwa sznurki czeskich granatów i obrazek ś\\'ięt ~' . To były podwaliny 
Przyszłego bogactwa, o których łubiła wspominać "Pani Mama ", miano, 
Pod jakiem znano powszechnie w Pradze Ann ę Naprstkową· Nowakowie 
założył i małą restaurację , następnie browar, a na każd em stano\\ isku Anna 
Pracowała szczerze i równie szczerze dzie liła siG z drugimi . A ki edy \\' ki lka 
lat po śmierci pierwszego męża, wyszła powtórn ie za Antoniego Naprstka, 
Ilabyty przez obojga małżonków dom na placu Betleemskim , " li Halanku" 
~wany, stał się wkrótce ogniskiem, z którego na całą Pragę biły prom ienie 
SWiatła i miłości . Cała Praga, całe Czechy zna ly tę cichą , s kromną postać 
Ąllny Naprstkowej, która każdy dziell rozpoczynała o szóstej rano modlitwą 
'IV kościele, a przepędzała l,l:o na pracy i spe łni a n iu wzorowo obowiązków 
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pani domu, czeszki i obywatelki kraju. Dom . Naprstków nie nęcit zbytkiem 
i przepychem, do ostatniej chwili życia jego zacnej właścicielki, nosi~ on 
piętno drobno mieszcza(iskiego domu. Zamiast błyskotliwych ozdób, pię
trzy~-y się książki i wydawnictwa narodowe, a jak głęboko rozwinięte było 
w Annie Naprstkowej ukochanie dobra ojczystego, najlepiej mówi fakt, iż 
mając syna, a więc spadkobiercę, jeszcze za życia swego 150,000 guldenów 
ofiarowała na za·loże nie "Czeskiego Muzeum przemysłowego ". Anna Naprst
kowa kochata lud roboczy, kocha~a przemysł czeski , bogatą już będąc, nie 
wstydziła się stać caty dzień przy pracy, sprzedawać i nalewać kupującym 
piwo, i dlatego też uczyniła świetny zapis, aby widzieć zebrane pod jednym 
dachem, wszystkie utwory rąk, kochanych przez nią robotników i przemy
słowców czeskich. Anna Naprstkowa, tym hojnym darem nie lękala się 
Zllbożyć syna, bo syn takiej kobiety, znany w Pradze "pan Wojciech", dziś 
już nieżyj ący, poszedł śladem matki. Gdy burza polityczna wygnała go swe
go czasu z ojczystej ziemi, chociaż w tece nosił stopieli doktora prawa, 
spdniając życze ni e ukochanej matki, w Ameryce pracował' jako prosty ro
botnik. Powróciwszy do kraju i osiadtszy w znanej kamienicy "u Halanku", 
znów nie wstydził się zwyczajnej piwowara pracy, a jednocześnie wspólnie 
z żoną, panią Józefą, gromadził pod dach swego domu skarby przemysłu 
i wiedzy czeskiej. A wszystko to schodziło się do wspólnego mianownika, 
nie przez czcze zamiłowanie kolekcjonizmu, lecz przez ukochanie ziemi oj
czystej i dobre zrozumienie obowiązków społ'ecznych. Zapoczątkowane 
przez Annę Naprstkową Muzeum czeskie, mieści dziś w sobie bogate i nie
zwyk~e zbiory, książnica również bogata, przez syna Anny, Wojciecha, zało
żo na , obejmuje bardzo \vielki dzia·l' prac, specjalnie kwestji kobiecej poświę
conych. Za życia "pani Mamy" i jej syna, dom " u Halanku" był środowi
skiem, w którym gromadziło się duchowe życie Pragi. Szlachetność i pod
niosłość Anny Naprstkowej, jednała jej serca wielkich i małych, dziś czesi 
i czeszki ze czcią wspominają pamięć kobiety, która żyła i pracowała dla 
dobra swej ojczystej ziemi. 

Melanja Parczewska. 
Kalisz, 22 paźcl z i e rllika 1906 roku , 

Spółka włościańska w Gadowie. 
Solidarność i jedność jest olbrzymiej siłą tak w dorobku społecznym! 

jako i materjalnym , siłą, której mu dotąd brakowało, a o którą wszelkieml 
środkami sta rać się nal eży . Łączność i pomoc wzajemna '-- to prawdziwa 
potęga w stosunkach ludzkich, to dobrze zrozumiany interes gospodarczy. 
Odczuła to ludność nietylko w mieście, ale też na wsi, łącząc się chętnie 
w stowarzyszenia i spólki, o ile znalazła zachętę i inicjatywę w inteligencji. 

Spól'ki wlościaliskie mają donioślejsze znaczenie niż zrzeszenia miej~ 
skie, gdyż włościanin może być w swej spółce nietylko kupującym czyli 
spożywcą, ale zarazem wytwórcą, gdyż nietylko kupuje, ale też sprzedaje 
spókc swoje proclukta. liancllcm tym zamiennym zyskuje włościanin po
dw()jnic na czasie, cenie i wartości towarów, samopomoc zbiorowa ma 110-
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wiem tę wielką korzyść, że usuwa pośredników \\' dostawie artyku~ów co
dziennego użytku, że dostarcza towar w lepszyhl gatunku, ni efa ł szowany i 
tańszy niż ten , jaki bywa dostarczany przez drobnych przekupniów. Prócz 
tego zysk, który szedł na rzecz dostawcy, teraz staje się \V~asnością spótki. 

Ważnem także dla włościan jest zrzeszen ie ze względów zawodo
Wych. Wieśniacy zrozumieli, że dawne eksploatacyjne gospodarstwa matorol
ne upaść muszą, o ile nie uwzględnią nowoczesnych wymagaI'l gospodar
czych. To pociąga jednak za sobą liczn e koszta, którym tylko spó łka zadość 
uczynić może, kupując wspólnie zboża na zasiew, nasiona, warzyw)', nawo
zy sztuczne, maszyny do wspólnego użytk u i t. d. Zresztą spółka prędzej 
dostanie kredyt, niż poj edyńczy cz,~owiek, tatwiej wyjedna ceny ni ższe , kupu
jąc w większej ilości, nabywa gatunki lepsze, bo kupuje z pierwszej ręki. 

Spółki włościallskie są już tak rozpowszechnione zagranicą, tak 
umiały zainteresować cały ogół, iż liczą dziesiątki tysięcy członków. Na 
Wsiach powstają spó~kowe mleczarni e, piekarnie, rzeźnie, spó łki oszczęd n o
ściowe, sklepy, syndykaty chowu bydła, hodowli drobiu, stowarzyszenie ma
Szyn. Dbają też o kulturalne cele, zakładając czytelnie, bibljoteki, szko ł y i 
Ochrony, przytułki, a nawet wzaj emną pomoc prawną. 

W Galicji i Ks. Poznaóskiem stowarzyszenia włościallskie n oszą na
~wę Kótek rolniczych. Należą do nich nietylko włościanie. ale także księża 
I obywatele, którzy zwykle organizują stowarzyszenia - w imiu tej zacnej 
myśli, że zadaniem stowarzyszeó jest podniesienie dobrobytu, oświaty i mo
ralności ludu. Obecnie w Galicji jes t około 1000 kółek włościallskich, liczą
cych w przybliżeniu 40,000 członków. Każd e Kółko ma nieodiączny własny 
sklepik, w którym wieśniak potrzeby swe zaspokaja, i gdzie zwykle sch odzą 
się wieczorami i w św i ę ta na narady gospodarskie i czytanie gazet. W kil
kunastu gminach urządzono już nawet orkiestry chóralne i przedstawienia 
teatrałn e . Można śmia·ło powiedzi eć, że gł ówną i s iln ą dźwignią gospodar
~twa i uobyczajenia włościan są i stniejące tam kółka. 

Stowarzyszenia rolnicze w Ks. Poznallskiem, istniejące od 30 lat, 
postawiły sobie za ceł wyłącznie podniesienie gospodarstwa rolnego. Urzą
dzają odczyty i pogadanki li tyłka gospodarskie, dopomagają czlonkom do 
skupu wszelkich potrzebnych przedmiotów do gospodarstwa po cenach 
znacznie niższych niż targowe. Kółka te jednak nie zakładają wcale skle
pików z artykulami żywności. Stowarzyszel'l jest oko ł o 300, a liczba człon
ków przechodzi 10,000. Przewodniczy im wspólny patronat, do którego 
Odwołują się we wszystkich ważniejszych sprawach. Patronat posiada swój 
organ : "Poradnik kótek rolniczych ". Przez dwadzieścia kilka lat patronem 
był p. Jackowski, gl'ówny organizator tych kół'ek. Coraz \\'ięce .i wykształ
Conych włościan i doskonale prowadzonych drobnych gospodarstw, a także 
umi e j ętna rachunkowość - oto rezultaty pracy kółek włościa ll sk ich . 

I u nas w czasach ostatnich ruch współdzielczy objął szersze masy, 
dzięki gorłiwej dziatalnośai niektórych proboszczów i obywatel i ziem kich. 
Dobry przykład i widoczne zyski, jakie spółka przynosi, zachęca sąs i ednie 
Wioski do zakladania nowych stowarzyszell, ale zawsze konieczna w takim 
razie jest prawna rada i czynna pomoc inteligentniejszych jed nostek. 

Korzystając z uprzejmych objaśnień p. B. Lisowsk iego, właściciela 
~maszewa, czynnego inicjatora i założyciela świeżo zrzeszonej spó łki w ł o
sciallskiej w Gadowie, w pow. konillskim, mogę się podzielić z szanownymi 
Czytelnikami opisem działałności tej spótki i jej pomyśln ego rozwoj u. 
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W dniu 2 sie rpnia 1905 roku została zawiązana spótka handlowa 
w~ościallska we wsi Gadowie. Spólników przystąpiło 31 z kapitałem zakła
dowym 480 rubli. Udziały były lO-cio rublowe. Spólnicy zapisywali się 
na różną ilość udziałów. Zaraz na pierwszem zebraniu wybrano Zarząd, 
składający s i ę z prezesa, dwóch członków i skarbnika, a także z komisji 
re\vizyjnej. Zarząd rozpoczął zaraz swą działalność od zakupienia książek 
rachunkowych i pieczątki firmowej, wyjednał sobie od Towarzystwa rolni
czego kredyt sześciomiesięczny i znaczny rabat na rzecz spółki za nawozy 
sztuczne i narzędzia rolnicze. Korzystając z dogodnych warunków, spółka 
zakupiła zaraz ziarno do zasiewów, nawozy sztuczne i kilka narzędzi rolniczych. 

Z n a rzędzi rolniczych nabyła wialnią" Ideal" za 75 rb. i śrótownik 
z maneżem za 215 rb. , a także siewnik "Dryl". Narzędzia te pożyczano 
kolej no, ale tylko spólnikom, odpowiednio do zamówienia po umówionej 
cenie (za użyc ie wialni w jesieni 2 kop., w zimie 1 1 / ~ kop. od korca, za 
śrótowan ie l S kop. od korca zboża). Narzędzia te były w ciągłym ruchu. 

Drugim dowodem zainteresowania się spółką była znaczna ilość 
sprzedanych dostaw. Już w jesieni tegoż roku sprowadzono superfosfatu 
750 centn. , żużli Thomasa 80 centn., kanitu 38 centn . i 80 korcy zboża do 
siewu. Spółka zadawalniała się tylko procentem wyjednanym od Towarzy
stwa rolniczego i sprzedawała swym spólnikom sztuczny nawóz po cenie 
kaliskiej plus koszta sprowadzenia. Tak unormowana cena jako i dobroć 
towaru skutecznie konkurowaly z cenami różnych drobnych małomiastecz
kowych przekupniów. Nie czł'onkowie płacili 5 kop. na centn . drożej. 
W roku bi eżącym (1906) już zapotrzebowanie nawozów sztucznych jest 
znacznie większe, bo pod ożminy będzie sprzedane około 1,600 centn. su
perfosfatu i żużla , mimo, że sąsiednia wieś Grochowy (stały i najpoważniej
szy odpiorca spółki) założyła w lipcu w roku bież . własną spółkę handlową, 
tem samem odpadła jako odbiorca od Gadowa. 

Po zrobieniu bilansu w styczniu 1906 roku, po potrąceniu kosztów 
założenia spółki, o kazało się, że wygospodarowano 43 rb. 22 kop. czystego 
zysku przez czas S-cio miesięczny, nie licząc dochodów za wypożyczenie 
narzędzi rolnych, co wypada 24~6 od włożonych wkładów . To jednak nad
mienić wypada, że Zarząd w pierwszym roku nie przyjął żadnego wynagro
dzenia, pracując zupdnie bezinteresownie. 

Po ukollczonym obrachunku członkowie jednogłośnie zrzekli się 
dywidendy, przeznaczając takową na założenie sklepu udziałowego, co też 
udało się Zarządowi dokonać przy pomocy pieniężnej, uzyskanej od osoby 
prywatnej i dopożyczenia 300 rb . na 7%. Rozporządzając 500 rb. gotówką, 
Zarząd otworzył sklep we wsi Gadowie 14 lutego 1906 roku. Pat€~ nt skle
powy zostal' wykupiony na imię M. Przybyłowicza, jednego ze spólników, 
któremu powierzono prowadzenie sklepu. Za zajęcie się sprzedażą oraz za 
wynajęcie domu przeznaczono mu 250 rb. rocznie. Sto kilkadziesiąt rubli 
kosztowało same urządzenie sklepu, pozostała sumka była tak niewielka, że 
nie można było na razie zakupić wszystkich potrzebnych towarów, ograni
czono się tylko do ' najniezbędniejszych. Powoli dopiero dopełniano braki. 

Obecnie sklep posiada wszystkie artykuły spożywcze, jako to: her
batę, kawę, cukier, sól, śledzie, ryż, mąkę, korzenie, chleb i t. p.; trochę 
żelaza i ga lanterji żelaznej, lampki, cylindry, smary, oliwę, a nawet koszule, 
krawaty, paraso le, kapelusze, papierosy, baty, biczyska, materjały piśmienne, 
jednem stowem wszystko, co gospodarz na wsi potrzebować może . Prócz 
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tego, w czasie sezonów wiosennych sprzedaje się tu różne nasiona, jak 
marchew, buraki pastewne, koński ząb, saradelę i t. d., a także nasionka 
pospolitszych kwiatów ogrodowych. Najlepszy dowód, że wszystko to by
wa chętnie nabywane, iż literalnie nic się nigdy na wstępny sezon nie zo
staje, i że stosunkowo w sklepie obrót jest bardzo duży, gdyż od 14 lutego 
do l października 1906 r. dosięgnął poważnej su my 2,735 rb., nie licząc 
sztucznych nawozów i zboża . 

Zainteresowanie sklepem było ogromne, ale i uczynność spólników 
godna naśladowania, ofiarowali się bowiem jeździć pokolei swemi furman
kami po towary i pieczywo bez żadnego wynagrodzenia, co dotąd w po
rządku i bez szemrania spełniają. 

Dla udogodnienia spólnikom, towar w sklepie sprzedaje się nietylko 
za gotówkę, ale także wzamian za produkta wiejskie, jak masto, ser, jaja, 
które przyjmuje się po cenie targowej. Przy spieniężeniu tych produktów 
najczęściej nie zarabia się nic, albo bardzo mało , nawet był czas, że się 
traciło wskutek wyśrubowania cen przez konkurenta , właściciela drugiego 
sklepu w Gadowie, który umyślnie płacił drożej, aby ludzi przeciągnąć do 
swego sklepu . Sp6tka wyszła jednak z tej walki konkurencyjnej obronną 
ręką i obecnie konkurent chciałby zlikwidować interes i odstąpić spółce swój 
dom i sklep cały za bardzo małe wynagrodzenie Jest to jeden dowód 
więcej, jaką siłą jest korporacja w pracy społecznej . 

Ujemną stroną spółki jest prowadzenie książek rachunkowych. Kon
trola książkowa, choć niezmiernie uproszczona, i tak pozostawia wiele do 
życzenia. Konta dłużllików prowadzone są przez sklepowego; a dzienny 
targ, zwany "z szufladki", odbierany jest codziennie przez skarbnika, który 
Oddaje pieniądze za pokwitowaniem jednemu z członków Zarządu. Pieniądze 
te ma prawo podnieść tylko prezes Zarządu, który akceptuje zapotrzebowa
nia sklepowego, przyjmuje od niego rachunki i towary, przywiezione z miasta. 

Ponieważ nie było dotąd zrobionego bilansu z obrotu sklepowego, 
trudno określić zysk od włożonych pieniędzy. Sądząc po obrocie i zapo
trzebowaniu, będzie dość znaczny. Ważniejsze jednak jest to, że ludzie do
stają dobry i tani towar, miarę i wagę rzetelną, że nafta staniała o l kop., 
a chleb o 1/2 kop. na funcie, zapałki aż o 21/ 2 kop . na paczce. W takim 
stosunku mniej więcej obniżyło się wszystko w cenie, i ' choć to wydaje się 
tninimalnemi groszowemi oszczędnościami, ale "ziarnko do ziarnka-będzie 
tniarka". Oceniają to włościanie i nieraz z okolicznych wiosek idą po za
kupy do spółki, choć mają sklepiki u siebie. 

Ważniejsza jeszcze od materjalnej jest tu korzyść moralna i kultu
ralna. Bo spółkę i sklep ludzie przyzwyczaili się uważać za swą resursę, 
gdzie odbywają się wszelkie narady. Tu zbierają s i ę na wspólne czytanie 
gazet, zaprenumerowanych przez siebie, jako to: " Goniec", "Poradnik gosp. ", 
"Zorza" i "Gazeta Kaliska". Starzy analfabeci, których poprzed nio zgoła 
nic nie interesowało, bardzo regularnie przychodzą wieczorami i słuchają 
czytających. Po przeczytaniu następuje dysputa i tlómaczenie spraw bieżą
cych tym, którzy czego nie zrozumieli. Na jednym z takich wieczorów 
Uchwalono otworzyć własnym kosztem szkółkę wiejską i w tym celu wy
słano odpowiednie podanie do Zarządu Macierzy Szkolnej \\1 Koninie . 

Z tego krótkiego sprawozdania o spótce Gadowskiej mamy najlep
Szy dowód, jak korzystne dla wsi naszych są tego rodzaju zrzeszenia i jak 
chętnym i podatnym jest dla pracy społecznej !lasz wieśniak, pełen !liespo-
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ży tej energJI zyciowej. Ale niestety brakuje mu jeszcze odpowiedniej oświa
ty i należytego przygotowania, dlatego inicjatywa każdej spółki wyjść musi 
od inteligencji okolicznej, od proboszcza lub dziedzica. j est to ich doniosły 
obowiązek społeczno-narodowy, wytwarza bowiem pewną sympatyczną spój
ni t: mi ędzy dworem a włościanami, niweczy zadawniony antagonizm klaso
wy, bo wszakże nic tak ludzi nie jednoczy, jak współna praca i cel wspólny. 

Tylko w zgodzie i 1ączności znajdziemy nasze narodowe i społeczne 
odrodzenie, zatem z prawdziwem uznaniem zwrócić się możemy do tych 
jednostek, które ju ż w tej pracy potożyli zasługi, życząc im z serca: 

Szczęść Boże Wam, bracia, na glebie rodzinnej, Szczęść Boże!! 

F. Łączkowska. 

Miasto Wieluń. 

Na trakcie Kalisko-Częstochowskim, w odlegl'ości 9-ciu mil od Ka
lisza, leży miasto Wielull, obecnie stolica powiatu- wielullskiego, Miasto 
piękn e i zabudowane dobrze, mile i czysto się przedstawia. Znajdują tu 
pomieszczenie władze: powiatowa, sąd pokoju, urzędy : akcyzny i celny, 
szkoła 4-0 klasowa z kierunkiem realnym, wspaniaty szpital, obsługiwany przez 
siostry mitosierdzia, szkoły: 2-klasowa męzka i żeński pensjonat 6-kłasowy. 

Do osobliwości tego miasta należy woda, jakiej lepszej w powiecie 
niema, a której dostarcza źródł'o nieustannie bijące . 

Ż e do starożytn i ejszyc h grodów dawnej Rzeczypospolitej pOłskiej 
należy, dowodem tego są sterczące około miasta szczątki murów fortecz
nych, i do dziś dnia zachowana w ca1'ości wieża, Kazimierzowską zwana. 
Staruszka ta wieki przeżyla, a mimo to w objęciach swoich trzyma młody 
teraźniejszy magistrat. 

Na fundamentach dawnego zamku królewskiego stoi okazały dom, 
który i zamek przypomina i jego historję, w nim bowiem arcyksiążę Maksy
miljan, konkurent do Korony Polskiej, odpoczywał, idąc na Szlązk dła zła
mania potęg i Zamoyskiego, Tu na jednej szybie, jako tryumfator, napisał 
djam entem po lacinie: " Veni, veniamet non tardabo Maximiłjanus electus 
Rex Poloniac" , S ł owa te od niosły skutek, bo pod miastem Byczyną, o 3 
mile od Wielunia, zwycięzki e dotąd jego wojska przez Zamoyskiego jana 
pobite, a on sam do ni ewo łi wzięty, zł'otymi łallcuchami okuty, przywiezio
nym napowrót został do zamku wieluńskiego. Miasto Byczyna do dziś 
dnia czc ią otacza miejsce, w którem spoczywają ciała poległych rycerzy, 
a w środku krzyż, 'godl'o zbawienia. 

Z tej ważnej bitwy w sąsiednim kościele w Łubnicach są ślady 
i pamiątki tej walki germanizmu ze Stowiallszczyzną, która nigdy nie ustaje, 
owszem po te dnie dla nas mocIl O się wzmożyła. 

Starożytnośc i Wielunia i to dowodzi, że tu dotychczas istnieje reszta 
pałacu arcybiskupa gn i eź ni e llskiego jarosława Bogoryi Skotnickiego, a która 
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w roku 1844 na dom proboszczowski przellllenlona, stanowi mieszkanie 
proboszcza wielull sk iego. 

Miasto Wielllll nie jest wielkiem ani ludnem, bo zaledwie 7,000 
mieszkallców liczy - ale ilość znaczna, to jest pi ęć kościołów, nadaje mu 
charakter czysto katolickiego miasta. Oprócz kościołów katolickich, jest 
jeszcze dawniejszy pp. Bernardynek (dziś ewangelików), jedna cerkiew, wy
budowana w 1900 roku i synagoga żydowska . 

Kościót parafjalny, czyli farny, w Wieluniu murowany o 3-ch na
wach z sk lepieniallli w stylu rolllańsk im mieszanym, fundowany, jak podają 
kroniki, w X III wieku. Pierwotnie była tu kaplica książąt szląskich , przy
j eżdżających na łowy do olbrzymich borów. Następnie fundo\\'ano tu ko
l egjatę w r. 1420, która przez Mikołaja Trąbę , arcybiskupa gnieźni ellskiego, 
przeniesioną z Rudy tu została i tu też w tej świątyni odbywał się Synod 
Wielkopolski, przeniesiony i dokOllczony w Kaliszu. 

Prawo parafjalne kościół posiadał i posiada na 3 wsie: Dąbrowę, 
Gaszyn i Niedzielsko, sławne urodzeniem historyka naszego Jana Dlugosza. 
Dokumenta koście ln e sptonęły w pożarze, jaki miasto nawiedzil' w 164-+ roku. 

Z osob li wości, pozostatych ze świetnych lat kolegjaty, są: ambona 
wspaniała o 3-ch kondygnacjach, chrzcielnica, fundowana przez Jawornicką 
w 1632 roku. Dwa wspan iałe pomniki w stylu ren esansowym wojewodów 
Radoszewskich herbu Boxa czyli Oksza, w kaplicy M. B. Bolesnej; 2 sta
rożytne kielichy: jeden z XI l l wieku z napisem: "Calicem comparavit M. Mar
tinus de Velun- ora. (Kielich ofiarował l. W. Marcin z Wielunia; módl się); 
drugi z XV wieku, arcydzieło sztuki kościelnej. Illogący s i ę porównać z ta
ki emiż okazami, w Wilnie znajdująccmi się lub w Częstochowie; dalej prze
pyszne apparaty czyli szaty kościelne wszelkich kolorów. Dzban miedziany 
z 171 3 roku z orłem dwuglowYIll; nakoniec tablice cynkowe z portretami 
mieszczan wielUllsk ich z XV I i XV II wieku. Dalej obraz dużych rozllliarów 
Ukrzyżowania świętego Piotra, prawdopodobnie Rembrandta, szkoly 'hol en 
derskiej. U proboszcza zaś w mieszkaniu obraz Chrystusa, zł'ożen i e do 
grobu, szkoły flalllandzkiej, wielkiej wartości. U wejśc i a zaś do świątyni, 
W kruchcie, płaskorzeźba Chrystusa z piaskowca z XII wieku . Tak więc 
kościót parafjalny wiclullsk i posiada pallliątki cenn e; oby tylko n astępcy 
z pietyzm em i czcią mogli je przechować dalszej potolllności. (Wspomnieć 
nal eży jeszcze o obrazie M. B. Nieustającej Pomocy, malowanylll w Rzymie 
na drzewie machoniowem, a poświęconym przez salllego Piusa X). 

Kolegjata wielullska zniesiona zostala przez arc~:biskupa Raczyll
~kiego w 1824 roku, a kościół na parafjalny zamieniony. Zyjący proboszcz 
Jest piątym z rzędu proboszczem tej prastarej świątyni . 

Drugi kościół August janów, fundowany w 121 S roku, wedł"ug trady
cji, Władysł"aw Plwacz, książę kaliski, polując w lesistych okolicach WieIu
nia, ujrzał" jelenia, który między rogami unosił monstrancj ę z utajonym 
Zbawicielem. Od tego czasu sta nął" w Wieluniu pierwszy w Polsce klasztor 
XX. August janów, herb jelenia mający. 

Trzeci kościół" 00. Paulinów, w którym wiekopomny Kordecki, 
obrol1ca częstochowy, święcenia kapł"allskie odbierał", jest dzisiejszy pp. Ber
nardynek, fundowany przez Jagielłę w 1396 roku. Dziś na calą Polsk ę 
\Vsł'awia się, gdyż po latach 40-tu nowicjat otworzony, nowe latoroś l e, Bogu 
Poświęcone, przy" . e i ob rócone zostają . 
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Czwarty, 00. Reformatów, fundowany w 1620 roku, przez Wierusz
Kowalskiego, sławne miał dni swoje przez szereg lat istnienia Rzeczypospo
litej. Ma pomnik Szembeka z XVII wieku. 

Piąty po-pijarski, fundowany w 1680 roku przez Niemojewskich i 
Bolkowskich w stylu odrodzenia, ma to szczęście, że doczekał nowych szkół, 
odrodzonych po pogromach 1868 roku, gdzie młodzież korzysta i dziękuje 
Bogu za polską szkołę i ojczysty język. 

Tak więc miasto niewielkie poszczycić się może pamiątkami oso
bliwemi minionej wielkiej przeszłości. Nie nawiedzane przez turystów, gdyż 
odległość od kolei dawniej Częstochowskiej, a dziś Sieradzkiej, niejednego 
żądnego wiedzy i pamiątek historycznych, odstraszało przykrą i kosztowną 
podróżą. Mamy w Bogu nadzieję, że projektowana kolej z Częstochowy 
do Sieradza na Wielu!'l, ożywi to miasto, doda mu uroku, podniesie z za
niedbania i zbliży do świata. Być może i fabryki przy obfitości wód po
wstaną, a wtedy powiemy turystom, niebacznie pomijającym starożytne 
w Rzeczypospoiitej miasto. 

"Cudze chwalicie, 
Swego nie znacie, 
Sami nie wiecie, 
Co posiadacie". 

Miłość ojczystych pamiątek, miłość przeszłości jasnej i świetlanej 
niech zapali serca do czynów w odrodzeniu szkół, przemysłu i rzemiosł ... 
Pracy więc i czynów... czynów... i czynów do odrodzenia, podniesienia i 
wskrzeszenia tego, co nam drogie i święte z przeszłości miłej ojczyzny!. .. 

X. Godoro1Vslli. 

Wi e luń , w dzieli św i ę tego Michała , patrona parafji wielLlliskiej. 

Szkoła o~rodniGza ula kobiet w Marienfeldzie. 
(Wrażenia osobiste). 

W Marienfeldzie pod Berlinem założona została niedawno szkol'a 
ogrodnicza wyższa, której kierowniczką jest kobieta, dr. Castner. Z zawodu 
nauczycielka, straciwszy głos za młodu, wyjechała do Ameryki na studja 
uniwersyteck ie i tam na medycynie, uzbierawszy mały kapitalik, postanowiła 
założyć w Niemczech pi erwszą szkołę ogrodniczą dla kobiet na wzór angiel
ski. Zadaniem szkoły tej jest kształcenie fachowe teoretyczne i praktyczne, 
by uczennice mogły następnie obejmować posady samodzielnych ogrodniczek. 

Kurs jest dwuletni, patent otrzymuje się po zdaniu egzaminu, odby
wają się też kursa specjalne na wiosnę, kursa 4-tygodniowe dla właścicielek 
ogrodów (cięcie drzew), oraz na wiosnę i jesienią w czasie ferji, dla nau
czycielek ludowych. Młode osoby od lat 16, pragnące zahartować się pra
cą fizyczną na świeżem powietrzu, co jest dzisiaj na anemję lub nerwy przez 
wielu lekarzy zalecane, mogą praktykować bez słuchania kursów i przyjmo-
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Wane są 2 razy do rok u, w kwietniu i październiku za ni ższą opłatą. Utrzy
lTIanie w zakł'adz i e kosztuje 75 mk., wpis na wykłady 25 mk., t. j. 300 mk. 
kwartalnie. 

Uczennice wykonuj ą sa me wszystk ie prace w ogrodzie pod kierun
kiem jednego gł'ó\vnego ogrodn ika, Na sześć klas podzielone, każda ma 
Swojego chef'a, drugoletnią uczen nic ę. Zatożyc i e łk a i wtaścicielka dr. Cast
ner, wykłada sama niektó re przedmioty, do wykład u innych przyjeżdżają 
profesorowie i n auczyc iełk i z Berłi na. Program kursów obej m uje: Botan ikę, 
Ch e mję, Zoo l ogję, Pom o l ogję, Deudrologję, Geometrj ę, mierzenie i niwelo 
Wanie, planowanie parków, hodowlę wina, warzywnictwo, kwiaciarstwo, wią 
za nie kwiatów, pszczełnictwo, gł'ów ni ejsze zasady prawa, buchalter,ię i kore
spondencj ę h and l ową. 

Robo ty w ogrodzie od 7-ej z rana do 12-ej , z pauzą pół godzi ny 
o l O-ej; wyklady po południu od 2-ej do 6-ej - od 6-ej do 7-ej wieczorem 
Podlewanie, przyk rywanie i t. p. Umundurowanie stanowią krótkie suk nie 
reformowane, na ramionach zapięte, bez pasków i gorsetów, buty z chołew
kami , fartuchy granatowe i dowołne kapelusze, W drugim roku kursów 
Uczennice wysyłane bywają, na, żąd a ni e okolicznych wł aścic i e li ziemsk ich , 
do wycinan ia drzew, win a, róż, urządza ni a kląbów i t. p. 
, Ogród owocowy i warzywny tworzą jedną całość; drzewa zwyczajne 
I nizkopicnne, karly i sznury są wzorowo utrzymane. W doniczkach cho
d uj ą siC; małe kw iaty, poszuk iwane w handlu do ozdoby stoł'ów. Winogro 
no kultywują pod szktem. We wspa ni ałych piwnicach z pótkami przecllO-
1Vuje s i ę owoc zimowy. Konserwy z owoców i warzyw wyrabiają się sy 
stemem Wocka, jedncm s ł owem w każdym dziale można się dużo nauczyć. 

KOllczące kurs z patentem otrzym ują z ł atwością posady ogrodni
C~ck stałych lub objazdowych , także jako nauczycielki przy szkołach, uwzgłęd
nlających co raz więcej praktyczne zajc;c ia. Panie zaś, posiad ające wtasne 
?grody, po przcj śc iu kursów, potrafią je n a l eżyc i e eksploatować, specjalizu
ląc niektórc ga ł'ęz i c ogrodnictwa dochodowego. W liczbie 70-ciu uczennic, 
Jest obecnic 5 polek i kilka innych narodowości, Język \\. obrębic zakładu 
dozwolony jest tyłko niemicck i, co nie powin no jednak odst ręczać od tak 
dObrze prowadzonej szkoty, gd yż połki, jak nas zapewniano, żadnych przy
krośc i nic doznają. Zald'ad ma charakterystyczną maksymę, wypisaną nad 
1Vejściem : "Oh nc Flciss kei n Preis" . Na każdym kroku znać cnergję i wy
trwałość p. Castner, która lImic jak dowódca, nakazać posłuszellstwo swe
mu otoczcn iu . Najwięcej ceni w swych uczennicach pilność i obowiązko
Ivość, sama bowiem tylko pracą zdobyta swe obecne stanowisko i mienie. 

Dla polck szczególniej korzystnym jest ów rygor i po rząd ck- uczmy 
go s i ę u nicmców; wobec ros n ącego zamitowania do ogrodnictwa, praca 
~ad z i cmi ą, tak długo zaniedbana przez sfery inteligentn e, oby przyn iosta 
Jakn ajprędzej k o rzyść u nas na grun cie w ł asnym . 

M. R. 

Ze wspomnień minionej przeszłości. 

Każdemu zape vnc z ludzi już obecnie starszych stoi żywo w pa-
111ięci ów tak doniosły w n astępstwach swych dla kraju naszego "rok 1863". 
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Z górą lat czterdzieści up~ynęlo od owej epoki, wielu uczestników, 
działaczy i świadków naocznych tego dziejowego dramatu ułożyło się stop
niowo do wiecznego spoczynku; powstali nowi ludzie, narosła świeża, młoda 
generacja, która tylko z opowiadań starszych i rozrzuconych historycznych 
urywków, może mieć zaledwie słabe i niejasne wyobrażenie o przyczynach, cał
kowitym rozwoju i smutnych następstwach dla kraju tego niewczesnego ruchu? 

Wypadki polityczne owej epoki, idea narodowości, popierana przez 
stojącego wówczas u szczytu potęgi i wpływu cesarza francuzów Napoleona 11 [, 
zjednoczen ie przez tegoż przy pomocy wojsk francuzkich królestwa Włoskie
go, zapoczątkowana interwencja not dyplomatycznych w sprawie polskiej, 
wreszc ie różnorodne inne przyjazne warunki natury pailstwowej i politycznej, 
wpływały wyjątkowo korzystnie na poprawę stosunków narodowościowych, 
ekonomicznych i społecznych kraju tutejszego. Margrabia Wielopolski przy
wiózł z F>etersburga daleko sięgające reformy: Rada stanu, rady powiatowe, 
udział' żywiołu miejscowego w zarządzie lokalnym i administracji kraju, do
puszczenie elementu polskiego do wszelkich posad rządowych, swoboda wy
znania i prasy, wreszcie język polski jako urzędowy w szkole, uniwersytecie 
i administracji, były nader cennym nabytkiem dla rozwoju pomyślnego na
rodowości tutejszej . To też znaczna część spoleczeństwa naszego, rachująca 
s i ę należycie z możliwością osiągnięcia stawianych życzell i nie dążąca do 
zerwania naprężonej struny, pragnęła korzystać z udzielanych ustępstw i re
form, nie zrzekając się możliwego rozszerzenia takowych, gdyby potemu 
nadarzyła się odpowiednia sposobność. 

Inaczej jednak na tę kwestję zapatrywała się part ja rewolucyjna, tak 
zwana "part ja ruchu", która, negując wszelkie udzielane z góry reformy, 
przyjmując nawet z brutalną bezwzględnością ujawniane pojednawcze kroki 
władzy państwowej, dążyła rozmyślnie do spalenia mostów po za sobą, do 
pogrzebania wszelkiego możliwego porozumienia. Podżegana przez wycho
waóców szkół wojskowych w Cunco, Genui i t. p. oraz zagraniczną emi
gracj ę-przeważnie paryzką, która, żyjąc dostatnio i bezpiecznie z wyciąga
nych z kraju zapomóg i składek, nie znając nadto zmienionych przez długi 
szereg lat miejscowycl} warunków, popychała kraj bezwiednie do coraZ 
burzliwszej awantury. Ządano Polski niezal eżn ej od morza do morza, Pol
ski przedrozbiorowej z przed 1772 roku, wypowiadano naraz walkę trzeJ11 
sąs i ednim mocarstwom, bo wszystkie trzy z kolei pobić by należało, abY 
os iągnąć postawiony z góry rezultat? "Rzucano s ię zatem, jak to mówią, 
"z motyką na słoJ1ce"; jaki był rezultat tej fantastycznej walki, minionll 
smutna przeszłość dostatecznie wykazała; naród utracił wszystko, co, postę
pując l egalną drogą, zostało mu przyznane, zwyciężeni zostali się na łasce 
i dowoln ości zwycięzców. Od owego czasu minęło już lat kilkadziesiąt. 
naród polski przeżył i przebolał wiele, stał się wdzięcznem polem różnorod
nych prób i wyniszczających eksperymentów; coraz ciaśniejszym stawał się 
dla niego zakres życia publicznego i ekonomicznego, prawo do pracy pro
dukcyjnej i osiągnięcia niezależnego stanowiska w kraju stawało się coraz 
trudniejszem, na 'dalekich krańcowych przestrzeniach obszernego państwa, 
lub też na obczyźnie musiał wielokrotnie wyszukiwać sobie możliwego bY
tu i utrzymania. . 

Pomimo jednak braku owej odrębności politycznej i państwowej, 
pomimo ciężkich długoletnich zmiennego losu kolei, naród polski nie upadł. 
rrzcciwnie, wytrwałą, zjednoczoną, organiczną pracą dochodził stopniowO 
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do coraz powazlllejszego wyróżnienia swej narodowości na polu naukowem, 
społecznem, artystycznem, ekonomicznem, gospodarskiem, przemysłowem i 
innych, przekonywając dowodnie o swej żywotności i cywilizacyjnym postę
pie. Z górą 20 miljonów jest jeszcze tego polskiego narodu, które, rozrzu
cone po wszystkich prawie krańcach świata całego, pomimo utraty bytu 
politycznego, przechowują jednak wszędzie swój harakter i odrębność naro
dową, a jak w Ameryce nawet oddzielne kolonje i prowincje stanowią. 

Gdy zatem obecnie zmiennego losu koleją otwiera nam się znowu 
niejakie pole narodowej i państwowej pracy, w chwili zapoczątkowanych i 
projektowanych reform w pańsrwie, powołując się na tyloletnie lojalne po
stępowanie, na sumienne i produkcyjne spełnianie powierzanych obowiąz
ków państwowych, wreszcie na świeżo obficie przelaną krew polską na po
lach Mandżurji i falach oceanu Spokojnego, naród polski może mi eć słusz 
ne prawo do poprawy dotychczasowego bytu i uwzględnienia jego różno
rodnych narodowościowych potrzeb. 

Droga legalnych podań, petycji, memorjałów, jak dla innych naro
dowości w państwie, tak i dla narodu polskiego pozostaje otwartą. Tylko 
na tej drodze spokojnej i wytrwałej pracy kulturalnej i narodowej może 
osiągnąć poprawę i możliwą zmianę na lepsze dotychczasowych stosunków. 
Wszelkie burzliwe manifestacje, wszelki zbrojny opór lub też rozrzucone 
próby popierania siłą swych legalnych żądań, a tem więcej praktykowane 
obecnie pod różnym pozorem mordy i grabieże, nie mające z ruchem wol
nościowym żadnej styczności, mogą tylko zaszkodzić samej sprawie i nowe 
dla kraju naszego zgotować nieszczęście . 

To też obowiązkiem jest ludzi, dobro i przyszłość kraju miłujących, 
nietylko działać w tym wytkniętym kierunku, lecz nadto starać się przeciw
działać możliwie skutecznie wszelkim krańcowym popędom i dążnościom , 
któreby przyszłość narodową naszego kraju na nowo cofnąc i stracić mogły? 

Owa zatem podniosła starożytnych rzymian dewiza, "Caveant con
sulas", powinna nam obecnie stać zawsze w żywej pamięci. 

Józef Łubiellski. 

Zakład wycbowawczy dla dziewcząt 
V\!r Sieversdorf. 

Nowy ruch pedagogiczny, jaki zapoczątkowała Anglja, zakładając 
Pierwszą szkołę dla chłopców na wsi, w Abbotsholm-znalazł naśladowców 
w Niemczech, Francji i Szwajcarji. \IV różnych miejscowościach na zacho
dzie istnieją szkoły nowego typu; wyłączna dla chłopców , koedukacyjna i 
Wyłączna dla dziewcząt, jak w Gaisenhofen nad jeziorem Rodeńskielll i 
W Siewersdorf niedaleko Berlina. Zadaniem tych szkó~ jest wychować jed
nostki szlachetne, o samodzielnym charakterze, zdrowe i silne, umiejące go-
rąco odczuwać, odważnie chcieć i trzeźwo myśleć. -
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Aby rozw inąć w dzieciach samodzielność, energjG, zamiłowan ie i po
szanowanie pracy - trzeba je zbliżyć do natury; więc szkoly takie powstają 
na wsi, wśród pól, lasów, łąk i jezior. Każdy zakład mieści się w ogrodzie, 
uprawianym przez uczniów lub uczennice; z otoczenia zbierają dzieci prak
tyczne w iadomości, uczą s i ę obserwować, czerpią zamiłowanie natury, a przez 
odpowiednie zajęcie rozwijają s iły fizyczne. 

Czytając opisy tych " Nowych szkót" (tak .ie nazywają w Anglji i 
Francji - w Niemczech dano im wlaściwszą nazwę " Land erziehungheim ")
pragnąłem zapozn ać s i ę z niemi bli żej. Sposobność nad arzyła mi się w t Y 111 
roku; będąc w Berlini e, postanowiłem zwiedzić Sieversdorf. 

Z Berlina jedzie się 11 /2 godziny ko l eją do stacj i Damsdorf-Mi.in
chenberg, zkąd kolejką wązkotorową lub powozem pól' godziny na miejsce. 
Okol ica ładna, lesista - - położeni e wzgórzyste - zakład św i eżo wybudowany 
na wzgórzu, otoczony ogrodem - u stóp roztacza s i ę jezioro. Na wstępie 
doznaje s i ę miłego wrażenia: ś liczna natura, spokój i cisza , sharmonizowane 
w doskonałą ca·lość . Przełożona, p. Bollert, uprzej mie objaśniell udzi e liła, 
pokazując zaktad. 

W jednym domu mieszczą s i ę syp ialIlia, jadalnia i kuchnia, w dru
gim- klasy i mieszkanie nauczycielek. 

Syp ialn ie ladne, ale skromne, mieszczą po 2 - 3 lóże k, uczennice 
same je uprzątają, śc i elą łóżka, rzeczy swoje czyszczą i utrzymują w porząd
ku . Uczenn ic jest 18 w wieku od lat 8 -- 17, wyglądają zdrowo i wesoło , 
ubrane swobodn ie podług miejscowych przepisów; między niemi są różne 
narodowości-j est nawet jedna polka i parę rosjanek. 

Klas właściwyc h niema, dzie l ą uczennice podług stopnia uzdoln ien ia. 
Lekcji udzie lają 3 nauczycielki miejscowe, między niemi jedna szwajcarka, 
posiadająca jGzyk angielsk i; prócz tego przyjeżdża nauczycielka muzyki z Ber' 
lina i 2 profesorów do arytmetyki i fizyki . 

Lekcji jest 4 ---- 6 po 4S min . każda , w rannych i popoludniowycl1 

godzinach , przeplatane za j ęc iami praktycznemi ,w ogrodzie, kuchni i t. d. 
Dwa razy tygod niowo, w lecie, parogodzinny spacer w dal szą oko' 

lic ę. W zimie przybywają zajęcia domowe, introligatorstwo, ta ńce . Wycho' 
wawczynie i wychowanki żyją, prac ują i bawią s i ę razem, jak mlodsze i star' 
sze towarzyszk i. Nauczycielka więc nietylko uczy, ale wychowuje, a dobryI11 
przykładem, zamilowaniem swego zawodu, zachęca uczennice do pracy I 

wypetniania obowiązków. 
W zaj ęc i ach niema przymusu , tylko zachęta. Stosunek z przełożo' 

nemi naturalny i swobod ny, atmosfera domu rodzinnego. 
Nauka śc i ś l e odpowiada warunkom pedagogicznym, nie ograilicz~ 

na suchym wyktadzie, ale przedstawia dziecku św i a t rzeczywisty za pomoC~ 
kart geograficznych, modeli, rysunków, a w ięc wyklad interesuje, pobudz8 

do myśl e nia, zm usza niejako do czynnego udziału , gdyż dziecko nauczone 
obserwować św i a t otaczający, samo wnioski wyprowadza. 

Jako punkt środkowy nauk stoi j ęzyk niemiecki; w 9-tym roku dzieW' 
częta rozpoczynają naukę języka francuzkiego, po 12-tym roku- angielskiegO· 

Muzyka, ś piew, rysunek, malownicze po·lożenie zakład u, wyrabiaj1! 
poczucie piękna . 

Obcowanie z przcł'ożo n e llli , rozl1lowy odpo", ied nio kierowalle, do' 
bran e k s ią żk i, wyra bi a j ą uczucie religijne, Illo ralnc i obyczajowe, pod n OSZą 
uczucia patrjo tycznc, zaszczepiaj,! zam i l-owan ie cl o pracy. 
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Dla rozwinięcia sil fizycznych przyczyniają się zabawy na świeżem 
powietrzu, gimnastyka, pływanie, wiosłowanie, wreszcie odpowiednie harto
wanie przez kąpiele w jeziorze i zimne oblewanie. 

Odżywianie obfite i smaczne, zastosowane do wymagań hygieny. 
Kierunek moralny i praktyczny, w stosunku do przyszłych obowiązków, stale 
zachowany dla wyrobienia samodzielnych jednostek na każdem polu pracy. 

