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' ,'I KLJĘUZIA JJ~~NARSKIE i OGRODNICZE, K 
gr ORYGINALNE SCHROECKENFUCHSA 
DRUT KOLCZASTY NA PARKANIY, NUM, 
RATORY DO ZNACZENIA DRZEWA, II 
SZYNY i NOŻYCE DO STRZYŻENIA DWIE 
i KONI, SZATKOWNICE DO KAPUSTY i , O,fiÓR!Ó' 

Naczynia i przybory kunhenn 
w wielki m wyborze. 

w' y Ż y M A O Z KI 
amerykańskie. 

tmpire Z marką · 

(" » Fil try. 

\A1anny. 
Żelazka spiry1usowe do prasowalli 

Kuchenki spir)\lIsowc i naftowo-gazowe 

~T ~'1vsztof Brun i S vr 
• 

1l1:tC Teatralny . . 

./ c' 
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MAGAZYN MÓD 
POD FIRMĄ 

"KALISZANKA" 
"VfT X:..A. L ~ S Z '0", Łazienna. :1. 

zaopatrzony zawsze w modele naj~wie:tsze wiedeńskie, paryskie lasony, pióra 
strósie i fantazje, kwiaty w najlepszych gatunkach, Qraz tałobne golowe. Ceny 

przyst«:pne. • 

r 
Warszawa Marszałkowska 150 

EJ O G {J S tF\ W M E R 5 E 
WYKWINTf'JE STROJE DF\MSKIE 
=============-N' O W O Ś C 1.============ 

fUTRII 

D'I'WI\!'ł'l' 

fIRl\f'JKI 

W'r'SYlK/\ P~ÓB I KI\Tł'llOGÓW 

CE:f'JY PRZY5T~PNE: 

. CII\Gl'l' NflPl YW f'JOWOSCI. 

Stanisław Oybulski 
LEKARZ-DENTYST A . . 

Wrocław. Zwingerstrasse 4. 

Patrz art; o z,bach na str. · 70. 

Człek z wytarł'l sukni4 nie zajdzie daleko, a cl/ek z wy tarte m c~ołem p~" 
. wie niedzie. . (:'ółkowsk~). 
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l~l[--:lc rI'eatr2Lln_y ~Q 12 

i:· N '\JWIĘKSZY WYBÓR TOWAR6w \~EtNIANYCJ-I, I 

I jEOW ABNYCI·li . BAWEŁNIANYCH ZAG RANIq· .1 
t ~ NYCH- i KRAJOWYCH. , - -. . .. '---' " "1' 

_J _ . C e :n. y n i z 1~ i 9_' . ., , ' 

-- -li - - -===-==~ ~ -- - .-.== ~===~. -~ - 1 'Il·~ 

', . ; , :, ',i , -' 
Py.:: ha to karłliw ;dJlln IO\','ulI:l siłn. , (I(l'asiliski). . 

. ' ... , : ; 
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Nowy~Świat, róg Chmielnej. 
telefunu ']Yr. 82 - - 53. eJ 

SZYLDY -: 
SZI(LANE ' . DRZEWA 
l3l ASL ,\:-; 1- . MARMURY 
-. - ~ . .: l BRZOZY 

~/) PODZAJU ORNAMeNTACJE . ~(ff.r~ ORAZ I~OI3m'Y SECESY.JNE - . . ' 
OLI::J~ T O'i", '\LARSI(IE_ MEDALE I. HfRBY 

-" !W\ PANSTWOWE 
POKOJOWE 
I LAKIERNICZE SZKLANE . 

~
. IMITUJE ROŻNE I CYNI\OWE 

. ODLEWANE .~ 

. . ==~K~O=L=O=I~Y~~~~ ____ ~~==~==~~=.~ 

EU JS I 
w Warszawie 

Odnowiony. Oświetlenie elektryczne. Dwie
windy. Kąpiele l telefony na każdem 

piętrze. 
I , , 

Hotel 'wst~piwszyw drugie półwieku swej egzy'stencji 

poleca. się względom Szanownej Publiczności. . 
-- - -- - - --- .. ---- . -------

.. \V" ~lowach tylko chę2 ,'.-idzi 111 , IV działaniu potęg~; 

. . . Trudniej _dzieli dobrzeprzciyć ' niż lIapisa~ i,si<:!Kt; .. . (A. Mickiewicz) . 
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A. Tban & CO. 
dawniej "F. -Piets,chman". 