Przy tak szerokiem traktowaniu części praktycznej, cierpieć musi stro
na naukowa. Trzeba jednak uwzględnić, że zakład w Sieversdorf nosi tylko 
nazwę "domu wychowawczego", a dziewczęta, przygotowane do życia w tej 
zdrowej atmosferze, posiadają wszelkie warunki do wyższego kształcenia. 

K. W. 

POZlT20\-VV. 
II' 

Przy jasno oświetlonym stole grono osób prowadzi to ożywioną 
rozmowę· 

... Nie, nie uwierzę nigdy - mówił siwiejący już mężczyzna-w po
żyteczność waszej pracy, te uspołeczniające pogadanki chybiają wprost celu, 
bo starych już nie zmienicie, choćbyście ich zmusili do chwilowego poslu
szeństwa, a sobi~ gotujecie cały szereg gorzkich rozczarowań. Wolałbym 
zająć się dziećmi, przynajmniej złudzenie trwa dłużej. 

_ . I dla czegoż to, proszę, nie można przekonać starszych, a dzieci 
wychować na rozumnych i dzielHych ludzi? 

- Nauczyć możecie ich dużo przy pewnej wprawie i wytrwał'ości. 
Wszak tresują się nawet i dzikie zwierzęta, chodzi mi tylko o to, czy dzięki 
waszej wymowie zdołacie przekonać pijaka, hulakę, złodzieja, sobka lub 
tchórza, żeby złożył' swe wady na ołtarzu dobra społeczeństwa i dla tegoż 
społeczellstwa począł nagle przykładne i wzorowe życie . Społeczellstwo?
zapyta was Maciek- co to jest? czy to się je, czy pije, czy może daje grunt 
lub pieniądze? 

- Otóż właśnie trzeba dowieść zysku, jaki osiąga pijak , hulaka, 
sobek i tchórz, łącząc się w stowarzyszenia ludzi uczciwych, mogących im 
wrócić miłość i szacunek, jednem stowem przekonać, że to wlaśnie daje 
pieniądze i grunt. Jeśli w wykład ten włożymy szczere zainteresowanie się 
ich dolą, jasne dowody sMw naszych, można być pewnym skutku. 

- O tak, przytakiwać będą, wzdychać nabożnie i swoje robić.
Mylisz się pan, trzeba tylko gorącem slowem i czynem przedrzeć zewnętrz
ną powłokę obojętności, bo wielu z nich zacina się tylko w oporze; spot
kawszy jednak przyjazną rękę, dźwiga szybko i chętnie. 

-- Frazesy! 
- Moi par'lstwo, oboje walczycie frazesami. Pozwólcie, że choć 

najstarsza z was wiekiem, popre całą duszą dążenia mtodych i opowiem 
fakt z łat minionych, który was może przekona. 



Byłam mtodziutką mężatką, kiedy slużył' u nas za fornala chłop 
30-k ilkoletni , n?logowy pijak, utracjusz, awanturnik, i to co się nazywa 
mauvais su jet. Zycie prowadził wprost zwierzęce, twarz miał napuchłą, spoj
rzenie ponure, odzież poszarpaną i brudną. 

Raz w nieobecności naszej zawiózł służącą z różnemi prowiantami 
na jarmark. Z powrotem, upiwszy się, rozpędził konie z góry, potłukł ko
bietę, wóz, pokaleczył konie, znacząc swą drogę resztkami owoców, potłu
czonych garnków i t. d. W kOlicu zrobił awanturę z drugim fornalem, za
kOliczoną podbitem okiem i siniakami. 

Zastałam go po wypowiedzeniu służby, siedzącego w czeladnej 
kuchni, ze wściektością w oczach, zbiedzonego. Serce mi wezbrało ogrom
nym żalem. Podeszłam szybko. - "Stuchaj, Tomek, czy ci to potrzeb ne, 
żebyś byt bity, żeby ludzie patrzeli na ciebie jak na z-te zwierzę,-czy ci kto 
da dobre stowo? czy kto dba o ciebie, - patrz, koszulę Jllasz brudną, suk
manę porwaną, twarz pijanicy, na starość Sk0l1czysz pod ptotem i nikt się 
nad tobą nie ulituje i dlaczego? Słuchaj, tak być nie może, przeżegnaj się 
i rzuć to życie, wyrzecz się wódki, towarzystwa złych ludzi - wszyscy cię 
uszanują. Bóg pobłogosławi, ten Bóg, o którym zapomniałeś, a który ci ę 
przecie kocha i czeka na ciebie. 

Dziś już nie pamiętam słów, widać jednak rozżalenie nad jego nie
dolą i gorącą chęć uratowania tej duszy, podsuwało mi przekonywające 
wyrazy, kiedy chłop, który z początku nie wstał nawet, runął mi do stóp 
z g-tośnym jękiem i p-taczem. Porwał się jednak po chwili z gniewem. 

"P ł'aczę jak dzieciak, jak głupiec, śmiać się tylko ze mnie będą, 
Ja nie chcę, żeby dziedziczka tak do mnie mówiła - wolę iść gdzie oczy 
poniosą-św iat szeroki". 

Położyłam mu rękę na głowie. "Płacz, pl'acz, żałuj i nie wstydź 
się tez, już jesteś innym czlowiekiem, kropłi wódki w usta nie weźmiesz, 
rzucisz i zapomnisz co złe by-to,- przyrzecz mi". 

A jego zmogło wzruszenie, powtarzał tylko wśród łkal1: "Do mnie 
nigdy tak nikt nie mówił". 

I co powiecie?-ożenił się, żył poczciwie i dobrze, tylko prosił, by 
~o na inny przenieść folwark. 

Widzicie więc, że nie tyle wymową, co serdeczncm zainteresowa
niem się dużo zdziałać możecie. Oby nigdy wokół was nie zadźwięczała 
załosna skarga. 

" Do mnie nigdy tak nikt nie mówił". 
- Sentymenty, nic więcej. Jakże nie miał się poprawić, kiedy za

miast wypędzenia, szanowna pani obiecała mu opiekę, czystą bielizn ę etc, 
Tylko filut chłop, wolał' być na osobnym folwarku, daleki od kontroli. 

- Dawne to czasy, nikt już nie żyje ze świadków tej sprawy dla 
poparcia s ł'ów moich. Do was więc, mtodzi, należy przykładem, zaczerp
niętym z ostatnich czasów, dowieść, że fakt, za prawdziwość którego ręczę, 
nie jest odosobnioilem zdarzeniem. 

ivI. J(. 
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WYMOWNE CYFRY. 
- _"Y_x"=--

W piękny dzieli je~i e nn y wyruszamy z Krakowa powozem w kie
runku poludniowo - zachodnim, mijamy klasztor l(amedu!ów na Bielanach, 
jaśni ejący na wierzcholku góry, odz ianej cielllnozieloną ~zatą lasu, przejeż
dżamy przez Liszki, miasteczko, zabudowane partero\\'ymi domkami o drew
nianych zrębach, pomalowanych \\' niebieskie pasy i po dwugodzinnej dro
dze zjeżdżamy z ostro spadzistej góry do Czernicho\\'a, wioski ogóln ie zna
nej z powodu znajdującej s ię tam średni ej szkol)' rolniczej. 

Zaraz na wstępie spotyka nas szanov\'lly ksiądz Jelonek i zaprasza 
do zw iedzenia spól'ki oszczędności i pożyczek , coś w rodzaju naszego To
warzystwa pożyczkowo-oszczędnościowego. Mi eśc i się ono \\" dwóch schlud
nych poko ikach , prowadzi wzorowo swoje książki rachunkowe; zarząd przy 
opuszczaniu przez nas tej skromnej instytucji dOrE~czyl nam czysto i staran
nie wydane sprawozdanie ze swej dzialalności Z,I XVI rok istnienia, za czas 
od 1 stycznia do 31 grudnia 1905 roku. 

Mając chwilę wolnego czasu, przegl<!dallly owo sprawozdanie i znaj
dujemy, co następuj e: a) radę nadzwyczajną stanowią: 1) dr. Gustaw Mali
nowski (lekarz), 2) Ignacy Guratowski (k ierownik szkoly), 3) ksiądz Edward 
Królikowski (proboszcz), 4) Pa\-vel Cicholi (organista), 5) Antoni Balwierz, 
właścicicl realności (wlościanin), 6) Jan Figula (kowal ) w Czernichowie; 
b) Zarząd składają: 1) ks. Wladyslaw Jelonek (kapelan szkoly), 2) Jan To
polski (rewizor bydla), 3) Franciszck Michno, wlaściciel realności (włościa
nin), 4) Franciszek Topolski (pisarz gminny), S) Filip Zabaglo, wlaściciel 
realności (włościanin). 

Spółka operuje w jedncj tylko parafji, mającej 7,000 dusz, a posia
da cztonków 1,161. 

Udzialy czlonków wynoszą 2,314 koron SO hal. Wkładki oszczęd
ności 302,672 kor. 74 hal.; od wkładek płacono 4 1 / ~ procent. Stan poży
czek przedstawia cyfrę: 258,995 kor. 42 hal.; spólka pobiera od pożyczek 
61 /~ proccnt. Fundusz rezerwowy stanowi 2-1-,693 kor. 5 hal. Koszta admi
nistracji wynoszą 1,598 kor. -1-2 hal. Czystego zysku otrzymano 2,663 kor. 
-1-7 hal. Obrót kasowy równal s i ę 50-1-,969 kor. 3-1- hal. 

Na rok 1906 ogólne żebranie cztonków postanowiło oznaczyć pro 
cent od wktadek na 4, a od pożyczek na 6 ~:). 

Wracając z wycieczki, dlllgO zasta n aw i a li śmy si~ nad tem, że prze
cież Czernichów od naszej granicy w prostym kierynku nie dalej, jak o dwie 
mile odległy, a jak dalelw posu nąl s i ę naprzód w porównaniu z naszemi 
wioskami i miasteczkami, najwym owniej wskazują nam powyżcj przytoczo
ne cyfry. 

Nie traćmy jednakże nadziei - u nas też nastąpi zmiana na lepsze, 
alc potrzeba, żeby do pracy spolccznej wzięli się obywatel e ziemscy i miej
scy, ks i ęża, organiści, urzędnicy , doktorzy, isprawnicy, wlościanie i rzem i eśl
nicy, jedncm stowem wszyscy bcz wyjątk u i, naturalnie bez różnicy płci , bo 
tylko w pracy wszystkich mieśc i s i ę szczęśc i e i powodzenie wszystkich. 

Genua::;)' Jauota. 
Kalisz, \V pa źdz ierniku 1906 rol\ 11. 
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1. 
Niechaj nie CZUJę ciężkiej d~oni czasu, 
Co bez litości do ziem i przygIliata; 
Niech wcześnie przyjdzie po mnie śmierć skrzyd lata 
Przy śp iew i e ptaków i przy szumie lasu. 

2. 
Obsyp mą trumnę wiosennymi kwiaty, 
Niech na mym grobie wonne f i ołk i rosną, 
Niechaj rozbrzmiewa świat wkoło mnie wiosną 
l niech się stro i w barwne kwietne szaty. 

3. 
Niech nie doczekam smutnych chwil starośc i, 
Kiedy kobieta więdn i e i okwita, 
Gdy jesiell życia, mgłą smutku spowita, 
Zwiastuje koniec szczęścia i miłości. 

4. 
Starość - to smutków bezdenna kopalnia; 
Niech śron siwizny wlosów mych nie prószy, 
N iechaj śmierć wyrw ie mnie z życiowej głuszy 
Wszak od starości jedna śmierć uwalnia. 

5. 
A gdy nadejdzie godzina konania, 
Ręką krzepnącą ujmę twoją rękę, 
.leszcze w mych oczach wyczytasz podziękę 
Za chwile błogie szczęścia i kochania. 

(J. 

Lecz gdy się zamkn ie trumny mojej wieko, 
Czy w twe m wspomnieniu będę szczęśc iem, wiosną, 
Chwilą pogody krótk'L lecz radośną, 
Czy też przebrzmiałą, obcą i daleką? .. . 

7. 
mogie wspomnienia czas prędko zac iera, 
Czas wszystko gladz i, zab ija i niszczy; 
Tęcza, co pelnią barw przecudnych błyszczy, 
Wszak w jednej chwi li gaśnie i zam iera. 

B. 
Nici Śmierć mą parnlęc na zawsze USWlęCI , 
Myśli ci często mój obraz przywiodą 
I powstan E; w twem wspol1l nieniu mIOde!, 
I powstalll; ci wieczn ie w pamięci. 

Zoji'a Nte l/l ojowska. 
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Proboszcz wi~iski. 
Szkic z natury. 

IP r Z e Z €. JB o ~ o w i c Z o w ą. 

Cieply clzie!'l letni chyli s i ~ ku zachoclowi. 
Ostatnie S 111 LIgi światet slonecznych \\'paclają po przez barwne szy

by świątyni, napelniając ją blask iem kolorów rozlicznych, drgnieniami pyt
ków, snujących się sznurami ku wysokim zgięciom łUKÓw gotyku. Sklepie
nie świątyni wznosi się wysoko. Wiązaniami strzelistych promieni zdobne, 
unosi na swych barkach wi eżycę wysmuUą, lekką, zdala już wabiącą myśl 
i oko wedrowca. 

Wzclluż bocznej nawy kośc i oł'a K\'Okiem powolnym chodzi Kaptan . 
Skollczy1' pacierze i wzrokiem trosk:iwym wodzi po gzymsach, tukach, przy
stawkach, a myśli znać snują siG żywo, uprzytomniając historj~ niemal każ
dej wmurowanej tu cegły . 

Dusza w nim \'Osł'a, gdy przcb i egając po rusztowaniach , co dnia po
stęp roboty bada!. Gmach po tężn i a ł , wznosił się zab iegami, energją pod
niecany, energje! jednostki możn ej, bo silnej, bo wi erne.i, bo Bożej pracy 
oddanej, bo ufnej w rozkwit dobrej sie jby, bo mężnej na trudy, bo ciepł'ej 
mił'ości bliźniego tchnieniem , rozgrzewającej oboj ęt ność, zasklep ienie i bezczyn. 

Gdy na wiązaniach z desek , posuwano sil; co raz wyżej, wyżej, a 
Illul arze przy pięśni i gawędce z p\'Oboszczelll pracowali żwawo, nie usta
wano w pracy nawet gdy brak funduszów g\'Oził zawieszeniem wyplat. Dziś 
pleban patrzy na ukollczony mon um ent, na ten dom Boży laki wiełki, har
monją linji i rysunku radujący oko , świadczący o usilności, ofiarach i po
czuciu piękna . Do wewnętrznego wykollczenia potrzeba jednak jeszcze 
bardzo wiełe! 

"Czy stanie mu si l' na resztę? A l eż tak, lak. mówi mu moc jakaś 
l,lparta i siłą obejmująca stroskane myśl i. To praca mozolna, lecz wdzięcZlla. 
Siadem widomym zostaje po dtugie czasy. 

"f(arnieli , mur, glina, martwy Kruszec, a chęci , uczucia, porywy ludz
kie zalllyka wyrazem na dtugie, wieczne pamiątki. 

"Ten gotyk wielki stać 1Il 0że, a ślady siejb mo ich serdecznych, moich 
starali gorących, moich próśb ustawicznych, gdzież one są? .. · 

Oparty o kazalnicę, stoi, zw iesiwszy głowę. Głęboka zmarszczka 
osiada na młodem czole. Pogod na, pełna si ł y i stanowczośc i twarz, teraz 
zasępiona i smutna, wyraża bó l i t\'Oskę. 

Oczy utkwione w szarą kamienną posadzk~ , \\ ' idzą tam całe mro
wie starganych upadków, jl;czących holeśnie s ł abych istnie!'l ludZKich, pełza
jących ślimaczo po wielkiej fali życia w bezradności, ni e moc~' , męce i jękach, 
ku balsamom pociechy, LI \V wi(:;:ach tej fali jak w więzach h~ 'dry dogorywajc!
cych, CI \V ciemnocie bezbrzeżnej szarpiących ~ wc bied Il e zlllęczone istnienia. 
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"Tak, przyznają nam moc wptywów. Mówią--ot szerokie pol e prac! 
Lecz czy rozumieją te całe otchłanie pustynne, czekające rąk i czynu, serc i 
woli?.. Czy znają tę ciemnotę i otamowania? Czy znają te odłogi nie-
uprawne i zachwaszczone? Czy znają ich ubóstwa? -

"Czuję się zgnębionym widokiem piętrzących się ran ludzkości. Bal
somów zkąd czerpać tyle? .. 

Nieufność w sity własne, bo bezbronność w walce z wrogiem, a on 
jej nie chce, choć walkę mu przeznaczono. Czy jednak wytrwa? .. Czy nie 
wybierze spełnienia ścisłej powinności w matematycznie określonych for
mułkach obowiązków człowieka, tej wygodnej miary, gdzie ocena "bez za
rzutu " zadawalnia tyle istniell?.. Czy nie lepiej iść tą małą, wąską i prostą 
w dolinach wygodną ścieżyną? 

Czemu dusza jego ogarnia takie dalekie pola? Czemu skalpelem 
sięga do subtelnych owocnych głębin? Czemu rwie go żądza czynu, czynu 
tu i tam, tu dla chwały Boga, i tam dla tej nawy świata? Czemu chciał, by 
uleczyć i poprowadzić tę massę na równe, wielkie gościllce wielkich zadań? .. 
Czemu marmurów czarnych i twardych stali szuka, kiedy gruda zalega świat, 
a gliniane wole ulepi zły podszept zarówno z zaklęciami szlachetnych podniet? 

Tu w tej świątyni on chciałby, on mógłby zdziałać tyle! tyle! Te 
dusze prostacze on by ująć pragnął, ogrzać tchnienia piersi własnej, wy
zwolić, wyrwać ciemnocie i złym korzeniom! 

- Czy ambicja pcha go tak silnie, czy pragnienie dobra? .. 
Troska rysą coraz większą osiada na bladem czole. Postać kapłana 

sto i sztywna, jakby zaskrzepła w tym przeglądzie bied ludzkich po rachunku 
sit własnych. W drzwiach wchodowych, pochylona postać kobieca badaw
czo i upornie patrzy na plebana, a niepostrzeżona, oddala się zwolna. 

- Mamusiu, a gdzie jest ksiądz brat... i kwitnącą młodością dziew
czyna podbiega do wracającej z kościoła kobiety. 

- Ksiądz się jeszcze modli. Jest dzisiaj jakiś zmęczony i smutny, 
niech Zocha nie nudzi go swemi pytaniami, gdy powróci. 

- Lecz czemuż- nie wraca? .. już wszyscy czekamy i kartofle goto
we, a dziaduś i ojczulek głodni. 

- Powiedziałam ci, modli się i jest bardzo zasępiony. 
- Ksiądz brat zasępiony! a to coś nowego! jeszcze go takim nigdy 

nie widziałam. A zawsze mówi, że służyć Bogu trzeba z weselem, bo służ
ba Boża-to szczęście, wszak mówił, że Bóg nie lubi skrzywionych twarzy 
i płaczl iwie piszczących dewotek. 

-- To też Zoch na będzie zawsze wesołym trzpiotem i zostanie na 
s tużbie Bożej, jako pogodna moja siostrzyczka i gospodyni - odzywa się 
gtos proboszcza z po za drzew. - Tak, tak, trzeba zacząć tylko poważną 
praktykę u matki, już pora, pora ... 

-- Nie prawda, ksiądz-brat wyda Zosię za mąż, tak jak Marychnę
woła przekornie podlotek i znika w głębiach małej plebanji. 

Rozmowa t~two zawiązana, toczy się wesoło wśród brzęku talerzy 
i szklanek. Matka jednak badawczo i troskliwie śledzi pobladłą twarz syna. 

Jako duch bratni dzieli jego troski, podtrzymuje lot myśli i dążeń, 
jest jego powiernikiem i przyjacielem, trzyma dtol] wrażliwą na pulsie uczuć 
swego jedynaka, intuicyjnie odgadując zakątki tej bogatej, twórczej, szla
chetnej duszy. 
. - Nic jesz, synu, dla czego? 
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-- Nie 1110~t;, matko, ale to nic. Zoch na niech także wybaczy, że 
dziś grać z nią wieczorem nie bGd ę, ale za to sama zaśpiewa dla mnie, 
czy dobrze? 

- A co mam śpiewać? 
- Co chcesz, mała, byle dobre, byle moje ulubione melodje. 
Zosia z powagą badacza patrzy w twarz brata i po chwili w dźwięcz

nym prostotą i szczerością głosie rozbrzmiewa pieśń Szumana: "Nie ronię łez". 
Niewysłowiony ból drga w każdej nucie tej pi eś ni . Zraniona dusza 

wmawia, że bólu w sobie już niema, "że przebacza, choćby serce pękło" 
i smutek tylko olbrzymieje, do punktu rozpaczy dochodząc, a ona, jakby 
za doznane krzywdy, wznieść się w gó rę chciała, a spowita ciężarami, po 
ziemi tarzać się musi. 

"Zoch na, nie to, nie to- wola pleban z pod gęstej lipy ogródka- to 
za smutne, za rozpaczliwe. 

Więc znowu płynie "Pieśll wiosenna", ciepła, przejrzysta, oddająca 
cudownie spokój nocy księżycowej. 

Z oświetlonych okien płebanji padają blaski na mały ogródek, na 
rabaty werben, astrów i malw barwnych a wyniosłych. Pod rozł'Ożyste ko
nary starej lipy, lecą tony muzyki , z głębszego, szlachetniejszego czerpane 
źródła, tony z promieni jednej znajświetniejszych genjuszów ludzkich, tony 
pieśni Szumana. 

Na zasłuchaną postać syna patrzą długo mił osn e a stroskane oczy 
matki. I ona w tej chwili szybuje myślą po środkach dusz-leczniczych, po 
balsamach i otuchodajnych drogach . 

- Synu, czy wiesz, że byli tutaj Marcinowie.. . płakali z radości. .. 
zapomniałam ci powiedzieć. Dziecko podobno będzie zdrowe. 

- Co matka mówi- Józka wyleczą? 
- Doktór robi nadziej ę, a to dzięki twojej natychmiastowej umie-

jętnej pomocy, no i odeslanie pod opiekę lekarską. Dziecko ma zlamaną 
nogę i kilka żeber, przytem potłuczone jest bardzo 

- Więc doktorzy robią nadzieję? 
- Tak, a to dzi ę ki twojej pomocy, synu. 
- Natura to odporna i silna. Dzięki Bogu! dzię ki Bogu! A wie 

matka, tak mi żal było dziecka, a no i tych sprawców, co go najechali, boć 
wyrzut sumienia mieliby na całe życ i e za swoje niepoprawne pijaństwo. 
Zaraz jutro pojadę zobaczyć malca, a myślalem , że w drodze biedak zamrze, 
no to i dobrą wiadomość miała matka dla mnie. 

Nazajutrz ksiądz proboszcz z bardzo rozjaśnioną twarzą wraca,ł' 
z miasteczka. Dusza jego skąpala się w ożywczych urokach . Drgnęla le
ciuchno ukrytą potrzebą pociechy, pobudki, a fala energji i chęci czynu już 
wraca. Mały Józek na prawdą żyć będzie. Młode jego kosteczki zrosną 
się hez śladu. 

Wróbelki szare tylko po nad ziemią, niezbyt wysoko, swoje wzloty 
małe umią roztaczać wśród gwaru i ludzi , inaczej buja wśród przestrzeni 
świata ptak, co nie darmo królem jest nazwany, co w blasku s ł o llca kąpie 
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sit; miast w wodzie, a gniazda swoje ulll ieszcza na szczytach i na ~ra nici e 
hoduje pisklęta, a kiedy pora, aby orl e ml'ode popróbowa to mocy swoich 
sk rzydef, to wszec hśw i a t tylko takie wzl o ty widzi, a wiatr ko łysze zataczane 
koł'a , szum orlich sk rzydeł w swoje wpł ata dźw i ę k i i echo sł'ab E: na doliny 
nosi, I duch czlow ieka szybuje vvysoko, i jeszcze wyżej, po nad orl e szl a
ki, nad drogi mleczne, nad eterów fa lc, a wśród tych wielkich bezbrzeżnyc h 
przestrzen i, jcszcze gdzieś dalej rwie s i ę i szamoce, i za czem ś jeszcze tę 
sk n otą s i ę poi- i k iedy orzeł' zł otem światlem sto l1ca pragnienie gasi i do
s i ęga celu, to duch czł'ow i eka chcialby z po nad sto llca innego blasku za
kosztować z nieba i in nej wiedzy c hci ał'by ź ródła zn a l eźć-ni e te, co płyn ą 
na tym globie matym, lecz co z wszec hśw i ata t rysk a j ą krynicy, a zbiornik 
mają aż w krainie Boga. Lecz póki jeszcze nie nadeszl a pora wraz z sza
rym wróblem i w trudzie i znoju, trzymać s i ę trzeba niedaleko ziemi- dla 
bratnich duchów mi eć słodyczy d użo, po i ć ich, ka nnić h armo nją z nad 
św i ata i żąd ać mato, dawać wzamian wiele i tak pomału ki e rować ich wzlo
ty, by wszystk ie razem pod nieść na wyży n y. 

Leo nty na SZYllla tiska. 

Zona winciarza. 
(M o N o L o G). 

Pa ni Helena wchodzi wo lno, z głową spu szczo n ą, wyrazem smutku 
na twarzy, staje przed pu b l icznośc i ą, tragicZIlym gestem za ł'amuje rę c e i mówi 
grobowym głosem: 

- Jestem żo n ą winciarza ! ... jakto, pa llstwo s i ~ śmi ej eci e? .. nikt nie 
wspólczujc mej nicdoli? ... a p rzec i eż znaczenie tego haniebnego wyrazu jes t 
tak okropnc, żc trzeba być żo n ą winciarza , trzeba mieć m~ża winc iarza, by 
z rozumieć całą g rozę poloże ni a. (Nas łu c huj e). Czy mi s i ę zdaje, że słyszę 
ja k ieś stłu m io n e "vestchnienie... a! to pani- pani też j es teś żo n ą winciarza, 
rozu miem .. , a tam pochyla s i ę smu tnie j a k aś ciemna glówka ... to druga 
ofiara ... pewno ich tu nie ma ł'o jest w tej sa łi ... 

- Czy znac ie życie żo n y winciarza? .. nie- a wię pozwólcie, że wam 
je p rzedstaw i ę. Zaczynam od , soboty - to koniec tygodnia -- nazaju trz jest 
św i ęto , m,!ż w dosko n a ł ym humorze , po pracy może sobie od etchn ąć. za
baw i ć, nie li cząc się z późną god z in ą. 

-- D o widzenia, aniołku ... 
- Bądź zdrów, mężus i u!. .. 
- Za wspól ną zgod'l mąż idzie na pa rtyjk ę i ... wszystko w po rządku. 
Niedziela!... swoboda, brak zaj ęć!. .. z tobą! ah! z to bą , tylko dla 

cieb ie - brzmi rozczu l ającym gł'osem od samego ra na - projektów tys i ącc, 
ud ają s i ę wszystki c aż ... do wieczora. Ktoś nicbacznic zapalit du że św i ece 
i postawi ł na stoli ku. 
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-- Doprawdy, tak wygiąda-mówi mąż, obrzucając stolik rozczulo
nem spojrzeniem- jak byście szykowali do winta. 

- Do winta? zkąd znowu przychodzą ci takie myśli, kiedy wiesz, 
że mamy iść do teatru. 

- Do teatru? .. no tak, myślatem , proponowalem, ale wł'aśc iwi e ... 
widzisz duszko, powiem ci tak szczerze, nie czuję się zupełnie dobrze,
(mąż lekko kaszle i kładzi e rę kę na piersiach), 

- Czemuż mi tego nie powiedzia-ł'eś wcześniej, może jaki katar, 
lekkie przeziębienie, poMż się do łóżka, wypij ponczyku, spoc isz s ię i bę
dzie dobrze. 

- Jakaś ty poczciwa, jaka anielsko dohra, ale nie klopocz się, ja 
taki znów chory nie jestem, tylko, widzisz, w teatrze są cugi, nagła zmiana 
temperatury. 

- Po cóż mamy koniecznie iść do teatru?- zostallmy lepiej w domu, 
będziemy sobie czytać, gawędzić ... 

- Ależ owszem, najdroższa ... 
Jednocześnie slychać dzwonek, przynoszą list - w mi arę czytania 

kaszel ustaje, oblicze się rozjaśnia, nagle jednak zachmurza, gł'os staje się 
twardy, o intonacji pełnej niezadowolenia. 

- Wyobraź sobie, przyjechał Z, ten nieznośny nudziarz, którego 
tak nie lubisz, który cię tak zawsze denerwuje, muszę go koniecznie zoha
czyć, a niepodobna, ze względu na ci ebie, prosić go do nas, nie mam \v ięc 
innej drogi, tylko ... 

- Tylko iść do niego? mimo choroby i zaz i ęb ienia . 

- Cóż chcesz, jak trzeba, to trzeba- mówi mąż \v wyglądzie ofiary, 
pełnej poświęcenia ... za chwileczkę wracam, i proszę mojej pani niech cze
ka na mnie z herbatką, już dzisiejszy wieczór wyłącznie dla ciebie przezna
Czony. Brzmi to czule i wspaniale, jednocześ ni e następ uj e spieszne i gwał
towne wejście w paltot, dyskretne dotknięc ie kieszeni, czy jest kłllCZ od bra
my, tuzin czułych całusów i. .. do widzenia' Godzina 12 w nocy- samowar 
~zarny, mięso wystygto, 'lampa gaśnie, żona kładzie s i ę do łóżk a, ale nie 
spi ... bije pierwsza, bije druga, bije trzecia... wolniutko, cichutko otwierają 
Się drzwi, mąż wchodzi na palcach, wiadomą jest bowiem rzeczą, że w tej 
Sytuacji każdy mąż, choćby ważył 300 funtów, robi się lekk i jak piórko ... 
ba, zapalenie świecy, bez słóweczka wsuwa s i ę pod kołdrę i \\. minutę chrapie. 

Poniedziałkowy ranek gorzej wygląda. Trochę wstydu, trochę żalu ... 
no nie gniewaj się... nie chciałem, wierz mi, mówiłem, że ci obiecałem 
\Vrócić, wydzierałem się, ale gwałtem, no gwattem mnie zatrzymali i wróciłem ... 

- O której?- pytam z naciskiem. 
- Zdaje mi się trochę po dwunastej- brzmi wymijająca odpowiedź... 

ma rację ... 3 rano to zawsze jest trochę po dwunastej. 
- Pogoda cudowna, zaraz z moją panią idę po obiedzie na spacer

takim frazesem rozpoczyna się powrót z biura... i rzeczyw i śc ie idziemy, 
humorek wyśmienity, podwieczorek na Przystani, ciastek ilość bezgraniczna ... 
Może z kremem? może z konfiturką? ... 

- Widzisz jak tu ladnie, jak nam tu dobrze we dwójkę, sl'ońce 
\Vspaniałe, świerki pachną, tu lśni się woda, tu kwiaty ... tu ... z ciemnej alei 
\Vy-ł'aniają się postacie dwóch winciarzy- na razie jeszcze niebezpieczel'lstwa 
niema, Powitanie, mił'e sł'ówka, propozycja wspóln ego spaceru, \V miarę 
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jednak zbliżania s ię do siedziby cyklistów, panów o.~arnia jakiś niepokój, 
jakieś ukryte pragnienie, bez pewności, że się je w czyn zamienI. 

- O! idzie czwarty ... tam ... tam ... wota mąż z nadmiarem radości . 

- Jaki czwarty? co za czwarty? na co nam czwarty? - pytam nie-
spokojnie, patrząc bystro w męża oczy; mąż milczy ... przyjaciele wyręczają: 

- Bo to, widzi p. dobrodziejka, niespodzianie szykuje s i ę nam par-
tyjka-przecież pani nie ma nic przeciw temu, sądzimy, że pani pozwoli .. . 

Faryzeusze! o pozwoleniu niema nigdy mowy, dlaczegoż więc dzisiaj .. . 
nie mnie brać na układne sl'ówka. 

- Mój mąż robi CO mu się podoba _.- odpowiadam z godnością, 
ale jednocześnie czuję, że sama do domu wrócę, 

-- Odprowadzimy panią do domu? 
.:-.- Dziękuję. 
- To mężulek odprowadzi? 
- Dziękuję-uważam się za odprowadzoną i ... idę sama ... 
- We wtorek ran o budzą nas wcześnie, jakiś list i przesyłka ... mąż 

wstaje, wraca niedl ugo uśmi ec hni ęty .,. aha! obiecalem ci zwierzynę i jest... 
są., . są 3 zające, to sob ie wyjesz, możesz mieć pieczyste pasztecik, jak 
mnie to cieszy, ja tak lubi ę, jak ci co smakuje ... 

Przy obiedzie poruszamy tę samą kwestję. 
- Wystaw sobie, co za dziwny zbieg okoliczności, myśmy dostali 

3 zajączk i i pan Z ... 
- Ale także zajączki mówią duchem proroczym . 
_. Ale także zaj ... przepraszam cię, dostał' zająca, prosił mnie dziś 

na winta, ja jutro mu dam rewanż - cate to twarde wymówienie jednym 
tchem od razu maluje sytuację-rzecz postanowiona, klamka zapadła . 

Mąż idzie na zającz ki , ja dysponuję kucharce z westchnien iem: A kup 
jutro wątj"óbkę, będ ziemy robily pasztet. 

Sroda wygląda uroczo·-żona biega, szykuje, mąż . plaster lipcowego 
miodu- duszka ustępuje miejsca aniolkowi, aniolek memu skarbowi, skarb 
jedynemu szczęśc iu i t. d, Atmosfera wintowa wis i w powietrzu-wyciągają 
się stoliki, szykują karty, szczoteczki, mąż próbuje kred ę, kreśli na zielonem 
suknie: W. S,; ma przeczucie na wielkiego szlema,-uśmiecha się, patrzy 
niespokojnie na zegarele- Tak dlugo ich nie widać... pewno już idą, nie ... 
to jaki ś hatas, nie mam pojęcia, czemu się spóźniają-nareszcie! ... Dzwonek 
jeden, drugi i partyjka gotowa. 

W czwartek żona trochę zmęczona, mniej mówi, mąż zachwycony 
przyjęciem, pełen mił'ych wrażel]. Oboje się zgadzają, że po tylu dniach 
używania musi nastą pi ć pauza, c hoćby ze względu na zdrowie. 

-- Już dziś mnie nikt z domu nie wyc i ągnie, choćby i kijem nie 
wypędzi-wczesna kolacyjka, wypoczynek, bo jutro mam dużo do roboty, 
a teraz drzemka, strasznie jestem zmęczony ... Ale drzemka nie trwa dtugo. 
Stychać turkot kół, ekwipaż zatrzymuje się przed domem. 

- Panowie siedzą "w landorze"- mówi dorożkarz-- i proszą , żeby 
s i ę pan prędko zabrat ... 

- Gdzie? po co?- pyta trwożliwie . 
- Mąż przeciera oczy, ziewa szeroko i mówi niby z irytacją ... ach! 

zapomnial'em clo śmi e rci, że dziś czwartek, a na czwartek już dawno pros it 
proboszcz na wincika i potrawę z kaczek, nie chcc mi ~ ię okropnie, dalbym 
10 ruhli, żeby s i ę Illóclz wymówić, żeby się nic trzą ść po tych bocznych 
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drogach, ale nie wypada ... obiecalem, zresztą to już na dl ugo wysta rczy 
i ... wkrótce landor tę tni po bruku , podrzu ca na wybojach wincistów, un o
sząc ich w sferę partyjki i potrawy z kaczek. 

- W piątek małżonkowie posępni , milczą cy, nie wiele mów ią . 
- Dziś post, co ci zrobić na obiad ?-za pytuj ę. 
- Mnie? przeci eż wi esz ani o ł eczku , że nie jestem wybredny, wszyst-

ko mi jedno: groch, kartofle, kluski , kapusta ... W porze jednak ob iadu przy
chodzi list: Wypadkiem jestem proszony na rybk ę, nie czekaj na mnie-na
turalnie po wypadku z rybką, następuj e drugi wypadek z wincikiem, by za
kOllczyć odpowiednio zaczęty tydzieIl . 

Nie ... moje panny i panienki , unikajcie winciarzy, a j eś li chcecie 
jako tako swą swobodę zachować, to zmiellcie ślubn ą p rzys i ęgę i zamiast: 
iż cię nię opuszczę aż do śmi e rci-mówcie : aż do winta. 

Emilja ŻYlvanolVska . 

Człowiek z skrawków si ę sklada, jak ubiór pajaca 
Jest w nim prze\vrotność czarta i świętość anio ł'ów, 
Wszystko się w nim cudownie odradza z pop i ołów, 
Tyłko wszechmoc łat młodych nigdy nie powraca. 
Nad zmarnowaną siłą, zgaszonym zapalem, 
Krążą niewczesne żal e : "moglem, nie w i ed ziałem " 
Zmieniwszy poryw sza łu na mądrośc i togG, 
Szepcze duch na odlocie: " d z i ś wiem, a nie mogę". 

Dła badacza, co zgłębia ludzkich spraw z ni komość, 
Co gorszem jest: ni emożność, czy też n i ew i ad om ość?1 

Serce to sloIlce ... promienista kula 
Którą zbyt często zawój z chmu r o tul a: 
Myśłisz że zniklo i zgasło w oddali 
A ono zawsze świ eci i pali . 
Serce to wulkan.,. siły nied ościgłe 
Ludziom nieznane, szarpią jego wnętrze: 
Gdy sądzisz , że już skrzepłe i wystygłe 
Ono wybucha żywsze i gorętsze. 
Serce to niwa, co w lonie zmrożonem 
Nawet pod śniegiem zaród życi a ch owa! 
Skarżysz się że to pustynia jalowa, 
A ono złotym obdarza cię pl onem1 
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r;.Jajtkliwsze skargi zranionego ducha' 
Zadnej nam dobrej zmiany nie wywróżą: 
Natura naszych użaleó nie słucha 
Skrzydeł do lotu nie wzniesie ropucha 
I oset nigdy nie będzie różą. 
t tak z pokoleó na pokolenia 
Swiat utrzymuje swój porządek prosty: 
I nic w swych prawach na jotę nie zmienia. 
Za to istnieją takie stworzenia 
Którym od róży milsze są osty, 
A choć zdumienie głąb duszy przenika 
Z kwest ją poglądów trudna polemika. 
Niejeden woli żabę niż słowika 
Szczęśliwi którzy mają takie gusta 
Dziś głos pastuszków ni ewyrażny, słaby 
Milknie zgłuszony w modernistów chórze 
Lecz nie dla wszystkich stracił swe powaby. 
Wielu kwituje z ostu i z żaby 
Byleby mieli słowika i różę 

Emilja WodzilŹska. 
I~adoszcw i ce. 

Historyczny rozwój masażu mechanolecznictw . 
-"41". 

W ostatnich czasach leczenie masażem jest bardzo rozpowszech
nione, lecz dość często uważan e, jako metoda nowa w medycynie, tymcza
sem masaż należy do dawno używanych środków leczniczych . Do dziś 
dnia często u koczujących plemion Ameryki i Afryki masaż stanowi naj
ważniejszy środek leczniczy w różnych cierpieniach. J eże li zaś zwrócimy 
się do literatury, to już o mechanolecznictwie znajdujemy dużo danych vv 
starodawnych chióskich podręcznikach : dzieło "Cong-Fou" zawiera cenne 
wskazówki o mechanolecznictwie przy złamaniach, zwichnięciu, a nawet 
przy zboczeniach w rozwoju kręgostupa; przeto kategorycznie można orzeC, 
że nauka i mechanolecznictwa idzie na równi z rozwojem całej medycyny. 

Grecy i rzymianie zaliczali masaż nietylko do środków leczniczych, 
lecz również do wielce hygjenicznych: zwykle w kąpieli, w łazienkach nie
wolnicy rozcierali całe ciało miętos ili, a potem smarowali wonnemi maścia
mi. Wszak wielki Juljan Caezar używał codziennego masażu jedynie dła 
utrzymania urody ·i siły fizycznej. 

Grecy przed wielkiemi igrzyskami również używali miętosienia 
gimnastyki by nadać organizmowi g i ętkość i sprężystość . 

Hypokrates radzi l eczyć masażem wszystkie sprawy potologiczne \'1 
stawach i mówi wyraźnie, że wszelką ruchomą czynność upoś l edzoną VI 
stawach można jedynie wzmocnić masażem. 
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Asclcfrades już nietylko opiera lecznictwo na ręcznym masażu , ale 
nawet wynalazl pewien przyrząd, za pomocą którego można bylo wykonać 
masaż. 

Do Europy mechanolecznictwo przedostało się ze Wschodu. W 
wiekach średnich metoda ta, jako środek leczniczy, była przeważn i e w rę 
ku rozmaitych sztukmistrzów, szantażystów i wogóle' znacznie podupadło. 
Dopiero w XVI wieku gdy rozpoczęry szerzyć się teorje Bacona, Descarta, 
Newtona, którzy wszystkie funkcje i ruchy naszego organizmu zaczę li ob
jaśniać na zasadach matematyczno-mechanicznych; jedno ze znanych dzier 
w tym kieru n ku był'o napisane w języku ł'aci łlskim "De motu an i moli" 
przez Borello. 

W tym czasie w Niemczech wystąpir ze swemi nowemi poglądami 
lekarz Hoffman, urodzony w roku 1660 w Saksonji , Należa ł on do tych, 
którzy pierwsi rzekli , że organ ludzki jest niczem \\'i~c ej jak tylko maszy
ną, zbudowaną wedlug praw mcchaniki, W swoich dziełach Hoffman utrzy
Illuje, że rucll jest najlepszym środkiem leczniczym dla organizlllu, a w 
dziełku "Metoda długiego życia" przytacza zdanie Celzjusa: " najl cpszem le
karstwem jest nic nie przyjmować" . 

Największą zasłlłgę w kOł1cU XVIII wieku w rozwoju mech anolecz
nictwa zdobył sob ie Piotr Henryk Ling, urodzony w Szwccji \\' roku 177Cl. 
Wówczas francuscy emigranci w Kopenhadze za!oż~' li szko l t: fcchtunku, 
Ling uczęszczając do takowej, dziGki ć\';iczt;nio lll . \\-yleczyl siG zupe łnie od 
paral i żu rą k na tle reumatyzmu. Kiedy bl_ 's.- L;ł a mu myśl, ż e te ćwicze ni a 
gimnastyczne, uj ęte w pewicn system, mogą być znakolllitym środ kiem 
leczniczym w wielu cierpi eniach ludzkich, wziąl się wi ę c do pracy, przcstu
djowal' starc greckie i laciłlskie medyczne podręczni ki, \\' których zebrar 
rozrzucon e wzmianki o gimnastyce, bada ł a n ato mję , fizjologję i będąc zu 
pernie przygotowanym do dzielnej pracy, zalożyr w Sztokholmie pierwszy 
instytut k czniczo-gimnastyczny, gdzie tysiąc e cierpiących znalazło ulgę. Wi
dząc wielkie rezultaty mechanolecznictwa, uczniowie Linga zaczęli szerzyć 
jego naukę po całej Europie. Glówną zasadą teorji Linga były ruchy bie r
ne i czynne, które są dziś osnową leczniczej gimnastyki . Ling właśnie jest 
twórcą tej srynnej i znanej już dziś wszędzie leczniczej szwedzkiej gimna
styki. W drugiej polowie zesz-rego stulecia zaczynają wszyscy znani leka
rze zwracać pilną uwagę na mechanolecznictwo i nietylko na ruchy leczni
cze, lecz zarazem i na rękoczyny, t. j. na właściwy masaż . Znany chirurg 
Billroth w swej klinice wprowadza masaż jako zasadnicze leczenie, które 
powierzonem zostaje nie masażystom zwyczajnym, ale młodym lekarzom, 
asystentom Billrotha. Przytem w tym czasie mechanolecznictwo już opu
Szcza ramki empirji, a wchodzi na drogę prawdziwych badałl i doświad
czeó; te zaczynają być oparte na zasadach fizjologji i anatomji i każdy rę
koczyn, wykonony na ciele ludzkiem, ma ścisłe swe fizjologiczn e znacze
nie, które drogą doświadczeó naukowych na zwierzętach jest sprawdzone 
i przez światl'o nauki sprawdzone. 

Masaż racjonalny, oparty na zasadach fizjologji, daje nam naj
pierw szkora chirurgów, na czele której stoi Billroth, następnie w Amster
damie Mezger doprowodza rękoczyny do pewnego wirtuostwa i wszystko 
to obejmuje w ścisły system i tworzy jakby nową szko ł ę masażu, która w 
krótkim czasie zyskuje szeroki rozgłos w całym świecie lekarskim. W koń
cu roku 1870 zeszłego stulecia wybitni profesorzy uniwersytetów znani 
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lekarze nietylko zaczęli badać i stosować masaż, ale sami nawet wykony
wali takowy. Do tych znanych działaczy należą: Ginsenbauer, Esmarch, 
Winiwarter, Bum, Zabłudowski i inni. Dzięki postępom nowej medycyny, 
a przeważnie fizjologji, anatomji potologicznej i hygjeny, musiało upaść 
dawniejsze szablonowe leczenie i każdy myślący lekarz chętnie wraca do 
przyrodolecznictwa, t. j. hydropatji, leczniczej gimnastyki, elektrotkrapji 
i masażu. 

Dr. Jan Brudnicki. 

--~ ... - --

Biologiczny sposób 
oczyszczania wód kanałowych. 

Oczyszczanie miejskich wód ściekowych jest jedną znajzawilszych 
i najtrudniejszych do rozwiązania kwestji hygieny publicznej . Z jednej stro
ny, splawiając nieczystości miejskie do rzek, zanieczyszczamy takowe, a nad
to tracimy bogactwo ekonomiczne, jakim jest nawóz miejski; z drugiej zaś 
strony wymagamy od wody rzecznej, aby była czystą, nie miała przykrego 
zapachu i nie przen osiła zarazy, w szczególności, jeżeli w braku źródlanej, 
używaną bywa do picia. Oczyszczanie więc wód ściekowych, wpuszczanych 
do rzek, ma zapobiedz, aby woda w rzece nie była gorsza, aniżeli jest po
wyżej dopływu ścieku-najważniejszym bywa ten warunek tam właśnie, gdzie 
brzegi rzek i zaludnione i woda z niej bywa używana. Czystość wody w rze
ce, otrzymującej dopływy ściekowe, zależy od stopnia rozcierlczenia wody 
ściekowej wodą rzeczną, która przy zn acznej ilości doplywów czystych po
toków znosi wi ększą il ość ni eczystośc i. Rzeka o wartkim prądzie jest rów
nież pod tym względem więcej odporna od płynącej wolno. Dlatego też 
dawniej do pewnego stopnia, jako zasadę, przyjęto w hygienie zdanie Pet
tenkofera, że l S-krotne rozciel1czenie wody kanałowej i szybszy bieg wody 
w rzece niż w kanale wystarczy, aby rzeka byla dostatecznie czysta. Obec
nie hygieniści wymagają daleko większago rozcieńczenia, bo SO-krotnego, a 
nawet IOO-krotnego. W wodzie kanałowej rozróżniamy skladniki stale i roz
puszczone, które są w części organicznej, w części nie organicznej natury; 
do rzędu pierwszych, między innemi, nal eżą bakterje, najniższe rośliny, na
l eżące do gromady zielnic oraz pierwotni ki i wrotki. 

Te składowe części biorą rozmaity udział w zanieczyszczaniu i sa
moistnym oczyszczaniu się wody, główną zaś rolę pod tym względem od
grywaj ą sklad niki organiczne, skłonne do gnicia. Przypatrując się potokowi 
w miejscu uj śc i a kanału i poniżej, widzimy, że części s tałe wcześniej lub 
późn i ej, za l eż ni e od szybkośc i wody, opadają na dno. Organiczne zaś skład
niki rozpuszczone o raz drobne ustroje zawieszone, ul egają minerali zacji ju Ż 
to przez zwykłe utl enienie, n. p. w rzekach o bystrym prądzi e wskutek wy-
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!warzania się fal, a przez to stykania się z powietrzelil, już to zawdzięcza
Jąc procesom biologicznym bakterji i naj niższych roślin . To też, iak twier
dzą niektórzy bakterjologowie, ilość drobno-ustrojów w wodzie rzecznej po
niżej wpustu kanałów miejskich nie zawsze jest dowodem zanieczyszczenia, 
ale nieraz świadczy o odbywającym się procesie oczyszczania. Rzeka, na 
pewnej przestrzeni nie otrzymująca nowych nieczystości, jest wolną od skład
ników organicznych rozpuszczonych. Nie tak latwo odbywa s i ę mineralizacja 
części stalych organicznych, na dnie rzeki osiadłych. Utrudniony dostęp 
powietrza sprawia, że ciała te utleniają się wolniej w rzekach o stahym 
prądzie gniją i są źródłem cuchnących gazów, które wydzielają się w więk 
szej ilości, mogą zatruć nietylko wodę, ale i okoliczne powietrze. Powyższy 
pogląd na oczyszczanie się wody kanałowej jest produktem wielkiej ilości 
badań, jużto drogą doświadczeń w laboratorjach, jużto metodą empiryczną, 
jak to miato miejsce w miastach angielskich i niemieckich. Według obec
nych naszych pojęć i danych przy określaniu stopnia oczyszczania wody 
kanałowej do zdrowotności koniecznego, należy zawsze li czyć się z jednej 
strony ze zdolnością wody do samoistnego oczyszczania się, z drugiej zaś 
z gęstością zaludnienia ze względu na ilość zużywanej wody rzecznej, poni
żej upustu kolektora miejskiego. 

Przystępując do wyboru sposobu oczyszczania, o ile takowe, ze 
względu na istniejące warunki, okaże się koniecznem, należy dokładnie roz
ważyć wszystkie wyżej wymienione okoliczności, stopień zaś i system za
nieczyszczenia i oczyszczania rzek, określić szeregiem rachunków, badań 
chemicznych wody powyżej i poniżej upustu kanału, oraz samej wody ka
nałowej przy n aj niższym stanie wody w rzece i największej ilości wody ka
nałowej, czyli w warunkach do samoistnego oczyszczania się wody najmniej 
korzystnych. Odpowiednio do stosowanych środków, rozróżniamy trzy ka
tegorje sposobów oczyszczania wody kanałowej - sposoby mechaniczne, 
chemiczne i biologiczne. Największe trudności w oczyszczaniu się wody 
rzecznej przedstawiają ciata stałe zawieszone, powodując zamulenie dna i 
brzegów, rozkład gni lny na dnie rzeki i rozprzestrzenianie zarodków na da
lekie nieraz mety w wypadkach wylewu . Wylowienie zawieszanych w wo 
dzie ciał stałych osiągnąć można bądź przepuszczaniem wody przez kwasy 
lub sita o rozmaitych wielkości otworach, bądź przez zbiorniki osadnikowe. 
Jednym z najwięcej rozpowszechnionych systemów oczyszczania wód od
pływowych jest system Sch'licter'a, polegający przedewszystkiem na klaro
Waniu wody bez użycia jakichkolwiek bądź motorów; automatycznie oddzie
lone cząstki zawieszone tworzą gęste, zbite masy- przez dodanie zaś odpo
wiednich czynników chemicznych niszczy się składniki rozpuszczone i pozo
stałe zawieszone. Jak widzimy, metoda Schlictera odznacza się prostotą, 
a co za tem idzie, zmniejszeniem kosztów eksploatacji, przyczem muł za
mienia się na kompost dużej wartości, czego żaden inny system dać nam 
nie jest w stan ie. Przystępując do g,lównego zadania niniejszego odczytu, 
mianowicie systemu oczyszczan ia wód ściekowych sposobem biologicznym, 
przypomnieć mi wypada, że zanieczyszczenie wody stanowią: 1) odpadki, 
:1./ których przeważają cial'a organiczne- po większej czę~ci z\~iąz,k i. azotowe 
I 2) odpadk i, s ta nowiące związki mineralne. OczyszczanIe wod sClekowych 
winno usuwać ciala szkod liwe i bakterje chorobotwórcze, tym sposobem 
Oczyszczona woda może być wpuszczona do zbiornika wód naturalnych, 
nie przy n osząc szkody pod \vzględelll zdrowotnym, t. j. nie zanieczyszczając 
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ich. Ponieważ zaś cia·la organiczne przestają być szkodliwemi z chwilą, gdy 
nastąpi ich mineralizacja, czyli gdy przetworzą się na ostateczne produkty 
utleniania- kwas węglowy, wodę i kwas azotowy, przeto wszystkie sposoby 
oczyszczania ścieków dążą do zmineralizowania materji organicznej. Pierw
szą pobudką do badaIl w tej dziedzinie zawdzięczamy Pasteurowi, on bo
wiem stw i erdził, że intryfikacja powoduje fermenty organiczne. W 1878 r. 
Sch loesing i Muntz doświadczalnie wykazali: 1) że wody ściekowe zawierają 
pewien rodzaj fermentu, który może wywołać intryfikację azotu; 2) że fer
ment ów jest organizmem żyjącym. Dalsze badania przekonały nas, że wo
dy ściekowe oczyszczają się dzi ęk i działalności bakterji, a przytem stwier
dzone został"O, że warunkiem niezbędnym do dobrego oczyszczen ia jest 
z jednej strony dostęp powietrza, z drugiej zaś wolny ruch cienkiej warstwy 
wody w zetkn i ęciu się z powierzchnią materjałów filtrujących, co zapewnia: 
l ) dostateczną ilość tlenu do życia fermentów utlcni ających; 2) czas, po
trzcb ny do wytworzenia utlen ienia. Angielski badacz Dibden wskazuje, że 
wody śc ickowe należy oczyszczać za pomocą t. zw. tlenowców (akrobów). 
W piśmiennictwie technicznem system powyższy nosi miano filtrów Dibdena. 
Wody ściekowe dla oddziclenia kawałków drzewa, szkła i t. d. wpuszczamy 
przedewszystkiem na siatki metalowe, poczem woda przechodzi kolejno filtry 
o grubo i cienko ziarnistym koksu, pozostawiana na każdym około 2 godz. 
Po zejściu wód filtry odpoczywają 2 do 4 g.- czas konieczny do przerobie
nia pozostałego osadu. Gdyby oczyszczająca praca wyżej wymienionych 
dwóch filtrów okazała s i ę niedostateczną, dodać możemy trzeci filtr z kok
scm O ziarnie grubego piasku, a otrzyman e rezultaty będą zadawalniające 
w każd ym razie. Zależnie od większego lub mniejszego zanicczyszczenia 
wody, filtry Dibdena o dwóch kontaktach zatrzymują 65-80~; materji orga
nicZl1ej . System ten, uważając akroby za pierwszorzędny element dziahinia, 
jest przeciwstawieniem systemu Kamerona, opartego przeważnie właśnie na 
dziataniu anakrobów (beztlenowców) w tak zw. jamie gnilnej. Powiadam 
przeważ nic, bo jak jeden tak i drugi system uznaje akroby i anakroby, nie 
wspominajc!c już o bakterjach obojętnych, które do każdych warunków do
skonal e s i ę zastosowują. Już w 1895 r. Kameron, przekonawszy s i ę, że 
cia ła stałe pod wpływcm bakterji rozpuszczają s i ę, dol ączy ł do filtru Dibde
na jam ę gn iln ą . Okazalo siG, że wody śc i ckowe, poddanc powyższemu po
dwójnemu oddziałyvvaniu bakterji, wychodzą niezwyk le czyste: woda jest 
bezbarwna, bezwon na, przezroczysta, daje się przechowywać przez czas dłuż
szy, nie ul ega j ąc gniciu , zawic ra znaczną ilość intratów, ryby w nicj prze
chowują s i ę bard zo dobrzc, 2-1-<50dz innc dzial anic bakterji powodujc zoksy
dowanic 50° płynu. Na dn ic jamy gnilnej osadzają s ię skl'adniki zanicczysz
czające, zamicnione pod wplywcm bakterji na próchnice;. Należy zwróc ić 
uwagę , żc cial'a, pływającc na powicrzchni, wytwarzaj,! z bicgiem czasu s talą 
pow l okę-jakkolwiek tcm samem anakroby zabezpieczonc są od szkodliwe
go dla nich działania powietrza, a koszta konstrukcji zmniejszone znacznie, 
bo wszelkie sklepienia okazują s i ę zbyteczne, to jed nak ze względu na wy
dzi e l ające s i ę gazy, otwarte jamy możliwe są jedynie w oddaleniu od miejsc 
zamieszkanych. Reasumując wszystko co wyżej powiedzieliśmy, dochodzimy 
do wniosku, że system Kamerona składa s i ę: l) z oddzialu do wyławian ia 
pi asku, 2) z oddzialu w l aśc iwcj jamy gnilnej, 3) z fi ltru Dibdena. Stąd też 
system powyższy zowiemy systemcm: Kalllcron-Dibdcn. W tym samym ki e
runku \V dalszym ciągu pracowali w Nielllczcch- Schwcc\cr, t. mclj. w Gros-
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stlichterfeld, Proskauer i Schmidtmann; badania ich wykazały, że ciała, pod
legające utlenieniu, zredukowane były w stosunku 70%, a azot w stos. 50%. 
Co się tyczy bakterji chorobotwórczych, a mianowicie tyfusowych, to jama 
gnilna niszczy 70 do 90% zarodków, filtry zaś do 88~~ pozostałych; reszta 
jest tak osłabiona, że szkody przynieść nie jest w stanie. 

Kalisz. 
józef Schrajer. 

DZIWOLĄGI JĘZYKOWE. 

~~w~ 

Kto wymaga dla siebie szacunku od innych, ten przedewszystkiem 
sam siebie szanować musi - kto żąda praw dla swego języka, temu tem
bardziej mowy ojczystej krzywdzić nie wolno , a krzywdą niewątpliwą dla 
niej są te herezje językowe, jakie w mowie, piśmie, a nawet w druku bar
dzo często spotykamy. 

Pomijam już niezliczone mnóstwo rusycyzmów, germanizmów i innych 
naleciatości, które każą czystość naszej mowy; zaniedbaliśmy się pod tym 
względem ogromnie, ale nienormalne warunki, w jakich żyliśmy przez lat 
tyle, brak szkoły polskiej, uczenie dzieci języków obcych wprzód, nim 
swój własny dokładnie poznały, do pewnego stopnia to zaniedbanie tło 
maczy, choć nie usprawiedliwia bynajmniej; gorszem jest to, że nietylko 
zatraciliśmy czystość naszej mowy, ale zapomnieliśmy, a może nie nau
czyliśmy się mówić poprawnie, gramatycznie. jako dowód przytoczę tyl
ko dwa dziwolągi językowe, które na potwierdzenie tego zarzutu wystarczą. 
Coraz częściej zdarza się słyszeć i czytać wyrażenie: "byłem przeszkodzo
ny". Co to jest? Czyż słowa nijakie mają stronę bierną? . jeżeli zatem 
~ie można powiedzieć: bytem dziękowany, wierzony, ufany i t. p., to na 
Jakiej zasadzie słowo przeszkodzić możnaby używać w formie biernej? 

Również czytamy nieraz zdanie: "Obstalunki wykonuję". jeżeli ta 
forma słowa ma być odmianą czasownika wykonać, to wszak elementarne 
zasady gramatyki uczą nas, że czas teraźniejszy mają tylko slowa niedoko
\lane i częstotliwe: wykonywać wykonywam, rozpisywać -- rozpisuję, słowa 
zaś dokonane, a takiem jest czasownik wykonać, mają tylko czas przyszły 
i przeszły : wykonalll, wykonałem. W obydwóch przytoczonych wypadkach 
nawet brak szkoły polskiej nie może być żadnem tłomaczeniem, bo i w 
gramatyce rosyjskiej istnieją te same prawidła , bo to są zasady ogólne, bo te
go wymaga wprost logika języka; cała zatem wina i odpowiedzialność za 
tego rodzaju błędy spada wyłącznie i niepodzielnie na nas samych. 

Czas już najwyższy, abyśmy zastanowili się poważnie nad tem, ja
ką krzywdę wyrządzamy mowie polskiej, kalecząc nasz piękny , bogaty i wy
robiony j ęzyk, zwlaszcza, że podobne błędy popełniają w mowie i piśmie 
nawet osoby z wyższem wyksztalceniem, które dla innych - prostaczków
i w kwestjach j ęzykowych uchodzić mogą za powagę, a ich mowa- za wzór 
dobrego wysl'awiania się, skutkiem czego zło szerzy się coraz więcej. 
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Można być nawet uczonym i bez żadnej ujmy dla siebie nie wła
dać pięknym, tembardziej wytwornym stylem- to rzecz do pewnego stopnia 
talentu i wprawy pisarskiej, ale mówić i pisać w ojczystym języku popraw
nie, gramatycznie - jest obowiązkiem każdego średnio nawet wykształcone-
go człowieka! W. Bohowicz. 

• • Umiłowanej ~temt. 

A kiedy sercu, co dla Ciebie biło, 
Drgające życiem wszystkie znikną tętna, 
I szara ziemia mnie otuli smętna, 
I wielkim płaczem nad cichą mogiłą 
Zabrzmi pieśń dzwonów jęki iwa i drząca 
I spłynie echem w szafirowe fale 
Na sine bory, na pól złotych fale, 
Gdzie jasne kwiaty śmieją się do słolica; 
0, nie płacz po mnie! choć w ogromną ciszę 
I w mrok odejdę-i porzucę Ciebie, 
Jedyna moja, - i w grobie i w niebie 
Ból Twój uczuję i Twój płacz dosłyszę!. .. 

A za dni życia potargane przędze, 
Za zgasłe zorze, za pryśnięte czary 
l żal bez miary, i gorycz bez miary, 
Za wszystkie bóle i za wszystkie nędze, 
Wrócę znów duchem na te pola sine, 
Na kwietne blonia, co w mgłach srebrnych stoją ... 
Nad wioskę cichą, zadumaną, moją, 
Z wiatrem przylecę i z chmurą przyplynę; 
Przypadnę piersią do tej czarnej roli, 
Uciszę duszy łkanie przeogromne 
I przeboleję, przebaczę, zapomnę 
Wszystko, co smuci i wszystko co boli ... 

0, ukochałem · Ciebie, ziemio! 
0, ukochałem przeogromnie 
Za bóle Twoje, za łzy Twoje, 
Za te mogiły, które drzemią 
Pod cichych krzyżów slllętną strażą, 
Za wichrów szu my, co Illi gwarzą 
Twe przeogromne zlote boje ... 
Za mar Twych roje, co szły do Illnie 
Cichą blGkitnych chwil godziną. 
Za pól Twych smętek i ptacz borów 
I nieuchwytny czar wieczorów, 
Gdy rzewne gtosy z dali płyną. 
Za srebrne noce z marzell rojelll, 
Za dnie nadziei, stOllcem złote, 
I żal, i smętek, i- tęsknotę, 
I za to wszystko, co jest Twojern. 

F. Witold Nowicki. 
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Kilka uwag o celowości ochrony-szkółł(i. 
--_ ..... 1.' ~ ..... -----

Celem "ochrony", jak to sa ma nazwa wskazuje, jest zapewn ienie 
dzieciom troskliwej opieki, aby nie u! egaly tak częstym na wsi wypadkom 
rozjechania, utonięc i a lub rozb ici u. Prócz tego, ochrona przez zastosowanie 
hygieny, pielęgnuj e i rozwija zdrowie. Dlatego kąpie l chociaż raz na mie
siąc (niezbędny warunek utrzymania skóry \\. czystości) , a woda, mydl'o i 
grzebiel; codziennie w och ronie powinny być w użyciu , dopóki dzieci i mat
ki same nie przekon a j ą się o korzyściach stąd wynikłych, ze wzgl ęd u na 
pociągający czystośc ią wygląd dziecka i cel prak:yczny. Dzieci codziennie 
myte nie podlegają, tak często chorobie powiek, oczu i liszajom, rozpowszech
nionym na wsi skutkiem zaniedban ia myc ia. Są to bardzo ważn e korzyści 
zdrowotne, jakie przynosi ochrona, prowadzona racj onalnie, Gimnastyka 
w ochronie wiejskiej jest zbyteczna, dziatwa bowiem ma na ws i wystarcza
jącą ilość ruchu i możność wyrob ienia mięśni i Illuskul'ów, spe łniając różne 
drobne prace domowe. 

Pod względem intelektualnym ochrona ma zadania bardzo skompli
kowan e, subtelne-więc trudne. Musi bowiem zwracać pilną uwagę na roz 
winięcie umysłu dziecka i urobienie charakteru, Rozwinięcie umysl u zależy 
od wyrobienia w dziecku uwagi, myśl i, pojęcia i pamięci, co się otrzymuje 
drogą praktyczną, aby dzieck o żadnego wyrazu nie przeczytało, nie rozu
mi ejąc jego znaczenia, żadnego zdania nie powtó rzy~o za n auczyc i e lką bez 
pojęcia myśli w niem zawartej , Szablonowe ćwiczenia katechizmu i innych 
nauk, a nawet wierszy nietylko nie przynosi k o rzyści, lecz wprost dz iała 
szkodliwie, wyrabiając w dziecku bezmyślność, Dziecko, opuszczają c ochro 
nę w dziesiątym roku życ i a po trzech latach u częszczania (licząc rok szko l
ny, ze względu na pracę w rol i, siedem mi es i ęcy), powinno mieć umys~ tak 
wyrobiony, aby było podatne do dalszej nauki w szkole ludowej. To jes t 
dziecko powinno umieć czy tać i pi sać. Z religji rozumi eć i wytł'ómaczyć 
własnemi słowami znaczenie modlitwy Pańskiej sk ład apostolski, dziesięcio
ro przykazań Boskich i być przygotowanym do spowiedzi św, Z arytmetyki 
umieć cztery dzi a ~ani a z zastosowa niem praktycznell1 podług Stefana Różal;
skiego. Konieczne też są pogadanki o zjawiskach przyrody, jak deszcz, 
tęcza, para, pio run , błyskawica, bo tem rozbudzamy myśl dziecka i duszę 
skierujemy ku zrozumieniu potęgi Boga, Zapoznanie dziecka za pomocą 
tabłic poglądowych z pożytecznemi zwie rzętami, · min e rałami, roś lin ami po
winno mieć przedewszystk iem ce l praktyczny, Z geografji wystarcza krótkie 
objaśnienie o kuli ziemskiej, jej biegu, ogó lne po.jęc i e o rzekach , jeziorach, 
górach, o naszym kraju i szczegó ł owe wiadomości o miastach naszych, 

W ochronie pilną uwagę zwróc i ć n a l eży, na rysunki; przyswojen ie 
dzieciolll tej umieję tn ości jest pożc!denem ze względu na wyrobienie pojęć 
estetycznych, co w późni ej szym życ iu może mieć praktyczne zastosowanie dla 
rolnika, przy stawianiu budynków, dla rzemieślnik a - \\' jego fac hu, czy to 
b ęd z i e kowal, stelmach, c i eś l a lub sto larz, 

Co do wyrabiania charakteru, zależy ono na rozbudzeniu \\' dziecku 
sa mopoznania wad jego i zaszczepieniu w jego młod ej duszyczce wznioslych 
prawd etyki chrześcja(lskiej, W tak ideowym ki erunku prowadzone są ochrOIl
ki w Szwajcarji, gdzie oc hro niark a, od pow ied llio prz~lgotowana. łatwo się 
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orjcntuje wśród charakterów i wad dziec i i je::t prawdziwą mistrzynią w ich 
ksztalceniu. Spostrzegtszy vvadG dziecka, przez cal y tydzi e,'] \V formie zaj
mujących powiastek przedstawia szka ra d~ rak iej wady w taki sposób, żc 
dziecko zwolna przyznaje swój błąd, z żal e lll przyznaje się do winy i stara 
się poprawić. Tak powstają owe ogólno-narodowe zalety, jak uczciwość, 
rzetelność, obowiązkowość, które zwracają uwagę każd ego obcego przybysza. 
A u nas il eż to wad dziecko z chaty wyniesie, c h oc i ażby tak pospolite, jak 
lenistwo, k tamstwo, zawiść ete. Id źmy więc śladem Szwajcarji, porzućmy 
szab l onową formę nauczania; dostarczajmy naszym nieprzygotowanym ochro
niarkom praktycznych i dobrych podręczników. Dodać muszę, że w każdej 
ochron ie wiejskiej powinny być zaprowad zone roboty, jak koszykarstwo, 
roboty sznurkowe, plecionki, chodniki i inne, mające zawsze cel praktyczny 
na względzie , w ten sposób dziecko oducza się marnowan ia czasu na próż
no i przygotowujc si~ do zamilowania przemysiu ludowcgo, który w nie
których okol icach kraju, uboższych w gl e bę, bylby prawd'~iwcm błogosta
wielistwelll. Przykładcm Wic!zownica w Galicj i, gdzic kilimów i haftów 
sp rzed ają rocznie za kilkanaści e tysięcy gu ldenów, Hafty te robią nawet 
pastuszki za bydłem. Urzc!c!zoIJa w Londynie wystawa przemysiu ludowego 
z Galicji w tym roku w maju wykaza~a, jak znaczny pok up miaty nasze 
wyroby ludowe, szczególnie kilim ki, zahaftowane z Wiązownicy. W tydzieli 
był cały transport sprzedany, i poczyniono znaczne obstalunk i, prawidłowy 
j ednak roZ\vój handlowy jest tamowany skutk iem ni eakuratnośc i w dostawie 
samych wytwórców, Wzoi'Owe prO'vvadzenie ochrony za l eży wiele od do
brych chęci ochroniarek, ale ll1iejmy nadziej~, że ochroniarki, oceniając swo
je apostolskie posl'annictwo wśród ludu , s tarać się bGdą o pogtębienie swe
go umysl'u i zalet charakteru, Traktując swoją pracę ideowo, dadzą przy
kład systematyczności, zaczyn ając lekcje punktual nie, o jednej i tej samej 
oznaczonej godzinie. Samc obow i ązkowe w nauczaniu dzieci żywy ll1 przy
kładem zaszczepiają w rnl ode pokolenie te zalety rasy germalisk iej, jak obo
w iązkowość i . syste matyczność, które zapewn ity illl w świecie stanowisko 
przodujące. Ze ulllys ty wyższe i d ojrzałsze umieją ce ni ć pracę ochroniarek, 
do\vodem zjazd , jaki s i ę odbyt w Illaju w Warszawie, gdzie ziemianka tak 
wielkich zas tug spo~ecznyc h jak p. Janowa Kleniewska, obj ę la protektorat 
nad stowarzyszeniem ochroniarek. Wszystkie na zjeźdz i e owym obecne zie
mianki pos(anowi~y pos l'ać swe oc hronia rk i do Warszawy na kursa dwuty
godniowe, urządzone dla IIich celem zaznajomienia ochroniarek z wymaga
niami pedagogji. 

Tak poważnie pojęta i sumien nie wyko nana praca nad ludem wiej
sk im ni ewątpliw ie zbawienny plo II wydać musi i przygotuje ojczyźni e naszej 
rozumnych i poży teczn yc h czlonków spo teczCl'lstwa. 

JIIlja '(reczul1owiczowa. 
I(ośc i c ln a-W i c ś , 
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O~ODl\ 
(FANTAZJA) 

skreśliła IGNACJA PiĄTI{OWSI{A. 

Z wysok iego nieba splyn ę l a na św i at ś\ 'ietlana, urocza postać 
dziewicza . Srebrzyste szaty stro iły jej wysmlll<l'e ksztaHy; na glowic \ \1 k ru 
czych kędziorach widniaty wiel1ce z przedziwnej pięk n ości kw iatów. Bcz 
szeles tu na biatych skrzydłach pop l ynęta poslanka niebios, a gdzie na chwi
l ę zatrzyma l'a krok swój, tam z piersi ludu wyrywal' się okrzyk radości i z 
upojeniem spog l ądano w twarz jej ni eziemską. 

W wędrówce swej dziewica zwiedzata miasta tlum ne, wiosk i zac isz
ne, świetn e zamki magnackie i ubogie chaty n ędzarzy . L OI skrzydet uro
czej dziewicy był śpieszny , a wypoczynk i krótki e, Znużona wreszcie dl'ugą 
wędrówką zatrzymata się nagle aby dłu ższą chwilę wypocząć. 

Wieczór był cudny, księżycowy, WOl1 kwiatów unosiła się w po
wietrzu, a w oknie bialego dworku, ocienionego zwojami bluszczu, oparta 
na dłoni , s i edział'a zadumana młoda kobieta, patrzał'a długo przed sieb ie, a 
myś l jej popłynęł'a w dal w uroczu krainy marze li, Czar padł jej na du
szę i ogarnę l'o j ą coś niby sen, a czuwanie. 

Postanka nieb ios cicho hez szelestu sta ncł a nad ziemska mieszkan
~ ą, Ill gtą z tęczy zasłon ił'a rozmarzonc jej oczy,' bialą dloll S\\'ą oparła na 
Jej rami eniu , z tk liwością patrza l'a na zadu maną postać i w twarz jej pełną 
duchowego wyrazu. 

Kobieta dotk ni ęcicm zbudzona, spojrzała trwożliwic na postankę 
nieb ios, ale po chwili l ęk ją opuśc ił' i z radością wyciągnąwszy ręce zaczę
ła wotać: " J esteś narcszcie - wicdział'3m, że przyjdziesz, o ty moja, ty bo
Ska! św i etl a n a ! tyś szczęścia pos ła nką! wiedziałam że przyjdziesz, że przyj ść 
1l1 usisz"! Postać posłanki niebios sluch a ł'a milczą c słów kobiety i wpa
trywa ł'a s i ę z widocznym zachwytcm w tą ziemską istotę" a wreszcie po 
dług i ej chwili dźwięcznym a poważnym głosem odpa rł'a: "Snij s ł odko ziem
skie d z i ec i ę" , śnij zanim zbudzisz s i ę ze snu twych marzeli , ale niestety 
mylisz s i ę-szczęściem nie jestem, a postać moja zwod nicza,. 

" Kto j esteś - mów?" pytala natarczywie kobi eta . Swietlana bogin
ka u śmi ec hnęła s i ę gorzko i z ża l cm spojrza ł'a na mówiące!, westchn ęta 
Smutnie, a wreszcic ponuro odpa rła -- jestem ułudą-ale nie bój s ię, chwi 
l ę jeszcze pozostanę przy tobi e, czarem swoi m otoczę ci ę, a gdy odl ecę 
w ojczyste swe św i a ty, przygotuj ę c i ę tak, iż z sennych marzell zbudzisz 
s i ę, uzbrojona w si ł'ę, na ukojen ie zostawiam ci tzy i zwiędłe kw iaty twych 
marzell . 

Po tych s ł owach nieb iali ska posłanka niebios na białych srebrzy
stych skrzydł ach uniosta s i ę w górq, a u stóp zad uman e.i kobiety słać się 
zaczęły p<;ki róż szkarłatnych, z ł oc i styc h storczyków, li lji dumnych i bia 
łYch gwiaździstyc h nCllufarów. 

SJ11ard zcw, 
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Spisy ludności w Austro-Węgierskiej monarchji powtarzają się syste
matycznie co lat 10. Ostatni taki jednodniowy spis, dokonany d. 31 grudnia 
1900 r., wykazał, że Galicja posiada 7,315,939 dusz. 

Pierwszy jednodniowy spis ludności w państwie I~osyjskiem w r. 1897 
wykazał, że gub. Kaliska liczy 840,597 Illieszkańców. Doliczywszy do tego 
średni roczny przyros t, wynoszący 1,6 proc., otrzyma my obecną ilość lud
ności , wynoszącą 985,191 m ieszkal;ców. Co zaś do salTlego miasta Kal isza, 
to jego ludność , po przyłączeniu przed llli eść, ll10żn a przyjąć okrągło za 
45,000 ll1 ieszkal;ców. 

Przypuściwszy teraz, że w gubernji Kaliskiej istni eją takie sall1e sto
sunki pod względell1 oświaty, jak i w Galicji, powinniśmy posiadać w na
szej gubernji niżej określony stan oświaty jak n astępuj e. Ilość dziec i w wie
ku szkolnym od 6 do 15 lat wynosi w Galicji 1,595,155 dzieci. Licząc taki 
sam procent dziec i w gub. Kaliskiej, powinno ich być 201,511, a w samyll1 
Kaliszu 9,205. Gdyby przytelll w gub. Kaliskiej chodził do szkół ludowych 
taki sall1 procent dzieci, obowiązanych do uczęszczania, jak i w Galicji, to 
jest 60 proc., to ilość dzieci w gub. Kaliskiej wynosić powinna 120,906, a 
w mieście Kaliszu 5,523, z czego 48 proc. stanowią dziewczęta. 

W szkołach średnich w Galicji uczęszcza 31, l 52 uczniów, w tym 
stosu nku w gub. Kaliskiej powinno ich być 3,940. 

Po obliczeniu stosunku między ilością uczniów i szkół ludowych 
w Galicji, okaza·lo się, że na jedną szkółkę wypada 225 dzieci. Gdyby ten 
sam stosunek istniał w gub. Kaliskiej, to powinniśmy posiadać w całej gu
bernji 896 szkółek , a w mieście Kaliszu 41. 

Co zaś do średnich zakładów naukowych, to obliczywszy 40 ucz
niów na klasę, powinniśmy posiadać 99 klas, t. j. jakieś 6 lub 7 średnich 
zakładów naukowych męsk ich, 5 gimnazjów żellskich i 4 szkoly zawodowe. 

Tak by się przedstawiać powinna nasza oświata przy stosunkach 
galicyjskich. A nie zapominajmy o tem, że Galicja, przy porównaniu z in
nemi krajall1i korony austrjackiej, jest kraj em zacofanym pod względem 
ośw iaty. Jak by więc powinna wygl;:Idać nasza oświata przy stosunkach 
czeskich lub morawskich? R. I(. 
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Dział informacyjny. 
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J E. Bislmp kujawsko-kaliski I\s. Stanisław Zdzitowiecki. 
Kapituła Kolegjaty kaliskiej: Prezes kapituly ks. pral'at 1\1, Orzechowski, 

proboszcz i dziekan w Turku; Archidjakon ks, pralat L Szulc, proboszcz 
w Pabjanicach; Kustorz ks, pral'at I. Ptoszaj, rezyduje przy Kol. kaliskiej. 

Kanonicy: ks, W, j ankowsk i, proboszcz i dziekan w Koninie; ks. J 
Szafnicki; ks, E. Narkiewicz, proboszcz i dziekan w Kole; ks. A , Salaciliski, 
proboszcz w Piotrkowie; wice-kustosz ks. M, janowski; wikarjusz ks, W, 
Gawtowsh 

Kościół parafjalny św. Mikołaja: ks. kanOilik J Sobczyilski proboszcz; 
wikarjusze: ks. A Kokczyr'l sk i iks, S. Lniski, 

Kościoły IJo-I<lasztorne: po-BernardYllski rektor ks, W. jasit'l ski; po
Franciszka llsk i rektor ks. J Nowicki; po -Reformacki rektor ks. W, Sakowicz. 

Kaliski konsystorz foralny: prezes ks. J SobczYliski, proboszcz w Ka
liszu; assesorowi e: ks. M. Orzechawski i ks. J. Szafnicki; Notarjusz ks, W. 
jasiilski; obrol'lca spraw malżet'isk ich ks, W. Kwarcialiski. 

Kapelani: szpital ,św. Trójcy vacat; Schronienia starców: Chmielnik ks. 
M, janowski, Nowy Swiat ks, W. Mruk, 

Prefekci szkół w Kaliszu: Gimnazjum fil ologicznego, Szkoly realnej 
Gimnazjum żeliskiego ks. W. Kwarci allsh Szkól miejskich elementarnych 
ks. J Nowicki. Szkoly handlowej ks . W, jasillsh Prywatnych szkó l' żeil
skich ks. M. janowski. 

Prefekci szkół w gub. I(aliskiej: w Kole ks , Mężnicki szkoly handlowej 
męskiej. W Koninie ks. Bojanowski Szkoly handlowej męskiej. W -Łęczy
cy ks . A. Zydanowicz nauczyciel Seminarjum nauczycielskiego, W Sieradzu 
ks , A. Zmysłowski szkól miejskich i prywatnych. W Slupcy ks . Kobyliil
ski Szkoty handlowej. W Pyzdrach (pow. sl'up.) ks, Grodek. W Turku 
(vacat). W Wieluniu ks. WilczyllSki Szkoly handl owej męski ej . 

Wykaz alfabetyczny parafji w dekanatach gub. Kaliskiej, 
z 1Vyszczep:ó/'llien iem ducholUieli,stlUa katolzckie,f!,"O, para Jji, 7~ościo.lólV 

i stacji pocztowyeTI . 

Dekanat kaliski: Dobrzec st. p. Kalisz, dzieka n ks. kan. F. jlittner. 
Kalisz, Kolegjata Kaliska p. w, Wniebowzięcia N. M. P. lub św. Józefa, 

wybud. 1790 L Kościól parafjalny. Kapitula: Prałat preposit ks, M. Orze
chowski. Pral'at archid, ks, E. Szulc. Prokui"ator i kust kol. ks kan. I. Ploszaj. 
Kanonicy: ks. W. jankovvski, ks, J. Szafnicki, ks. E. Narkiewicz i ks. A. Sa-
laciński, Wikarjusze: ks. M. janowsk i, ks. W. Gawlowski. . 

Kościól św. Stanistawa (po-Franciszkailski) wybud. 1257 r., rektor ks. 
J. Nowicki, 

Kościót św. Wojciecha na Zawodziu. 
Św. Mikołaja , kościół parafjalny, wyb. 12?S .L. Proboszc~ ,Prep, ks. 

kan. J. SObCZyt'lSki. Wikarjusze: ks. A. KOkczyns,kl .1 ks, S, LnISk!. 
Kościól' Nawiedzenia N. M. P. (po-Bernardynskl), rektor ks. W. jasiński. 
Kościól św. józefa (po-Reformacki) rektor ks. Wiktor Sakowicz. 
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Blizanów, st. p. Stawiszyn, koś. św. MikolClja, wyb. 15.12 r., prob. ks. 
C. Kostceki. Błaszki, koś . św. Anny, wyb. 1779 r., prob. ks. A. Kruczk owsk i, 
wikar. ks K. Rojek. Borków, st. p. Kalisz, koś. św. Andrzeja, wyb. 1712 r., 
prob. ks. P. Kolczyński. Brudzew, st. p. Stawiszyn, koś. św. Jakóba, wyb. 
1778 r. , prob. ks. M. Brykowski . Kościół św. Stanisława w Lipe, wyb. 
1753 r. Chełmce, st. p. Kali sz, koś. Narodzenia N. M. P., wyb. 1883 r., 
prob. ks. W. Owczarek, wik. ks. A. Miklaszewski. Chlewo, s1. p. Błaszki, 
koś. św. Benedykta, prob. ks. J PelczYllski. Koś. fil. św. Małgorzaty w Ga
ci. Chocz, s1. p. Stawiszyn, koś. św. And rzeja Apos1., wyb. 1629 L, prob. 
ks. P. Olkiewicz, wik. ks. S. Szableski. Koś. św. Michała (po-Reformacki), 
wyb. 1720 L, rektor ks. S. Wołosiewicz. Dembe, s1. p. Kalisz, koś. Zwia
stowan ia N. M. P., wyb. 1607 L, prob. ks. E. I-lornowski. Koś. fil. św. Mi
chała w Zborowie, wyb . 1726 L Dobrzec, st. p. Kalisz, koś. św. Michała 
Arch ., wyb. 1882 r ., prob. ks. F. Jlittner dziele kalis., wik. ks. F. Balcerzak. 
Koś. fil. św. Gotharda na r~ypinku, wyb. 1750 L Kaplica w Szczypiornie. 
Dzierzbin, s1. p. Stawiszyn, wyb. 111 5 L, ks. prob. W. Bąkowski. Giżyce, 
koś. Przern. Pańskiego , wyb. 1878 r., prob. ks. L. Jaksa. Godziesze Wielkie, 
st. p. Kalisz, koś. Ś\v. Bartłomieja, wyb. 1782 r., prob. ks. L. Kempski, 
wik. L. fiiawsa. Goliszew, st. p. Stawiszyn, koś. Nepokalanego Poczęcia 
N. M. P. , wyb. 1840 r., prob. ks. A. Wolski. Góra, s1. p. Warta, wyb. 
1792 r., prob. ks. A. Kurzętkowski. Iwanowice, s1. p. Blaszki, koś. św. Ka
tarzyny, wyb. 1436 r., prob. ks. J Motylewski, wik. ks. Czarnecki. Kalino
wa, s1. p. Blaszki, koś. Marji Magdaleny, wyb. 1465 L, prob. ks. A. Paw
łowicz. Kokanin, s1. p. Kali sz, koś. Marji Magdalcny, wyb. 1883 r., prob. 
ks. Szafnicki. Kościelec, st. p. Ceków, koś. św. Wojciecha, prob. ks . M. Sa
wieki. I(ościelna Wieś, st. p. Kalisz, wyb. 1123 r ., prob. ks. J Januszewski. 
Kosmów, st. p. Ceków, wyb. 1661 L, prob. ks. W. GÓrzyński. Koźminek, 
st. p. Kaiisz, koś. św. Jana Chrzciciela, prob. ks. T. Ojrzanowski, wik. 
vacat. Kaplica w Złotnikach wyb. 1777 r. O!Jatówek, koś. św. Doroty, 
wyb. 1370 L, prob. ks. A. Marczewski, wik. ks. M. Papieski. Pamięci n, s1. 
p. Kalisz, koś. św. Jana Chrzciciela, wyb. 1628 L, prob. ks. J Brzeziński. 
Piątek Wielki, s1. p. St?-wiszyn, koś. św. Marcina, prob. ks. F. Januszewski. 
Przespolew, st. p. Ceków, koś. św. Katarzyny, wyb. 1900 L, prob. ks. S. 
MrozO\,\ski. Rajsko, s1. p. Opatówek, koś. św. Michała, wyb. 1607 r., prob. 
ks. E. Zolnowski . Rychnów, st. p. Kalisz, wyb. 1782 r., prob. ks. J Krzy
miński. Staw, s1. p. Błaszki, koś. św. Mikołaja, wyb. 1521 r., prob. ks. J. 
Komorowski. Stawiszyn, koś. św. Bartlomieja, wyb. 1250 r., ks. E. Esman. 
Tłokinia, st. p. Kalisz, koś. św. Jakóba, prob. ks. W. Perlillski wice-dziekan. 
Tykadłów, s1. p. Kalisz, koś. św. Katarzyny, prob. ks. W. Sadowy, Zbiersk, 
koś. św . Urszu li, prob. ks. J Szadkowski. 

Dekanat Kolski. Dziekan ks. kan. E. Narkiewicz. Koło, koś. św. Krzyża, 
wyb. 1407 r., parafjalny. Dziekani: prob. ks. kan. E. Narkiewicz, wik. ks. W. 
Potrzebski. Kościół 00. Bernadynów, Gwardjan O. F. S.zortyka, kazno
dzieja O. Fr. Czachorowski, O. M. Marcinkowski, O. A. Zaboklicki, O. P. 
SkórczyIlski, brat G. j..eszczyIlski, brat P. Mamanowicz. Białków, st. p. Ko
lo, prob. ks. B. Zieliilski . . Błenna, s1. p. Przeciecz, koś. św. Małgorzaty, 
wyb. 186 1 r., prob. ks. K. Kraszewski. Brdów, sI. p. Izbica, koś. św. Woj
ciecha, prob. ks. W. Gniezclowski. Brudzew, st. p. Kolo, koś. św. Mikoła
ja, proc. ks. F. Stasiakowski, wik. ks. J Zaborski. Dęby Szlacheckie, st. 
p. Kolo, wyb. 1737 L, prob. ks. W. Zaremba. Koś. fil. św. Michal'a w Dęb-

48 



nic Król ewskim. ()obrów, st. p. 1<010, koś. św. Trójcy, wyb. 1763 1". , prob. 
ks. K. jurgil"as. Janiszew, st. p. Koło, koś. św. jadwigi, wyb. 1731 r., prob. 
ks. Nieznański. Izbica, prob. ks. W. Grabowski, wik. ks. A. Dąbrowski, 
kap. św. Florjana . Kościelce , st. p. Kolo, koś. św. Andrzeja, prob. ks. D. 
Małecki. Lubotyn, sL p. Sompolno, wyb. 1620 r. , prob. ks. W. Bącalski, 
Lubstów, st. p. Sompolno, koś. św. jadwigi, wyb. 1534 r., prob. ks . M. CJly
trzyński. Mąkoino, sL p. Sompolno, koś. św . Andrzeja , prob . ks. W. Zu
chowski. Modrzejewo, st. p. Izbica, koś. św . Stanisława, wyb. 1591 r., prob. 
ks. Ostrowski . Osiek Wie:ki, st. p. Koło, koś. św. Bartłomieja, wyb. 1890 r., 
prob. ks. L. Wiśniewski, wik. ks. Mężnieki. Koś . fil. św. Michała w Dę
bach Królewskich. Racięcice, st. p. Sompolno, koś. Narodzenia N. M. P., 
wyb. w 1900 r. , prob. ks. L. jarosiIlski. Sompolno, koś. św. i'v\arji Magda
leny, wyb. 1847 1"., prob. ks. E. Łukaszewicz . Wąsosze, st. p. Konin , wyb. 
1860 r., prob . ks. H. Zielillski. Wrząca Wielka, sL p. Kolo , koś . św. Ja
kóba, wyb. 1888 r., prob. ks. K jung. 