FABRYKA TEKTURYSMOŁOWCOWEJ, ~~ . 

,D ASFALTU · i IZOLACJI KORK~WEJ 

'" 'Naf'~a.ie~~e'Jt"o 86 
polecI znane zeswel dobrltcl: 
tekturę smołowcową z dodatkami: Lak asfaltowy, , 
smołę z węgla kamiennego. Asfalty r6żnego ro
Jzaju. Płyty i łupiny korkowe, · masę azbestową i.td. 

Wykonywa wszelkie roboty tekturowo-dekar-
skie, asfaltowe i korkowo-izolacyjne. . 

'Ce1lnlkl, próby, ' ohJdnlenll wysyłamy hezzwłocznie. 

Druga fabryka w _ Rostowie n. D. ~~ 
- , . . 

. Skład fabryczny w Łodzi: Mi~olliewsia 53. 

Szcz~Wwy. kto si~ w ,ciemnych marzeń zamkn1\ł cis~ 

Ktq ma sny i o chwilach prze~nionych pami~ta (Słowacki). 
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DOM BANKOWY 

MI L f\ N'D 1\ U·" 
KI1LISZ._ 

= = .= 

j)r. Górski 
były asystent wolont. prof. ' Jurasza ze Lwowa, specjalista \V 

chorobach nosa, gardła i wewnętrznych, ordynuje jak ubiegłe..: 

go sezonu od 1 maja do 1 października -~ . =-=-~ - _ . :-".:" 

\2\[ · SAI~ZEF~U 1\4: 
w dotychczasowem mieszkaniu . tajne~o radcy Nitschego: "Mały 
Brunnenhof ... · ' -------. - -'::--- "'- --.----.-. - -- - .. 

Fabryka maszyn' r p arzędźi rolniczych R08ERT A JOERCHEL 
, w Kalis~u, ~Iioa, Nowa Fl!r. 609· 

specjalnó~ć: ryflowanie walców, różne przyrządy młynarskie i wykonywal/ie 
wszelkich giętych robót, lak okna, schqdy, balustrady żelazne.. lhzelkie 

. większe roboty do kościołów wyko~ywa się z móżliwem - ustępsttl.ern: -.- -. 

STEREOTYPY, PAP. FOTOGRAFICZ., OBRAZY, 

POCZTÓWKI; KARTOLUPY .'-~ " ---:'>- ' -" -,-

M.UZEA CAtEGO , ŚWIATA W REPROJtF.OTOGR ~.Jt~~ , . :..'- . _. ' " . . . ~ . . '" - ... -

Jen, zepr. akc. tow. N. P. G. i S. Y. P. -_._-.. 

~acław . DZierŻia,"ski 

Warszawa. Wierzbo~a 2, · telefon 45-32. 

o E N N I K I. D A R M O~ 
. , . . , 

Kto żyje poczciwie, ,cierpi cicho, spełnia sive obow iąJ.f,i --- ten si lli y krajo-
wi. ' . ( ienl<iewicz). 



I'artcr: 

Towary krót
kie, Wstążki, 
Woalki, Ręka
wiczki, PO(I
czochy, Biżu
terja, Obuwie, 
Kalosze, Bie
lizn a m~zka, 
Krawaty. L a
s k i Cyorary 
Kwi~ty, P~rfu: 
m y, Artykuły 

pi ~ nlicnne .. 