Dekanat-Koniński , dziekan ks Władysław jankowski. Konin , kośc. św . Bar
Homieja, wybud. 1151 r. , prob. kanonik ks. WI". jankowski, wik. St. Płaza. 
Kośc. św . Magdal eny (po-Reform.), 1670 r., wik. A. Borowski . Golina, sL p. 
Konin, kośc. św. jakóba, 1767 1". , prob. K Załęc ', i. Gosławice , st. p. Konin, 
kośc. św. Andrzeja, 141 8 1"., prob. ks. M. Majewski. Grabienice, st. p. Kon in , koś. 
św . Katarzyny, 15971". , prob. ks. L. Sta\vicki. Grochowy, st. p. Rych wał, koś. św. 
Dorotei. 1521 r., prob . ks. W. Zgadzajewski. Grzymiszew, st. p. Turek , koś. Na
rodzenia N. M. P. , 1785 1"., prob. ks. A. W. Chawal"kiewicz. Kawnice, st. p. Ko
nin , 1779 I". Kramsk, st. p. Konin, kośc. św. Stanisława, 184-+ r ., prob. ks. 
R. Wiśniewski, wik. ks. K Secomski. Krzymów, sL p. Konin , kośc. św. Marji 
Magdaleny, 1779 r., prob. ks. K Kuropecki. Buchary-Kościelne , st. p. Konin, 
1786 r., ks. F. Nowak. Licheń , st. p. Konin , kośc. św. Dorotei , 1854 r., 
prob. ks. F. Miklaszewski. Lisice, st. p. Kon in, kośc. św. Jacka, 1886 1"., ks. 
S. Zabl"ocki. Morzysław , kośc. św. Wojcieciecha, 1782 r. , ks. St. Chmie
lewski, wik. Sobiepanek. Myśliborz , 5t. p. Konin, kośc. św . Mateusza, prob. 
ks. W. Gołębiowsk i. Ostrowąż, st. p. Konin , kośc. św. jakóba, ks. E. KO(1-
cZyllski. Russocic\l, st. p. Władysławów, kośc. św. Michała, ks. I. Zbirocho
wicz, wik . ks. Wacław Liniewiecki. Rychwał, kośc. św. Trójcy, 1560 r. , ks. 
A. Kalino,wski. Zgów, sL p. Konin, kośc. św. jakóba, 1209 r. , ks. WL Ziem
niewicz. Slisin, st. p. Kleczew, kośc. św. Mikolaja, 1604 r., prob. ks. A. Pe
terkiewicz. Sławsk, sL p. Konin, 1614 r., prob. ks. A. KościeIski. Stare-Miasto, 
st. p. Konin, kośc. św. Piotra i Pawła , 1119 r., prob. ks. K. Ucieklak. Tu
liszków, st. p. Konin, kośc. św. Wita, 1450 r., prob. ks. St. Skulski, wik. ks. A. 
GostYllski. Wyszyna, sL p. Konin , kośc. N. M. P. , 1782 r. , prob. ks. Fr. 
Klimacki. 
. Dekanat Łęczycki, dziekan ks. Adolf Żebrowski. Łęczyca , prob. ks. A . 
Zebrowski, wik. Lesisz; kośc. po-BernardYIlski, ks. A. Zdanowicz. Bełdrzy
chów, st. p. Poddębice, prob. ks. Hofman. Błonie , st. p. Łęczyca, prob. ks. 
M. Kinest. Gieczno, st. . p. Piątek, prob. ks. W. Pawłowski. Grabów, st. p. 
Łęczyca, prob. ks. S. Zydanowicz. Góra św. Małgorzaty , st. p. Łęczyca, 
prob. ks. Urbanowicz. Dalików, st. p. Poddębice prob. ks. S. Patkowski. 
Domaniew, st. p. Poddębice, prob. ks. M. Wejs. Kałów, st. p. Poddębice, 
prob . ks. F. Webner. Leżnica, st. p. Łęczyca, prob. ks. j. NamoczYllSki. 
Leżnica-Mała st. p. Łęczyca, prob. ks. M. Łęczycki. Mazew, st. p. Łęczyca, 
prob. ks. D.' Linart. Modlna, st. p. Ozorków, prob. ks. L. Mickiewicz. Ozor-
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ków, prob. ks. I. Wypiski. Parzęczew, st. p. Ozorków, prob. ks. W. Nara
sinowicz. Pęczniew, st. p. Piątek, prob . ks. E. Podbielski. Piątek , st. p. 
Uniejów, prob. kan . A. Gniazdowski. Poddębice, prob. ks. G. Zawadzki. 
Strzegocin, st. p. Łęczyca, prob. ks. j. Budziszewski. Sobótka, st. p. Kło
dawa, ks. Linard. Soka-Wielka, st. p. Ozorków, prob. ks. St. Zacharjasie
wicz. Siedlec, st. p. Łęczyca, ks. St. Wesołowski. Topola, st. p. Łęczyca, 
prob. ks. T. Chrępińsk i . Tum, st. p . .Łęczyca, ks. j. Urbanowicz. Tur, st. p. 
Gostków, ks. S. Gostkowski. Wartkowice, st. p. Gostków, ks. Bączalski . 
Wito nice, st. p. Łęczyca, ks. A. Brenlirlski. 

Dekanat Sieradzki, Dziek. kan . ks. W. Mikołajewski. Sieradz, wyb. 1432 r., 
prob. ks. W. Mikotajewski, wik.: ks. j. Godlewski i ks. E. Kempiński. Kościól 
po Dominikach, św. Stanisława), rektor ks. A. Zmyslowski. Brzezno, st. p. 
Złoczew, koś. św. Agidiusza, wyb. 1758 r., prob. ks. W. Gumowski, wik. 
ks. M. Koźbiał. Burzenin, st. p. Widawa, koś. św. Wojciecha, wyb . 1642 r. , 
prob. ks. Szymanowski, wik. ks. I. Pawłowski. Dzieżbin , st. p. Szadek, koś. 
św. Stanisława, wyb. 1630 r., prob. ks. I. Harlillski. . Godynice, st. p. Zło
czew, koś . św. Marcina, wyb. 1885 r. , prob. ks. T.e Zychowicz. Gruszczy
ce, st. p. Błaszki, koś . św. Stanisława, wyb. 1750 r., prob. ks. S. Frąck i e' 
wicz. Kamionacz, st. p. Warta, koś. św. Marcina, wyb. 1845 r., prob. ks. 
S. Piłecki. Kliczków Mały, st. p. Błaszki, koś . Narodzenia N. M. P., wyb. 
1764 r., prob. ks. Rosiński . Klonowa, st. p. Lututów, koś. Przem. Pań. , 
wyb. 1755 r., prob. ks. A. Kukowski, wik. ks. A. Wajs. Korczew, st. p. 
Zduńska Wola, koś . św. Katarzyny, wyb. 1729 r. , prob . ks. F. Klass, Ma' 
łyń , st. p. Szadek, koś . św. Andrzeja, wyb. 1752 r., prob. ks. F. Maciaszek, 
wik. vakat. Męka, st. p. Sieradz, koś. św. Wojciecha, wyb. 1691 r., prob. 
ks. F. Rusin. Russoszyca, st. p. Warta, koś. św. Laurentego, wyb. 1783 r. , 
prob. ks. I. PilIich. Stolec, st. p. Ztoczew, koś. św. Laurentego, wyb. 
1768 r., prob. ks. M. Kośmiers ki . Szadek, koś. Wniebowzięcia N. M. p., 
prob. ks. St. Mirecki, wik.: ks. W. Szczepański i W. Kwarciallski zam. w Ka' 
liszu. Tubądzin , st. p. Błaszki, koś . św. Laurentego, wyb. 1900 r., prob. k5· 
M. Rełkowsk i. Uników, ks. p. Złoczew, koś . św. Stanistawa, wyb. 1876 r., 
prob. ks. K. Kamienieck i. Warta, koś. św. Mikołaja, prob. ks. j. DrzewieC' 
ki, wik. ks. I. Lisiecki. Koś. po BernardYllski Wniebow. N. M. P., rektor 
S. Markowski. Koś. po BernardYIlski Narodz. N. M. P., rektor vacat. 
Wągłczew, st. p. Błaszki, koś . św. Klemensa, wyb. 1626 r., prob. ks. H· 
Kowalski. Wierzchy, st. p. Szadek, koś . św. Mikołaja, wyb. 1725 r., prob. 
ks. A. Kozłowski. Wojków, sf p. Błaszki, koś . św. Małgorzaty, wyb. 1646 r;, 
prob. ks. K. Grajewski, wik. ks. A. Brudnicki. Wróblew, st. p. Sieradz, koS· 
św. Piotra i Pawła , ·wyb. 1804 r., prob. ks. A. Zawadzki. Zadzim, st. p. 
Szadek, koś. św . Małgorzaty, wyb. 1642 r., prob. ks. B. Rokossowski, wiK· 
ks. W. Chrzanowski zam. w Osiakowie. Zduńska Wola, koś. Wniebow. N. M· 
P., wyb. 1881 r., prob. ks. T. Stawowski, wik. ks. W. O rżanowski. ZłoczeW1 
koś. św. Andrzeja, wyb. 1601 r., prob. ks. H. Borowy. Koś. po Bernar' 
dyńsk i , św. Krzyża , rektor ks. B. ChoroszyIlski . 

Dekanat Słupecki , Dziekan ks. K. Kobylili ski. Słupca , k oś. św. Wa' 
wrzyńca, wybudowany 1190 r., prob. ks. K. Kobylili ski , wik . ks. I. Redl' 
tiński. Budzisław Kościelny, st. p. Kleczew, koś . Wniebowzięcia N. M. p .. 
1745 r., prob. ks. K. Książkowski. Ciążeń , sL p. Słupca, koś. św . Jana, 
1535 r. , prob. ks. D. Tryszkiewicz. Cienin, st. p. Słupca, koś. św. Katarz)" 
ny, 1802 r., prob. ks. A. Żórawski . Dobrosłowo, st. p. Kleczew, koś. Ś\\" 
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Jakóba, 1-1-49 r., prob. ks. J l\.on lOro\\'ski. Giewarłów , st. p . Stupca, 1762 r., 
prob . ks. A. Perski . Grodziec, sL p. Rychwar, k oś. św. Andrzeja , 1897 r., 
prob. ks. W . Górecki. I{azimierz, st. p. Konin, koś. ś\\' . Marcina, prob. ks. 
A. Groblinski. i (oś. po I1ernardYJlski, . rek to r ks. St. Małachowski. Kleczew, 
k oś. św . Andrzeja, 1120 r., prob. ks. Ziarkowski. Królików,~s t. p. Rychwał, 
koś . św. Michara, prob. ks . M. Sadowski. Ląd , st. p. Słupca , koś. św. Mi
ko laja , pro b. ks . Fibich. Sądek , st. p. Slupca, koś . św . N\iko łaja, 1809 r. , 
prob. ks. R. Puch aiski, w ik. ks. R. Z ielill sk i. Młodojewo , st. p . Slupca, koś. św. 
Miko laja, pro b. ks. A . Wojciechowsk i, \\'ik. ks. B . Grzemiełewski. Ostrowite, 
st. p. I\leczew, koś . św. Stefana, prob. ks. A . Al bin. Pyzdry. koś. Narodz. 
N. M. P., prob . k:;. J G rodek, wik. ks. F. Starkiewicz. Koś. po FranciszkaIl 
sk i, św . Jana Cllrzc icieia, 13 .. W r. , rek. Wróbl ewsk i. Skulsk. koś. Narodz. 
N. M. P., 18 10 r ., prob . ks . L. Ciesielski. Szamarzewo, st . p. Waganice, 
prob. ks. A. Rakowski. Szymanowice, st. p. Pyzdry, k oś. św. jana Chrzci
ciela, 1882 r. , prob. b. A . Mar~OJl s ki , wik . ks. G a\\To Jlski. Trąbczyn , sI. 
p. Zagórów, koś. św. Marc ina, prob . ks. Wtorki ew icz. Wilczyn, sI. p. I\le
czew, koś . św . Urszuli, 1375 r. , prob . ks. A. Wiszniewski. Zagórów. koś. 
św. Piotra i Pawl J, 1760 !'., prob. K. Pęch e rsk i, wik. L. Ościk i W. Mar
ciniak. Złotków. st. p. l\i ecze\V, 1880 r., prob . ks. Galecki. 

Dekanat Turecki , dziek. ks kan Michal Orzecho\\'ski. Turek, koś. św . jana, 
prob. ks. kan. M. Orzccho\\sk i, wik. ks. G. Maternowsk i i ks. M . Grabowski . Bo
leszczyn, st. p. Dohra, kośc. św . Piotra i Pawła, \\yhudo\i'any 18 18 r., prob. 
ks .. '\. Dmochowsk i, w ik. J Magott. Brodllia. st. p. Warta, kośc. św . Stani
sł awa, wyb . 1556 r. , prob. ks. H. Wysokowski , kośc. fil. w Głillnie. Chwal
borzyce, st. p. Dąb i e, kośc. ś\': . Marcina, wyb . 1767 r. , prob. ks. J KUCZY{l
sk i. Dobra, prob . ks. L. Sperczyil sk i. Głuchów , sI. p. Dobra, kośc. św. Ma
teusza, 1759 r., adm. ks. F. Stop ierzY I·lski. Goszczanów. st. p. Warta, kośc. 
św. Marc in a, prob. ks. I<. Przeżdziccki, wik . ks . .J. Po~atyllski. Grodzisko, st. p. 
Dąbie-Kolo, kośc. św. Pioti'a i Paw ł a , 16 12 r ., prob. ks. F. Paweiski. Je
ZiOl'sko , sI. p. Dobra, kośc. św. Krzyża , 1856 r. Kowale-Pariskie. st. p. Dobra, 
k ośc. M. B. Bolesnej, 18-1-7 r., prob. ks. S. G ruchaiski. Lisków. st. p. Ceków, 
prob . ks. W. Bliz i (lSki, w ik. S. Keller, k ośc. fil. Stl za rk ów, 1727 r. Malanów. 
st. p. Turek, kośc. św. Mikolaja, 1873 r. , prob . ks. A. Kell cr . Miłkowice : 
st. p. Dobra, kośc. św. Miko ł aja, 1882 r., prob. ks. Przed\\'orski. Niemysłów , 
st. p. Un iejów, kośc. św . Micharcl, 1880 r ., prob. ks. St . .Ławillski . Niewiesz, 
st. p. Uniejów, prob. ks . .J. Szybarski. Pęczniew , sr. p. Warta, kośc. św . Ka
tarzyn y, 1761 r. , prob. ks . L. Wysokowski, fil. k ośc. Siedlątków. Psary, st. p. 
lurek, kośc. Naw. M. B., 1805 r. , prob . ks. Korycki, fil. kośc. Stomów
Kośc i e ln y . Skęczniew , st. p. D obra , kośc. św. T ró jcy, 1825 r ., prob. ks. R. 
Rendschmi,dt. Spicimierz. st. p. lJ nicjów, kośc. św . Krzyża, prob . ks. Pa
Włowski. Swinica, st. p. Dąb i e , k ośc. św. I(azilllierza , 1859 L , prob. ks. j. 

I Chod Y(l ski. Tokary, st. p. D o bra, k o.śc. św . Andrzeja, 186 1 r. , prob. ks. Z. 
Góranowski Uniejów, koŚ( św. FłoJ'jan a, 1349 r., prob. ks . S. Bukowski, 
\vik. ks. M. Bałce rowsk i . Wielenin, st. p. Uniejów, kośc. św . jakóba, prob. ks. 

· Józef Majkowski. Wilamów, sI. p. Uniejów, kośc. św. Wojci echa , 1894 r. , 
· pro b. ks. P. Rom anowsk i. 

Dekanat Wieluński, dziekan ks. G ryglewski. Wieluń , kośc. Naw. N . M . P., 
I: prob. ks. J Goclorowski, \ViI< ks. F. Pruski. Kośc ió ł po A ugust janach, 

1350 r. , rekto r ks. Bieleck i. Klasztor Bernardynek, po Refo rmatach , rek. 
· ks. H. Piekarz. Po Pijarski , rek, ks. W. Wiłczy rl sk i. Koś . iiI. \\' Gaszynie i w 
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Dąbrowie. Biała, st. p. Wielu,l, prob. ks. A. Muchallski, Bolesławiec, ko 
św. Trójcy, 1522 r., prob. ks. S. Nuszkiewicz. Chotów, st. p. Wielo . 
1616 r., kośc. św. Marcina, prob. ks. N. Krantz. Cieszęcin , st. p. Wie I 

szów, 1789 r., prob. ks. W. Głowacki, wik. ks. S. Degen. Kośc. fil. Węgli 
wice. Czarnożyły, st. p. WieluIi, kośc. św. Bartłomieja, 1726 r., prob. . 
P. Gogolewski, kośc. fil. Wydrzyn. Czastary, st. p. Bolesławiec, 1847 I 

kośc. Narodzenia N. M. P., prob. ks. Czok. Działoszyn , kośc. św. M~', 
Magdaleny, 1787 r., prob. ks. Snawadzki. Ozietrzkowice, st. p. Bolesław! . 
kośc. Przem. Pallskiego, 1884 r., prob. ks. BoratYliski, kośc. fil. .lubol 
Oziertrzniki, st. p. Wielurl, kośc. św. Katarzyny, prob . ks. F. Kobielski, kO I 
fil. Pątnów. Komorniki, st. p. Wielurl, kośc. św. Mikołaja, 1631 r., prob. I 

B. Zaremba. Konopnica, st. p. Ossyaków, kośc. św. Rocha, 1644 r., pr 
ks. M. Ciesielski, prefekt w Częstochowie. Kraszewice, st. p. Giżyce, kO I 

św. Katarzyny, 1886 r., prob. ks. P. Gutman, wik. ks. jan Cesarz. KrzyW 
rzeka, st. p. Wielurl, kośc. św. Piotra i Pawła, 1264 r., prob. ks. jan Ma, 
chowski, kośc. fil. w Kadłubie, Popowicach i Grębiellcu. Lututów, kośc. s 
Trójcy, 1760 r., prob. ks. Ap. Lutoborski, wik. ks. B. Bojanowski. Miel 
szyn, st. p. Bolesławiec, kośc. św. Marji Magdaleny, 1760 r., prob. ks. 
Kowalski, fil. kośc. Chróścin. Mierzyce, st. p. Wielurl, kośc. św. Katarzyn 
1837 r., prob. ks. R. Schiwelbein, wik. ks. P. Filipkiewicz. Mokrsko, st., 
Wieluil, kośc. św. Stanisława, 1626 r., prob. ks. W. Hordyewicz. Naramnl, 
st. p. Lututów, kośc. św. Rocha, prob. ks. W. Przygodzki. Ossyaków, kO: 
św. jadwigi, 1648 r., prob. ks. I. Madalirlski, wik. ks. L. Kowalewski . O 
rów, st. p. Wielull, kośc. św. Marji Magdaleny, prob. ks. F. Tarlski, kO,'! 
fil. w Wierzbie. Praszka, kośc. Wniebowz. N. M. P., 1872 r., prob. ks. ~ 
nonik W. Rusia, wik. ks. St. Gajewski, kap. w Kowale i Strojce. Ract 
st. p. WieluIi, kośc. św. Mikołaja, prob. ks. K. Głowacki, kośc. fil. w ~ I 
giewnikach, 1805 r. Rucla, st. p. Wielurl, kośc. św. Wojciecha, 1142 
dziekan prob. ks. W. Gumiilski, kap. w Kraszkowicach . Rudlice, st., 
Wielurl, kośc. św. Trójcy, 1807 r., prob. ks. j. Górniak. Rudniki, kośc. s i 
Mikołaja, 1830 r., prob. ks. B. Michnikowski, kap. w Rudnikach. Siemko 
ce, st. p. Dziatoszyn, kośc. św. Marcina, 1879 r., prob. ks. F. Gryglew I 

wik. M. Godlewski. Skomlin, st. p. Wielull, kośc. św. Fiilipa, 1745 r., pr 
ks. A. Kukuiski. Sokolniki, st. p. Lututów, kośc. św. Mikołaja, 1731 r., prs I 
ks. j. .logucki, kośc. fil. Ochędzyn. Walichnowy, st. p. Lututów, kośc. 
Marcina, 1865 r., prob. ks. F. jasiilski. Wieruszów, kośc. św. Ducha IV) g 
1676 r., (po-Paulirlski 1865 r.), prob. ks. A. jabtollski, wik. j. KurcZY 
Wierzchlas, st. p. Wielurl, kośc. św. Mikołaja, prob. ks. W. Glogowski. ~ b 
cin, st. p. B9Iesławiec;, kośc. św. Katarzyny, 183 1 r., prob. ks. A. WiWI 
kośc. par. Zdżary. Zytniów, st. p. Praszka, kośc. św . Marcina, 181 1 
prob. ks. W. Grzybowski. ~ 

I 

Nabożeńs.twa odprawiane w kościołach katolickich w Kaliszu. 

Kollegjata (koś. św. Józefa). Msze św.: o godz. 6-ej rano codzienn 

o godz. 9-ej rano codziennie, (w każdy czwartek nabożellstwo z wystalI C 

niem Najświętszego Sakramentu "Cibavit" i procesją) . O godz. 1 Ol / ~ r8 ~I 
suma z kazaniem w niedzi e l ę. O godz. 31/~ po poL nieszpory. 
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. Kościół św. Mikołaja (Kanoników). Msze św.: o godz. 7-ej rano co
ennie, o godz. 9-ej rano codziennie. O godz. II-ej suma z kazaniem 
niedzielę. O godz. 3-ej po poło nieszpory. 

Kościół po-Bernardyński. Msze św.: o godz. S-ej r. W poniedziałki 
Zwartki; o godz. 9-ej r. we wtorki, piątki i soboty; o godz. 7 -ej r. w śro
. O godz. lO-ej r. suma z kazaniem w niedzielę. O godz. S-ej po poł. 
Szpory. 

Kościół po-Franciszkański. Msza św. o godz. lO-ej r. codziennie. 
godz. II-ej r. suma z kazaniem w niedzielę. O godz. 4-ej po pot. nie
ory. 

Kościół po-Reformacki. Msza św. o godz. S-ej r. codziennie. O godz. 
ej r. z kazaniem w święta. O godz. 4-ej po poł. nieszpory. 

Dozór kościelny parafji kaliskich : prezes prezydent Bótticher; członko
: Drygas, Kindler, Troska, St. Herbich, Wolf, Mystkowski. 

VVŁADZE. 

Gubernator Łowczy Najwyższego Dworu, rz. r. sL M. j. Nowosileow. 
Przyjmuje w interesach służbowych i prywatnych codziennie od godz. 

ej dd l-ej po pot. Telefon.hl 1. 
Wice-Gubernator as. kol. l. Pile. 

Kancelarja Gubernatora. Naczelnik kancelarji Szutting. Pomocnik na
Inika kancelarji Znamiewski. Urzędnicy do szczególnych poruczeń (vakans). 

Straż ziemska. Sztab-oficer do szczególnych poruczeń, rotmistrz P. P. 
tnażyrow. Oficer zapasowy straży ziemskiej Pawluk. 
Rząd gubernjalny. Rada ogólna. Prezes Gubernator; członkowie: wice

ernator .i radcowie. 
Kancelarja. Sekretarz Rządu Gubernjalnego Parfentjew. Tłomacz i re

nt Przedpełski . 

Wydzial administracyjny. Radca L. P. Wojciechowski. Starsi referenci : 
gajewski i Ginter. Młodszy referent Jedyński. 
Wydział wojskowo-policyjny. Radca A. P. Skorulski. Starszy referent 

barewski . Buchalter Podziemski. Mlodszy referent Sokołowski. 
Wydział lekarski. Inspektor lekarski dr. rz. r. st. W. N. Żabotyński . 

il10cn ik inspektora dr. J MerkeI. Assesor farmacji F. Piotrowski. Sekretarz 
, Piotrowski. 

Wydział weterynaryjny. Inspektor A. Krajewski. Referent Nowacki. 
Wydział budowlany. Inżynier gubernjalny S. L. Pinajew. Pomocnik 

Yniera W. Stachlewski. 
Redaktor "Gub. wiadomości" Bentkowski . 
Magistrat w Kaliszu. Prezydent L. Bótticher. Radni : W. Formański, 

~C:zaplill sk i , W. Czyżewski. Sekretarze: W. Gawecki, M. Podkuliński 
osland . Kontroler kasy. F. Makowski. P. O. archit. m. Józef Schrajer, 

rnier cywilny. Lekarz miejski J MerkeI. 
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Pow. Kaliski. Naczelnik powiatu E. Fibich. Pomocnik naczelnika po
wiatu do spraw administracyjnych J Zawadzki. Pomocnik naczelnika do 
spraw policyjnych i naczelnik straży ziem. W. I. Juchnowsk i. Sekretarz 
Sadow~ki. Sekwestrator Biernacki. Inży ni er architek J. Schrajer. Refe
renci: Zyczowicz, Hagenmajster i Grabski. Lekarz pqwiatu dr. Łukaszew icz. 
Weterynarz J. Fedecki. Burmistrz w Blaszkach .Jan Sw iąteck i. 

Pawiat kolski. Zarząd 11owiatowy. Naczelnik powiatu, rad. st. N. W. 
Lenow. Naczelnik straży ziemsk iej kap. Ill . N. Smolale Pom. nacz. powiatu 
do sprawadmin., rad. dworu K. I. Dobrowolski. Architekt !-1. Wnukowski, 
inż. cywilny, Lekarz pow. A. DąbczYl1ski. Weterynarz W. Pietruszczyl1ski. 

Magistrat m. Koła. Burm istrz J. .J ankowski. Sekretarz A. Kal ill ski. 
Magistrat m. Dąbia. Burmistrz T. Ginter. Sek retarz A. Matyszewsk i. 
Pow. koniński. Zarząd powiatowy. Naczelnik pow iatu (\'acat). Naczelnik 

straży ziemskiej, Nikol·ajevv. Pom. naczelnika do spraw <:Id1l1. A .. Komornicki. 
Architekt budO\\;'1. Melchior Nestorowicz. Lekarz powiatowy W. Zywanowski. 
Weterynarz A. Slepowr011ski. • 

Magistrat m. Konina. Burmistrz A. Kanich 
Pow. Łęczycki. Zarząd powiatowy. Naczelnik powiatu Stefan Patkowski. 

Pom. naczelno powiatu i nacz. str. ziem., sztabs-j.: Clp itan 1<:. Neuman. Pom. 
do spraw adm. I<. Miedwiediew. Architekt Edward Przanowski. Lekarz pow. 
S. Chrempillski . Weterynarz J. Augustynow icz. 

Magistrat m. Łęczycy. Burmistrz, rad . dworu W. Zawadzki. Sekretarz 
J. Spl·awski. Burmistrz m. Ozorkowa A. DobraczYllski. Sckr W. Kulejewski. 

Powiat sieradzki. Zarząd 11owiatowy. Naczelnik pO\~iatu, rad. stanu A. 
Kowalewski. Pom. nacz. pow. i nacz. s traży ziemsk iej Wasilij .Jakobs. Pom. 
nacz. powiatu w dziale adm inistracyjnym, SI. Patocki. Architekt WL Ora
czewski. Lekarz pow. A. Podciechowski. Weterynarz K. Bortn owski. 

Magistrat m. Sieradza. Burlllistrz M. Libiszowski. Sekl'. F. f(linkowski. 
Magistrat m. Warty. Burmistrz Z. Orlowski. Sekretarz S. Zicnc iak 
Magistrat m. Zduilskiej Woli. Burmistrz L. Bedrykowski. Sek l'. Z . Cywillski. 
Pow. słupecki. Zarząd 11owiatowy. Naczelnik powiatu N. I. Sokorow. 

Pomocnik naczelnika powiatu i naczelnik straży ZiCIIl . J Tryszatny. Po
mocnik naczelnika do spraw acllllin. racl. dw . .J. Ejsy lllont. Arcll itck Z. Nl lod
kowski. Lekarz powiatowy B. Gutowski. Weterynarz L. Matuszewsk i. 

Magistrat m. Słupcy. Burmistrz Ginter. Sckretarz J Bolkowski. 
Pow. turecki. Zarząd powiatowy. Naczelnik powiaiu M. Zawalje\\'sk i. 

Pomocnik nacze lnika powiatu i naczc lnik st raży ż i c lll. sztabs-kapitan A. Ko
walewski. Pomocnik naczelnika do spraw adrnin . W. Lipinski. Architekt 
I. Miłobędzki. Lekarz powiatowy L. ŁączYllski. 

Magistrat m. Turku. Burmistrz W. Fride. Sekretarz P. Muszyriski. 
Pow. wieilIIiski. Zarząd powiatowy. Naczelnik powiatu S. Stachowicz

Pomocnik naczelnika powiatu i naczelnik st raży ziem. sztabs-kapitan Babi
ezew. Pomocnik naczelnika clo sprawadmin . WI' Aprelew. Architekt H. C 
.Jawniszko. Lekarz powiatowy St. Domagaiski. Weterynarz \V . Kasi(lski. \I 

Magistrat m. Wielunia. l3urmistrz H. I(olsk i. Sckretarz P. Paruszcwsk i. r, 
Gubernjalny urząd źalldarmerji. Naczelnik u m: LI u pll i kown ik /\. S1. I(ry

żanowski. Naczelnicy urz<;cl u żandarmskiego na powiaty: kaliski , koni,'lsl<i 
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i słupecki N. R. Ketow; · na powiaty: łęczycki , turecki i kolski M. A. Otso
lig; na powiaty: wieluński i sieradzki I. I. Mikiewicz 

Wydział kaliski warszawskiego zarządu żandarmskiego kolei żelaznych. 
Naczelnik A. R Szulc. Pomocnik W. E. Stecyna-Marcinowski. 

Kancelarja policmajstra m. Kalisza (Telefon 112). Plac św. józefa. Polic
majster, kapitan W. M. Michajłows kij. Referent Hilchen. 

Komisja Gubernjalna do spraw włościańskich (Stawiszyńskie przedmieście). 
Prezydujący-gubernator. Członkow i e: Vice-Gubernator, Zarządzający kaliską 
lzhą skarbową, członek stały Komisji Włościańskiej i komisarz powiatowy. 
CzL stały kom. E. Kobro. Rewizor pomiarów L. Szymański . Sekr. A. Stecki. 

Komisarze do spraw włościańskich powiatowi. Pow. kaliski: rad. stanu 
litwinow. Referent Stecki. Pow. kolski: Rybnikow. Referent. P. G. Miting. 
Pow. koniński: W. D. Kuzniecow. Referent Wadaw Zieliński. Pow. Łęczycki: 
W. E. Sachs. Referent W. Libiszowski. Pow. sieradzki: D. J. Skriabin. Refer. 
J. Gumowski. Pow. słupecki: dym. rot. N. A. Ponomarew. Ref. J. janicki. 
Pow. turecki: kol. ass. B. K. Mi.iller. Referent B. Gause. Pow. wieluński: T. 
K. j ezie rski. Referent W. Markowski. 

Kasa Gubernjalna kaliska. Kasjer S. A. Zieniewicz-Kaszczenko, starszy 
buchalter T. jankowsk i. 

Oddział Banku Państwa (Al. józefiny, telefon 29, dom własny). Zarzą
dzający, rad. st. I. F. Tupica. Kasjer L. Chojnowski. Członkowie komitetu 
dyskontowego: S. Bronikowski, W. Wyganowski, P. Karśnicki, W. Romocki, 
M. Heiman, A. Hindemith, H. Fritsche, T. Fraenkel, J. Szner, A. Fibiger, . 
P. Deutschman, A. Fulde, B. Fibiger. 

Izba skarbowa w Kaliszu. Zarządzający rad. s1. W. D. Morozow. Na
czelnicy wydziału: l) WodzYI1ski, 2) Higersted, 3) I. I. Nowodieroszkin. 

Gubernjalny urząd akcyzy w Kaliszu (Rowy Rynek, Telefon 8) . Zarzą
dzający rz. r. sto A. I . Kołosow. Starsi rewizorzy: rad. st. A. A. Gierba
nowsk i, rad. st. A. Hyżycki, rad . st. W. W. Fenin, K. A Romanow . Młod
Szy rewizor E. I. Oppman. Sekretarze: M. T. Antonowicz, M. T. Dubiago. 
Buchalterzy: W. D. Gierasimow, M, D . Zacharin. 

Kalisz, I okręg akcyzy. Nadzorca A. A. Łunin. 
Konin, II okręg akcyzy. Nadzorca W. N. jarzyr1ski. 
Sieradz, '" okręg akcyzy. Nadzorca K. P. Fiłatow. 
Łęczyca , VII okręg akcyzy. Nadzorca W. W. Razumowski . 
Inspekcja fabryczna. Starszy inspoktor, inż. tech. S. I. Żekow. Fa

bryczny inspekto r W. I. Kudelili sk i. 
Kaliski Komitet ochrony leśnej w Kaliszu. Prezes Gubernator. Człon

kowie: Wice-Gubernator, Prezes Sądu Okręgowego, H. Łączyński i W. Ro
fllocki. Referent starszy l eśny rewizor R. G. Antonikowski. 

Komisja gubernjalna poborowo wojskowa. Prezydujący Gubernator' 
Członkowie z urzędu: Wice-Gubernator, członek stały kom. gub. do spraw 
\Vłościa{J?kic h . jako eksperci: inspektor lekarski i lekarz wojskowy. Refe
rent E. Zywanowski . 

Rada gubernjalna dobroczynIlości publicznej. Przewodniczący Guberna
Or. Członkowie: wice-gubernator, prezes izhy skarbowej, naczelnik dyrekcji 
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naukowej, inspektor lekarski, radca rządu gubernjalnego, H. Chrzanowski, 
W. Niemojowski, M. Mamroth, D. Zawadzki, I. Tykociner, Modelski . 

Komory celne: w Szczypiornie dyr. W. I. Bojko, w Praszce N. A. Dosusz
kow; w Wieruszowie K. S. Fiodorow; w Słupcy naczelnik Ropyłow ; w Pyz
drach- Solak. 

Rogatki: w Grodzisku N. A. Kryża nowski; w Goli N. E. Afanasjew; 
w Podgrabowie E. A. Puchnarewicz; w Bolesławcu I. I. Bojko; w Wilczynie 
Kuzniecow. 

Punkty do przejścia: w Borzykowicach dyr. Tieptow, w Połajewie Opatowicz, 
w Skulsku Markowicz, w Czołuchowie Wojciedow i Gostyńczykowie Protasow. 

Sądownicfwo. 

Sąd Okręgowy kaliski. Prezes rz. r. st. A. A. Zeland. Wice-prezesi
wydziału cywilnego rz. r. st. N. M. Bechtierew, kryminalnego rz. r. st. N. 
A. Naumow. Członkowie sądu wydziału cywilnego: rz. r st. N. E. Stepa: 
now, R. W. Ostrowiew, D. N. Lermontow, K. A. Papaspiraki; wydziału 
kryminalnego: rz. r. st. K. L. Potieruchin, A. W. Sotowcew, W. W. Werner. 

Urząd prokuratorski. Prokurator N. P. Iwanow. Towarzysze proku
ratora: N. G. Nauman, K. H. Szokalski , W. D. Grosmani (w Kole), W. K. 
Aleksejew, A . M. Marjanow. Sekretarz A. Kulillski. 

Sędziowie pokoju I okręgu. Prezes r. st. M. R. Timofiejew. Kalisz. 
W. A. Nikolajewski. W. M. Michajłowski . Sieradz. j. P. Smiragin. Zdull
ska-Wola. A. W. Kostinkiewicz. Wieluń. E P. Kiedrow 

Sędziowie pokoju II okręgu. Koło. Prezes Rz . r. st W. A. Zacharjewicz. Ko-
ło. N. L. Roma(lski. Konin, Stupca Rad. st. W P. Kwasznin-Samarin. 
Łęczyca. M. S. Dmitriew. Turek. Rad. s1. P. Oniechimowski. 

Sędziowie śledczy w gub. kaliskiej. Kalisz r. I. Akimowicz, do spraw 
ważnych Morgajewski. Turek. M. A. Telichowski. Koto. K. R. Rzepillski. 
Konin. W. A, Sulikow~ki. Sieradz A. A. Diercwiaszkin i j. S. Siemiono
wicz. Słupca . W. A. Zemczużyn. Wieluń. E. Mliller i N. K. Golikow. 
Łęczyca. St. Brudnicki. 

Sekretarze przy wydziale hYI)otecznym. Kalisz. Przy sądzie okręgowym 
j. Korycki. Kalisz. Przy sądzie pokoju W. Młynarski. Koło . .J. I< ośc i e l sk i. 
Konin. M. Baciarelli. .Łęczyca W. Nowak. Sieradz. T. Rembowski. Słup
ca . j. Włoczkowski. Turek F. Szaniawski. Wielu !'l . j. j erysz. 

Sekretarze sądu. Wydziału kryminalnego G. E. Osipienko. Wydział·u 
cywilnego M. Wiezusz-Kowalski . Pomocnicy sekretarzy p. o. M. I. Kali
nowski, A. W. Fenin. Starsi kandydaci do posad sądowyc h j. Smogorzew
ski. Archiwista W. Reszko. Kasjer T. KieszczYllski. 

Rejenci hipoteczni vi Kałiszu przy sądzie okręgowym. St. Bzowski , dom 
własn y, Ogrody, tęlefon 37. W. 13ohowicz, Wrodawskie Przedmieście elom 
Handkego, telefon ló. F. Bruśnicki, Nowy Rynck dom Parowskiego . 
.J. Dzierzbicki, Wrocławski e Przedmieśc i e dom SZllcra, telefon 69. ,I. Wyga
nowski, Wroclawskie Przedmieście dom Maisnera. 
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Rejenci przy kancelarjach sądu pokoju w I<aliszu. \\1 . C\'lllIlski, \\1roc
~awskie Przedmi eście dom Goldsteina N2 38. St. Z ac ln\'atO\\;icz, Aleja jó
zefiny dom Oppenh einn 

Rejenci przy kancelarjach sądu !lOkoju w guberni. Koło. "J. Grabski, 
K. Szcześ ni ews ki ; w Somiwinie L. janowski ; w Dąbiu S. Grzebolillski. Ko
nin. T. Esse, E. Sikorsk i. Łęczyca . R. B ialk iewicz, S. Fil)ich; w Ozol'kowie 
E. Grzymski. Sieradz W. Tyrnicnil:ck i; w ZdUilsk1ej Woli L. Ostrowsk i. 
Słupca. T. Chrempillski; !( Ieczew, .J. SIOlllCzyllSki; Pyzarz, \\1. Oh uchowski . 
Turek . W. KGdzierski; Uniejów , J. G rab iilsk i. WieluII. 1<' Kaczkowski , W. 
Porczyllski; Działoszyn , Z. Kaczkow sk i. 

Adwokaci llrzysięgli w Kaliszu. Ble)' r\ifrcd, ul. Sukieni1icza, dOIll Strza l
kowskiej. Czapski Kazimierz, Sta\\'i szYllskie Przedm dom \i'!asny . Gross 
Emannel, plac św. j ózefa, dom wh:lsny. l-J ind ci11 i tl1 Bronisław, Glówny ry
nek, dom Herh icha, Telefon 11 . Jaruzelski W incenty , G!ó\\'ny rynek , dom 
wlasny. Iwanowski \Vl aclyslaw, ul. Bab ina, dom Reszkegn . .lustman Zyg
Illunt, ul. Warszawska. Królikowski Józef, ul. ł<a nonic l.;a, d .m Pregera, te
lefon 116. Kożuchowski Telesfor, \\I roc l . Przedmi eś ci e, dom własny, tel. 103 . 
Krasnodębski Aleksander, ul. !<ybna, clom tow. kred. miejsk iego. La ndau 
Aleksander, ul. I\:anonicka, elom Sturmowej. topusk i Leon, aleja Józefiny, 
dom Kosi(l sk iego . Parczewski Alfons, ul. Bab ina, dom wlasny. Rad\\ 'an jó 
zef, ul. M arjal'lska , dom Rosena, Teł eion 38. Ri.lszko\\'ski Kazim ierz. ul. Su
kiennicza, dom Drejera. Rymarki ewicz Kazi mierz, ul. Marj ai'lska, d. Tschin 
kla , tel. 9. Sulimierski j acek, ul. Sukiennicza, dom Wcgnera. Ctrz~ 'żewski Z., 
ul. Kanon icka, dom Wolfa. TYl1lieniecki Seweryn. Aleja józcfin~', elom d-ra 
Drozdowskiego. Zawadzki Daniel, 'vVrocławski e Przed nI. , d. Sznera. Tel. 71. 

Adwokaci przysięgli w gub. kaliskiej. Koło , SZyl11 alisk i Józef, Wolillski jan. 
Łęczyca , Chrempillski. Zduńska Wola, Kostro A. 

Adwokaci prywatni w Kaliszu. H. Niwiiiski, Wroclawskie przecll1l., dom 
Trzeb uchowsk iego. Saclkowsk i, ul. Parkowa. 

Adwokaci prywatni w guberni kaliskiej. Koło. Karli llski H., Nowillski A., 
Rokossowski W. , Rutkowski W. Konin , Grabowski E., te lcion 19, Kociol'
kowski. Łęczyca, Wertel. Piątek , Bronikowski A. Praszka, Kraj e\\'ski P. Sie
radz, Harnassol l l , MarzClnto\ovicz W. Słupca . Cjel uch. Turele Latosillski F. , 
Uniszowski A. Wielllll , Joclko A., Koż lI cl!owski L. , Rudzk i F. 

Komisarze przy sądach pokoju. Kalisz, Akwil janow. Koło , A .. Paprocki. 
Konin , Lachowicz. Łęczyca , Kudrewicz. Słullca , Golubko\\' . Sieradz. E. Paw
cZYli ski. Wieluń , Twardowski. 

Komisarze sądowi. Kalisz. Przy sądz i e okręgowYIll: Heidrich, Muller. 
Łęczyca , L. Morawski. Wielull , M. Nagajewski. 

Sędziowie. gminni w 9ub. kHl iskiej. . Pow. kaliski ~( I okrq~) : . Tyniec-
Scholtz. StawIszyn, I-Ieizer. MorawIn P. Repphan. Sta\'.', F. G!I\\'ICZ. Go -
dziesze, l Milke. 

Pow. kolski (II o kręg). 1\01 0 . I. 1(l obuko\\ski . Brudzew, L. N\aringe. 
I(łodawa, H igersberger. Izb ica , Zaboro\\'sk i. Som polno, B. N\ierzY(l sk i. 

Pow. konillski ( II okręg) . Konin , W i erusz -ł( o \\·a ls ki. Wl aci:, 'sla\\'ów, F. 
Sie lsk i. Rycilwal, T. I(olitowski. 

Pow. łęczycki (I I okr(,'i~). L(;'qyc<l, i\. Tyc: . G rabó\\', .J. Karpil'lski . Pa
rz(;'czew, 1<' Gryżewsk i. Pic!lek, W. Sw ietlicki. Podelt;hi cc, l . Radosze\\'ski 
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Pow. sieradzki (l okręg) . Sieradz, .J. I(ob ierzycki. l3 ukowiec, E. Za
luskowski. Zloczew, M. Bialecki. Szadek, A . Nencki . Zadzim, E. Drecki. 

Pow. słL!!Jecki (lI ok ręg) . Slupca, W. WodzYllski . Pyzdry, St. Dymecki. 
K!eczew, F. Chrzanowski. Zag6r6w, (vacat). 

Pow. turecki (l , okręg) . Zelgoszcz, W. Dz i erżb icki. Uiliejów, SI. Za
lesk i. Niemysłów , l( f(rl' n. Kav\'ellcz}'n , M . Mlodzianowski . Cisów , (vacat). 
Warta, .J. Kurcewsk i. 

Pow. wielul1ski (l okręg) . Wielui'I,!' Bąkowski . Wieru szów, Du tkow
ski. Bolesławi ec, !(urdwClnowsk i. Ossyaków, l. M ilkowski. Dzialoszyn, E. tu
biellski. Praszka, !. Stankovvsk i. Lututów, Z. Taczall owsk i. 

Więzi enia: w Kaliszu, naczelnik podput. 1\. H. Hal il ecki; w Łęczycy, na
czel nik P. Maslow; IN Sieradzu, naczelnik M. Andrejew. 

J<:omunikacja. 
Biuro f.~ aczelnika lX-go Oddziału drogi żelaznej Warszawsko-Wiedellskiej 

w Kaliszu . Naczelni k F. Rabek, ill;~yl1 i cr dró~~ i komu nikacji . Pomocn ik 
A. Zakrzewski, inżynier budowniczy. St. Grzybowsk i, rachmistrz. /\ . M i
tygowski, sekreta rz. E. SobczYll sk i, magazynier. .J. Waru ilkiewicz, rysow
nik. B. I) io trowski, kancel ista . Naczeln ik XI! kalisk ie,go ucząstk u szeso 
we.go warszawsk iego ok ręgu dróg i kOi11 unikacj i l. F. Zborin . 

In żynierowie m. Kal isza inżyn i e r gubernjalny S. L. Pin ajew, in ży ni e r 
cyw ilny. Pornocn ik W. Slac i1lcwski, inżynier cyw ilny. I nży ni e r miejski 
.J. Schrajer, i nżynie r cywilny. I n żynie r wolnop raktyk ujący J. Chrzanowski, 
i nżynier cyw ilny. 

Inżynierowie powiatowi. Pow . kal iski , J Schrajer, inżyn i e r cywilny. Pow. 
kolsk i, H. Wnukowski , inź cyw i!. Pow. kon i l'l ski, M. N esterowicz, in ż. bu
downiczy. Pow . . Ł(~ czyck i , E. Przanowski. Pow. sieradzki, W. Oraczewsk i. 
Pow. s łu peck i , Z . M~odkowsk i . Pow. turecki, I. M ilobęck i. 

l?oc~ła i felegraf W gub. ~aJi:;~iej . 

Kalisz-dworzec, telefon N:> 28, poczta i telegraf. 
Kalisz , teifon 45, poczta i telegraf. 
Pow. kaliski: Blaszk i i Stawiszyn pocz. i tel.; G i życe, Podgrabów, O pa

tówek i Ceków poczty. 
Pow. ko lski: Kolo, Dąb i e i SO lllpol no pocz. i tel. ; Kł odawa Izbica 

poczty. 
Pow. kO!lillski: Kon i11, te lefo 11 16, poczta i telegraf; Rychwa l' Włady -

slawów poczty. 
Pow. łęczyck i: t.(;czyca i Ozorktiw poczta i telegraf; Gostków, Piąt e k 

i Podclęh i ce poczty . 
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Pow. sieradzki: Sieradz, ZclU!'lSka Wola, Zlocze\\' Warta poczta te-
legraf; Szaclek poczta. 

Pow. słUIJecki: Slupca, Skubk, Pyzdr~' , ZdgórÓ\i' i I\ lec2c\,,' poczta te -
legraf. 

Pow. turecki: Turek poczta i telegrai; DolJl'Cl i Un ició \\' poczty. 
Puw. wieluń ski : Wie!ull , Rolcs!'l\\' icc, \\'ie ru ~~zÓ\\'. Lu tutów Praszka 

poczta i te legraf; Rud ni ki, Osiaków i D:óa IO:3z\'n poczty. 

Sóbór prawosławn y św. Piotra i Pawła w :{aliszll . Starsz\' Protoje rej 
N. W. Siem ienowski. Młod szy K. W. Szaharin . Wojskowy A. A. Jerszow. 
Prefek t w gim nazjum i szkoic realnej K. T. Timko\\'ski . D~'ak!)n r\. E. l(al1 -
kowski. 