I piętro: 

Towary ł ° k
dowe, Stolo
wizna, b i e I i
zna biała, Try
kota:i;e, Gorse
ty. C h u s t k i, 
Parasole, Kon
lekcja damska 

i dziecięca, 

F 

" piętro: I 
Kapelusze damskie, m~zkie, Towary I 
futrzane , Garderoba męzka i dla II 

chlopców. I' 

Dywany,. r:ira~~~, P i~tir~~leum,ceraty~ · 11 
ChoJnl kl.,. i\\ateTie '. Jlleblowe, . Kołdry, . I,I' 
Porcelan.a, fa)llns, Szklo, Emalja 

Sprz~ty kuchenne, Galanterja. ' 

IV piętro: 11 

Zabawki, Wózki dzieci~ce, Pierze, I 
Obrazy, Meble ogrodowe. , 

1. IGNAT~WICZ 

W sklepie 
Zakład czysz
czenia pierza. 

Na parterze: 

Sprz e d !I ż.. 
znaczków . 
pocztowych i 
gazet. Oddział 
przechowvlI'a
nia .pncz:ek. 
W~nJy do IV 

pi~tra. 

~a I. piętrze: 

Przymierzal
nia dla Jal11-
skiej konfekcji 

rln " piętrze: 

Cukiernia. 

Teiefen dO, publicznego użytku. 

Micj~.ce do zalatwiania. korespondencji 

Ksiązki adre,owe i gaze ty 

Przym'ierzalnia dla :męzl;i e j · garucróby. 

~akład fotograficzny. 

Gab'inet ~miechu. 

I?OZNl\Ń 
Stary Rynek 67169 

narożnik ' ul. SZKOLNEJ. 

~G=:::::::::::::=::::=::::::::::::::::::::=::::::::::=::::~==:::::::::-:::-i2ł 
I najgorsze to cierpienie 
Spicwnć ldedy serce bolI. (Slowacki. 



n 
11 I~. e~gi~lski 

Towarzystwo Akcyjne W POZNANIU 
fabry ka machin i narzędzi rolniczych 

===' poleca: === 

. znane z trwałości i dobrego wykonania -* ·~f 
.'. __ WSZELKIE ... 

do nówoczesnych wymagań za,:; tosowane 

Machiny-j: narz,ędlia rolnicze. 
'Cenniki iIIustrowane bezpłatnie. 

li - II 

l'o~nań. 

,O·TEL .BAZA R, 
pierwszorzędny, w centrum miasta. 

LIFT, CENTRALNE OGRZEWANIE,-ELEKTRYCZNE OŚWIE-
-- -- - - -

TLENIE i ŁAZIENKI. POSIADA 68 POKOI, URZĄDZO-
.- . _. -- - - - '-- . 

NY~H ~ODŁUG NO.~OCZESNYCH_ ~_YMAGĄŃ, OD 3-ch 

MAREK POCZĄWSZY; WYŚMIENITĄ KUCHIĘ i WYBOR- ' 
~ ~~-- - ' --'. - . . - ' - ' .. 

NE WINA. 

Trzeba mieć baru:lo szlachetną dusz~. aby odczuć inną szlachetną duszę. . 
• (PrU5). 



H 

r-----------------------------. 
NAT ·-. ~. 

A PRZYJEZDNYCH 

IiNACJI . Jezierskiej 
l'o~nań, 'uJ. Wroeła_~Ąa li, l pl. 

l_o . ____ c_#e •. n __ y_· _u_m_ia_r_k_o_w_a_n_e ___ ':, ::-.... 

polecają 

' ~",-~el ~ i _ ~t~_ór kapeluszy. 
---~ MO DELE PARYSKIE i WIEDEŃSKIE:~= 

-.wi 1. 1I0 S Ć - · 1l1r:;UI'CÓW mistn)'n i. (Mickiewicz. 



• 
filó~~lad Żyrardowski 

Warszawa, Krakow.-Przedm. 55 . 