Wyznanie ewangielickie. Gmi! y eWr!ngieiickc augsburskie IN gub. kaliskiej . 
Kalisz pasto r Edward We nci e. Babiak pas. R. Paszkc. Dąbie pas. Rutkow
ski. Groclziec pas. Busse. Konin pas. K HcnkeL l\ ia~lak i (f iijalny) . Ko lo 
pas. R Paszke. Prażuch y pas. i\. Gerharcl!. Przeciecz pas. Buszman . Sob ic
sGki (vacat). Stawiszyn pas. L. Sachs. j ózefów (fil jainy) . Sompoino pas. A. 
Bierschenk. Turek i Władys ł awów pas. A. Krel11p in . Wi eI uli pas. W. Win
ki el'. Panki (fi lj alny). Zal~ó rów, L issewo i Pyzdry pas. r<. Busse. ZdUllska 
Wola pas. D . Boerner Superin tend ent i pas. A . Paszkc. 

Pow. kaliski. (l111i ny: w Praż u chach, SobicsekJcl1 i Sta\\'isz\'nie; kanro
raty: w l-I ołend rac h c1Gbsk ich, Zall1(,'ci c, joance, ~ :o\\ci !(azi llli e'rce, Józefo
wi e, Piskorach, Rucl wn3ch i S:~(l c1oki crZll . 

Pow. kolski . G!l1 iny: \\' !(o le, Sompo!nie, l3abiakll, Dąbiu ; ka qtoraty: 
w Bo r~ czu, B ucl kach- n o\V~lc h, Sza.r iatowic: , Ciórkach, Szczepanowi e, Zawacl
cc-Nowej, Da!liszcwie , Pol icJc h-Srednich, T urach, Zakri.ewku, Lipinach, 
Przystojnej, Siedli skach, I(ejszacil, Lipie.i-GÓrzc, Iv\i eczyslm\'o \\ ie, Tyminiu, 
Nowej-Wsi, Janow ie, Pogorzelcu, Wierzcl inic:, Pól \\'i osku, Sarb icach, Sobótce 
i Łysem . . 

Pow. kOIl!11Ski. Gminy: Kon in, Wladysia\\ ó\\' i Zychlin; kanto raty: Ho
l e nclry- B rzeżn i ewsk i e, Borowa, rlokndry - DrążYI1 sk i c, Papro tnia-Stara, Biela 
wy, l-Iol e nclry-Pątnowsk i c, 13o ie:51aw,ice , Cie!lO\\l:fa I, Dąbrowa, Stogi,Orl iny, 
Genowefa II , I(o lonjc G <::c1awskic, Zychl in , Cza rkó\\'-N ow~', !(qdzio ry, Pątkó'x . 

Pow. łęczyck i . Cill1 ina w Ozorkowic; kantorat)': II Witon i, Wilczycach , 
Wlaclysławowic, vVy trzyszczkach, Mmjarnp olu , Osinach. Pustkowej Górze 
i Lennic. 

Pow. sieradzki. Gm ina w Z cluJi ski ej Woli; k a ntorat~' : 1\' .~\nno po łu , 
Wólce B<; c1k o wskiej , Wol nicy CJ rabnwskicj, Ma rj ano wie i Fe liksO\\'i c. 

Pow. słupecki. CJ llli ny: \\. (Jrocl ź Cll i Zagóro\\ ie; kanroraly: \\' Chru
szczycach , Anielewie, 13rwzovvyl1l Gaju , Dob:h, Olchow ie, Taraszewie, ivl i
chalinowie, Bia loblo tach , Lipn icy, Hoknclrach Wrąbc;~y(ls l \ich , Li~ew ie , Cie-
111i row ie, Wierzchach, Oborach, Gćl\\To nach. Zaf~c)ro\\ ie, L ipce-Kltrna IO\\'
skiej, .ŁaziCl'lskll , Michał i now i c, Mii ślakach i Pyzc!rach. 

Pow. turecki. Cimina w T urkll; kall toraty : \\' Wic,opol u. l\ossewie, 
Ld nikach, Mlynach Pieka rsk ich , Czysl c: m, P~'cZi1 i ew i e i Czacllulcu. 
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Pow. wieluński. Gmina w Wieluniu. 
Wyznanie mojżeszowe . Kalisz rabin Ejasz Singer. Kolo rab. Chaim 

Abraham Silberg; Babiak rab. Hersz Stulman; Izbica rab. Mojżesz Baruch 
Kohn ; Kłodawa rab . Efracim Engelman; Sompolno rab. Beer Fuchs; Dąbie 
rab. Auerbach . Sieradz rab. jakób Weinberg; Zdllllska Wola rab. Szaja 
Minsberg; Warta rab. Majer Płocki. Wielull rab. Rafat Baumgarten i rab. 
Lewek Rosenblum. 

Dozory bóżnicze w gub. kaliskiej. W Kaliszu: Emanuel Gross, Zygmunt 
Danziger i B. Szymkiewicz. Pow. kaliski: w Błaszkach, Koźminku i Stawi
szynie. Pow. kolski: w Kol e, Izb~cy, Sompolnie, Babiaku, Kłodawie i Dąbiu. 
Pow. koniński: Koninie, Golinie, Slesinie, Władystawowid i Rychwale. Pow. 
łęczycki: w Łęczycy, Grabowie, Piątku, Poddębicach, Parzęczewie i Ozorko
wie. Pow. sieradzki: w Sieradzu, Warcie, Zduńskiej Woli, Szadku, Złocze
wie, Burzeninie. Pow. słupecki: w Slupcy, Wilczynie, Kleczewie, Skulsku, 
Zagórowie i Pyzdrach. Pow. turecki: w Turku, Uniejowie, Dobrach . Pow. 
wielullski: w Wieluniu, Bolestawicach, Działoszynie, Lututowie, Praszce, Wie
ruszowie. 

Zakłady naukowe. 
Kaliska dyrekcja naukowa. Naczelnik dyrekcji rad. st. J. Michalski. In

spektorzy szkół: M. Gilczenko (zamieszkały w Kole), B. Dmitryewski (zam. 
w Kaliszu). Kancelarja dyrekcji: referent K. Byczkowski, buchalter J. Kory
towski, archiwista W. Sosnowski . 

Zakłady naukowe w Kaliszu. Gimnazjum męskie filologiczne. Dyrektor 
M. Aleksandrowski, inspektor D. janowski, sekretarz P. Plewitlski. 

Gimnazjum żeński. Zarządzający P. Archangielski, nadzorczyni Z . Li
charowa, sekretarz C. Sobolewski. 

Szkoła realna. Dyrektor J. Ignatienko, inspektor P. Kryżanowski, se
kretarz S. Dziedzicki. 

Szkoły miejskie. 2 klasowa Illęzka starsi nauczyciele: J. Szlekys, A. Ko
takowski. 2 klasowa męzka ewangielicka star. naucz. G. Halllermeister 
i R. Wojak. 2 klasowa żetlska ewangielicka, naucz. H. Schatz i H. Zna
Illietlska. 2 klasowa męzka żydowska star., naucz. T. Radziszewski i J. Sa
lumper. 2 klasowa ogólna prawosławna, nauczycielki : S. Potiemkina, L. 
Szantyr. 2 klasowa żetlska, naucz. R. Kopf, S. Hęinrich. 1 klasowa żeń
ska naucz. H. Szlakys. 1 klasowa ogólna naucz. W. Kiernożycki. 1 kla
sowa męzka naucz. S. Leśniewski. 1 klasowa żellska naucz. Z. MerkeI. 

Szkoły z wykładem polskim. Szkoła handlowa 7· mio klasowa męzka 
w Kaliszu, otwarta w dniu 9 stycznia 1906 r. (Wrocławskie Przedmieście 
dom p. Fraenkla). Rada Opiekutlcza: Prezes S. Bulewski; Członkowie: 
S. Bzowski, L. Dziewulski, E. Gross, B. Hindemith, B. Lissowski, W. Mły
narski . Zarząd: dyrektor A. Sujkowski; inspektor W. Kokowski; profesoro
wie: R. Aust, A. Buki, St. Chlllieleński, J. Dąbrowski I, J. Dąbrowski łł, 
W. Fiedorowicz, ks. W. jasiliski, M. Kryckij, W. Kubik, W. Kepke, T. Lech, 
M. Makow, G. Picandet, F. Rutkowski, T. Szulllski; past. E. Wen de, I<. West
fa l, dr. L. Zhierzchowski. Sekretarz szkoty R. Weso towski. W roku szkol
nym 1906/1 \V Szkole handlowej uczniów 384. 
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Zakład naukowy żeIiski IV kI. Ii. Semadeniowcj, ul. Nowogrodzka.Ni- 13. 
V klas. A. Kozarski ej, ul. Babina NQ 1. 

" " "M. Klimaszewskiej, ul. Babina NQ 3. 
Szk. elem. I kI. ogólna M. Brudnickiej, Staw. Przed. d. włas. 

" Blewońskiej, Wydory dom własny (szkoła macierzy). 

" " 
Tow.Dobrocz., Chmielnik dom T D . 

" KolabiIlskiej, Chmielnik d. Pilitowskiej. 

" " 
" Pilitowskiej, dom własny (szkoła maciezry). 
" Piotrowskiej, ul. Łazienna d. Brokmana. 

" 
Rędziejewskiej, Ogrody d Kubickiego (szkola mac.). 

" 
" Sarneckiej, Chmielnik d. Gralewskiego. 

" Skąpskiej, Stary Rynek d. GrLim (szkoła macierzy). 
"" Steckiej, u!. Ś. Stanisl. d. Mystkowskiego. 

Zborów, pow. kaliski, elementarna l klasowa ogólna GarczYllskich. 
Koło. Szkoła handlowa 3 klasowa męzka . Rada opiekuIlcza: prezes 

W. Klimaszewski; członkowie : A. Kowalski, dr. A. DębczYllski", C. Freudenreich , 
Gutman, Radziejewski, Bornstein. Zarząd : dyrektor E. Kiernożycki ; profeso
rowie: Biedrzycki, Goczałkowski, ks. Mężnicki , Orzeszko, Stokowski, E. Wo
liński, Wróblewski. Zakład naukowy 4 klasowy F. Jakubowskiej . 

Sompolno, pow. kolski, l klasowa ogólna M. Sikorskiej. 
Konin. Szkoła handlowa l klasowa. Rada opiekullcza: prezes L. Pu

ławski; członkowie: M. Baciarelli, W. Drygas, dr. N. Godlewski , S. Golez, ks. 
kan. Jankowski, M. Nestorowicz, L. Reymond, D. Stark; komisja rewizyjna: 
L. Mamroth z Rychwała, Tomczyllski z Kleczewa i dr. W. ,--"ywanowski. 

Zakład naukowy 4 klasowy żeński Wierzchlejskiej. 
" 2 j. Komornickiej. 

Łęczyca. Szkoła średnia im Mickiewicza. Dyrektor li. Niedziałkow
ski. Profesorowię: j. Bigoszewski, B. Gutkie, K Kirinenko , M. Kostenko, 
W. Matysek, ks. Zydanowicz. 

Zakład naukowy 4 klasowy żeIlski L. Komornickiej. 
" 2 ogólny 

Ozorków, pow. łęczycki. 1 klasowa żellska . 

Poddębice. 1 klasowa ogólna. 

" 

Sieradz. Szkoła 4 klasowa męzka C. Bagiellskiego. Zakład naukowy 
żeński 4 klasowy j. Sokołowskiej. 

Zduńska Wola (p. sieradzki). Polskie stow. kursów dla analfabetów dorosłych. 
Powstało na zasadzie zupełnie samoistnej własnej ustawy zaregestrowanej 
i zatwierdzonej w rządzie gubernjalnym w Kaliszu dnia 19 sierpnia r. b. na 
imię p. Apołinarego Kostro. Członków stowarzyszenie liczy 40. Lekcje 
odbywają się od 7-ej wieczorem, w lokalu szkoły ewangielickiej i w lokalu 
szkoły prywatnej p. Boernerówny. Analfabetów uczęszcza 160 osób. 120 
mężczyzn i 40 kobiet. Nauka udzielaną jest bezinteresownie przez pp. A. 
Kostro, St. Krukowskiego, li . Przybylskiego, S. Mierzyńskiego, W. Boerne
równę i M. Trunkowską. Zarząd: A. Kulwiecowa, St. Bajał, li. Przybylski, 
St. Krukowski, W. Boernerówna i A. Kostro. 

Słupca. Szkoła handlowa męzka Szkoła I klasowa żellska. 
Kleczew, pow. słupecki. Szkoła Macierzy. 
Zagórów (pow. słupecki). Szkoła 2 klasowa męzka udziałowa. 
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Turek. Szkoła 1 klasowa że(lska W. Hiibner. 
Wieluń. Szkoła m<;zka handlowa ..J. klasowa. Rada opieklili cza: pre

zes Z. Darewski; wice-prczcs A. Kokczyhski; sKarb nik K Kaczkowski ; 
sekretarz K. Bialobrzeski; czton kowie: dr. St. Domaf~a ls ki, ks. A . KlIkulski ; 
komisja re\\' izyjn a: C. J\dalll czyk i dr. J. l\asili sk i. Dyrektor J HlIisson; 
profesorow ie: W. Bialkiewicz . R. J<rz ellliIlski, .J. Krysztofowicz, L. Stankie
wicz, S. T rzec ili ski, ks. WilczY(l sk i. ZakJad naukowy Zasadzillskicj 6 kla
sowy żC(l s ki. 

Zakłady naukowe żydowskie w I(aliszu. 

2 klasowa mięsza n a G. Sol nik . 
I żellska Z. Bićl)'. 

" 
mi ęsza n a T. Cllanternik. 
żellska M . Wartska. 

" lll i<;szanCl SchlulllpCr. 

" 

klasowa że lls k a Bu binstein . 
mięsza na Cwik i Gotąbek 
żeńska Eiger. 
l1l ęzka Czarn oży l. 

Zakłady ft'Qeblowskie. W Kal iszu: Kozarski ej, StawiszYll skic Przedm.; 
Z Szym<:!n ki ew icz, !II. Bah ina. W Kole Wittówny. 'IN Sieradzu: K Mar
cZYllskiej i S. Wagner. W Zdlll'lsk icj Woli, pow. sieradz , .J. l\okowskiej . 

Łęczyca. Scmi narjum nau czyc ielsk ie w .Łęo:ycy . Inspektor M . Dur
clienievvski . 

Szkoły elementarne. Pow. kaliski : w Zb ierskll (2), Dzierzbinie, Mora
winie, Korzeniowie, Kazalu, Rychilowie, Pamięc ini e, Staw iszynie (2), na Tyll
cu , w Skarszc\\'ie, Choczu, Brudzew ie, Prażuchach, Po rożu, Cekowie, Go
cIzi eszach, Dobrcu, I\,'allowicach, 1\0%lll inku , Opatówku (2), Ostrowie-Kali 
skim , Sob iesl;kacl1 , Stawie, Tlokill i, Chdmach, Szczyp io rni e, Szczytnikach, 
D<;bem , l\cllniell iu, w NoweiTi LipellI , Bliza nowie. 

Pow. kolski: w Kole (.3), w Dc!b iu (4), w AU ~~ lI stynow ie , BabiakLI, Bierz
wiell ni c, BoguszYilie, Boryslawicach, Bl'dow i ę, Bruclzewie, Bialkowie, Chet
mie, Chojnem, Ciechmin iu , Dc:binie, D<;bem Szlacll cck icm, Grzegorzewie, 
(i l'abinic i Izbicy (2), Lubotyni ll , Lllboradzu , Majdanie, Moclzerowie, Nagór
nej- Wsi, Osieku , Ochlach, Piotrk owieach, rrzybytow ic, Pawicach, SompoI
nic (2), Straszkówku, Trześ lli cw i c i Klocla\v ie (2). 

Pow. I<oniilski : \V Konini e (5) , CJol ini e, Goslawic::c h, Za rł ebach , Liche
niu , Morzys~aw iu, Ra tyniu , Rychwalc, S i ąszycach , Rozalinie, Jal'oszewicach, 
Wilczynie (2), WI'adys tawowie (2), '0Iysokiclll .. Grzymiszcwie, Kram skll, Liśccu, 
Między l es i e, Miiinie, Pietrzykow ie, SwiGc iu , Slesini e, Starem Micście, Tulisz
kowis, Rzgow ic i Osicku. 

Pow. łęczycki: w ;~Gczycy (-I), Ozorkow ie (4), LHoniu, Bies ickierach, 
Ch orku , Grabowie, Gieczniow ie, Wal'tkowicach, Wygorzelu , Kwil eniG, .ŁGc c, 
M iko lajcw ie, lvio cl! c, Dz i e rzh i ę tow i e, Parzycacll, SiecI li cach, r~obótcc, Topoli , 
Bałdrzyc h ow i e, \Vilczkowicac h, Witoni , Gaju , Górze-Ba l'drzychowskiej, Górze 
św, Malgorzaty, Gócewic, Kowalenicach, Nerze, Leś lIli e rzu, LllbieIl cll , Ma
leniu, Parzęczew i e, Podd§b icach, Pięczn i cwi e , Sobienill , Soley, Strzegocinic, 
Tumi e, Czatkow ie, Jankowie, Picpku (2), Wygorzel lI i Tumie. 

Pow. aieradzki: \N Sieradzu (31, Warcie (2), ZdUl'lsk iej Wo li (4), Barto
chowie, l3 iskupicach, Brzcż niu, Dąbi'Owi c-Wielk iej, (ii inllie, Zl oczewie, 1(licz
kawie, J(alllionaczll, Rososzycy, T llbolldzinie, Un ikowie, Charlllpi -Wiclkiej, 
Braszewi cach, Burzeni nic, Wojkowic, Wróblcwie, CJodynicac ll , Grabin ie, Kl o-
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nowie (2), Korczewie, Łobudzicach, Męce, Bratkowie, Rzechcie, Stęszycach, 
Stefanowie, Chojnem, Szadku iLeliwie. 

Pow. słupecki: w Sl upcy (3), \V Zagórowie (2), Pyzdrach (2-kiasowa), 
Borowcu, Wi!czynie, Wroniawach , Crodźcu (2), Zł otkowie, Kazimi erzu, Kle
czewie, Kowalewie, KoćonilI , l\ró!ikowie, Lądzi e , lVii chalinowie, Mrodojewie, 
Sklllskll, Ciążyniu i Szymanowicach . 

Pow: turecki: w Turku jednokl asowa męzka naucz. Franciszek HLibner, 
jednoklasowa żeliska naucz. Marja Fesienko. W Witowie-Cieleckim, Grzyb
kach, Dobrej, Uniejowie, Babiaku, Boleszczynie, Brzegach, Brod ni , Goszcza
nowie, Kawęczyni e, Kotwasicach, Liskowie, N iemyslowie, Obrzęb ini e, Ostro
wie Wartskim, Skęczniewie, Slodkowie, Spicymierzu, Tokarach i Cisewie. 

Pow. wielUllski: w Wie!uniu: 2 klasowa męzka st. na ucz. L. Bigosze\\' 
ski, młod o naucz. M. Koleśnik; jednoklasowa żeiiska naucz. St. Nassalska; 
jednoklasowa żeliska naucz. M. Rosicka; jednok lasowa prawosławna mię
szana naucz. E. Borysenko. W Wieruszowie: .dwuklasowa ogólna i jedno
klasowa że(lska. W Wieluniu (S), Dro!inicy, Zytniowie, ,~agie\'.nikach, Os
sjakowie. Radoszewicach, Ciepielowie, Czarnoży !ac h, Rudnikach, Bolesławcu, 
Bolkowie, Biadaszkach, Bialej, Węglew icach , Wierzbiu, \Vójcinie, Wygierzdo
wie, Galewicach, Gaju, Hucie-Ki~lczyglowskiej, Dziatrzko\\"icach, Dzietrzni 
kach, Chorzewi e, Działoszynie, Zdżara ch , Kielczyglowie, I\owale, Komorni
kach, Kraszewicach, Strobniu, Krzyworzece , Kurowie, Łubnice, Łyskorni, 
Lututowie, Mokrsku, Mieleszynie, Mierzycach, Ożarowie, 05trówk\l, Os ieku, 
Strojcu, Ochęcinie, Pichlicach, Pątnowie, Popowicach, Praszce, Swiątkow i
cach, Siemkowicach, Skomlinie, Skrzynkach, Sokolnikach, Strobi niu , Cieci
łowie, Sielleu, Turowie, Chruścinie, Czastarach , Czajkowie, Skrzynnie i 
Piaskach. 

Spis szkół ludowych i nauczycieli w pow. kolskim. Dąb i e: Jednoklasowa 
męzka szkoła, Rusin. Jednoklasowa żeliska, K. Charzy!iska. Jed nok laso 
wa ogólna niemiecka, Schmid . Gmina LubotYll : Babiak polsko-niemiecka, 
Michelis; Brdów ogólna szkol'a, Giersz; LubotyI'l ogólna szkora. Gmina Kło
dawa: krodawska szkoła męzka, l. Pukas; krodawska szkoła żeńska, Ma
rczyńska; Bierzwienna, M. Bornck i; Dęb ina, polsko-niemiecka szkota, I<i.ihn. 
Gmina Krzykosy: Boryslawice, J Nowicki; Roguszyniec, T . 1\1akowska; 
Grzegorzew, T. Skarbek; Choj ny, T. Chlewska. Gmina Brudzew: brudzewska 
szkora ogólna, Paszkowska. Gmina Kościeiec: Straszków, St. Wiśniewski; 
Trześniew, K Michalski ; Białków, K. Lipka. Gmilla Chełmno: Grabina, pol
sko-niemiecka szkota, Wegner; Ladorudz, F. Ulato\vska; Majdany, polsko
niemiecka szkora, Rychter; Przybyrów, Fagasiliski; Chełmno, Skąpski; Cie
chmiana, E. MC;czYllska; Sobótka, szkora i kantora!, Rychter. · Gmina Budzi
sław: Witów, (vakans); Ochle, (vakans); Gmina fzbica: Pasieka, szkora i 
kantorat; Modzerów, Wyganowski; Izbica, W. Drążkięwicz i Steinke. Gmina 
Piotrkowice: Piotrkowiecka szkota w Wąsoszach , M. Sniegocka. Gmina Som
polno: Ignacew, Pierszlewski; Zakrzewek, SztU!l; Som pol no, W. Byczkowski. 
Gmina Koźmin: Augustynów, (vakans). Gmina Czołowo : B li źna - 'vVieś, W. 
Kosmaiski; Osiek Wielki, R. Maciejewski. 
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Towarzystwo kursów pOlmlarnych im. Adama Asnyka w Kaliszu. 
Zal'ożyc i e l e : FL Bi llew icz, Sc Bulewski, W, Mlynarski i dL Zbierz

chowski. 

Wieczorne kursa dla rzemieślników (macierzy szkolnej w Kaliszu). 

Towarzystwo "Pomoc" dla niezamożnych uczniów 7 -lilio klasowej Szkoły 

Handlowej w Kaliszu. 
Zarząd. Z wyboru. Prezes -- Wojciech Wyganowski. Wice-pre

zes - Seweryn Tym icniecki. Cz1'onkowie: Bron isław Bukowillski, Feliks 
Bruś ni cki, Samuel Maisner, l<azimierz Rymarkiewicz i Marjan Batkowski. 

Ze strony rady opiekuńczej : Stanistaw Bulewsk i i Wincenty M1y-
Ilarsk i. 

Ze strony szkoły : Antoni Sujkowski , ks. Wtodzimierz Jasillski 
i pastor Edward Wende. 

Komisja rewizyjna: Prezes -- nolesl'aw Ebert. Członkowie: Stani
sl'aw Orzet i Leon KrYll ski . Zastc;pcy: Stanislaw Bobil1ski i Ignacy Kindler 

Stancje uczniowskie szkoły handlowej w Kaliszu. Kalisz: Bujnic
ka, Ogrody dom l~ aaba; Czerwillska, Babina dom Parczewskiego; Dobrska, 
Warszawska dom Lessera ,,\~ 17; Dzierżawska, Nowa J\ł 13; Drzewiecka, 
Wrocławski e Przedmieście dom CJ rąbczewski ej; Fal.kowska, Nowoogrodowa 
dom pos. suk. po A. Bogdanie; (l inter, Nowy Swiat dom Sikorskiego; 
Grunfeld , Marjallska .\;! 10; .lodko, O~~rody dom Owczarka; KruszYllska, 
Wrocławsk i e Przedmieście (obok szpitala); Krajcwska, Ciasna elom Witow
ski ego; Kaulberszowa, Wrocławskie Przedm i eście .\0 12; Kolaczkowska, 
Ogrody dO,!l Szumskiego ,\u 4; Łada, Ogrody dom Mlynarskiego; Mal1kow
sk i, Nowy Swiat .\0 6; Ninicwska , Wrocławskie Przedmieście dom Langego; 
Opielińska, Wrocłavvskie Przedmieście; Rynek, Łazienna .NQ 5; Stankowska, 
Nowoogrodowa dom Nowak iewicza; Skąpsk i , Browarna J'I~ 7; Sobolewska, 
Nowoogrodowa dom Kausa; Satory, Babina Xi! l; SOko tows«a, Wrocław
skie Przedmi eści e el om Domagaiski ego; Wize, Browarna .\2 2; Zarski , Ogro
dowa dom Fedeckiego. 

Koło: Reppel, Jakubowska , Klimaszewski, J Lutosl'awski, Radzie
jewski , Koście i s k a . Łęczyca: Mitraszewska, Izdebska, Malewska. Wieluń: 
Kuczarska, Szper, K. Magnuska. 

'Koła lnacierzy polskiej w gub. Kaliskiej. 
Zarząd Polsk iej Macierzy Szkolnej w Warszawie, Senator

ska 8; udziela wyjaśnie ll osobom interesowanym codziennie od 
od godz. l-ej do 3-ej po poł., oprócz świąt. 

Kalisz. Za rzą d: prezes T. Kożuchowski, wicc-prezes M. Parczew
ska, sekreta rz ks. jasillski, skarbnik W. M1ynarski. Czlonkowie: dr. A. Droz
dowski i A. Suj kowski. Zastc;pcy: F . . I:.ączkowska, Wittych i Kisiorski. 
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\ Błaszki /(pow. kaliski). Zarząd: prezes j. Kreczunowicz, wice-pre
zes ks. Krucz l<Owski, skarbnik A. Arnold, sekretarz dr. jaroszewski. Człon
kowie: Górecki i Kudta. Zastępcy: B. Arnold, M. Piątkiewicz, P. Piątkie
wicz . Delegaci do Warszawy: Z. Kreczunowicz, Nagórska i A. Gątkiewicz. 

Dębe (pow. kaliski ). Prezes ks. Hornowski; skarbniczka M. Ro
mocka, sekretal:ka F. Garczy/lska. Członkowie : W. Tyc, M. Olszewski i M. 
Gałązka. Komisja rewizyjna: I. Hansyk, P. Nowakowski i W. Witczak. De
legaci do Warszawy: W. RonlOcki i W. GarczYllski. 

\ Rajsko (pow. kaliski). Zarząd: prezes W. Niemojowsk i, skarbnicz
ka K. Wyganowska i sekretarka Z. N icmojowska. 

Staw (pow. kaliski). Zarząd: prezes ks. j. Widawsk i, A. Rudnic
ki, F. Gliwicz, A. Marszał, M. Krymarys. Komisj a rewizyj na: R. Murzy
nowsk i i A. Krzyżanowski. Delagat do Warszawy ks. j. Widawski. 

Stawiszyn (pow. kalisk i). Prezes ks. Esman, wice-prezes W. Ja
skulsk i, sekretarz F. Mikusillski, skarb ni k K Kozanowska. Czronkowie: M. 
Maslak i F. Rącki . Komisja rewizyjn a: M. Maslak, J. Sobczak i F. Rącki. 
Delegat do Warszawy ks. Esman. 

Koło!.-- Prezes Zaborowsk i, wice-prezes dr. E. Kiernożycki, skarb
nik Kiernożyc ki, sek retarz Mrożewski. CzI'onkowie: ks. jan Mężnicki 
j ezierska. 

SompolnQ (pow. kolski). Prczes M. Babicka, skarbnik ks. E. Łu
kasiewicz. LaI'ząd : Pyszkowski, Kujawski i jankowski. Delegat do War
szawy ks. Łukasiewicz. 

Lubstów __ (pow. kolsk i). Prczes Z. Stubicka, wice-prezes Rawic
ki , skarbni~zczak , zastępca Wojciechowski, sekretarz GulczY/lski, za
stę pca Drzewiecki. Komisja rewizyjna: ks. Chytrzyń sk i , B Smurkowski i 
Tycner. Delegaci do Warszawy: ks. M. Chytrzy/lski i B. Smutkowski. 

\ Konin. Prezes L. Pul'awski , wice-prezes ks. K. Ucieklak, sekre
tarz Bacia/=eTTl,Skarbnik dr. N. Godlewski . Cztonkowie: ks. M. Majewski i 
B. Lissowski . Delegaci do Warszawy: hr. K\vil ecki , ks. Zbirochowicz. Ko
misja rewizyjna: M. Nestorowicz, Rachjewicz i Zakrzewski. 

Russocice (pow. konillski). Prezes ks. kan. Zbirochowicz, wice
prezes j. arsze, sekretarz Lewando~:s ki, skarbnik A. Orlikowski, W. Kło
pocillski, j. Kólski. Komisja rewizyjna: j. Kubiak , S. Siwióski i A. ja
błoński. 

r- - Łęczyca. Prezes W. Boetticher, wice-prezes S. j ędrzejowski , 
sekretarz ~M:-Zi emnicki , skarbnik S. Nawrocki, E. Czarnowski, S. Wehr, 
ks. S. Wesołowsk i, S. Nowicki, M. Kozrowski, F. Obrębsk i. Komisja re
wizyjna: W. Zebrowski, Werner i J. Chrempillski. Delegaci do Warszawy: 
W. Som mer, H. Niedziarkowski, Gryżewski , S. Wi*owsk i i S. j ędrzejowsk i. 

Łęczyca. Zarząd : prezes S. j ędrzejowski, M. Kozłowsk i , j. 
Chręmpiński-;--S. K-owalski, S. Nowicki, sekretarz F. Obrębski , B. Łabęcki, 
W. Zurawski, Korejwowa, M. Kretkowsk i. Komisja rewizyjna: ks. S. Weso
łowski z Siedlca, dr. Nawrocki i A. Wardęski. 

Ozorków (pow. I·ęczycki). Prezes dr. Goldenberg, skarbnik Bo
nikowski, sekretarz j. Pasierbiński. 
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Pąg.ę..czew (pOW. h:czyck i). Prezes ks. HarasYlllowicz, wice)
prezes E. Sfokowska, skarbn ik SroczYliski. I\omisja rewizyjna: Piędzicki, 
ChadzYllski i Binder. 

P.Qd~ębice (pow. h:;czycki). Prezes ks. G. Zawadzki, sekretarz 
P. Bieluczyk. 

Tur (pow. I'eczycki). Prezes S. Wer, sekretarz S, Gorzeński, .-- . 
Piątek (pow, Il~czyc ki), Prezes ks, kan . Gniazdowski, wice-pre

zes j. ,Loskowski, sek retarz A, Barczewski, skarbnik p, I\retkowska, 
Wartkowice (pow, łęczycki). Zarząd: prezes j. SkrzYliska, L. Ra

doszewska, L Slllogorzewski, S. Grzelewski. J Sukiennicki i S, I\owalski , 
Delegaci do Warszawy: F. Radoszewsk i i S. I\owalski, 

Dalików (pow. lęczycki), Zarząd: prezes ks, Padkowski, wicc
prezes l\allliIiski, Cz~onkowie : Z, Szymkowski, Piętkiewicz , J abło(lsk i , Syt
kiewicz, Warrach, Durniak, Chlewski, Stefaiiski, Parczy l'lski. Delegaci do 
Warszawy: ks. Weis i Wardyl'lski. 

~dz. Prezes J Kobierzyck i, sekretarz Ignatowicz, 
Zduńska-W_oJ~ (pow, sieradzki), Prezes Z, MierzY(lski, 
SiadekTpow, sieradzki), Prezes J Leopo ld . 
Wart.~~ (pow, sieradzk i). Prezes ŁUll i ewski, wice-prezes dr. Chy

lewski, skaronik SkarzYliski, sekretarz J. Sobiesi li ski, J. I\wapiński, A. Ka
czorowski. Zastępcy: Neuman, S, Cieś l ewicz, R, Tatucha. I\omisja rewi
zyjna: ks. Gąsowski, W. Wachowski, S, Rydlewski, Zastępcy komisji rewi
zyjnej: J Orczykowski, J Malili ski, J Wale rych, Delegaci do Warszawy 
,Łuniewski, dr. Chylewski. Zastępcy: ks. Gąsowski i W. SkarzYli ski. 

Słupca. Prezes KurnatO\vsk i, sekretarz ks. Grzmi elewski. 
Klecze; (pow. slupecki). Prezes ks. Gałecki, skarbnik dr. A. 

Gruch alski, ' seRl"etarz Dybowski. Członkow i e: J Chrzanowski, W. Luto
stański, J SlOIllCZYliski. Delegaci do Warszawy: W. Lutostaliski, J. Chrza
nowski i Magielski. 

Skul §.~ _ (pow, . słupeck i). Prezes C. Przyłubska z Lissewa, wice
prezes K. Kooierski. Cz~onkowie: A. Radkc (skarbnik-sekretarz j. Nosic
ki, ks. J. I\norr, ks, L. Berent. Zastępcy: W. Wiechcilisk i, W. Grochul
~k i , J. Nowakowski. I\omisj'a rewizyjna: ks. Ciesielski, W Radziejewski, A. 
ZychliIiski z Popielewa. Delegaci L. Morzycki z RL1szkowa, L. l\awczY(l
ski i ks. L. Ciesiel ski ze Skulska 

Królików (pow. sl'upecki) . Prezes ks. M. Sadowski, wice-p rezes 
J Kostrze\\i3:--skarbnik JUrbaniak, sekretarz E. Wojn icki. 

Pyzdry (pow. s ~upeck i) . Prezes ks. J Grodek, J Marja(lski , S. 
Otwinowskl, ks. S' Starkiewicz, J Głowinkowsk i , T . Lipiliski. Zastępcy : 
L. Lipiń sk i, J. t-Iankc, M, Pągowski. Dele~ac i do Warszawy: J. Głowin
kowski, ks. S. Starkicwic'l:. Komisja re\vizyj na: dr. A.l\orboliski, F. Lipió
ski i F. Marecki. 

Kleczew (pow. slupecki). Zarząd: prezes ks. Gałecki, wice-pre
zes j. Ch rian·o \.vsk i z Sh:l\voszewka. Członkowie: Magielski z Jabłonki , W. 
Lutostaliski z Niebożyna , ska rJ)nik dr, A. Ciru chalski, rejent J. Sl'omczyli
ski. Zastępcy: S. Nakręcki, Latosiliski, J Zab ierek, skarbnik T. Dybow" 
skij I\omisja rewizyjna: c1r. Rostkowski, S. Magielski, F. Chrzanowsk i i I. 
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Lutos ta ń s ki . D elegac i do Warszawy: .l. Ch rzanowski, S. Magie lsk i i W. L u
tosta ń s ki . 

Turek. Prezes W. Odowski, zastępca S. Mystkowski , sekreta rz 
M. Tschirscllilitz, skarb nik dr. H. Sachs. Członkowie : S. Orłowsk i i ks. G . 
M atern owski. 

Uniejów (po\\' . tureck i). Prezes .l. SobczY(lSki. skarbn ik Ko ło 
dz iejski , sekreta rz dr. W. Podczaski . 

psary (pow. tureck i) .. Prezes ks. Z . Gurano\\'ski, w ice-prezes C. Żu
chowicz5\va, skarbnik T. Z uchowicz, sekreta rz A. Kru pczYJlski . Cz ł o nkow i e: 
W. Z alewska i .l. l3a tkowsk i. 

Malanów (pow. turecki ) . Prezes A. l<okczY/lski , wice-prezes J. I\ rysz
topo rski , sek retarz J. KokczY /lska, skarbnik ks . A. I\eller . Cz ł onkowie: N\. 
SzykOl'owa i J. Popielsk i. 

Dobra (pow. tur.ecki ) . Prezes dr. I<. Janowski, wice- prezes ks. Sper
czy /i s ki~ sekretarz R Z uchowsk i. 

Goszczanów (pow . tureck i) . Prezes ks . I<. Przeździeck i . w ice -prezes 
J. Rudnick i, sek reta rz .l. Osowsk i, skarbnik T. Galewski. Członkow i e : A. 
Ko rd elas i J. Ignacza k . 

,strzałków (pow. turecki). Prezes ks. I3 li zi/isk i, sekretarz G łęb ic k i , ka
sje r S:uerosz, S. Wa li ś . 

Wiełuń . Prezes dr. J. Kasi/isk i, wice-prezes S. I\Clczkowska. Cz ł o n
kowi e: dr. A. D omaga isk i i M . J:)aga jewsk i, buchalter S. Szmidel, kasje r P. 
Now icki . D ele.gac i do Warszawy: ks. dziekan Gryglewsk i i I<. CierkOli ski . 

Działoszyn (pow. w iclu ii ski ). Zarząd: prezes ks . A. Snawa.dzki , w ice
prezes J, Kaczkowska, ska rbnik clI' . J. Bednarski, sekretarz Z. Z urkowska, 
M. Karwas i/l ska i J. Da nielew icz. Z?stępcy: .J. Za leski i S. Pacak. Ko 
misja rew izyjna: Z. Kaczko\vsk i, R. Zurkowsk i i K. Stawski. D elegaci do 
Wa rszawy: S. Py tl ewski i W. Karwasi/isk i. c . 

Praszka (pow. w ielu/iski ). Prezes dr. L. Wagner, sekretarz H. G to -
wania. 

Wieruszów (p. w ielllJl sk i). Za rzą d: prezes Tym iJlski. dr. \V i edyśk iewicz, 
Dudkowski , C. Adamczyk, W. N iemirowsk i i A. Choncia. Komisja rewi
zyjna: .J. Lardecki i .J . StamiJiski. Delegac i do Warszawy: C. Adamczyk i 
dr. W. Wiecl yś ki ew icz. 

Abramski A. ul. Łaz i e n na do m Esscgo . Bcatus E., naczelny lekarz 
szpi ta la żydowskiego, Stary Rynek NQ 27. Beatus J, . Ma rja /iska dom Hin
demitha. Bieniecki F. , starszy lekarz p u łkowy, szosa Turecka dom w.łas ny . 
Brudnick i J., nadetatowy lekarz miejski, Sta\\'iszy/iskie Przedmieśc i e dom 
własny. Brokm an M ., aleja .J Ózcf iny dom Ko ryck iego. Drecki F., Stawi
szyń ski e Przedmieśc i e do m Puławsk iego . Drozdowsk i A., naczelny lekarz 
szpital a św . Tró jcy, aleja Józefiny dom .własny. Kasprzak. M., lekarz ko le
jowy, pl ac św. Józefa dom w lasny. telefon 6-t . Krzymusk/ F.,. nadetatowy 
o rdynato r szpitala św. Tró jcy, ul. Browa rn a dom Strza l kowsklego. Łuka 
szewicz S., lekarz powiatowy kalisk i. ul. Kanonicka. MerkeI J., pomocnik 
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inspektora lekarskiego, lekarz miejski , Nowy Rynek .\~ 4 t 8/t 33. PiestrzyIl
ski S., lekarz gimnazjalny, Gtówny Rynek .~ 3 t /2t dom własny. Sikorski 
St., ul. Babina dom Reszkiego. Wilczewski W., lekarz szpitala św. Trójcy, 
ul. Warszawska dom własny. Zucker M., Wrocławskie Przedmieście dom 
Maisnera, tel efon t t I. Zbierzchowski ;;t., lekarz Szkoły handlowej, ul. War
szawska dom Topińskiej, telefon 65 . . Zabotyllski W., inspektor lekarski, róg 
Szklarskiej i Grodzkiej NQ 354175. ZabotYllska E., ul. Szklarska i Grodzka 
NQ 354/75. 

Pow. kaliski: Błaszki, dr. J. jarosze,vsk i. Stawi szyn, Z. DukaIski. 
Pow. kolski: Koło, dr. A. DębczYllski, lekarz powiatowy; dr. K. Barce

wicz; dr. E. Kiernożycki; dr. H. Fiałkowski. Izbica, dr. W. Hersz. Kłoda
wa, dr. A. Mysłowski. Dąbie , dr. E jankiewicz. Sompolno, dr. Hertik . 

Pow. koniński: Konin: dr. A. Tomaszewski; dr. W. Żywanowski, lekarz 
powiatowy, telefon 5; dr. K. Ostrzycl<i; dr. Godlewski, telefon t 7. Rychwał, 
dr. M. Gieryn. 

Pow. łęczycki: Łęczyca: dr. Nawrocki, lekarz powiatowy; dr. Zawadz
ki; dr. Ziemnicki, lekarz szpitalny; dr. Ziółkowski. Kleczew: dr. Antoni 
Rostkowski. Ozorków: dr. Legis; dr. Wajsman; dr. Aleksander Goldenberg. 
Piątek: dr. Wojciech ZieliIlski. Pyzdry: dr. Adam GI·uchowski. Poddębice: 
dr. Przyborowski. Góra Bałdrzychowska: dr. Stefan Mrowillski. 

Pow. sieradzki: Sieradz: dr. Aleksander Podciechowski, lekarz powiato
wy; dr. Aleksander Murzynowski, lekarz szpitalny; dr. Franciszek Sulikow
ski; dr. Kazimierz Kempiński. Zdullska Wola: dr. Romuald Głodowski; dr. 
Zdzisław Mierzyóski; dr. Dawid Kamelhar. Złoczew: dr. Włodzimierz Dy
lewski . Szadek: dr. Lipillski. Warta: dr. Chylewski. 

Pow. słupecki : Słupca: dr. Bronislaw Gutowski, lekarz powiatowy. Za
górów: dr. K. Lidmanowski. Pyzdry: A. Korboński . Kleczew: dr. A. Rost
kowski i dr. GruchaIski. 

Pow. turecki: Turek: dr. Leon ł.ączYllski, lekarz powiatowy; dr. Hen
ryk Sachs, lekarz szpitalny; dr. Edward Mader i dr. Robert Lange. Unie
jów: dr. Stanistaw Podczaski. Dobra: dr. Kazimierz janowski . 

Pow. wieluński: Wieluń: dr. Stanistaw DomagaIski, lekarz powiatowy: 
dr. józef Kasillski , lekarz szpitalny; dr. Eugenjusz Sokólski, wolnoprakty
kujący; dr. Antoni Rokossowski. Działoszyn: dr. Bernarski. Praszka: dr. 
Werner. Wieruszów: dr. W. Wiedyśki ew icz . 

Lekarze weterynaryjni w gub. kaliskiej. 
Kalisz J. Fedecki, ul. Ogrodowa, dom wtasny. A. Kraje)Vski, ul. Ka

nonicka, dom Stunnowej. Koło Pietruszczyr'lSki. Konin A. Slepowrorlski. 
Łęczyca S Chrempillski. Sieradz K. Bortnowsh Zduńska Wola j. Chole
wirlski. Słupca L. Matuszewski. Turek L. Kruszyóski. Wieluń W. Kasióski. 

Dentyści w Kaliszu. 
Beatus, ul. Poprzeczno-Wa rszawska NQ 43/45. Dreżewski Bolesl'aw, 

ul. Warszawska NQ 57. Ternawska, Gtówny Rynek. Zucker, zaktad lecz
niczy, ul. Rybna dom Launica. 
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Akuszerki. 
j. Kunig, Główny Rynek 23. A. Kowalska, Parkowa 375. Krynicka' 

Wrocławskie Przedmieście 541. Mazurek, Glówny Rynek 43. E. Nowacka , 
Wrocławsk i e Przed mieści e 538. S. Neuman, Warszawska 7. Rosenfeld , 
Wrocławska 154. P. TarchaIska, ul. św. Stanisława 162. A. Wetnic, No
wy Ryn ek 418. 

Felczerzy w Kaliszu. 
j. Gumprycht, Łaz i e nn a 106. E. Hasse, Wrocławska 171. j. Jano~ 

wicz, Wrocławska 178. I. Karmazyn, Wrocławska 185. Grzmi las-Jakubow 
ski , ul. św. Stanisł'awa, dom Mystkowskiego. F. Kujawski , Wrocławskie 
Przedmieście 537. Z . Kop lewicz, Warszawska 6-L B. Lubelski, Glówny 
Rynek 11 . j. Szwarc, Nowy Rynek, dom Porowskiego. Szadokierski, Wro
cławskie Przedmieście, dom Maisnera. Remiszewski, Ogrody. K. Urbań
ski , Kanonicka 39. 

Apteki w Kaliszu. 
A. Bryndza, Gtówny Rynek. G. Anc, Glówny Rynek , telefon 33 . Pio 

trowski, Warszawska. Rybicki, Wrocławska. 

SKŁADY APTECZNE. 

Anc, Wrocławskie Przed mi eśc i e. Levi ttoux, Wrocławska. Mrowill ski 
Kanonicka. Majeran, Warszawska. Pawlowski , Rynek , te lefon 73. 

Apteki w gub. kaliskiej. 
Pow kaliski. Błaszki: K. Budziszewsk i. Stawiszyn: j. Leżuch owski. 

Koźminek: W. Mazurkiewicz. Opatówek: A. Przeniewski. Godziesze: M. Sza
posznik. 

Pow. kolski. Koło : suk. A. Piotrowskiego. L. Krajewski . Izbica: E. 
Kozakiewicz. Sompolno: Z . Babick i . Dąbie : L. Biedrzyck i. Brdów: I. Jara
czewski. Kłodawa: M. Witanowsk i. 

Pow koniński. Konin: F. Leśkiewicz i T. KosztuIsk i. Rychwał : L. So
bocka. Golina: S. Szy ndł ak . Władysławów: E. Jork. 

Pow łęczycki. Łęczyca: Chac iliski i Kozł"Owski Ozorków: suk. Ro-
berta Wejl. Grabów: Maćkiewicz. Piątek: suk. Polkowskiego. Poddębice: , 
A. Rypir'lski . 

Pow sieradzki. Sieradz: A. Życ hl ewicz i W. Obrąpa l s ki . Zduńska-Wo-
la: T . Opielillski, j. Nowillski i suk. J. Szaniawskiego. Warta: W. SkarzYr1-
sk i. Szadek: A. Ulanowski . Złoczew: suk . Moryca. 

Pow słupecki. Słupca: Z. Markus. Kleczew: suk. Duketa. Pyzdry: 
S. _Otwinowski. Skulsk: W. RaczYlisk i. Zagórów: S. Pusson . 

Powiat turecki. Turek: B. Rzęczykowsk i. Uniejów: j. Zarzecki. Do
bra: R. Rz<;,czykowsk i. 

Pow wieluński. Wieluń : W ł aścic i e l W. Godecki, dzierżawca K. Cierkoli
ski. Wierllszów: M. blczkow:-;ki. Praszka: w l'aścic i e l suk. ŚWieściakowcy, 
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dzierżawca W. Sopoćko. Osiaków: J. Błażejc\Vski. Bolesławiec: E. I\ukul
ski. Lututów: suk. Cieślickiego. Rudniki: Z. Mierzejevvski. Działoszyn: R. 
Żurkowski. 

Jeometrzy W gub. kaliskiej. 
Rewizor pomiarów, urzędujclCY przy komisji wlościallskiej, radca kol. 

Leon Szymallski. 
Etatowi IJrzy komisjach włościańskich: 

Kalisz - jeometra przysięgły Bronistaw Bukowillski. Telefon 93. 
Wieluń-Aleksy Astachow. I(oło --Stanistaw Szawlowski. Konin-Stanisław 
Kłobukowski. Łęczyca -- Antoni Stubicki. SłUIJCa- ·- Fryde. Sieradz- Kazi
raerz Walewski. Turek - Józef Dobrzaliski. 

Jeometrzy przysięgli W01nOIJraktylwjący. 

Kalisz- Feliks Witowski. Wielllll - Aleksander Cieszkowski i Zygmunt 
Łączkowski. Koło--Wacław Konopacki. Sieradz -- Włodzimierz Dyrnitro
wicz. Turek-Stanisław Mystkowski. 

Szpital św. Trójcy w Kaliszu. 
Wrocławskie-Prtcdmieścic. Telefon 70. 

Szpital św. Trójcy w Kaliszu powstał z połączonych 2-ch instytucji: 
ze szpitala św . Ducha, założonego w kOllcu XIII wieku, (Przywilej erek
cyjny Przemysława Pogrobowca 6 czerwca 1282 r.) i szpitala św. Trójcy pow
stałego okolo roku 1586. 

Liczba etatowych lożek na rok bieżący 120. 
Przy wstąpieniu do szpitala, według przepisu, wymagalna optata z gó 

ry za cały miesiąc-na sali ogólnej I S rubli, a w odzielnym pokoju 30 ru . 
bli. Okoliczność jednak ta bywa uwzględnioną: chorzy płacą i częściowo. 

Oprócz tego chorzy są przyjmowani przy deklaracjach urzędów gmin
nych, magistratów, jak również i osób znanych, lub zarządów fabryk. 
W nagłych zaś wypadkach, lub c i ężk im stanic, chorzy są przyjmowani na
tychmiast, bez wszelkich forma ln ości, w następstwie czego rozwija s i ę ko
respondencja celem uzyskania zwrotu kosztów kuracyjnych: 

Kapitał żelazny deponowany w banku parlstwa . 42589 rb. 72 k.; 

aj w roku 1905 l eczyło si ę w szpita lu chorych . 1936· 
b) udzielono pomocy i porady ambu latoryj ny chorym . . 3300 

Kurator szp ita la: czasowo pełni obowiązk i starszy lekarz A. Drozdowski. 
W szpitalu św . Trójcy pracuje S lekaszy: starszy lekarz A. Drozdowski, 

młodszy lekarz W. Wilczewski. Nadetatowi ordynatorzy: M. Kasprzak, 
L. Zbierzchowski i F. I\rzymuski, 2 fe lczerów starszy F. Kujawski i młodszy 
E. Lindner, 8 sióstr Milosidrdzia, starsza An iela I(ędzierska, Helena Czy
żewska, Apolonja Cylw ich, Marjanna Kucharska, Anna I(ulesza, Józcfa I\op
cZY(lska, Teresa Ginter i Janina Zawis(owska, 

Szpital żydowski zaloiolly 11'133, opiekun Tykocincr. Lckarz ordynujący 
dr. E. Bcalus, nadetatowy clI'. M . LukcI'. 
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Szpitale \\' g·ub. kaliskiej. 
Konin . Telefon 12. Szpital św. Ducha. Zal. 1835, kurator, F. Leskie

wicz, lekarz Leonard Frank, nadetatowy N. God lewski, ielczer Galas. 

Łęczyca. Szpital św . Mikołaja. I<ur. Boetticher, l ekarz szpitalny Ziem
nicki, felczer G. Janiszewsk i, Siostry Miłosierdzia: Eugenja Wrzechlejska, Ma
rja Preciatkowicz, Sab in a Gronkowska. 

Sieradz, SZIJitał św. Józefa. ZaL 1852, kurator \'akat - Iekarz A. Mu
rzy nowski, felczer M. Gołdstein. S i ostr~1 Miłosierdzia : Marjanna Se.ip, 
Franciszka Studzillska i Józefa Feclerowicz. 

Turek. Szpital św . Pawła. I< ural Ol' R. Mil ler, leka rz H. Saks, Felczer 
W. Leder. 

Wielull. Szpital Wszystkich -Św . Za l. 1840, kurator S. Szmidel, lekarz 
J. I<asillsk i, fe lczer Borste in . Siostry Miłosierdzia: Paulina Popł'awska, He
lena Rudzka, Stefanja A ugustyniak i Stefanja Zygmunt. 

Zakłady dobroczynne w Kaliszu. 
A. ZQstające pod zarządem rady gubernjalnej: l ) Dom starców i ka

lek Nowy Swiat, op iekun Boeticher, siostry M. .Łabędź, \\l. I<owałska , 
l\: . Czajkowsk i. 2) Ochrona Staw i szY llsk i e-P rzedmieście . Zarząd: opiek un 
czlonek rady gub. Danieł Zawadzk i; opieku nki: P. Bryndzowa, Z Bogda 
szewska, J. Chrzanowska, Z. Ebertowa, H . I-Iaberkantowa, H. I<ożuchowska, 
A, Radwanowa, F. Rymarkie\viczowa, M. St\lrmowa, I<. Szymallska F. Ty
mieniecka, J. Zawadzka. T. Zukowska, E. Z~I\\'anowska. 

B. Zostające pod zarządem Towarzystwa dobroczynności: l) Przy tu
~e k dla sta rców i sierot, tan ia kuchnia , sale zaj ęć, gmach własny Stawiszyń
sk ie Przedmieście. Zarząd : dr. F. Drecki, A. I<rajewski i sios try Mi~osier
dzia: Zofja I<owalczyk. Marjanna Naclolska, Anna Wiśniewska ; 2) szko~a ele
mentarna przy sa lach zaj~ć, zarząd: F. Bruśnicki , .J. Wyganowski , nauczyciel
ka p. Majerówna . 3) schron iSKO dzienne św. Antoniego dla małych dzieci 
w gmachu Refo rm acki m Wrocławskie Przedm i eście. Zarząd: ks. Wtod . .l a
Sillsk i, E Bochowiczowa, M. GalczYllska, I. f(reczunowiczowa S. Lissowska, 
F. Lączkowska , M. ' Mia nowska, F. Rymarkiewiczowa oraz siostra Miłosierdzia 
Zofja Grabowska. 4) Sekcja rozdawnictwa odzieży biednym w gmachu Re
formackim. Zarząd: przewod ni cząca .lad . Wyganowska, skarbniczka F . .Łącz
kowska; sekretarka E. I(au lbcrszowa; członkami pp.: Baraszkiewiczowa, Bo
browiczowa, Bryndzowa, Chrzanowska, Doruchowska, Mianowska, Su lmier
ska, Sc hrajerowa, Rymarki ew iczowa, Radwanowa, Wyganowska. 5) Biuro 
pOŚrednictwa pracy w kancel arj i prly kościele św. Mikolaja o twarte codzien
nie od 10-e i rano do 12 i od 4 dob o zarządzający: ks. kanonik Sobczyński, 
pp.: Baraszkiewiczowi.\, Bochowiczowa, Wilczewska, sekretarka Czerwińska. 

Towarzystwo Dobroczynności w I(ałiszu. Istn ieje od 1880 r. cztonków 
rzeczyw istych li czy 101 ofiarodawców 205, sldadki roczn e czlonków 8 rb . 
ofiarodawców naj mniej I . Rada gospodarcza: preze:s ks . .J. SobczYI1sk i vice 
prezes A. Parczewski sekretarz Jan Wyganow~ ki. Czlollkowie: i-\I eksander 
Landae, Ludwik Killcll er, Fe liks Bruśnicki. A. Bryndza, Feliks Drecki, L'eon 
Dziewulski , ks. Wlodz imierz .Iasili sk i, A. I(rajcwski , St. Herbich. Kom. 
I<ow izyj ll a: L. C lI oj ll owski, I ~obiliski i 13atkowsk i. T() w arz~ ' st \\' o rządzi :Sl~ 
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instrukcją z r. 1880. Majątek towarzystwa w ni er u c h omościach i kapitałach 
wynosi 46,796. 

Pomoc lekarska ~ezpłatna przy K. T. D. Okręg l-szy. Łazienna, Su
kiennicza, Browarna, S-go Stanisława, Piekarska i Rybra, dr. Kasprzak. 

Okręg 2-gi. Mały Dobrzec, Ogrody, Nowy-Świat, Czaszki iWydory, 
dr. Krzymuski. 

Okręg 3-ci. Nowy Rynek, Babina, Kanonicka , Niecala, Chmielnik i Ty
niec, dr. Sikorski. 

Okręg 4-ty. Aleja j ózefin a, Wroc. Przedmieście, Grodzka, Nadwodna, 
Wrocławska, Złota i Piskorzewska, dr. Zbierzchowki. 
, Okręg 5-ty. Rynek, Warszawka, Marjallska, Kolegjalna, Parkowa, Plac 
S-go józefa, Szewska, Ciasna, dr. Brudnicki. 

Wykaz opiekunów i opiekunek towarzystwa dobroczynności z wyszczegól
nieniem okręgów 

Okręg 1. Mały Dobrze: i Ogrody. Opiekunki: Emilja Bohowicz, Me
lanja Parczewska i Stefan Grzeszkiewicz. 

Okręg 2. Nowy Św i at, Czaszki i Wydory. Opiekunki: Emilja Żywa
nowska, Felicja Łączkowska i Stefan Grzeszkiewicz. 

Okręg 3. Ulice: j ózefina, Wrocławskie Przedmieście, część Grodzkiej 
i Nadwodna (naprzeciw Babinej). Opiekunki: Kazimiera Szymarlska, Irena 
Krajewska i Karol Rybicki. 

Okręg 4. Ulice: Wrocławska, nota, Piskorzewska, część Grodzkiej i 
Nadwodnej. Opiekunki: Irena Krajewska, Pelagja Bryndzowa i Edward 
Sachs. 

Okręg 5. Ulice: Łazienna, Sukiennicza, Browarna, św. Stanisława 
Piekarska i Rybna. Opiekunki: Emilja Kaulberszowa, Alicja Tschinkel, Ro
man Mrozowski i dr. Zucker. 

Okręg 6. Rynek, Warszawska, Marjallska, Grodzka, Koll egjalna, Par
kowa i plac św . józefa. Opiekunki: Felicja Rymarkiewiczowa, Pelagja 
Bryndzowa i RUG ol f Fibiger. 

Okręg 7. Ulice: Szopena, Ciasna i Nowa. Opiekunki: Marja Sturmo
wa, Feliks Witowski i Stanisław Wolf. 

Okręg 8. Nowy 'Rynek, Babina od mostu na ul. św. Mikołaja aż do 
kOrlca na wschód, Warszawskie Przedmiescie i Niccała. Opiekunki: Alicja 
Tschinkel , jan Drygas i Stefan Giller 

Okręg 9. Chmielnik i Tynicc. Opiekunki: Marja GalczYllska, Antoni
na Radwanowa, Stanisława Rcutt, j ózef Radwan i Łukasz Reutt. 

Kaliskie towarzystwo wspierania biednych żydów, założone w r. 1899. 

Członków rzeczywistych 546, honorowych 1. Składka roczna od 60 
kop. do 69 rb. 

Zarząd: prezes Emanuel Gross, wice-prezes dr. M. Brokman, sekre
tarz dr. M. Zuckcr, kasjer D. Abramski. Członkowie komitetu: I. Prager: 
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E. Koppel, j. Beatus, M. A. jelenkiewicz, B. Szymkiewicz, M. Nagórski, S' 
D. Mozes, I. Rosenthal, S. Koppel, A. Gross i H. Szafir. Komisja rewizyj
na: prezes j. Kohn . Członkowie: A. Pióro, j. Maisner, S. Hamburger i I. 
Vogel. I sekcja: a) biednych, b) chorych. II odłam: towarzystwo niesienia 
pomocy biednym położnicom Członkill 120. Składka od 1 rb. do 4 rb. 
roczn :e. Przewodnicząca Ernestyna Mamrotowa. Kasjerka Lina Hejmano
wa. a) sekcja rozdawnictwa odzieży. 

Zakłady Dobroczynne w gub. kaliskiej. 

Powiat kolski. Koło : Ochrona, Tow. Dobroczy nności zaL 190 1, Sala 
zajęć, prezes ks. kan. Narkiewicz. Zarząd W. Klimaszewski, j. Grabski, 
j. Kościeski, Z. Szcześniewski, j. jankowsk i. Dom schronienia starców 
i kalek opiekun Trojanowski założ. 1419 r. 

Dąbie. Przytułek dla starców. 
Brdów. Przytułek dla starców. 
Łęczyca. Przytułek św. Ducha, dla starców, kurato.r S. S. Witkowski, 

Tow. Dobroczynności zał. 1902. Prezes ks. kanonik Zebrowski, zarząd: 
E. Przanowski, dr. St. Nawrocki, j. Poradowski, j. Kozłowski. 

Konin. Ochrona zostająca pod zarządem Tow. Dobroczynności, pre
zes, ks. kan. jankowski. 

Powiat sieradzki Sieradz. Tow. Dobroczyn. ks. W. Mikołajewski, dom 
przytułku starców, zaL 1852 r. prezes St. Strzeszewski. 

Warta. Przytułek dla starców zał. 1867 r. kuratorka A. Popielawska . 
Zduńska-Wola. Dom przytulhl dla starców i ochrona. 
Słupca. Dom przytułku dla starców, zarząd: Swiątecki, Gutowski, So

kołow, kurator Herman. Ochrona. 
Turek. Dom przytułku dla starców, prezes ks. prałat Orzechowski. 
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Ochrony w gubernji kaliskiej. 

Kalisz. Ochrona miejska (StawiszYllskie Przedmieście, dom w1'asny). 

Pow. kaliski. 

Nazwa majątku Właściciel I Ilość dZieCi : Nazwa ochroniarki 

Kamie"] Romoccy 50 H. Różaliska. 
Kościelna Wieś Kreczunowicze 65 
Marchwacz Niemojowscy 60 
Majków Karśniccy 40 Karwacka 
Mycielin Doruchowscy 40 Peterkiewicz 
Pietrzyków Wyganowscy 40 Gensówna 
Szczypiorno Bronikowscy 60 N.Olszewska 
l~ozdża1'y Gościmscy 35 J. Sawicka 
Złotniki Wielkie Łączyńscy 50 

POW. KOLSKI. Koło. Zarząd: Prezes ks. kan. Ndrkiewi ·~z. Członkowie 
Klimaszewski: J. Grabski, J Kościeiski, K. Szcześniewski i J Jankowski 

Główna opiekunka Kościeiska, ochroniarka J Wójcicka. Dzieci 100. 

BrudzYli 
Dęby 
Głębokie 
(Jrochowiska 
Janiszew 
Lisice 
Osiek mały 
Ponętów górny 
Powiercie 
Rysiny 
Smolina 
Trzebuchów 
Zagrodnice 

Kożuchowscy 
Łuszczewscy 

H igersberger 
Zaborowscy 
Sokolniccy 
Starzeliscy 
Łuszczewscy 

I Kositlscy 
Sokolniccy 
Kożuchowscy 
Maringe 
Skrzyliscy 
Woazillska 

40 
50 
40 Magdalena Szmidel 
54 Bronisława Kornacka 
30 Natalja Kornacka 
3S 
40 
50 Reppc1 
40 
40 
40 
45 
40 I Marja Górska 

POW. KONIŃSKI. Konin. Ochr. założona 1906 r. Prezes ks. kanonik .Jan
kowski, opiekunki pp .: .Brylińska. Esse, Kanicka , Kryilska, Gustowsl<a, Go
rochow, Nowierska, Leskiewicz, Ulatowska, Zywanowska, ochroniarka rr. 

Urzymiszew 
Smaszcw 

Wesołowska . Dzieci 36. 

Puł'awscy 
Lissowscy 

60 
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POW. ŁĘCZYCKI. ŁĘCZYCA-założona 1883. Prezes Nowosielski. 

Dzieci 40. 

Nazwa majątku Właściciel Ilość dzieci Nazwa ochroniarki 

Byszew Jezierscy -+5 
Gostków Skrzyóscy 45 
Goraj Jezierscy -+0 
Karśnice Zielil1ska 50 
Leśmierz Boetticher JJ 

Ner Radoszewscy 50 
Piątek -+0 
Pokrzywnica Kretkowska 

-,-
')J 

Pęstawice Lebkowscy -+0 

POW. SIERADZKI. SIERADZ. Opiekunka Helena Podciechowska. 

J\I\ałków 
J esionna 
Kobierzycko 
Męcka Wola 
M ałyó 
Niechmirów 
Prusinowice 
Stolec 
Szadek 
Rzepiszew 
Tymienice 
Wojsławice 
Zadzim 

Ochroniarka j ulja janas. Dzieci 30. 

Pstrok0I1ska -+5 Adalllczewska 
Zaluskowski -+5 
RadoI1ski -+0 Kowalewska 
Siellliątkowski 50 
Chrzanowski -+0 K . Ludwik 
Zaluskowski -tO W. Suk 
Czarnowscy -tO M. Brodzil1ska 
Murzynowscy 
Stokowska -tO 
Leopold 30 A. Mizera 
Siemiątkowscy -tO M. Szokalska 

" 50 M Piotrowska 
I Jarocióski 40 

ZDUŃSKA WOLA (pow. sieradzki). Opiekunki: Marja Berner I<alllila Opie-

lil1ska. (Przyłączona do macierzy). 

POW. SŁUPECKI. SŁUPCA. Opiekunki: Włoczkowska, Świątecka Trębacz-
kiewicz. Ochroniarka jadwiga Borowska. Dzieci 50. 

Grodziec 

Mieczownica 
Marszew 
Niebożyn 
Pyzdry 

, hl'. Kwilcccy 

; Chrzanowscy 
hr. Stadnicki 

I Lutost,II'lSki 
ks. Slarkiewicz 

75 

130 

40 
40 
65 
()S , 

Miętkiewicz 
Szcrych 



Nazwa majątku 

Skulsk 
Szymanowice 
Lisewo 

Właściciel 

Szarzyńscy 
Przyłubska 

I I 
I llość dzieci! Nazwa ochroniarki 

60 
40 
45 

E. Siwińska 

pow. TURECKI. TUREK. Opiekunka Helena Szaniawska. Opiekun St. 

Mikulice 
Lisków 
Sulmów 
Zakrzew 

Mystkowski. Dzieci 80. 

Dzierżawski 
ks. Blizillski 
Unrug 
Kurcewscy 

60 
60 
50 
70 

Kremer 

Karwacka 

pow. WIELUŃSKI. WIELUŃ. Dzieci 30. Ochroniarka Łącka. 

Niedzielsko 
Rychłocice 
Wielgie 

Morzycka 
Trepke 
Kokczyński 

35 
45 
40 

H. Duszyńska. 

Podania na otwarcie ochrony składa się na ręce naczelnika powiatu 
w języku urzędowym. Podajemy wzór: "Mam honor prosić o wydanie mi 
pozwolenia na otwarcie w swoim majątku ochrony dla dzieci moich ro
botników podczas ich zajęć i robót w polu. W tęj ochronie podczas dnia 
dzieci będą się zajmowały drobnemi robotami ręcznemi, śpiewami i zaba
wami" . 

Chcąc otworzyć szkółkę ludową trzeba posłać do dyrekcji naukowej 
prośbę w języku urzędowym Jeżeli szkoła ma być gminną, wówczas zwołu
je się zebranie gminne i gmina podpisuje podanie. Jeżeli szkółkę otwiera 
się pod · opieką macierzy, wtenczas macierz wprost odnosi si ę do kuratora. 
Prośbę podaje się w następujący sposób: "Do dyrekcji naukowej. N. N. 
zamieszkałego w podanie. Mam zaszczyt uprzejmie 
prosić Szanowną Dyrekcję o wydanie mi pozwolenia na otwarcie jedno 
(lub dwu) klasowej szkoły elementarnej ,w miejscowości .. powiatu 

... gubernji. Po otrzymaniu pozwolenia na otwarcie szkoły, przed
stawia się kandydata (kandydatkę) na nauczyciela (nauczycielkę), mający 
kwalifikacje wymagane przez prawo. 

Podpis. . ... Miejscowość . .. . .... . . data i rok. 
Na otwarcie kursów dla analfabetów trzeba równi eż uzyskać pozwo

lenie od danego okręgu naukowego. 
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Otwieranie bibljotek zależy od pozwolenia gubernatora. Należy przy 
podaniu zaznaczyć osobę odpowiedzialną za daną bibljotekę, oraz adres lo
kalu gdzie bibljoteka ma się znajdować. 

Towarzystwo Kred. Ziemskie w Kaliszu. 
Skład Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w 

Kaliszu. Rok 1906/7. 
Prezes dr. Henryk Chrzanowski z jastrzębnik. Radcowie: Antoni Ko

siI'tski z Nowej Wsi, Bolesław Lissowski ze Smaszewa, St. Skórzewski z 
Szadku, S. Murzynowski ze Stolca, Wojciech Wyganowski z Pietrzykowa 
i Piotr Karśnicki z Majkowa. 

Rozkład kadencji : sierpiefl- Murzynowski iKarśnicki; wrzesieI't- Wyga
nowski i Lissowski; październik-Murzynowski iKarśnicki; listopad- Kosió
ski i Lissowski; grudzie(l - Kosillski i Wyganowski; styczeó-Skórzewski i 
Murzynowski; luty- Lissowski i Wyganowski; marzec- Lissowski i Skórzew
ski; kwiecieIl- KosiIlski iKarśnicki; maj- KosiIlski i Skórzewski ; czerwiec
Wyganowski i Murzynowski; lipiec Karśnicki i Skórzewski. 

Skład biura: p. o. naczelnika biura Aleksander Tyblewski , kasjer Sta
nistaw Mianowski. rachmistrz Tomasz Wilkanowicz, archiwista józef Smo
gorzewski, dziennikarz Chrupczałow~ki; kanceliści: Kazimierz Sikorski, józef 
Poniecki, Adam Kempf i Zygmunt Zychowicz. 

Towarzystwo Kredytowe m. Kalisza. 

Ul. Rybna (dom własny) N'l! 78A, załoźone w r. 1885. Stowarzyszonych 208. 

Prezes (vacat). Dyrektorzy: D. Zawadzki , S. Bzowski, M. Brokman. 
j. Schnerr, A. Fulde i H. Fritsche. Wice-dyrektorzy: S. Porowski , E, 
Sztark i Z. Dancyger. Sekretarz A. Krasnodębski , buchalter W. Zdrojew
ski, pomocnik buchaltera A. Wdowiak, kasjer A. Krasnodębski. Komitet 
nadzorczy Towarzystwa Kredytowego: prezes j. Tykociner; członkowie: j. 
D. Maisner, j. Fedecki, M. Landau, L. Kindler, D. Abramski, K. Mystkow
ski i K. Czapski. 

Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Zduńskiej Woli. 
Prezes Edward Berner. 

Bank Handlowy w Warszawie Oddział w Kaliszu 
Aleia Józefina (dom własny). Tel. 34. 

Kapitał zaldadowy banku . 12000000 rb. rezerwowy 585053907 rb. 

Skład osibisty oddziału w Kaliszu : zarządający Bolesław Ebert; proku
rellCi: Leon Dziewulski i ,Leon Kryóski . 

Kaliskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu 
(Aleia Józefiny dom własny). Tel. 4, przekształcone z kasy pożyczkowei przemysłowców 

kaliskich z dnia l stycznia 1899 r. 

Kapitat zakładowy 187610 rb., zapasowy 34089 rb. 5 l k., rezerwowy 
2706 rb. 56. k. Członków 800. Kapitały na lokacji 718983 rb. 
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Rada Towarzystwa: prezes dr. Henryk Chrzanowski. Wice-prezes dr. 
Adam Drozdowski. 

Członkowie: józef Dzierzbicki, Stanisl'aw Grabowski, Moritz Hejman, 
Ludwik Kindler, józef Kreczunowicz, józef Dawid Maisner, Wincenty Mły
narski, Alfons Parczewski, Stanisław Radollski i Wojciech Wyganowski. 

Zarząd: prezes Seweryn Tymieniecki. 1 członek (dyrektor) Stanisl'aw 
Bulewski, 2 członek Marjan Batkowski. Buchalter Stanisław Bobiński, ka
sjer Wojciech Głuchowski . 

Członkowie komisji rewizyjnej: Ludomir Chojnowski, jan Unrug, Wl'a
dysław Zdrojewski. 

Żastępcy członków komisji rewizYJllei: Wincenty Boretti, józef Kardo
liński. jakób Szylak. 

Komitet kredytowy: Stefan Bronikowski, Bronisław BukowiIlski, Aloj
zy Gątkiewicz, Witold GarczYllski, Gross Emanuel, Oswald Hindemith, jó
zef jelenkiewicz, Telesfor Kożuchowski, Leon KruszyIlski i Gusta\V Michael. 

Towarzystwa Wzajemneg'o Kredytu w gub. Kaliskiej. 

Koło . Zal. 1903, członków 286, prezes K. Mosz. Zarząd; W. Rokos
sowski, K. Szcześniewski , DobrowQlski, Trojanowski, Bornstein. Towarzy
stwo ma fundusz przezorności i pomocy dla osób pracujących w Towarzy 
stwie. 

Łęczyca, Założone 1903. Prezes Wojciech Fialkowski, dyrektorzy: 
Stanisław Witkowski i jan Kłobski . 

Zduńska Wola (pow. sieradzki). Zal. 1902. Prezes Włodzimierz Strze
szewski. 

Wieluń . Zal. 1899, członków 466, prezes rady j. -ŁubieIlski, wice prezes 
K. Kaczkowski, deputaci: K. Białobrzeski, Z. Weryho-Darewski, dr. S. Do
magaiski, Z. -Łączkowski. Zastępcy: F Brzęczkowski" H. Dawidowicz. 
Zarząd: Władysław Górecki, Michał Nagajewski, Marcin Wolski. Komisja 
rewizyjna: L. Bigoszewski, A. -Ładzill s ki, St. Szmidel; zastępcy: E. Wekferth, 
E. Grabiński i W. Kasillski. Towarzystwo posiada kasę przezorności . 

Pierwsze towar.zystwo pożyczkowo-oszczędnościowe. 

ul. Parkowa, dom Towarzystwa Muzycznego, zatwierdzone w roku 1899. Liczba członków 

1540. Otwarte codziennie od godz. 9 rano do 2 po południu. Udział 100 rb. może być 

składany częściow~. Telefon 13. 

Kapitał udziałowy 77022 rb . 61 k., kapitał zapasowy 2912 rb. 91 k., 
kapitał rezerwowy 204Q rb . 63 k., kapitał na lokacji 230877 rb . S2 k. 

Rada Towarzystwa: prezes Alfons Parczewski, wice-prezes Stanisław 
Bulewski. 

Czl'onkowie: Bronis ła\V Bukowillski, Ignacy Sikorski i Bronisław Szcze
pankiewicz. 

Zarząd: prezes Wincenty Mlynarski, wice-prezes Ludwik Kindler. 
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Członkowie: Stanisław Herbich, Jakób Szyli ak i Kazimierz Arnold . 
Zastępcy: F. Bille"vicz, W. Biedrzycki i j. Nowaczyński. 
Komisja rewizyjna: Alfons Arnold, Feliks Makowski, Stanisław Orzeł, 

St a ni s ł aw Kubiczek i Władysław Zdrojewski . 
. Towarzystwo dostarcza swoim cz ł o nkom h e rbatę, maszyny do szycia 

węgiel kamienny . 

Drugie towarzystwo pożyczkowo-oszczędnościowe 

dom Wegncra, ul. Sukiennicza. Otwarte codziennie od 9 rana do 3 pp. Członków 3ł8 . 

Kap itał udziałowy 11411 rb. 7S k., zasobowy 179 rb., kapitały na 
lokacje 32733 rb . 81 k. 

Kurator ks. j ózef Nowicki. 
Rada: prezes Leon KrYli ski , wice-prezez jan Tschinkel. 
Członkowie: jan Drygas, Edward Zachert, Stanisław Wolf, Ludwik So

hocki, Wiktor Winiarski, sekretarz Mich a ł Zieliński . 

Zarząd: prezes józef Kardolillski . 
Cłonkow i e: Stanisław Orzeł, Ałeksander Wdowiak, j ózef Milewski, .J an 

Kindler. 
Kom. rewizyjna: Antoni Frydecki , Marjan Kozł'owski, Heromin KosmaI

ski , Feliks Mellerowicz, Michał Szudek. 

Trzecie kaliskie towarzystwo pożyczkowo-oszczędno

ściowe drobnych kupców i rzemieślników 

ul. Józefiny dom Wałianda. Otwarta od 9 rano do 3 pp. Członków 52. 

Zarząd. Prezes j. Małecki. Członkowie: B. Wojciechowski. A. Ma
kowski, Teofil J aśki ewicz, W. Kononowicz. 

Rada. Prezes W. Iwanowski . Czł onkow i e B. Markowski, A. Pasternak, 
.J uljan GÓranowski. 

Towarzystwa pożyczkowo-oszczędnościowego w gub. 

kaliskiej. 

Powiat kaliski. Błaszki. Prezes Arn old . 
Powiat kolski Koło . Zal. 1899 r. Zarząd: Trojanowski , j. WoliIiski 

A. NowiIlski 1904. Czlonków 228. 
Pewiat koninski. Konin. Prezes L. Ostrowski. ZaL 1899. 
Powiat łęczycki. Łęczyca. Zarząd: Prezes ks. kan. Adam Żebl'Owski, 

wice-prezes j ózef Chrempiński. 
Członkówie: Poradowski, Walczak, Wojciechowski, i Wojtczak. 
Powiat sieradzki. Sieradz. Prezes dr. Ałeksader Podciechowski, 1900. 

Czl. 342. 
Warta. Prezes Hipolit Śmiewsk i, 1899. Czł'onków 337 . 
Powiat Słupecki. Słupca. Prezes Teofil Chrempillski. 
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Zagórów. 1906. Konstanty Lidmanowski. 
Kleczew. 1906. Adam Gruchaiski. 
Pyzdry. Prezes ks. Grodek. 
Powiat turecki. Turek. Zarząd: Robert Hibner, Wl. Walewski. 
Rada: Roman Nellman, Fabian Kaczorowski, St. Mystkowski, Teofil 

Szawłowski, dr. Henryk Saks, Wincenty Frieda. 
Buchalter i kasjer Włodzimierz Borysławski . 

Powiat wieluński. Wieluń. Prezes rady Konstanty Cierkoński. 
Prezes zarząd u Józef J erisz. 
Członkowie: Dworzyński i Karol Mosz. 
Bolesławiec i Praszka. 

Oddział towarzystwa popierania przemysłu i handlu 

ul. Parkowa, dom tow. muzycznego, założone w 1900 r. Liczba członków 52. Składka 
roczna 15 rb. 

Prezes A. Parczewski , wice-prezes K. Rymarkiewicz, skarbnik S. Bu
lewsk i, sekretarz S. Bzowski. 

Członkowie zarządu: W. Mtynarski, J. D. Maisner, B. Szczepankiewicz 
i S. Sikorski. 

Towarzystwo utrzyl1luje swojem staraniem wieczorne bezpłatne lekcje 
rysunków dla rzemieślników, na których bywa okoto 50 uczniów. Nau
czyciel rysunków S. Garszyliski. 

Zgromadzenie kupców 

w Kaliszu (ul. Parkowa, dom tow. muzycznego). 

Zgromadzenie kupców w Kaliszu rządzi się ustawą wznowioną z 1816 
roku . Liczba członków 56. Starszy zgromadzenia K. Weigt, podstarszy B. 
Szczepankiewicz. 

Kaliskie towarzystwo lekarskie 

założone w roku 1877. Członków wogóle liczy 28. 

Członkami czynnymi mogą być: lekarze, formaceuci i lekarze wetery
narji zamieszkali w Kaliszu i guhernji kaliskiej. Składka roczna wyno
si 4 rb . Bibljoteka zawiera 450 dzieł w 950 tomach. 

Skład Zarządu Towarzystwa w roku 1906: Prezes A. Drozdowski, 
wice-prezes W. Wilczewski, sekretarz F. KrzYl1luski, biblotekarz E. BeatlIs, 
skarbnik J. MerkeI. 

Kaliski oddział ' warszawskiego tow. hygjenicznego. 

Kaliski oddział warsz. towarzystwa hygjentcznego założony został 16 
maja 1903 r. staraniem dora Wernica i p. Narutowicza; członków rzeczywi
stych opłacających 10 rh. rocznej skład ki liczy 48, członków zwyczajnych 
opłacających 3 rublową sktadkę 52-ch. 
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Zarząd Towaszystwa: prezes dr F. Drecki, wice-prezes Feliks Bruśnic
ki, sekretarz dr. Zucker, skarbnik Władysław Bohowicz, oraz członkowie: 
Wincenty Młynarski, Ludwik Sobocki, dr. Zbierzchowski, Józef Schrajer, Sta
nisław Janowicz. Komisja rewizyjna: Bolesław Ebert, Marjan Batkowski, 
Wice nt y Boretti. 

Kaliski oddział posiada 3 sekcje miejscowe: biologiczną z komitem 
mleczarskim, wychowawczą i ludową, a także jedna sekcja zamiejscowa 
w Kole. 

Zarząd sekcji biologicznej: przewodniczący magister Krajewski, magister 
Prusinowski, Nosarzewski i Bzowski. 

Komitet mleczarski "Kropli mleka" Prusinowski, Bohowiczowa, Mły-
narski, Nosarzewski i Zbierzchowski. 

Zarząd sekcji wychowawczej: Emilja Bochowiczowa przewodnicząca, 
Franciszek Billewicz, Jadwiga Janowiczowa, Feliks Witowskl, profesor Po
rowski. 

Zarząd sekcji ludowej: Dr. Brudnicki, pastor Wende, Turd i Kubicki. 
Zarząd sekcji kolskiej: Dr. Antoni Dębczyriski przewodniczący, dr. Pie

truszczyriski, dr. Kiernożycki, Mrożewski i pani Barcewicz. 

Towarzystwo muzyczne w Kaliszu 
ulica Parkowa (dom własny). Założone w 1882 r. Członków liczy 200. 

Składka roczna członka czynnego wynosi 6 rb. , honorowego 10 rb. 
Każdy członek może otrzymać za oplatą rb . 3 bilet wstępu roczny dla 
swej najbliższej rodziny. 

Komitet: prezes Alfons Parczewski, wice-prezes Stanisław Bzowski. 
Sekretarz Stanisław Bobiriski, skarbnik Wincenty Młynarski. 

Członkowie: Aleksander Hyżycki, Juljan Korytowski , Bronisław Bu
kowillski, Bronislaw Szczepankiewicz. Stanisław Herbich, Władysław Les
ser i Tadeusz Lech . (Dyrektor muzyczny) Romuald Aust i Józef Horky. 

Komisja rewizyjna: Stanisław Bulewski, Alfons Arnold i Stanisław 
Orzeł. Bibljotekarze: Tadeusz Zieleniewski i j. Pietrzak. Gospodarz loka
lu Wincenty Boretti. 

Tow. muzyczne w gub. kaliskiej 

Błaszki. Prezes dr. Jaroszewski. 
Koło. Prezes C. Freudenreich . Komitet: Piaskowski, Rokossowski, 

Goczałkowski i Jaworski. 
Konin. 1901. 'Prezes A. Nowiriski, sekretarz B. Lachowicz. 
Łęczyca. Prezes. S. Witkowski, wice-prezes J. Poradowski. Komitet: 

dr. M. Ziemnicki, dr. Zółkowski, E. Przanowski, S. Zieliński, A. Głoszkow
ski, S. Nawrocki i Mielcarski. 

Sieradz. 1902. Prezes S. Murzynowski. 
Turek. 1901. Prezes S. Zaleski. 
Wieluń. Prezes I. Bąkowski, wice-prezes dr. j. Kasiński . Komitet: dr. 
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S. DomagaIski, W. Godecki, S. NasaIska, j. Nowiński, Z. Łączkowski, M. 
Miklaszewski i S. Parnowski. 

Kółko miłośników sceny ludowej w Kaliszu 
założone zostało w 1906 r. Członków czynnych 56, popierających 16. 

Członek czynny opłaca przy wpisaniu jednorazowo sa kop. i 1 rb. 
80 kop. rocznie, członek popierający opłaca jednorazowo 1 rb. i 3 rb. 
rocznie. 

Komitet: przewodniczący ks. Mieczysław janowski, zastępca przewo
dniczącego Bronisław Bukowiński, skarbnik Władysław Lesser, sekretarz 
Stanisław Rappak, Wiktor Makowiecki i Adam Frankenberg. 

Komisja rewizyjna: Władysław Gajewski, Teofil jaśkiewicz Pawel 
Selcer. Reżyser Daniel Zaborowski. 

Kaliskie Towarzystwo Rolnicze 

dom własny, ul. Szopena, zat w 1905. Telefon 35. Powstało z syndykatu rolniczego, 
wpisowe I rb. 

Rada: prezes Wojciech Wyganowski, wice-prezes Witold Romocki, człon
kowie: ks. W. BliziI1ski, dr. Henryk Chrzanowski, Zygmunt Gościmski, Sta
nislaw Radoński, oraz prezesowie sekcji i towarzystw powiatowych: gospo
darstwa kobiecego, Felicja Białecka, sekcji rolniczej dr. Chrzanowski, sekc. 
leśnej T. Doruchowski, sekc. hodowlanej F. Radoński, sekc. praw. ekono 
micznej M. Radoszewski, składu rolniczego w Sieradzu, St. PrądzyI1ski
stacji doświadczalnej łęczyckiej A. Werner, Kalisz dr. H. Chrzanowski, to
warzystw powiatowych: Konin józef Golcz, WieluI1 Józef ŁubieI1ski, Turek 
W. Orłowski, Sieradz Fr. RadoI1ski, Słupca vacat, Koło vacat, Łęczyca vacat, 

Tow. rolnicze posiada agentury we wszystkich miastach powiatowych 
oprócz Sieradza. Sklep tow. rolniczego w Kaliszu, otwarty codziennie od 
godz. 8-ej rano do 6-ej wieczorem, dom własny, ul Szopena. 

Sieradz. Sklep rolniczy. Dyrektor L. Laskowski. 

Spółki handlowo-rolnicze w gub. kaliskiej. 

Pow. kaliski. Kamieó- prezes W. Romocki, Tłokinia-prezes W. Chry
stowski, Staw- prezes ks. Widawski. 

Pow. kolski. Dąbie. 

Pow. koniński. Tuliszków- prezes L. Puławski, Kramsk- prezes ks. Ma
niewski, Grabienice- ks. Stawiski. 

Pow. sieradzki. Wróblew - prezes F. RadoI1ski, Szadek - prezes K. 
Czarnowski. 

Pow. słupecki. Zagórów- prezes Z. Chemski, Wola - prezes M. Su
chorzewski, Mieczownica- prezes M. Chrzanowski, Młodojewo - prezes S. 
Kurnatowski, Trąbczyn-prezes ks. Wtorkiewicz, Szymanowice - prezes M. 
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SzarzYliski, Pyzdry- prezes ks. Grodek, Skulsk - prezes ks. Ciesielski, Cie
nin , Złotkowy, Kowalew. 

Pow turecki. Lisków- prezes ks. W. Bliziński, Strzałków, Jeziorsko
prezes W. Kurcewska, Ustków, Goszczanów- prezes j. Rudnicki, Szadów
prezes ks. Grabowski, Turek - prezes ks. Grabowski, Turkowice - prezes 
ks. Grabowski, Ciepielów- prezes ks. Blizillski, Uniejów- prezes W. Dzierz
bicki. 

Pow. wieluński. Skomlin- prezes ks. Kukuiski. 

Straż ogniowa w Kaliszu 

(Nowy Rynek, dom własny). 

Towarzystwo straży ogniowej ochotniczej, założone zostało w r. 1864. 
Liczba cz tonków honorowych pięciu, rzeczywistych 300, ofiarodawców 116. 
Orkiestra składa s i ę z 22 ochotni ków, składka roczna dla członków rzeczy
wistych l rb ., ofiarodawców rubli 3. 

Zarząd: prezes Emil Repphan, naczelnik R. Bukowillski, członkow ie 
zarządu: Z. Mrowiliski, dr. I. Merkei, F. Harnysz, E. Hilchen, I. Drygas, W. Bie
drzycki, B. Hindemith , komisja rewizyjna: K. Mystkowski, W. Młynarski , 

Straże ogniowe w gub. kaliskiej. 

Błaszki. (Pow. kaliski), zał. 1899 r. Prezes Józef Kreczunowicz. 
Stawiszyn. (Pow. kaliski). Prezes dr. Z. Dukaiski. 
Opatówek. (Pow. kaliski). Prezes P. Nitsche. 
Iwanowice. (Pow. kalisk i), zał. 1899 r. Prezes W. Bogdai1ski. 
Koźminek . (Pow. kaliski). Prezes W. Wyganowski. 
Koło . Zał. 1887 r. Prezes A. Nowii1ski. Naczelnik A. Rojewski. Za

rząd : C. Freudenreich, W. Konopacki , Kalillski i Z. Rydzewski. 
Kłodawa (pow. kolski) . Zał. 1902 r. Prezes K. Niesiotowski, naczel

nik Cygall ski. 

bicki. 

Dąbie (pow. kolski). Prezes Orzechowski, naczelnik Czapliński. 

Sompolno (pow. kol ski). Prezes ks. Łukaszewicz, naczelnik W. Ba-

Konin. Zat. 1873 r. Prezes dr. W. Żywanowski. 
Golina (pow. konii1ski) . Prezes Suchorzewski, naczelnik Brzeziński. 
Rychwał (pow. konii1ski). Prezes W. Rowiński, naczelnik Zawadzki. 
Władysławów (pow. konii1ski). Prezes Maringe, naczelnik Marsze!. 
Ślesin (pow. koniński) . Prezes Wiśniewski. 
Łęczyca. ZaL 1875 r. Prezes K. Kwewas, naczelnik S. Witkowski 
Ozorków (pow. łęczycki). Zał. 1899 r. Prezes K. Liidke. 

POddębice (pow. łęczycki). Zał. 1901 r. Prezes N. Zakrzewski, na-
czelnik Spodenkiewicz. 

Grabów (pow. tęczycki). Zatoż. 1901 r. Prezes Mackiewicz. 
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ski. 
Piątek (pow. łęczycki) . Prezes A. Bronikowski, naczelnik j. Łosko\!.'-

Golice (pow. łęczycki). Prezes S. Wehr. 
Sieradz. Zat 1876. Prezes T. Rembowski. 
Zduńska-Wola. (pow. sieradzki). Prezes E. Berner. 
Warta. (pow. sieradzki), zat 188 1 r. Prezes H. Łuniewski. 
Złoczew. (pow. sieradz). Prezes M. Białecki. 

Szadek. (pow. sieradzki), zat 1896 r. vacat. 
Słupca . Zat 1893 r. Prezes Suchorzewski, naczelnik dr. Futowski. 
Pyzdry. (pow. słupecki), zat 1900 r. Prezes Marjański, naczelnik 

Kruszyński. 

Zagórów. (pow. słupecki), zaL 1900 r. Prezes ks. Pęcherski, naczel. 
dr. Lidmanowski. 

Kleczew. (pow. slupecki). Prezes Chrzanowski, naczel. Slomczyński. , 

Szymanowice. (pow. słupecki). Prezes Szarzyński, naczelnik Andrze
jewski. 

Turek. Prezes Miller, naczelnik HLibner. 
Uniejów. (pow. turecki), zaL 1899 r. Prezes ks:. T. Bukowski, na

czelnik W. Pawłowski. 

Wieluń. Zat 1877 r. Prezes dr. St. DomagaIski, naczelnik K. Biało
brzeski, sekretrz K. Nekrasz. 

Lututó~. (pow. wieluński), zaL 1903 r. Prezes Z. Taczanowski, na
czelnik W. Swietlil1ski. 

Wieruszów. (pow. wieluński). Prezes K. Myszkowski, naczelnik dr. Wie
dyśkiewicz. 

Osiaków. (pow. wielul1ski) . Prezes Pilaski, naczelnik j. Błażejewski 
Bolesławiec. (pow. wielullski), zaL 1901 r. Prezes J. Łopuch in, na

czelnik H. Ostrzycki. 
Praszka. (pow. wielul1ski). Prezes Sopoćko, naczelnik tycki. 
Działoszyn . (pow. wieluński). Prezes Karwasi(lski, sekretarz Kacz

kowski. 

T owarzystwo cyklistów 

Kalisz, Aleja Józefiny, założone w r. 1892. Składka roczna 6 rb. 
Członków 100. 

Zarząd: prezes (vacat), wice-prezes M. Batkowski, sekretarz S. Orzeł 
zastępca .E. Zachert, skarbnik W. Boretti, zastępca R. Drygas, kapitan K: 
Mystkowski, wice-kapitanowie: T. Deutschman i j. Polaski. 

Towarzystwo wioślarskie 

Kalisz, przystań wioślarska, założone 1893 r. 

Prezes Józef Radwan, wice-prezes j. Korytowski, kasjer W. Staszew
sk i, sekretarz S. Kuhiczek, kapitan H. KosmaIski, wice-kapitan j. Falkow-
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ski. Cz/'Onkowie zarządu: W. Biedrzycki, B. Szczepański, M. janaszewski, 
J. Korycki. Gospodarz L. Rolirlski, gospodarz liry J. Kubicki, wice-gospo
darz j . Mitygowski, dyrektor liry J. Horky. 

Konin, założone w r. 1900. Członków 126. Składka roczna S rb. 
Prezes Esse. Kapitan Świtaiski. 

Towarzystwo opieki nad zwierzetami w Kaliszu 

załoźone 1894 r. Członków rzeczywistych 23, honorowych 4. 

Zarząd : prezes A. Krajewski, wice prezes sędzia Mikołajewski, sekre
tarz dr. Zucker. 

Towarzystwo utrzymuje dwie lecznice dla zwierząt w Kaliszu i w 
Kole. 

Oechy rzemieślnicze w Kaliszu. 

Felczerów- starszy janowicz, podstarszy- Szwarc. Szewców- starszy 
Wodziński, podstarszy- Sikorski. Czeladzi szewskiej-starszy--Cichy, pod
starszy- Kowalski. Krawców - starszy Mazurek, podstarszy - Kużawski . 

. Tokarzy-starszy Langner, podstarszy- Gutman. Piekarzy-starszy Mi-
chalski, pod starszy Schmidt. . Rzeźn ików - starszy Herbich, pod~tarszy ---.: 
Hofman. Stolarzy- starszy Markowski, podstarszy-Helmeister. Slusarzy
starszy Roliński, podstarszy-Michael. Kowali-starszy Hiibner, podstarszy 
Łuczak. Młynarzy-starszy Handke, podstarszy- Dymalski. Malarzy i po
złotników - starszy januszewicz, podstarszy- Machowski. Hafciarzy- star
szy- jędrasiak, podstarszy- Zborowski. Tasiemników- starszy Szner. Mu
larzy- starszy Piasecki, podstarszy- Nagadalski. Cieśli-starszy Nagadaiski, 
podstarszy-Łuczak. Tapicerów - starszy Łączyóski, podstarszy- Gryndo
wicz. Zdunów- starszy Raabe, podstarszy Matuszkiewicz. 

Przemysł w gub. kaliskiej. 
Fabryki haftów w Kaliszu. 

Ader, ulica Nowa 399, hafty. 
Czosnowski, hafty. 

\ 

Danciger, Aleja józefina, hafty. 
~isenberg, ul. Nowa 425, hafty. 
Fraenkel, Al. j ózefiny, koronki wstaw-

ki i hafty. 

Geber Hendles, hafty i koronki. 
Jarecki, hafty i rękawic'zki niciane. 
Kindler S-ka, koronki , hafty i koł-

nierzyki . 

Krauze, koronki i hafty. 

Juljusz Kunig, hafty i koronki. 

Maisner, hafty biale, kolorowe, ko
ronki jedwabne i wełniane. 

Makowe,,, haftowane hustki , kotnierze 
koronki. 

. Perle, ul. Szopena, koronki i hafty. 
Polacz, koronk i i hafty. 
Weyer Braendli "Helvetia", Dobrzec 

Mały p. Kalisz, hafty różne. 
Wołkowicz Vengarten, koronki i hafty. 
Zawadzki W., hafty, bluzki damskie 
kołnierzyki haftowane. 

Fabryki pończoch i trykotarzy w Kaliszu. 

Holtz Markus i S-ka, fabryka poń
czoch. Obrót 100000 rb . 
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Skowron i Griinfeld, wyroby: kami
zelki, serdaki, halki, kamasze, ręka
wiczki. Obrót roczny 80000 rb . 

Mamelok i Danziger, fabryka poń
czoch. Obrót roczny 33000 rb. 

Fabryki aparatów miedzianych i od
lewnie w gub. kaliskiej. 

Kruszyński Leon, wyroby: aparaty 
gorzelnicze, urządzenia dla fabryk cu
kru i browarów. 

Konin. K. Czajczyński , maszyny, apa
raty do gorzelni, rury miedziane. 
Fabryka tkanin metalowych w Kaliszu. 

J. Kardoliński, wyroby: siatki, druty, 
tkaniny metalowe. 

Fabryki zegarków w gub. kaliskiej. 

Wieruszów (pow. wieluński). N. Ro
senfeld, fabryka zegarków kieszonko
wych. Roczna produkcja 71200 rb . 

Kalisz. J. Sikorski, fabryka wyro
bów mozajkO\vych i betonowych. 

Przędzalnie i fabryki wyrobów baweł
. nianych w gub. kaliskiej . 

Ozorków. Schlosserowskie Akcyjne 
Towarzystwo, wyroby: płótna w róż
nych gatunkach, madapolany, batysty, 
barchany, bielizna stołowa, ręczniki, 
chustki do nosa. 

Obrót roczny 1700000 rb. 
Turek. Reinhold Szeffel, wyroby: 

płócienka bawełniane na suknie, far
tuchy. 

Turek. Aleksander Hiibner, tkalnia 
wyrobów bawełnianych. Obrót rocz
ny 20300 rb. 

Zduńska Wola. Juljan Chenke, wy
roby bawetniane. Obrót roczny 3400 
rubli. 

Zduńska Wola. Adolf.Kus~e , wyro
by bawełniane. Obrót roczny 3800 
rubli. 

· Zduńska Wola. M. Silberstein, wyroby 
bawełniane. 

Zduńska Wola. Tow. Samuel, wyroby 

kanwowe i bawelniane. Obrót roczny 
5,400 rb. 

Zduńska Wola. O. Sznajder, wyroby 
bawełniane na fartuchy. Obrót roczny 
7,500 rb. 

Fabryki sukna, przędzalnia wełn w gub. 
kaliskiej. 

Opatówek. Ferd. Nistche, fabryka 
sukna. 

Kalisz. Bracia Repphan, wyroby su
kno, syberyna i korty. 

Zduńska Wola. M. A. Wiener, wyroby 
sukna. 

Zduńska Wola. Epstein, wyroby weł
niane. 

Zduńska Wola. Grosskopf, tkalnia 
wełny czesankowej. Obrót roczny 
93,000 rb. 

Zduńska Wola. Dawid Rawszon, tkal
nia wyrobów wełnianych. Produkcja 
roczna 155,000 rb. 

Zduńska Wola. M. Rewekat: wyroby 
welnialie. Obrót roczny 200,000 rb . 

Fabryki lalek i zabawek w gub. kaliskiej. 

Kalisz. .Fingerhut. fabryka lalek. 

Opatówek. Pinczewski, zabawki roz
maite i lalki. 

Garbarnie w gub. kaliskiej. 

Kalisz. Amelja Deutschman, Wro
cławskie przedmieście 514a, skóry po
deszwiane. 

Kalisz. H. Fride, skóry podeszwiane. 
Kalisz. Wilhelm Fulde, ul. Wodna, 

skóry na pasy do maszyn i wyroby 
siodlarskie. 

Rusocice p. Władysławów, Juljan Mar
szel, skóry kOllskie, wołowe i cielęce. 

Stawiszyn. Juljusz Sowadski, skóry 
pasowe, podeszwiane, juchty farbowa
ne, czarne skóry powozowe. 
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Fabryki fortepianów w Kaliszu. 

Rudolf Jul. Emma Betting, ul. Nowa 
609a. Obrót roczny 70,000 rb. 

Arnold Fibiger, ul. Nowa. Obrót rocz
ny 75,000 rb. 

K. i A. Fibiger, szosa Szczypiornska 
"Apollo". Obrót roczny 30,000 rb. 

Fabryki ceramiczne w gub. Kaliskiej. 

Auerbach Silberstein, Dobrzec Mały 

p. Kalisz, wyroby: piece kaflowe, wa
zony gliniane balustrady do balkonów. 

Koło . A. Freudenreich, wyroby fa
jansowe i majolikowe. 

Koło. Michał Rauch, ul. Wrocław
skie-Przedm., wyroby fajansowe. 
Fabryki mebli bambusowych w Kaliszu. 

Buki S-ka. 

M. Geber. 

Cukrownie w gubernji kaliskiej. 

Miasto lub wieś Nazw. właściciela Gmina 

Cielce ob. 600,000 rb . H. Wawelberg . Grzybki 
Leśmierz ob. 1,600,000 Tow. Akcyjne 
Pokrzywnica 700,000 Br. Przeworscy 
Zbiersk ob. 1,000,000 Tow. Akcyj. Br. Repphan Zbiersk 

Fabryki krochmalu w gub. kaliskiej. 

Krępa 
Sokolniki 
Zbylczyce 

Kalisz 
Kalisz 
Kalisz 
Konin 
Konin 
Konin 
Koło 
Ozorków 
Osieczan 
Piaski 
Zdutlska Wola 
Zdutlska Wola 

I M. Radoszewski 
I E. Gerber 
I A. Orzechowski 

Niewiesz 
Leśmierz 

Fabryki narzędzi rolniczych w gub. kaliskiej. 

I
I G. Michael 

A. Fulde 
A. Fibiger 
L. Rejmond 
Br. Zander 
O. Kloc 
M. Ostrowski 

I E. Rychter 
I St. J\;\aciaszek 
, Sz. Sznietowski 
i I. Bąkowski 
I j. Kałużewski 

l 
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Lututów 

Powiat 

I 

~ Turecki 

: Łęczycki 
I Kaliski 

I 
Turecki 
Łęczycki 

I 

Łęczycki 
Konitlski 
Wielutlski 
Sieradzki 



Browary w gub. kaliskiej 

Miasto lub wieś Naz. właściciela 

Dąbie. Ob. 20000 rb. Falek Suresohn 
Konin Oskar Bartel 

" Kowalski 
Kalisz. Ob. 110000 rb. K. Weigt 
Koło. Ob. 50000 rb . A. Kowalski 
Łęczyca. Ob. 35000 rb. j. Bredla SS-wie 
Słupca. Ob. 5000 rb. F. Herszon 
Sieradz. Ob. 50000 rb. Danielewicz 
Som polno Rozenblat SS-wie 
Wielu., . Ob . 35000 rb. K. Mosz i S-ka 
Winiary. Ob. 60000 rb. ) N. Schlosser 
Zagórów. Ob. 3500 rb. M. H. Fogel 
Zduńska Wola. Obrótl 
60000 rb. Z. Anstadt 

Gmina 

Konin 

" Kalisz 
Koło 
Łęczyca 

WielUll 
I T . : ylllec 
I 

Cegielnie w gub. kaliskiej. 

Czaszki 
Dobrzec Mały 

" Grodziec 
Blizna ' 
Nagórna Wi eś 
Ożarów 
Majków 
Tymienice 
Staw 
Krobanówek 
Krobanów 
Rypinek 

Czarnożyły 
Działoszyn 
Dąbie 
Czapla 
Chrustin 
Grodziec 
Gosławice 
Grabów 

H. Młodecki 
A. Weigant 
Danciger i Hejman 
K. hr. Kwilecki 
Br. Siemiątkowscy 
H. Lissak i Bornstejn 

, Meske 
P. Karśnicki i S-ka 
A. Siemiątkowski 
W. Niemojowski 
J. Orzechowski 
M. i S. Białeccy S-ka 
M. Koczorowski 

Młyny w gub. kaliskiej. 

S. hr. Załuski 
St. Pytlewski 
A. H. Glicenstein 
G. Benke 
W. Antoniewski 
K. hr. Kwilecki 
K. hr. Kwilecki 
F. Włoszkiewicz 
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Kalisz 

" 
" Grodziec 

Czołowo 

Skomlin 
Tyniec 
Wojsławice 
Staw 
ZdUllska Wola 

Kalisz 

Brudzew 
I Bolesławice 

Grodziec 
Gosławice 

Powiat 

Kolski 
Konitlski 

" Kaliski 

Kolski 
Wielutlski 
Kaliski 

I Słupecki 

Kaliski 

" Słupecki 
Kolski 

" Wielutlski 
Kaliski 
Sieradzki 
Kaliski 
Sieradzki 

" Kaliski 

Wielutlski 
Wielutlski 
Kolski 
Kolski 

I Słupecki 

Koninski 
Łęczycki 



Miasto lub wieś Naz. właściciela Gmina Powiat 
--------------~~----~ -~----~--------------------Kalisz Kleczewski i Hamburger 

Koło M. Rauch 
Kolo W. Ostrowska 
Kościelec Al. hr. Kreuz 
Konin Waldman i Spielvogel 
Konin A. LeszczyIlski 
Ląd l. Nelken 
Łęczyca W. Zakolski i W. Górecki 
Łęczyca W. Knoch 
Jarocice R. Wagner 
Nendzerzew I MartuzaIski 
Ozorków H. Lidtke 
Ozorków I Br. Cedrowscy 
Parzyce R. Desselberg 
Piotrów T. Aniolkiewicz 
Praszka Sudowicz i Braun 
Turek I C. Lipillski i S-ka 
Nik!as L. Kicman 
Slodków I A. i J. Kowalscy 
Sieradz W. Szyliński 
Żydów K. Neuman 

Zagórów 

Majaczewice 
Tyniec 

, Leśmierz 
Wierzchy 

Stare Miasto 
Piętno 

Tartaki w gub. kaliskiej. 
Brzeżce 
Brzeżno 
Chocim 
Grabienice 
Grodziec 
Grzymiszew 
Glębokie 
Gosławice 
Graniczki 
Hecwoda 
Marantów 
Męcka Wola 
Nagórna Wieś 
Niewiesz 
Kazimierz 
Kolo 
Kożlątków 
Kuźnica Grabowska 
Olesiec 
Rożdżaly 
Sieradz 
Tuliszków 
Tyble 
Petryki 
Podłężyce 
Praszka 

j. Znamienowski 
B. Friszman 
H. Fogel 
A. Nelken 
Br. K!otz 
L. Puławski 

I H. Joe! i M. Hejman 
M. Hildesheim 
S. Joel i M. Klotz 
O. Neuman 
K. hr. Kwilecki 
Z. Siemiątkowski 
M. Calewicz 
N. Zakrzewski 
A. Joel i Hejman 
M. Goldberg 
A. Fogel 
G. Ostrowski 
A. Bacharach 
R. Cielecki 
H. Joel 
S. Bornstein 
S. Szu kalka 
Tow. Akc. W. Repphan 
K. Szonert 

I j. Rozental 

I 

Skrzynno 

Tokary 
Rigów 
Grodziec 
Tuliszków 
Piotrkowi ce 
Goslawice 
Brudzew 
Gruszczyce 
Goslawice 
Wojsławice 
Czołowo 
Niewiesz 

I Kazimierz 

KamieIl 
Kuźnica Grab. 
Chocz 
Zadzilll 
Sieradz 

, Tuliszków 
Sokolniki 
Zbiersk 

I Męka 
I Praszka 

Kolski 

I Słupecki . 

Sieradzki 
Kaliski 
Łęczycki 

" Sieradzki 
WieluIlski 
Turecki 
KoniIlski 
Turecki 

Kaliski 

WieluIlski 
Sieradzki 
Turecki 
Konillski 
Słupecki 
KoniIlski 

" Kaliski 
Sieradzki 
KoniIlski 
Sieradzki 
Kolski 
Turecki 
Słupecki 

I Kaliski 
WieluIlski 

I Kaliski 
Sieradzki 

KoniIlski 
WieluIlski 
Kaliski 
Sieradzki 
Wieluński 



Gorzelnie w gub. kaliskiej. 

I' 
Gorzelnia i przy! II I 

Ile ma 
Ile wypalono kontyn-

spirytusu gensu 

niej rektyfikacja I 

li 
I 

Wilczków rekt. i 

WŁAŚCICIEL 

S. Bogdański 
K. hr. Kwilecki 
T. Kisielnicki 
L. Waśniewski 

" II Powiat 

ii 
II 

Turek 
Słupca 
Kalisz 
Konin 

Grodziec I 
Dąbrowa 
Zadworna wieś 
Małków M. Pstrokońska dzier-

żawca F. Radollski Sieradz 
Marchwacz W. Niemojowski Kalisz 
Stropieszyn Z. Celiński " 
Chodybki I A. Fogel . I " 

Chocim J. Zaborowski I Turek 
Grzymiszew L. Puławski : Konin 
Turek N. Sokolnicki l! Turek 
Biskupice ' Suk. Taczanowskich i[ Konin 
Brzeźno K. Sokołowska l' " 

Wilcza góra I F. Taczanowska I Słupca 
Gosławice K. hr. Kwilecki Konin 
Żychlin I R. Bronikowski I " 

Kopojno A. Nelken II Słupca 
Ląd rektyfik. I " " 
Licheń K. hr. Kwilecki Konin 
Ł~kom. l Br. Chełmscy Słupca 

[ MleCZOWlllca re-
Ktyfikacja II M. Chrzanowski 
Nieświastow 'I S. Mailkowski 
Sławoszewek J. Chrzanowski 
Ciążeń rektyfik. W. Dąbska 
Wąsosze rekt. II W. Mierzyński 
Golina l: J. Suchorzewski 
Kowale II A. Berdjajew 
Lututów I Z. Taczanowski 
Męcka Wola Z. Siemiątkowski 
Prusinowice J. Czarnowski 
Starzenice j. Łubieński 
Rychłowice I A. Trepka 
Czarnożyły j. hr. Załuski 
Głębokie S. Higersberger 
Grabów Br. Rejchert 
Lubstów Z Stubicka 
Parskie Z. Olszewska 
Piorunów L. Puławski 

" Konin 
Słupca 
Koło 
Konin 
Wieluil 
Wielull 
Sieradz 
Sieradz 
Wieluń 
Wiell1l1 
Wieluń 
Koło 
Łęczyca 
Koło 
Turek 
Konin 

90 

Poczta w kampanji przyzna-
1905;6 r. nego na 

, 1906;7 r. 
i ~- Slopni =~ IWia~r-40~ 

I Dobra 
Rychwal 
Radliczyce 
Konin 

Warta 
Opatówek 
Ceków 
Opatówek 
Dobra 
Turek 

" Zagorów 
Konin 
Kleczew 

I Konin 

" I Zagórów 

" Konin 
Zagórów 

Słupca 
Konin l 
Kleczew i 
Słupca I 

343071 20770 
1178154 33072 
833700 19696 

1021526 44525 

9907101 21122 
2203359 38428 
1995826 44230 
. 914846 19751 
836915 16620 

1004140 l 5050 
899861 22820 
657544 25022 
708295 20358 

1420488 22284 
2391734 46746 
807004 19803 

1253631 28795 
1660770 31456 
1556325 33085 
641555 15923 

1115949 
2725340 
800377 

1616019 
1798397 
2004786 

26804. 
56865 ,. 

li Ko~:n 
i Praszka 

Lututów 
Sieradz 

Szadek I' 

I Wieluń ; 

I 
Osiaków 
Wielurl 
Kłodawa I 

I Łęczyca I 

I 1017092 
479532 

1041537 
1092274 
295777 
984336 

1120464 

17851 
33532 
29226 
36325 
23996 
11099 
22380 E 
24676 ( 
106321E 
23726 ( 
14300 ( 
12560 C 
22872 C 
25064 l, 
333911k 
17939 (1 

I
!/ sompolllo ll' 

Gostków I 
:1 Władysl'. !I 

624508 
905128 

1477119 
1091796 
964125 

k 



II 
Gorzelnia i przyl 

niej rektyfikacja 
WŁAŚCICIEL ' 

Ponentów DOI- II 
ny rektyfikacja I M. Kosiilska 
Przybyłów , A. Dzierzbicki 
Chylin. I A. Łaszczyilska 
Czepów Sredni A. PieczyIlska 
Radoszewice i E. Wodzińska 
CiecioMw ' B. Karnkowski 

Powiat 

Kolo 
I Turek 
I Konin 

I
, Turek 

Wieln(l 
'I 
'I 
li 

" 

I' 
.1 

Poczta 

, Koł'o 
l, Uniejów 
, WładysL 
, Dąbi e 

li Osiaków 
li Rudniki 
,I 

I 

I Ile wypalono 
spirytusu 

Ile ma 
kontyn
gensu 

przyzna
nego na 

w kampanjl 
1905/6 

1906/7 r. 
Stopni r. Wiad. 40° 

1120681', 21 580 
2076770

1 
30155 

457069 11335 
1097599

1 
29417 

963377' 22501 
612134:: 19594 

REK T Y F I K A C J E. 

Konin 
Kalisz 
Dąbi e 

II 
'I Br. Spielfogel 

l. Tykociner I A. Głizenstein 

Konin 
Kalisz 
Koło 

!I Konin 
iii Kalisz 
l, Dąbie 

. WYKAZ GMIN 
z wyszczególnieniem stacji pocztowych. 

Gubernja kaliska pod względem administracyjnym dzieli się na 8 po
wiatów z 1 S l gminami. 

NaZWa gminy St. pocztowa Nazwa gminy I 
II St. pocztowa 
:1 

'I 
Pow. KALISKI. Kamieil Kalisz 

Gmin 20. Kościelec 
Stawiszyn 

I (Korzeniew) 
Błaszki 

J Blaszki 
Marchwacz 

li Opatówek (Boryslawice) , (Rajsko) 
Brudzew 

Stawiszyn 
Opatówek 

" (Blizanów) Ostów kaliski ! Giżyce CeKów Ceków I (Brzeziny) 
" Chocz Stawiszyn Pamięcin 

Kalisz Godziesze Kalisz (J astrzębniki) 
i, Bl"aszki IWjlnowice Blaszki Staw 

Kalisz 
Kalisz 

Stawiszyn I Stawiszyn 
(Mały Dobrzec) Tyniec Kalisz 
Koźminek Opatówek Zbiersk , Stawiszyn 

II 
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Nazwa gminy 

Zborów 
'Tykadłów 
Z.agorzynek 
(Zydów) 

Pow. KOLSKI. 
Gmin 14. 

Brudzew 
Budzisław 
Drzewce 
(Olszówka) 
Izbica 
Karszew 
(Wesołowo) 
Kłodawa 
Koźmin 
Kościelec 
Krzykosy 
(Zielonka) 
Lubotyń 
(Babiak) 
Piotrkowice 
Sompolno 
Chełmno 

, Czołowo 

Pow. KONIŃSKI. 
Gmin 12. 

Brzeźno 
(Krzymów) 
Gosławice 
Golina 
Dąbroszyn 
(Rychwał) 
Kramsk 
Piorunów 
(Wyszyna) 
Rżgów 
Sławoszewek 
(Śleśin) 
Stare Miasto 
Tuliszków 
Wysokie 
Władysławów 
(Russocice) 

St. pocztowa 

Kalisz 

" 

Koło 

Kłodawa 

Izbica 

Dąbie 

Kłodawa 
Koło 

" 

" 

I Sompolno 

I 
I " 

II Dąbie 
I Koło 

II 
II 

Konin 

" 
" 

Rychwał 

Konin 

" 

Kteczew 

Konin 

" 

Władysławów 

Nazwa gminy St. pocztowa 

POW. ŁĘCZYCKI. 
I 

Gmin 17. 

Balków 
Chociszew 
Gostków 
Grabów 
Dalików 
Leśmierz 
Mazew 
Piątek 
Poddębice 
Pieschowice 
Rógoźno 
Wypychów 
Sobótka 
Tkaczew 
Topola 
Tum 
Witonia 

i PiąteK . 
: Ozorków 
, Gostków 
Łęczyca 
Poddębice 
Łęczyca 

" Piątek 

'I Poddę~ice 
i Ozorkow 
, Piątek 

" Łęczyca 

" 
" 
" 
" 

' I 
Pow, SIERADZKI. I, 

Gmin 18. II 

Bartochów 
Barczew 
Bogumiłów 
(Monice) ; 
Brzeźno 
Charłupia Mała 
Godynice 
(Bronszewice) 
Gruszczyce 
(Wojków) 
Klonowa 
Krokocice 
Majaczewice 
(Burzenin) 
Męka 

II ~:;!~z 

Szadek 

I 
Wierzchy 
Wojsławice 
(Izabelew) 

I Wróblew 
Zadzim 
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" 
Złoczew 
Sieradz 

Błaszki 

Lututów 
Szadek 

Sieradz 

" Szadek 

" 
Zduńska Wola 

Sieradz 
Szadek 



Nazwa gminy 

I Zduńska Wola 
Złoczew 

Pow. SlUPECKI. 
Gmin 22. 

Słupca 
Budzisław Koś. 
Ciążyń 
Cienin 
Dobrosołów 
Giwartów 
Grodziec 
Kazimierz 
Kleczew 
Królików 
Ląd 
Lądek 
Młodojewo 
Ostrowite 
Pyzdry 

I Skuisk 
Samarzewo 

I Szymanowice 
Trąhczyn 

I Wilczyn 
Zagórów 
Złotków 

l Pow. TURECKI. 

St. pocztowa 

Zduńska Wola 
Zloczew 

Słupca 
Kleczew 
Słupca 

" Kleczew 
Słupca 
Rychwał 
Konin 
Kleczew 
Rychwal 

, Słupca 

" 
" Kleczew 

Pyzdry 
Skulsk 
Waganice 
Pyzdry 
Zagórów 
Kleczew 
Zagórów 
Kleczew 

Nazwa gminy 

Piekary 
Piętno 
Pęcherzew 
Skarzyn 
Skotniki-Dąbie 
Strzałków 
Tokary 
Uniejów 
Wichertów 
Wola ~winiecka 
Zelgoszcz 

Pow. WIElUŃSKI. 
Gmin 26. 

St. pocztowa 

Dobra 
Turek 

" Dobra 
Dąbie 
Ceków 
Dobra 
Uniejów 
Turek 
Gostków 

I Dąbie 

Bolesławiec Bolesławiec 
Czastary " 
Działoszyn Działoszyn 
Dzietrzkowice Bolesławiec 
Galewice Wieruszów 
Kamionka I Wieluń 
Kieł'czygłów 'II Dzia~oszyn 
Konopnica I Osiaków 
Kuźnica Grab. I Giżyce 
Kurów Wieluń 
Lututów Lututów 
Mierzyce Wieluń 
Mokrsko " 
Naramnice Lututów 

Gmin 22. Osiaków Osiaków 
Biernacice Uniejów Praszka Praszka 
Dobra Dobra Radoszewice Osiaków 
Goszczanów Warta Rudniki Rudniki 

I Grzybki " Siemkowice Działoszyn 
I Kowale Pańskie Dobra Skomli n Wieluń 

I Kościelnica Uniejów Skrzynki Giżyce 
Lubola Warta " Wieluń 

I Malanów Turek Sokolniki Lututów 
Niewiesz Uniejów Starzenice Wieluń 
Niemysłów " Wieruszów Wieruszów 

jostrów Wartski Dobra Wydrzyn Wieluń 

ludność gub. kaliskiej podług ostatnich cyfr wynosi 1212365; z tego 
przypada na KaHsz 29135, na powiat kaliski 144688, na powiat wielu 11Ski 
194049, na pow. kolski 144654, na pow. koniński 119488, na pow. łęczyc-
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ki 157750, na pow. slupecki 118611, na pow. sieradzki 172681, na pow. 
turecki 131297. 

Kącil~ inforrrl2tcyjny. 

Stowarzyszenia polskie akademickie za granicą~ 

Ct>then (Anhal) "Filomatia" udziela wszelkich informacji tyczących się 
politechniki. 

Darmstadt "Lechitia" informacji udziela Zdzisław Skalkowski. Lwów, 
ulica Karola Ludwika C. I. 

Fryburg (Szwajcarja) "Zjednoczenie" - informacji udziela prezes K. Su
likowski, sekretarz Marjan Grotowski, lub w Paryżu Bolesław Rubach rue 
Lamande 15. . 

Freiberg (Saski) "Sarmatia" informacji udziela Jerzy Todtleben. War-
szawa, Powązkowska 6. 

Grac (Styrja) "Ognisko" Klosterwiesegasse 74 parter. 
Halle (prow. Saska) informacji udziela p. Gromadzki, Uniwersitiit. 
Karlsriihe (Baden) Polnisches Lesezimmer, ISachsenstrasse 20. 
Lipsk "Concordia" Windmi.ilerstr. 44. Wettinerhof i "Unitas" Caroli

nerstr. Hotel Hochstein. 
Wrocław. Prezes związku polskiego Stempniewicz, Karlplatz 5. 
New-Jork. Broad Street 177. Informacji udziela [ polski dom emi· 

gracyjny. 
Paryż. "Koło" Societc des etudints Polonais Paris 53 Monsieur le 

Prince. 

Opieka dla dziewcząt poszukuiących pracy. 

Berlin. Stowarzyszenie katolickie. Należy na dworcach berlióskich za
pytać się któregokolwiek z urzędników kolejowych, lub policjanta o wska
zanie paó z białą i żółtą szarfą, które czekają na przy jednych na dworcach 
berlióskich. Są to przedstawiciele stowarzyszenia katolickiego opieki nad 
dziewczętami z wyższego i niższego stanu, szukających zajęcia. Pośrednictwo 
w pracy bezinteresowne. Biura i schroniska w Berlinie: 1) na Banhof
strasse 27, I piętro; 2) schronienie św. Ksawerego (Xavierusstift) Berlin C. 
Kaiserstrasse 36, pięć minut z dworca z Aleksanderplatz; 3) schronienie dla 
nauczycielek katoliczek Sterstrasse 50; 4) schronienie św. Agnieszki (Agnes. 
Hospiz) Klosterstrasse 41 dla bon i służących; 5) schronienie Marji (Ma
rienstift) obok Tumu, klein er Scheitnigerat schronienie dla stug. 

Doktorzy polacy, ordynujący u wód po za granicami Królestwa Polskiego. 

Cieplice Trenczyńskie (Trenscen Teplic) - dr. Fr. Wobr i S. Filipkie-
wicz. 
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Francensbad-Zofja Moraczewska. 
Gries Bozen- dr. Nazarkiewicz. 
Bad Hall (Górna Austrja)-dr. A. Freuerstein. 
Karlsbad - dr. E. Biernacki, dr. Kołaczkowski, dr. Śliwiński, dr. Ko

stecki, dr. S. Hassewicz, dr. W. Kretowicz, dr. W. Maleszewski, dr. Mora
czewski. 

Kissingen- dr. j. Maciejewski i dr. F. Chłapowski. 

Kołobrzeg-dr. Piotrowski i dr. A. Chłapowski. 
Krynica- dr. j. Wąsowicz, dr. E. Zarzycki, dr. Kmiotowicz, tir. Dębski, 

dr. Cercha i dr. Ebers. 
Marjenbad - dr. W. Harajewicz, dr. j. Szermat, dr. Liberkind, dr. 

Kwiatkowski i dr. F. Eichorn. 
Meissen- dr. Giżycki. 

Meran- dr. E. Żuliński. 
Neuheim - dr. J. jaworowicz, dr. jankowski , dr. Wolfheim dr. Ło-

willski. 
Oynhausen- dr. janta Połczyllski. 
Reichenhall- dr. W. Sadowski i dr. Goldschmidt. 
Sławuta-dr. Dobrzycki . 
Szczawnica- dr. E. Żuliński. 
SGboty (Zoppot)- dr. Mroczkowski. 
Wiesbaden- dr. B. Barczewski, dr. Błociszewski, dr. Prus-Mierzwillski, 

dr. SurmiI1sk i i dr. Witkowski. 
Weisser-Hirsch pod Dreznem- dr. Weidner i dr. Stępowski. 
Zakopane _. dr. E. Chamiec, dr. Majewicz, dr. janiszewski dr. Ha

wranek. 
Nicea rue de France 111- dr. Colonna-Walewsk i. 

TAKSF\ KORESFONDENCJI. 
Taksa korespondencji wewnętrznej. 

Za listy zamknięte-za każdy łut po 7 kop. Za listy otwarte za każdy 
po 3 kop. Za przesyłki pod opaską za każde 4 łuty po 2 kop., przyczem 
za przesytki opaskowe z papierami aktowemi, jub mieszane, z papierami 
aktowemi i drukami, najmniejsze porto 7 kop. z próbkami towarów naj
mniejsze porto 3 kop. 

Uwaga: Zal rekomendowanie powyższych listów i przesyłek płaci się 
oprócz taksy po 7 kop. 

Za pakiety wartościowe i pieniężne za sztukę po 7 kop., a nadto· ase
kuracja: do 600 rb . 1/2%, od 600 do 1600 rb. 1/4% z dopłatą jeszcze za całą 
przesyłkę 1.50 kop., od 1600 i wyżej rb. 1/8% z dopłatą jeszcze za całą prze
syłkę 3.50 kop. 

Za przesyłkę monety brzęczącej w węzłach od funta podług taksy za 
przesytki (patrz N. 6). 
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Uwagi. l. Listy pienlęzne powinny być przedstawione stacji pocztowej 
niezapieczętowane, również listów zapieczętowanych razem z ~ieniędzmi 
przesyłać nie można, najwyższa waga listów tych wynosi 20 funtów. - 2. Prze
syłki monety w workach, zawierających jedynie monetę, nie mogą ważyć 
więcej nad funtów 60- 3. Posyłki wogóle wartościowe mogą być oddawane 
zapięczętowane lub nie i nie mogą przewyższać wartości t 5,000 rb., przy 
przedstawieniu otwart.em i 500 rb, gdy są oddawane zapieczętowane; posyłki 
te do 5-ciu funtów mogą być zawinięte w papier, przy wadze wyższej nie
odzownie w płótno lub ceratę; najwyższa waga posyłki 3 pudy. 

2. Taksa korespondencji miejskiej. 

Za list zamknięty (do 32 łutów) za każdy lut: a) w Petersburg i w Mo
skwie po S kop., b, gdzicindziej (w tem i w Warszawie po 3 kop. Za list 
zamknięty rekomendowany: a) w Petersburgu i w Moskwie po t2 kop. 
b) gdzieindziej po l Q kop. Za list otwarty po 3 kop. Za przesyłki pod 
opaską: a) z drukami w Warszawie i wszędzie nie wyłączając Petersburga 
i Moskwy za łut l k. wyżej łuta do 8 łutów po 2 k. b) z papierami aktowy
mi: za każdc 4 łuty po 2 kop. przyczem najniższa opłata w Warszawie 
i wszędzie po 3 kop. w Petersburgu i Moskwie po S kop. c) z próbkami 
za każde 4 łuty po 2 kop. 

3. Taksa korespondencji zagranicznej. 

Za listy zamknięte za każde 15 gramów po 10 kop. Za otrzywane 
w Rosji listy niefrankowane za każdy po 20 kop. Rekomendacja każdego 
listu lub pakietu po tO k. Za listy otwarte za każdy po 4 k. Za przesyłki pod 
opaską za każde 50 gr. po 2 k., przyczcm: a) za przesyłki z papierami aktowymi 
najmniejsze porto po tO kop. b) za przesyłki z próbkami po 4 kop. c) z dru
kami po 2 kop. Za pakiety wartościowe i pieniądze za sztukę po t O kop. 
a nadto asekuracja: l. od każdych 75 rb. lub ich części za pakiety, przesy
łane do Niemiec, Austrji, Rumunji, Turcji Szwecji i Norwegji po 3 kop. 
2. od każdych 75 rb. lub ich części, za pakiety przesytane do innycb kra
jów związkowych po 7 kop. 

Opłata wagowa od przesyłek oblicza się od gtównego miasta gubernji 
lub obwodu miejsca oddania do głównego miasta, gubernji lub obwodu, 
w którym znajduje się pograniczny urząd pocztowy, przez który przesyłka 
przesłaną zostanie za granicę. 

Korespondencja z zaliczeniem. 

Za pośrednictwem .poczty można przesyłać listy rekomendowane, po
syłki wartościowe i opaski (banderole) za zaliczeniem (z nałożennym płatie
żom) . . Zaliczkę można nałużyć do wysokości 200 rb. Najmniejsza opła
ta (do 5 rb.) wynosi 10 kopiejek oprócz wagowego i ubezpieczenia. Tego 
rodzaju korespondencja jest zal'atwiallą tylko w granicach Królestwa i Ce
sarstwa. 

96 



Odnoszenie przesyłek do domów. 

Wprowadzone zostało doręczanie do domów przesyłek wagi nie wyż
szej nad 50 funtQw i pakietów wartosci nie wyżej nad 100 rb ., za co pła
ci się 10 kop. Ządanie o dostarczenie przesyłki pisze się na awizacji 
pocztowej i m.ożna je wrzucić do skrzynki pocztowej bez marki i legaliza
cji podpisu. Zyczenie stałego odbioru przesyłek w ten sposób należy zło
żyć w podaniu (bez stempla) w urzędzie pocztowym, przyczem podpis mu
si być legalizowany. 

Przekazy pocztowo-telegraficzne. 

W celu zapewnienia ludności większych udogodnień w wysyłaniu sum 
pieniężnych pocztą, niezależnie od istniejącego sposobu przesyłania pienię
dzy w naturze, w pakietach pieni ężnych i wartościowych, od roku 1896 usta
nowiono przesyłanie przekazów pieniężnych pocztą i telegraficznie, za po
średnictwem instytucji pocztowo-telegraficznych, na warunkach następujących: 

1. Pieniądze do przechowywania przyjmowane są przez wszystkie in
stytucje pocztowo-telegraficzne do wszystkich miejscowości, nie wyłączając 
Syberji. 

2. Przyjmowanie pieniędzy do przekazywania w drodze telegraficznej 
dozwolono jest do takich tylko miejscowości, gdzie istnieje telegraf. 

3. Aż do nowego rozporządzenia jako najwyższą n orm ę przekazu je
dnorazowego oznacza się sto rubli. 

4. Opłata za każdy przekaz pocztowy pieniężny- do 2S "ubli wynosi 
15 kop., za sumy ponad 25 rb. do l 00- 25 kop. Przy przekazach telegra
ficznych, prócz powyższych opłat, pobiera się zwyczajna za 20 wyrazów 
opłata telelegraficzna. 

5. Instytucje pocztowe i pocztowo-telegraf. przyj mują od interesantów 
dla przekazywania gotowiznę (złotą według kursu ustanowionego przez mini
sterjum finansów) wraz ze specjalnym blankietem z kuponem do odcięcia, 
które przygotowane są przez departament poczt w dwóch postaciach: z na
łożonym stemplem ceny 15 kop. i bez stempla. Blankiety do przekazów 
sprzedawane są we wszystkich instytucjach pocztowych i pocztowo-telegraficz
nych po l kopiejce za 4 blankiety bez stempla. Za blankiety ze stemplem 
pobiera się tylko wartość oznaczoną na stemplu, t. j. lS kopiejek . 

6. Podatek pocztowy (art. 6) za przekazy na blankiet bez stempla 
opłaca się przy składaniu przekazu w zwykłych markach pocztowych, które 
nzklejają się l1a stronie frontowej blankietu. Optatę telegraficzną wypłaca 
się w gotowiźnie. 

7. Na stronie frontowej blankietu z przekazem w pierwszym wierszu, 
powinno być wyraźnie wypisane przez interesanta: "przez pocztę" lub "tele
grafem" stosownie do tego, jakim z tych dwóch sposobów mają być prze
słane pieniądze. Przy przekazie telegraficznym depeszę , odpowiednio do 
złożonego blankietu, przygotowuje sama instytucja pocztowo-telegraficzna, 
przyjmująca przekaz. Strona odwrotna znajdUjącego się przy blankiecie ku
ponu do odcinania, ma przeznaczenie listu otwartego, osoba zatem wysyłają
ca przekaz "przez pocztę" ma prawo wypełnić list ten piśmienną informacją 
dla adresata. 
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8. Przekazy piemęzne na blankietach przygotowanych prywatnie, oraz 
wymiana zepsutych blankietów na nowe nie są dozwolone. 

9. Po przyjęciu pieniędzy interesantowi wydaje się bezpłatnie kwit. 
10. Po otrzymaniu przekazu na miejscu przeznaczenia do adresata 

wysyła się awizację o przyjściu na jego imię sumy pieniężnej, którą wypła
ca mu, po zgłoszeniu się osobistym, instytucja pocztowo-telegraficzna. Je
dnocześnie adresatowi wydaje się kupon odcięty od przekazu "przez 
pocztę" . 

11. W miastach, gdzie istnieje dostarczenie korespondencji pieniężnej 
do domów, sumy przekazane mogą być w razie życzenia adresata dostar
czone mu do domu według obowiązujących przepisów. 

12. W razie zagubienia przez pocztę przekazu, władza pocztowo-tele
graficzna zwraca wysyłającemu całkowitą sumę pieniędzy lub posyła według 
jego życzenia duplikat przekazu adresantowi, bez pobrania powtórnej opłaty. 

13. Do operacji przekazywania pieniędzy stosują się istniejące prze
pisy dla przesyłki pakietów pieniężnych, o ile nie zostały wymienione na za
sadzie niniejszych przepisów. 

14. Powyższe przepisy co do przekazu pieniędzy pocztą i telegrafem 
wprowadzono w wykonanie w Rosji Europejskiej, na Kaukazie, w kraju 
Turkiestańskim i obwodzie Zakaspijskim od dnia 13-go stycznia, a w Syberji 
od dnia 13-go marca 1897 roku. 

Karetki pocztowe 
odchodzą do Koła o godz. 41/ 2 po południu, do Konina o godz. 7 po pol. 

Redakcje w Kaliszu. 
"Gazeta Kaliska" - organ Ziemi Kaliskiej- wychodzi rok XV. Prenu

merata 6 rb. rocznie, 3 rb. półrocznie, l rb. 50 kop. kwartalnie. Redaktor 
Józef Radwan. 

"Jutrzenka Kaliska" - tygodnik poświęcony dla ludu wiejskiego i miej
skiego. Prenumerata 2 rb. rocznie. Redaktor Józef Radwan. 

Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zachorowania. 
W każdym nagłym przypadku choroby, przedewszystkiem winniśmy się 

udać o pomoc do lekarza. Wskutek jednak już to znacznej ' odległości od 
miejsca wypadku do najbliższego lekarza, pomoc taka przybyć może za 
późno. W takich razach chory, bez pomocy zostawiony, albo umiera, 
albo ulega nieuleczalnej nieraz chorobie, gdy tymczasem podanie choćby 
mniej umiejętnej, ale natychmiastowej pomocy, może go od tych następstw 
uchronić. 

Gdy ktoś ulegnie silnemu stłuczeniu, uderzeniu przez jakiś ciężki 
przedmiot, lub spadnie ze znacznej wysokości, gdy jest przytem obawa 
wstrząśnienia mózgu (co się objawia nieprzytomnością), lub zmiażdżenia 
jakich ważnych wewnętrznych części ciała; gdy chory po takiem silnem 
uderzeniu kaszle i pluje krwią: natenczas obok natychmiastowego zawezwa
nia lekarza, chorego . takiego należy nadzwyczaj ostrożnie przenieść do mie
szkania, rozebrać, położyć do łóżka . i zalecić jaknajwiększy spokój, zabronić 
wszelkich ruchów oraz wychodzenia z lóźka, dopóki przybyły lekarz nie 
powie co dalej robić należy. 

Gdy ktoś skaleczy się jakiemś ostrem narzędziem, natenczas zwykle 
następuje krwawienie rany. 



Przedewszystkiem należy wiedzieć, wszelkie skaleczenie, przy którem 
nie ma zbyt wielkiego krwawienia, goi się samo bez pomocy leków. Nie 
należy zatem używać żadnych środków drażniących, albo tak zwanych ta
mujących krew. Nigdy, pod żadnym pozorem, nie należy kłaść na ranę pa
jęczyny , pożutego chleba, skubanki z brudnej bielizny, a co najważniejsza -
nie należy tamować krwi za pomocą IJiasku lub ziemi. 

jeżeli więc ktoś się skaleczył, to należy natychmiast najpierw obmyć 
własne ręce wodą z mydłem, obmyć jaknajstaranniej samą ranę i jej brze
gi. Do wnętrza rany nie należy wprowadzać szmatki, ale puścić strumień 
wody tak, ażeby wszystko co może się znajdować w ranie, wymyć . Na
stępnie kawałek czystej szmatki należy na ranie pol-ożyć, ale uprzednio 
trzeba się posta rać zbliżyć brzegi przeciętej skóry tak, żeby rana by ta ja k
najmniejszą . Przyłożywszy w ten sposób czystą szmatkę na zbliżone brze
gi rany, owiązujemy skaleczone miejsce za pomocą dlugiego paska czyste
go, świeżo wypranego ptótna, zlekka, nie za mocno, przyciskają: tak, 
ażeby tylko opatrunek dosyć mocno się trzymal'. Bardzo jest dobrze kłaść 
zamiast zwykłej szmatki, kawałek gazy opatrunkowej, którą kupujemy w 
aptece. Nie należy nigdy wprost na ranę kłaść waty, a tem gorzej szarpi 
lub skubanki. Nieźle też jest zmyć wodą karbolową ranę i brzegi rany, a 
potem zmaczać tą samą wodą szmatkę , którą na ranę kladziemy. jednak 
w razie braku wody karbolowej, można użyć zwyklej zimnej wody wprost 
ze studni. Rany nie należy nigdy dotykać palcami, szczególniej nieumytymi. 
jeśli rana jest dużą, to trzeba zrohić opatrunek z kilku warstw szmatki lub 
gazy, na to zaś potożyć nieco waty aptecznej lub zwyklej. Nie powinno 
się kłaść na ran ę takich opatrunków, które by.ly już do ran przykładane, 
gdyż wówczas łatwo natąpi ropienie. jeżeli opatrunek zostat dobrze nało
żony nie należy go często poruszać i zmieniać; przeciwnie-zostawić ranę 
w spokoju, iżby brzegi jej jaknajprędzej skleiły się i zrosly. Można zmie
niać bandaż zewnętrzny, jeże li się przybrudzi, ale wewnętrznego poruszać 
nie należy. 

W ten sposób rana często pod jednym opatrunkiem zagaja się zupeł
nie i, gdy po tygodniu opatrunek zdejmiemy, rana pokazuje się zupełnie 
czystą i całkiem zagojoną. 

Gdy pomimo opatrunku rana mocno krwawi, gay po uptywie dłuż
szego czasu krew iść nie przestaje oznacza to, że jest skaleczoną większa 
żyła lub tętnica. Skaleczenie tętnicy poznajemy potem, że krew tryska 
w górę mocnym strumieniem. Takie skaleczenie się jest jak najniebezpiecz
niejsze, gdyż człowiek może umrzeć wskutek uptywu krwi, dlatego przy ta
kich skaleczeniach należy jaknajszybciej zastosować wlaściwy ratunek. Pole
ga on na tem, że tętnicę zaciskamy za pomocą palca; a robi się to w ten 
sposób: powyżej lub poniżej miejsca rany, za pomocą pociskania palcem, 
staramy się dojść gdzie jest tętnica Poznajemy ją potem, że odczuwamy 
w tem miejscu bicie pulsu. Gdyśmy takie miejsce znaleźli, wtenczas przy
ciskamy je mocno palcem w pobliżu rany. Wówczas krew iść przestaje. 
Ponieważ trudno byłoby długo trzymać palec w tem miejscu, zatem, owi
nąwszy czystą szmatką mały kawałek korka lub szmatkę w twardy wałe
czek skręconą, przyciskamy nim mocno tętnice i obwiązujemy naokoło ban
dażem, tak, żeby ucisnąć tylko to jedno miejsce. Ma się rozumieć, że ró
wnocześnie jaknajprędzej szukamy pomocy lekarza, który zą pomocą narzę-
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dzi lepiej to zrobi i niebezpieczellstwo na trwałe usunie. Nigdy nie należy 
obwiązywać ręki lub nogi, ściskając tak mocno, że aż skóra staje się sina 
i żyły mocno nabierają. 

Zdarzają się niekiedy bardzo drobne napozór zakażenia, które prowadzą 
do bardzo złych następstw, a nawet i do śmierci. Niekiedy do sprowadzenia 
takiego zakażenia wystarcza drobne ukłócie igłą lub szpilką. Zwykle wów
czas w miejscu zakłótem powstaje opuchnięcie i ból, a niekiedy pod pachą 
trworzy się bolący gruczół; jestto dowód, że zakażenie istotnie miało miejsce 
i, jeżeli nie zachowano należytej ostrożności może stąd wyniknąć poważna · 
choroba. Najlepiej wówczas obłożyć skaleczony palec świeżo ugotowanem 
siemieniem Inianem, całą zaś ręką owiązać i zawiesić na chustce przynaj
mniej dotąd, aż gruczoł z pod pachy zniknie. Jeżeli takie skaleczenie, połą
czone, z zakażeniem, zdarzy się na palcu nogi np. przy wycinaniu nagniot
ka, należy nawet w łóżku pozostać, trzymając nogę w postaci leżącej. Spo
kój i brak ruchu są w takich razach rzeczami najważniejszemi. 

Gdy się ktoś w ten sposób skaleczy, że jest obawa o zakażenie, nie 
powinien przedewszystkiem nigdy krwi z palca wysysać, gdyż zarazek ropny 
może się dostać z ust, natomiast powinien wymyć rankę obfitą ilością wo
dy. Bardzo dobrze jest wymoczyć ją w ciepłej wodzie w ciągu pół do 1 
godziny, następnie zaś owiązać szmatką, dla zabezpieczenia ranki do ucisku 
i uderzenia. 

Skaleczenia, przy których do rany dostaje się brud, albo ziemia, by
wają czasami niebezpieczne i prowadzą do zakażenia. Niekiedy powstaje 
ztąd groźna choroba, zwana tężcem, podczas której tężeją i nadzwyczaj bo
lą wszystkie mięśnie. Takich skaleczell należy się wystrzegać, rany należy
cie obmywać; gdy zaś wystąpią objawy ściskania się szczęk, lub gdy 
po upływie jednego tygodnia, albo dwóch, skaleczone miejsce zaczyna mo
cno boleć, natenczas trzeba się natychmiast udać do najbliższego szpitala 
dla zastosowania właściwego lekarstwa. 

Dobrze bywa również natychmiast po skaleczeniu zapuścić do zakażo
nej ranki nieco lekarstwa, zwanego jodyną, której używać należy także w tych 
wypadkach, gdy nastąpiło ukąszenie jakiegoś szkodliwego owadu, ' żmiji lub 
psa wściekłego. 

Przy ukąszeniu przez psa wściekłego lub inne zwierzę, dotknięte wście
klizną, trzeba udać się natychmiast do Warszawy, w celu właściwego lecze
nia w Zakładzie szczepienia wścieklizny. 

Ukąszenie przez psa wściekłego jest niebezpiecznem wówczas tylko, 
gdy ząb zadrasnął do krwi. Jeżeli ukąszenie jest nie do krwi, to jest nie
szkodliwem. Wścieklego psa poznajemy pospolicie potem, że kąsa w obec
nem miejscu wszystko, co napotka i zwykle zaraz ucieka. 

Przy oparzeniu ratunek polega na tem, ażeby oparzony naskórek, któ
ry w postaci bąkla odstaje, jaknajdłużej ochraniać, a w żadnym razie nie 
przekłówać. Najlepiej całą powierzchnię opatrzoną okryć czystą szmatką 
lub gazą, zmaczaną w oliwie lub oleju Iniallym. Gdy powstaje pod opa
rzonym strupem ropa, nal eży ją zmywać za pomocą wody przegotowanej, 
a potem przykładać szmatkę, Zm 3C7C\ ną w oliwie, szmalcu lub innym świe-
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żo przetopionym tłu szczu . Przeciwnie, jak przy skaleczeniach, n a l eży tutaj 
opatrunek zmi e niać części ej, o il e, mianowicie, wytwarza się ropa. 

Zastanówmy s i ę teraz, jak n ależy postępować tam, gdzie jest złamanie 
kości lub zwichnięcie. Złamanie poznaje s i ę po tem, że kość staje się ru cho
mą w niezwyklem miejscu np. kość ramienia, albo biod ra w środkowej 
części. Przy tem zwykl e, j eże li staramy s i ę wyko n ać ruch złama n ą kończą, 
to czujemy w miejscu złamania lekki trzask. Zlamanie zrasta się zazwy
czaj dosyć szybko, j eże li tylko złama n a kość będz i e zostawiona bez ruchu 
w nal eżytem wyprostowaniu, owiązać deseczkami owini ętemi watą. Nie 
można brać samych deseczek bez owin ięc i a, gdyż wskutek ucisku możn a 
zrobi ć szkodę. Deseczki taki e z w ierzchu n ależy otoczyć dość mocno przy
stającym bandażem w ten sposób, ażeby kość , u jęta w deseczki i owini ęta, 
nie mogła s i ę po ru szać. 

J eżeli złamani e dotyczy kości nogi, to n a l eży pozostać w łóżku co 
najmniej 4- 6 tygodni . J eże li zaś złamaną została ręka , to również kil ka 
tygodni nie możn a jej u żywać, poruszać ni ą. B li ższe szczegóły jednak, jak 
postępować n a l eży, w każdym przypadku musi wyjaśn ić wezwany lekarz. 

Gdy złam anie jest połączon e ze zranieniem, albo przedziurawieniem 
skóry przez kość , natenczas trzeba sta rać s i ę naprzód n a l eżycie oczyści ć 
ranę w sposób przedtem już opisany, na łożyć opatrun ek i czekać pomocy 
lekarza. 

Zwichnięcie , czyli wyjści e ze stawu, ujawnia s i ę w tem, że poru szanie 
uszkodzonego stawu staj e s i ę ni emożliwe . Naj częściej jed nak w taki ch ra 
zach pomoc musi s i ę ograniczać do robienia zimnych okładów i wezwania 
rady lekarza. Wszelkie wprawiania i naciągania , robione nieumiejętnie mogą 
zaszkodzić i dlatego, j eśli s i ę próbuje, powinno s i ę to robić bardzo ostroż 
nie. Również n a l eży pa miętać , ażeby okłady zimn e nie były robione za 
dl'ugo. Nigdy nie powinny l eżeć dłużej po sHuczen iu albo skaleczeniu, jak 
jeden dziet'!. Nie trzeba do o l<ł'adów używać lodu, lecz zimnej wody. 

Rozpatrzymy jeszcze, jak n a l eży ratować w innych wypadkach. Przy 
wszystkich wogóle nieprzytomnościach , omdleniach, zaczadzeniach, utonięciach , 
n a l eży najpierw ułożyć ch orego poziomo i rozlu ź n ić lub zdjąć całkowici e 
odzież . 

Gdy ktoś utonie, natenczas po wyjęciu go z wody, ukladamy go po
ziomo i staramy s i ę wywo łać oddech za pom ocą miarowego uciskania 
kl atki piersiowej z przodu i' z boków; od c i ągamy mu ręce od boków po 
nad głowę i opuszczamy je z powrotem, ale nie pod nosząc ku górze, tyl
ko u trzymując wc ią ż poziomo. Przy każdem takiem podniesieniu rąk, 
piersi s i ę rozsze rzają i pluca n ab i e ra j ą powietrza, przy każdem zaś opusz
czeniu powietrze wych odzi. 

Z anim rozpocznicmy sztuczny oddech, trzeba postarać się wydali ć nad
miar wody z żo l'ądka i pluc, co s i ę rob i przez odwrócenie topielca twarzą 
na dó ł i ugniatanie pleców i boków, aż s i ę woda wyleje. N ie na l eży zaś 
nigdy podn osić topielca za nogi z gl'ową na dół, bo to może go tembar
dzicj o śmi e rć przypraw i ć. 
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Trzeba również uważać, ażeby usta były otwarte i język nie był za 
głęboko zapadnięty. \IV tym celu , przy stosowa niu sztucznego oddychania, 
należy przycisnąć język rękojeścią łyżki tak, ażeby bylo s łych ać, że powie
trze przy wykonanych ruchach wchodzi i wychodzi. Sztuczny oddech na
leży wykonywać długo, gdyż często jeszcze po upływi e pół godziny i wię
cej"można topielca do życ i a przyw róc ić . 

Tego samego sposobu sztucznego oddychania u żywamy wtedy, gdy 
mamy do czynien ia z uduszeniem, albo powieszeniem; oczyw iści e n a l eży przy
tem najpierw usu nąć wszystko to, co oddech tamuje. Uduszenie może nie
raz nastąpić przez oddychanie szkod liwemi gazam i. Bywa ono niekiedy, 
gdy się ktoś dostanie do głębokiej piwnicy, kana1u lub dawno nieoczysz
czanej studn i. Dla tego to najlepiej przed zej śc iem do takich miejsc opu
szczać przed sobą drążek z zapaloną świecą; jeżeli świeca gaśnie , oznacza 
to że w tej przestrzeni znajdują się niezdatne do oddychania gazy. Nie na
l eży jednak używać tego sposobu, gdy wchodzimy do piwnicy miejskiej, w 
której przechodzi rura gazowa i czu ć zapac h gazu ośw i etl ającego, gdyż 
wówczas płomień może spowodować niebezpieczny wybuch z zapalenia się 
gazu . Czlowiek, który ulegnie uduszeniu jakimbądź gazem, powinien być 
natychmiast wyniesiony na czyste powietrze i należy zastosować sztuczne 
oddychanie tak jak u topielca. 

J eże li zasunięto szyber w piecu z nieherm etycznem zamknięciem, gdy 
węgi e l, czy drzewo, niezupelnie jeszcze się wypalily, a drzwi i okna w po
koju zamknięte-wtedy może być zaczadzenie. 

Z początku z zaczadzenia ma cz·lowiek mocny bó l głowy, zawrót, nud
nośc i , wynity, a potem traci przytomność, twa rz ma si ną , oczy czerwone. 
Zaczadzonego najpierw potrzeba wynieść na świeźe powietrze, zdjąć przy
najmniej z piersi odzież i posadzić na stołku, podtrzymując głowę . Następ
nie polewać zimną wodą twarz i głowę ; dla tego człowiek, mający polewać, 
staje obok zaczadzonego na sto l'ku i co chwila polewa mu głowę zimną 
wodą. Gdy zaczadzony zacznie dawać znaki życ i a, nie przestając polewać 
wodą, podsu nąć mu n a l eży pod nos mocny ocet, albo chrzan tarty. Sko
ro może już połykać, położyć go nal eży do pośc i e li z głową podniesioną, 
dać mu napić się czego ciepl'ego, a na głowę cały dziel] kłaść okłady z 
zimnej wody. 

Gdy się ktoś udławi w iększym kęsem jadła , natenczas nal eży po~u-
wać ów kęs palcami. Gdy s i ę to nie udaje, n a l eży ud erzyć dosyć silnie 
dłonią pomiędzy łopatki: powietrze, wychodzące z płuc, często kęs w ten 
sposób usuwa. Gdy w gard le utkwi ostra kostka, wówczas jeże li palcami 
nie uda s i ę jej wydostać, trzeba w takim razie kazać połknąć mały kawa
łek chleba; w ten sposób kostka często zostaj e zepchniętą ku d ołow i . Je
żeli to nie pomaga, należy szybko postać po lekarza, ażeby przybył z od
powiedniemi narzędziami. 

Gdy mamy przed sobą chorego bez przytomności , wówczas staramy s i ę 
oznaczyć przyczynę tego stanu. Może to być albo zwykłe omdlenie, albo 
otrucie, epilepsja (wielKa choroba), wreszcie nadużyc i e napojów go rących. 

Przedewszystkiem gdy twarz chorego jest czerwoną, umieszczamy go 
z głową nieco wzn ies i oną, gdy zaś jest bladą, umieszczamy poziomo. 

Usuwamy dal ej wszelk ą krępującą odzi eż, ułatw i amy przystęp świeże
go powietrza. 
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Gdy to jest omdlenie - skrapiamy twarz zimną wodą i dajemy nieco 
wina lub wódki. 

Gdy mamy przed so bą napad epileptyczny, który poznajemy po tem, 
że chory z twarzą czerwoną i zaciśniętemi pięściami wykonywa kurczowe 
ruchy, natenczas nie przeszkadzając mu w wykonywaniu tych ruchów, pod
kładamy pod głowę i ciału coś mięk i ego, ażeby się nie poUukł; w ten 
sposób napad sam prędko przejdzie. 

Porażenie słoneczne następuje skutkiem si lnego upału. Skóra jest wów
czas rozpalona. twarz czerwona, tętno słabe, wreszcie raptownie następuje 
utrata przytomności. Przedewszystkiem n ależy umieścić chorego w chło
dnem miejscu (n. p. w cieniu drzewa), zlewać growę zimną wodą i poda
wać chłodny napój. 

Przy zażyciu jakiejś trucizny należy najpierw wydalić ją, wywołując 
wymioty za pomocąlechtania gardra palcem lub piórkiem, jeżeli same przez 
się nie nastąpiły. Jeżeli chory otruł się jakimś kwasem, jak to się często 
dzieje np. w fabrykach blacharskich, nal eży mu podać sporo wody z roz
moczoną w niej magnezją, wreszcie kredą lub sodą. Przy otruciu ługiem 
podajemy kwasy: cytrynę, ocet. Wreszcie jezeli był połknięty jakiś płyn 
mocno piekący, należy podać dużo wody lub mleka. Mleko dobrze dawać 
tam, gdzie otrucie nastąpiło jakąś truciznę m etaliczną, np. sublimatem. Gdy 
ktoś przez pomyłkę wypije kwasu karbolowego, należy mu dać do wypicia 
wielką ilość wody i sporą łyżkę soli glauberskiej w wodzie rozpuszczonej . 

(według "Pierwsza pomoc " dr. O. Bujwida). 

DORADZOA PRAKTYOZNY. 
Oparzenie ciała Doskonałym środ ki em jest natychmiastowe użycie 

fusów kawy- tych znajdujących s ię na spodzie naczynia od kawy, i przyło
żywszy taki kataplazm, łagodzi ból zupełnie. Sposób ten zawsze z dobrym 
skutkiem praktykują w wielu okolicach kraju. 

Czyszczenie filcowych kapeluszy. Kapelusze filcowe można zupełnie 
wyczyścić, wycierając mięszaniną złożoną z dwóch łyżek soli kuchennej, 
S łyżek salamoniaku i S łyżek spirytusu octowego. Sól rozpuścić w płynach, 
potrząsając ciągle butelką, zmaczać szmatkę wełnianą w płynie i wycierać 
filc tak c1lugo, dopóki nie będzie czysty, potem wysuszyć czystym ręcznikiem. 

Przechowywanie nafty. Nafta nie powinna nigdy stać w przezro
czystych naczyniach np. butelkach i nie może być wystawioną na promie
nie srol1ca, gdyż światło rozklada naftę i zmniejsza sirę oświetlania. 

Jak usunąć swąd z kuchni? Kuchnie w mieście blisko pokoi się 
znajdujące, narażają często panie na bóle glowy z powodu swędów jakie 
z tamtych dochodzą. Mleko rozlan e na gorącą blachę, tłuszcz, roznoszą 
wOIl po pokojach arcynieprzyjemną, radzimy w takim razie przesunąć po 
blasze przekrojoną na pól cebulę t. j. blachę natrzeć cebulą, a śwąd natych
miast ustąpi. 

Jak, rozpoznać świeżość jaj? Wody 1/4 kwarty zagotować z sola 
60 gr. Swieże jajka włożyć a opadaną natychmiast na dół, starsze pływaĆ 
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bt;dą. Dodawszy 0,25 kwarty wody to opadaną także jajka, które mają 
pni 14, im jajka starsze tem wodę więcej rozcięczać należy i dochodzi się 
do tego, że jaja w czystej wodzie pływać będą po wierzchu, jeżeli mają 
60 d o 1 00 d n i . 

Co robić gdy likier skrystalizuje się? Likier skrystalizowany wsta
wić z butelką w inne naczynie, napełnione gorącą wodą, a skoro się roz
puści, dodać spirytusu dla uniknięcia powtórnego skrystalizowania. 

Sposób czyszczenia jelonkowych rękawiczek. Na to by módz sa
memu dobrze wyczyścić jelonkowe rękawiczki, trzeba je nałożyć po jednej 
na rękę; następnie umoczywszy białą flanelę w mleku ze zwyczajnym my
dłem, nacierać nią rękawiczki, a gdy plamy zupełnie znikną, wytrzeć dobrze 
kawałkiem suchej flaneli. 

Środek przeciw nagniotkom. Białą cebulę obrać, posiekać, pognieść 
na miazgę, położyć na nagn iotek i obowiązać płatkiem. Po kilku dniach 
okład ten można zdjąc a zarazem też zwykle łatwo usunąć można cały na
gniotek; 

Oświeżenie dywanów. Wytrzepany i oczyszczony porządnie dywan 
położyć na podłodze, wziąć kapusty kwaszon ej z beczki, wycisnąć z kwasu 
dobrze, biorąc po garści, czyścić nią miejsce pry miejscu. Należy mocno 
trzeć, żeby brud zupełnie oczyścić . . Pozostałą na dywanie kapustę staran
nie obczyścić szczotką lub miotełką, a po zupełnem dopiero wyschnięciu 
dywan złożyć. Czyszczonym w ten sposób dywanom powracamy wszystkie 
kolory pierwotne. Zapakowane na lato i wyjęte jesienią wyglądają jak zu
pełnie świeże. 

Kapelusze czarne słomkowe tak damskie jak i męskie, latem zaku
rzają się łatwo, kilka kropel deszczu gdy na kapelusz padnie, czyni go nie
możebnym do noszenia. Wziąć herbaty mocnej zmięszać z płynną gumą 
arabską i kapelusz cały tem pociągnąć, najlepiej pędzelki em. Po wyschnię-
ciu kapelusz będzie jak nowy. . 

Tużurki panów, mianowicie codziennie, przez opieranie się o poręcze 
krzeseł świecą się. Ażeby tego uniknąć, nal eży maczać szczotkę w mocnej 
czarnej kawie i trzeć miejsca świecące, następn ie tużurek powiesić bez pra
sowania, żeby sam przesechl. 

Środek przeciw łupieżowi. Bierze s i ę 9 łutów gliceryny, 2 łuty sody 
i l łut olejku rycinowego, a wymywszy głowę glicerynowym mydłem i wy
tarłszy ją czyste m ręcznikiem, naciera się mocno wyżej wspomnianym pły
nem . Powtarzając tę ope rację 3 razy na tydzie/l, można być pewnym, że 
po upływie 3- 4 tygodni łupież zginie zupełnie z glowy. 

Sposób czyszczenia luster, szkła i wszystkich metali. Bierze się 
kawałek palonej magnezji i zwilża benzyną, tak, aby, magnezja była tylko 
wilgotną, a nie rozpływała siG i żeby dopiero wtedy kropla benzyny wy
ciekła, gdy się magnezja rozgniecie. Taka magnezja benzynowa, przedstawia 
masę kruchą, którą się . łatwo daje przechowywać we flaszkach szklanych 
z otworem obszernym. Przy użyciu, masą tą, nabraną na gałganek baweł
niany, lub kawałek skóry, wyciera się dane do czyszczenia przedmioty, szcze
gólniej miękkie metale , jako to: złoto, srebro, cynę, mosiądz . 

Sól w użytku domowym. Wilgotna sól wywabia plamy, spowodo
wane kawą lub herbatą w fliżankach. 
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Sól utrwala czarny i inne kolory, jeżeli się cokolwiek jej doda do 
wody pralnej . 

Sól zmieszana z sokiem cytrynowym zmyje plamy atramentu, farby 
albo smoły. 

Sól i woda użyta do czyszczenia koszyków albo innych słomianych przed
miotów, użyta przy pomocy szczotki. jest najlepszym środkiem. 

Mosiężn e przedmioty będą połyskiwały, skoro je raz wyczyśc i ć solą 
z octem. 

Sól rzucona do pieca zagasi płomiefl w kominie. 

Przepisy 1{..uc1larsl1:.ie. 

Żółta zupa. 1 łyżkę masła, 3 jaja, 2 łyżki mąki, 1/2 szklank i mleka 
słodkiego, sól, gałka muszkatołowa, smak z włoszczyzny. 

Surowe masło utrzeć do białości; rozbić z mlekiem i mąką całe jaja; 
następnie całą tę sumę wlać powoli na gotujący s i ę smak z włoszczyzny, 
mięszając bezprzestannie kwirlikiem do zagotowania. Na podanie 'stosownie 
osolić. dodając utartą gałkę muszkatułową. Propozycja na 6 osób. 

Zupa selerowa. 3 selery, 1 marchew, 1/2 cebuli, 1 Iyżka masła, 1 łyż
k ę kartoflanej mąki , 3 szklanki slod. mleka, 2 żółtka. 

Drobno pokrajane i ugotowane selery, marchew i cebulę, przetrzeć 
przez sitko włosianne; zapalić m as ło z mąką, ka rtoflaną mąkę rozprowadzić 
mlekiem, zagotować wszystko razem. Na podaniu d ać żółtka rozkw irlowane, 
do tej zupy podaje się grzanki . Prop. na 6 osób. 

Zapiekane kalafiory. 2 główki kalafiorów, só l 1/4 funta masła, 3 lyżk i 
mąki, 2 szklanki smaku z ugotowanych kalafiorów, 4 żóHka, l/s funta sera 
parmezanu, l/S szklanki tartej bułki. 

Obronę z łodyg, kalafiory ugotować w słonej wodzie . Następnie za
palić masło z mąką, dol ewając smak z ugotowanych poprzednio kalafiorów 
zagotować i zaciągnąć żółtkami z jaj . Sosem tym zalać ułożone w odpo
wiedniej formie kalajory; na wierzchu posypać bułką tartą z serem i wsta
wić na 10 minut do ciepłego pieca . 

Faszerowane pomidory. 10 pomidorów, 2 bułki , 3 jaja, cebu la pietruszka, 
1 szklanka ml eka, 2 łyżk i masła, sól. 

Bułkę zamoczyć w mleku, pomidory przepołowić wydrążyć mięso po
midorowe-przefasować i wraz z namoczoną bułką , jałecznicą z dwóch jaj, 
drobno posiekana cebulą, natką od pietruszki, całem surowem jajem pona
pełniać pomidory. Następn i e ułożyć pomidory w odpowiednią foremkę , przy
krywając je wierzchnią częścią pomidorów i w piec pod blachę 1/2 godziny. 
Na stół podać z foremką. 

Sałata ze szparagów. Ostrugane szparagi krajać w kawałki i gotować 
w słonej wodzie. Po ugotowaniu wył'Ożyć na sito do ostudzenia. Przed 
podaniem polać oliwą i 'wcisnąć cyt rynę · 
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Grzyby. 1/2 kwarty grzybów, łyżkę masta, sól, pietruszka, 1 łyżkę mą
ki, 1 cebulę 

Poszatkowane grzyby oso li ć, dodać mas ła, drobno usiekanej cebuli, 
pietruszki i mąk i dusiś pod pokrywą. 

Kluska w serwecie. 4 bułki, 4 jaja, 1 szklanka słod. mleka, 2 cehule, 
2 łyżki siekanej natki pietruszki, sól. . 

Bułki namaczyć w mleku prze trzeć przez sito; d od ać cale jaja utartą 
cebu l ę, pietruszkę, só l i całą masę zawiązać w serwec ie gotując 1 godz. 
w garnku z s toną wodą . 

Kartofle z śledziem na gorąco . 1 talerz kartofli, 3 ś l ed zie tri fun. ma
sta 3 szklank i kwaśnej śmieta n y, 3 jaja. 

Ugotowane kartofle pokraj ać w plasterki , układać w rondelku warstwy 
masła, kartofli i śl edzia pokrajanego. Następnie całe jaja ze śmi etaną i obl ać 
całą tę masę, piec 1 godzin ę pod blachą-na stół pod ać z rądelkiem. 

·Lista abonentów telefonów kaliskich. 
Adwokatów izba . 
Akcyza gubprnjalna 
Akcyza okręgowa 
Ambulato rjum kolejowe 
Anc, apteka i s kład apteczny 

Bank handlowy warszawski. 
Bank pailstwa 
Betting, fabryka fortepianów 
Berliner, sklep kolonjalny 
Bohowicz, rejent . 
Bolkowski, ekspedyto r . 
Borków, dominium 
Brygada straży pogranicznej 
Bukowiilski 
Bzowski, rejen t 

Cukierni a w parku 

Danziger br. , fabryka haftu . 
Dozorca kolejowy 
Dworzec kolei kaliskiej 
Dzierzb icki , rejent 
Dzięc iołowski A., hotel i restau-

racja przy kolei "Sielą.nka" 
Dziewulski , Korczak 

Ekspedycja tow. kolei kalisk iej 
Ebert, dyr. banku handlowego 

Fabryczny inspektor 

47 Fibiger Arnold, fabr. fo rtepianów. 
78 Fingerhut i S-ka, fabryka lalek 
83 Fraenkel, fabryka haftów 
75 Fraenkel Henryk, inżynier 
33 Friedman, sklad drzewa 

34 Gazownia 
29 Golcz Kazimierz, inżynier 
S4 GoJcz i Krassowski, biuro tech-
99 
16 
72 
80 
87 
93 
37 

12 

66 
76 
28 
69 

77 
104 

32 
34 

88 

niczne 
Grand-Cafe, Wesołowski 
J. E gubernator 
Gubernjalny zarząd 
Gutfreund, skł ad nafty . 
HoJtz, fabryka pOllczoch 
Haberbu sch i Schile, akcyj. tow., 

skład piwa 
Hamburger M., remiza. 
Hammer, skl ep kolonjalny 
Hcins, handel win 
Hindemith, adwokat 
Hotel " Drezde llski " 
Hotp.1 "Europejski " 
Hotel " Polski " 
Hotel "Viktorja" 
Hotel "Wiede llski " 
Hulewicz i S-ka 
Hermanowicz, agentura dr. że l. 

Warsz. Wi ec!. 

l OG 

SI 
62 
23 

125 
56 

44 
107 

100 
46 

1 
2 

67 
61 

58 
42 
92 
15 
11 
90 
74 
31 
40 
39 
24 

124 



Helwecja, fabryka haftów 

Jelenkiewicz, ekspedytor 
Ks. Jasiński, prefekt 

Klimow, komisarz policyjny. 
Kancelarja naczel. oddz. kaliskiej 

żandarmerji kolejowej 

Kaftal 
Kasprzak, doktor. 
Kindler L., skład mydła 
Kindler i S-ka, fabryka koronek. 
Kokanin, dominium 
Kołosow 
Krassowski, inżynier 
Królikowski, adwokat . 
Kożuchowski, adwokat. 
Komora w Szczypiornie 
Kunig i S-ka, fabryka haftów 
Klub cyklistów 
Konin miasto 
Kuczyński, ekspedytor. 

Landau, bank 
Landau Ludwik, ekspedytor. 
Lew, ekspedytor . 

Majków, dominium 
Maisner br., fabryka haftów. 
Mamelok, bank 
Mamroth, bank 
Marszel, piekarnia 
Michael, fabryka maszyn 
Młyn parowy Kleczewski i Ham-

burger 

Monopol 
Mystkowski, "Piekarnia nowa" 
Marchwacz, dom. p. Opatówek 

Naczelnik dystansu 
"Nadieżda", tow. przewozowe 

Opatówek, miasto, fabr. sukna 
Pietrzyków, dom. p. Opatówek 
Poczta i telegraf . 
Policja. 
Policmajstra mieszkanie 
Prezydent m. Kalisza 
Prezes sądu . 
Prokurator 

11 8 Pawłowski, skład apteczny. 
Pułkownik żandarmerji. 

1 ~g Redakcja "Gazety Kaliskiej". 
Rein, ekspedytor. 

117 Reicher 
Rektyfikacja warszawska . 

108 Repphan br., fabryka sukna. 
Rymar kiewicz, adwokat 

79 Skowron, Grunfeld i S-ka, fabry-
64 ka trykotów 
30 Staszewski, sklep kolonjalny 
30 Straż ogniowa . . 
80 r. Szulc, nacz. kal. żandarm. kol. 
78 ~ Szachtel , ekspedytor. . 
91 Szczepankiewicz. księgarnia 

116 Szmidt, ekspedytor 
103 Szpital św. Trójcy 
52 .szylIak, mieszkanie 
14. Szaub, cukiernia . 

114. Szkoła handlowa. 
115 Szkoła realna 
85 .. Schl6sser Karol, p. Opatówek 

35 ' Towarzystwo rolnicze . 
79 Towarzystwo kred . miejskie. 

101 . k· " "ZJems Je 
59 Tow. pożycz . - oszczędnościowe 
41 Towarzystwo wzajem. kredytu 
48 Trzcieniecki, ekspedytor 
18 Tschinkel, sklep kolonjalny. 
22 Tykociner, dystylarnia. 

49 Ultra-Marina, fabryka 

81 Warszówka, dominium. 
Wagner Witold 

86 Walach, dom handlowy 
8~ Wartski, zakład przewozowy 

Weigt Karol, browar 
50 Więzienie 
35 Wiśniewski, reustauracja w ' parku 

Wolf Stanisław 
84 Zarząd telefonów 
84 Zawadzki , adwokat 
45 Zbierzchowski, doktór. 

112 Zjazd sędziów pokoju . 
6 Zukowski , inżynier 
3 Zarząd żandarmerji powiatowej 

20 Zucker, doktór 
94 Żyrycki 

107 

73 
96 
38 
97 

102 
90 

5 
9 

63 
21 
36 
43 
68 
33 
89 
70 
81 
73 

105 
98 
84 

55 
82 
17 
13 
4 

85 
19 
95 

106 

59 
63 
25 
10 
8 

57 
12 
26 

100 
71 
65 
47 

100 
S3 

111 
98 



Lista abonentów telefonów konińskich. 

Przystaó wioślarzy 
jakób i Włodzimierz Lewy. 
L. Reymond, fabryka maszyn 
Doktór Frank 
Doktór Żywanowski 
Lange, "Hotel Polski" . 
Powiat 
Drukarnia Michla w Koninie 
Akcyza okręgowa. 
Stawi szyn 
Grod,ziec 
Rychwał 
Herman joel 

l Skład monopolowy 
2 Szpital. 
3 Sander Bracia 
4 Magistrat . . 
S Kancelarja pułkowa 
6 Poczta. 
7 Dok: :::cdlewski 
8 Naczelnik poczty . 
9 Grabowski adwokat 

"Gros" skład żelaza , 
Maliniec, Gosławice, Marantów 
Leszczyński młyn parowy 

10 Fabryka Sander . 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Przez stację Stawiszyn: jarantów, Żelazków, Złotniki Wielkie, Złotniki 
Małe; przez stację Rychwał: Mamroth, Smaszew; przez stację Opatówek: 
Szczytniki, Pietrzyków. 

Sygnalizacja. Po dłuższem dzwonku na odezwanie się stacji, trzeba 
wymienić abonenta, z którym się chce rozmawiać. Po otrzymaniu odpowie
dzi stacji "połączone", dzwoni się dłużej po raz drugi i słuchać póki żąda
na osoba nie odezwie się. Po skończeniu rozmowy daje się trzykrotny 
urywany dzwonek. Podczas dzwonienia słuchawka powinna być zawieszona 
na haczyku. Mówić należy głosem zwyczajnym, nie podniesionym. W cza
się burzy telefony są nieczynne. 

Monety państw zagranicznych. 

Państwa europejskie. 

Anglja. jednostka monetarna: 1 funt szterling 
(Ł)-20 szylingom, 1 szyling- 12 pensom- 47,3 k., 
1 korona- 5 szylingom, 1 penny- 3,95 k. 

Austro-Węgry. Dawna jedn.: gulden czyli f1o
ren- l00 kraicarów- 90,9 k.; 1 cent- O,9 k. Nowa 
jedno mon. : korona 100 halerz. 

Belgja. Frank- 20 sou- 100 centimom; 1 sou 
- S centimom. 

Bulgarja. 1 lew złoty- 1 00 centimom - 1 frank. 
Danja. Krona- 100 oerom; 1 oer- l/~ kop. 
Francja. Frank- 20 sou- 100 centimom; 1 sou 

- S centimom. 
Grecja. Drachma- l00 leptom 

108 

Wartość w kopiejkach 
1 Ł,-9 rb. 46 k. 

korona - 39" kop. 
halerz- O,4 k. 

frank- 37 ;) kop. 

lew. 37 5 kop. 
krona S 1 ~l kop. 
frank- 37" k. 

drachma- 37., k. 



Jednostka monetarna 
Hiszpanja. 1 peseta- 100 centymom; dawniej : 

1 duro (2 rb . 3,7 kop.)- 2 eskudu; l eskudo - 10 
realom; 1 real- lO centymom. 

kop. 

Cesarstwo Niemieckie. Marka - 100 pfenigów 
Niderlandy. Gulden-- lOO centom; 1 cent- 0,8 

Norwegja. Krona- lOO ( ' rom 
Portugalja. Reis. Rachu .lek od roku 1844 na 

milreisy - 1000 reisom. Dla większych sum Conto 
de reis- lOOO milr., Conto de contos- lOOOOOO mil 
reisom. 

Rumunja. Leja (romanak)- lOO bani 

Serbja. Denar (1 frankowi) 100 parom 
Szwajcarja. Frank- 20 sou- lOO centimom 

sou- S centimom. 
Szwecja. Krona- 40 parom 
Turcja. Piastr turecki - 40 parom, para - 3 

asprom; 100 piastrów - 1 funtowi-8 rb . 54,2 kop. 
Włochy. Lir albo frank- lO centesimosom 
Argentyna. Peso oro- S frank. 
Brazylja. Reis. Rachunek od roku 1844 na mil

reisy- 1000 reisom. Dla większych sum Conto de 
reis- lOOO milreisom. Conto de contos - 1000000 

Chiny. 1 tael czyli liang-l0 mehów czyli cje-
nów- 2 rb. 93/ 4 kop. 1 meh- lO kandarynów- 29,7 
kop. 1 kandaryn- l0 keszów- 3 kop. 1 kesz- 0,3 k. 

Egipt. Piastr- 40 parorr., para-3 asprom 

Japonja. Jen- l00 senom - 1 rb . 944 / 9 k. 
sen- lO rinom- 194 / 9 kop. 

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Dolar
IO dimom, dima- lO centom, cent- lO milsom. 

Wartość w kopiejkach 
1 peseta-31 kop. 

marka- 463 kop. 
gulden - 781 k. 

krona- S 19 kop. 
1 milreis-2 rb. lOk. 
1 reis- 0,21 k. 

1 leja czyli roman ak-
37" kop. 
1 denar- 37 ;, kop. 
1 frank- 37; kop. 

krona- 51 9 kop. 
piastr- 85 kop. 

lir-37; kop. 
Peso oro- l ,875 rb. 
1 milreis- l rb. 0,6 k. 
1 reis 0,1 kop. 

1 piastr- 8, k. , 1 aspr 
- 0,7 kop .; 1 cekin-
1 no piastr. 
1 rin- ·2 kop. 

Dolar- l rb . 9.4·/g k. 
Cent- l ,9 kop. " 

M I A. ~ Y. 

Myriametr~-l 0000 metrów 
Kilometr -: 1000 

" Hektometr 100 
Dekametr 10 

" 

Miary długości. 

Metr. 
Decymetr= O, l metra. 
Centym. = 0,01 
Milimetr -==-0,001 " 

l U) 



o 

Rozkład zimowy jazdy pociągów . . - - .~-- - --------- - - --~-- - ------- - - ----

i War s z a -'v a -K a I i s z i K a I i s z -War s z a w a. 

" 

PO,cztowy _.' O~o~owy I: Miejscowe l' 
, ;\Q 3 K. :1 .J\~ J K. , Aó 21 K. 
I z wagon. II z wagon. 123 K. zwag. 
Ikl. I, II , IIL lkl. 1, 1[ , [II. ll kl. [, [I, 11 /.1 

srl'L~CJE 

CZAS WARSZAWSKI 

'( I I . .N! 3 K. :! NQ 5 K. .~; 21 K. 
I=_~c~~= =II=~~~= = ~=~~-

l
' 7.55 r· il 2.00 PP' 4.00 pp . odc 'JOdzi 
I 8,17" i.: 2.39" . 4.28" I -, 

II 8.30" .I 2.51 ".1 4.41" " 
I 8.45" I 3.06" i 4.57 " " 
, 9.05" I 3.25 " I 5.18 " " 

9 .~7 " 1 3.46" I " 
9 . .')3 " 1 4.11,, ; " 

1 0.06 " 'j 4.24" : przy ch. l 
1 0.16 ,, ' 4.32" odchod. J 
10.50 ,, ' 5.05" " 
11,08 " 5.23 " " 

I 11.39" 5.49 " " 
11.55 " 6.05w.! NQ 23 K. przych.l 
12.15pp 6.13" I 7.55 r. odchod. f 

I 12.44" 6.36 "1 8.20 r. " 
I 1.10" 7.00 " 8.45 r. " 
I 1.35" 7.19 "1 9 .06 " 
\ 2.10" 7 .50 " 9.41 " 
~\ 2.39" 8.11" \ 10.11 " 

Warszawa 
Ożarów 
Płochocin 
Błonie 
Teresin 

Sochaczew 
Bednary 

Łowicz 

Głowno 
Stryków 
Zgierz 

Łódź 

Pabianice 
Łask 

Zduńska-Wola 
Sieradz 
Koc\o\k\ 

• przych. 

" 
" 
" 
" 
" 
" f odchod. 

l przych. 

" 
" 
" { odchod. 

~ przych. 

" 
" 
" 
" 

• I 

Miejscow~ I Pocztowy Osobowy l 
,~o 22 1(. I ; ,Ne: 4 K. .NQ 6 K. 'j 

2-Il\.zwag· 11 '" II LikI.I,",II/. kl.! , [I , ][/. <·' , 

- I 

;)\IQ 22 K. NQ 4 K. - .NQ 6 K. 'j 
~_7 "":"--.=~-. ---=: -::--: ~-=-~=-= ..;;;;:.... .::------:::-~---'---:--=. ---oi 

9.10 r. 3.15pp. ;, 8.00 w' i 
8.43 ' 2.38 ,, : 7.38 ,, : 
8.29 1 2.35 " i 7,25" II 
8. 1 3 II 2. 11 " !i 6,09" i 
7 .52 r. " 1.52 " : 6.49" : I, I 

1.30 " i! 6.26 " I 
, 1.05 " [I 6.00 " I 

12.51 ,, !i 5.46ppi 
12.41 " I 5.36" l 
12.09pp l 5.03" i 

NQ 24 K. :1

1 

9.15W·,1 
8.51 i 
8.27 I 
8.08 
7.31 I 
1.01 \. 

11.52 " 4.46" : 
11.29" 4.23 "i 
11.13 "II 4.07" ! 
11.03 " 3.55 " I 

1 0.39 " 3.30 " 
10.14 " 3.04 " 
9.55 " 2.44 " 
9.24 " 2.09 " 
8.56 " 1.41" 

----~ 



~~. 

II 2.54 " / 8.32 11 'I 10.27 1 

I 
3.09" 8.4 7 " 1 0.45 
3.21 " 8.59 " 1 0.57 

I 3.35pp 9.13w. 11.10r. 
~ 10.07 n 12.36pp 

I -- t' 

II 1 16 pp 
pp. 5.13 10.52 wnll 2' 14 . 

II ' pp. 

I
I 1.32 

5.41 II 11.09w. I 2.31 

11 11.19 w. 1 1.44 pp. 
!/ 2.02wnl·3,22 pp. 
" 6.15r. , 7.36 pp. 

5.46 pp. 11.11 w. 2.33 pp. 
6.28 pp. 11.37 w. 3.01 pp. 
6.07 r. 6.07 r. 10.50 w. 

" 11.43 W' I~ 11.59 w. 
" 1.15 wn. 13.31 pp. 

" 
" 
" przych . 

" 

odchod. 

przych . 

odchod. 
przych. 

" 
odchod. 
przych. 

" 
odchod. 
przych . 

Radliczyce 
Opatówek 

Winiary 
Kalisz 

Skalmierzyce 

Kalisz 

Skalmierzyce 

Ostrowo 

Ostrowo 
Poznań 
Berlin 

Ostrowo 
Krotoszyn 

Halle 

Krotoszyn 
Wrocław 

---'- --~ 

6.44 " ·1 8.40 " i! 1 .25 "ii 
6.25 " 8.24 "II 1.09 " I 
6.12 " 8.12 " ! 12.57 " I 

" 
" 
" odchod. 6.00PP I 8.00 q 12.45pp 

, - - !I I 
-p-r-ZY-C-h-.' I ~:?H~: 11 7.00 r 11 11.45 r 

przych. 1 j:~~ ~~: 6.42 r. II 11.26 r. i 

wychod·1 j~~ ~~: 11 6.26 r I~ 
! I przych. 14.08 pp. ; 6.19 r. . 

2.17 pp. I 3.30 wn'
l 

- I 
10.24 r. 111.49 wn ' I~-

3.30 pp. II 6.24 r. 10.56 r. 
" 2.59 pp. 5.50 r. I 8.03 r. 

wychod. 8.09 r. i 11.24 pp.l ll .24 pp. 

" wychod. 

przych. 

przych. 4.00 pp. II 5.52 r. I l 
wychod. 2.29 pp. i 4.24 r. 

1 

, i I t I --- I -~ ~ 1 
UWAGA .. Wyrazy pod~ne w rozkładzie w skróceniu: wn. ~ . . 

rano, pp. po połudnIu, w. wleczor. ~ I ·~ II __ 



CENA BILETÓW KOLEJOWYCH 

na stacj i KALISZ: 

g~ do stacji: 
I kI. I. kI. iiil kI. II. 

N 

~-:t 
N 
u ()' 
07 
o.. J./ A 

Q) '-

I 
t'-J ~ 

O ' 
I ;"" u 

I ~ .ACZEW 
i ~./l\]ARY 

ŁOWICZ 

GŁÓWNO . 

STRYKÓW 

ZGIERZ . 

ŁÓDŹ 

PABjANICE 

ŁASK 

ZDUŃSKA-WOLA 

SIERADZ . 

KOCIOŁKI 

OPATÓWEK 

b. -I i<-op· 1 ~- rb-. --jTop. i rb . 
--

r 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

I 45 1
1 

4 
I i 
1 88 i 4 
I 
I 33 I 
I I 3 
! 

95 I' 3 
I 

78 'I 3 

- I; 3 
I, 

68 ii 2 
I 

15 ': 2 

78 2 

30 1 

73 1 

38 1 

I 80 1 

i 13 -

1

45 -

47 2 

13 2 

80 2 

57 I 2 
I 

47 2 

- 2 

81 1 

49 1 

27 1 

98 1 

64 1 

43 -

08 -

68 , -
27 -

K 21,liski Teatr Miejski. 

CENY MIEJSC ZWYKŁE. 

! kop. 

98 

75 

58 

38 

31 

-

87 

66 

51 

32 

09 

95 

72 

45 

18 

Loże prosceniowe A B C po 8 rb., loże I piętra .M 6, 7, 
8, 9 i 10 po 6 rb., pozostałe i parterowe po 5 rb ., loże II pię
tra po 2 rb . 50 kop. Fotele: w I rzędzie po 2 rb., w II po 1 
rb . 50 kop., w III po 1 rb . 25 kop., w IV i V po 1 rb . Krze
sła w 6, 7 i 8 rzędzie po 75 k., pozostałe po 50 kop. Balkon 
w I rzędzie po 40 k., w następnych po 30 k. Galerja 20 kop. 

11 2 



-Parte r. 



'FLAN TEATRU . 
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