. WYROBY WŁASNEJ FA-

BRYKAOJI NAJWIĘKSZEJ W KRAJU, 

UZNANEJ ZA NAJLEPSZĄ. ----

?ŁÓT~A, BIELIZNA STOŁOWA, 9HU

SIKI, WYROBY POŃOZOSZNIOZE~ 

GOTOWĄ BI~LlZ~_Ę DAMSKĄ, M!i; 

SKĄ, WYPRAWY DLA PENSJONA-

, , 
REK i UOZNIOW, WELKI WYBOR 

KOŁDER i FIRANEK W RÓŻNYOH 

Smutek najgłębiej i najtrwalej osiada w tych, kt6rzy go ani gniewem, ani 
oskarieniem wylewae :z: i;iebie nie umiej". (Orzeszkowa). 



r = : : :~ 

~ ~I 
Dr. med. Parczew ka ~ 

LEKARKA 

chorób wewnętrznych 

kobiecych i dziecinnych. 

ORDYNUJE 

W POZNANIU 
przy ulicy BerlińskiejNr.l, wejście 
z ul. Rycerskiej. Telef. M 1899. 

Dr. Parczewski 
specjalista w chirurgji, ortopedji , 

)'* chorobach pęcherza i nerek. ~;(. 

ORDYNUJE 

W POZNANIU 
przy ul. Berlińskiej, M 1, wejście 
z ul. Rycerskiej. Telef..N2 1899. 

~'~-----~~=~~~~==.==~===='=~= v~ ---~~~ro 
====~~==--- ~ 

Przeszlo~cj święfa! ty~ nasza mistrzyni, 
Nie dla zgorszenia, alp. dla poprawy. (WI. Syrokollil:,). 
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WITOLDA WAfiNERA w Kaliszu, Wrocławska 4:1 

Dom Handlowy "PROGRES" 
polec8: 

Maszyny do pisanIa I szycia. 
Automobile, motocykle i rowery. 
Motory gazowe i naftowe. 
Pompy df) wody i rńżnych płynów ręcz-

ne i transmisyjne. _ 
Maszyny i 8rtykuły wszelkie dla browarow 
Sikawki i narzędzia przeciwogniowe. 
Koła i szajby pasowe, oraz pa;;y sk6na-

ne i z szcrSci wielbłądziej. 
Armaturę wszelką, oleje i smary. 
Aparaty do wytwarzania gazu, oraz in

stalacje oswietleniowe. 
Naczynia zabezpieczające od wybuchu 

benzyny, spirytusu i t. p. 
Wagi setne i dziesiętnc. 
Kwas węglany i tlen zgęszczony. 
POjazdy i kola do powozów. 
Bieliznę wiedeliską. 

Oddział Techniczny Towarzystwa 

" 
PROWaDNIK" 

poleca: 

Gumę do zastosowania technicznego, jak 
płyty, pakunki i t. p. . 

Wyroby gutap·.;rkowe do elektrycznos~l. 
Pneumatyki do automobdów, motocyklow 

i roweró\\', oraz obręcze gumowe 
do kół. 

Węże ssące, t looące, gumowe i parciane. 
Plandeki i opony nieprzemakalne. 
Linoleum i linkrustę . 
Przyrządy gumowe do fotografji i chirurgii. 
Osie, resory i bandarze do kół T-wa 

"Ferrum" w Warszawie. 

Własne: Biuro techniczne, Składy, Warszta· 
ty reperacyjne I Stacja benzyny. 

----~_ . . - - ------------- -
Człowiek tyle wart, ile jego słowa, jlc godzien wiary. (Tarnowski). 
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~~_m~m~ 
~~ ZAKŁADY KRAWIECKIE 

. Wla~nl~·w~ B~rt~n~ 
W BERLINIE 

Lepzigerstr. 103, róg Friedriechstr, 

Skład zaopatrzony s~ale w ang~~~~l:-~~ i rC8~2.:: 

cuskie nowosci. Pierwszorzędna <?,."I~~!~~g·a, 

pr~y_~.~nac2 u m~~ ~<oWC1 ~Lc:h: _.~.~~!~ c~~! l.i~ 
wykonuje się zamówienia w ci[)gu jed ne;] 
-===--___ .~_==-:.-"' ...... .....:..::::=---c::: =..:_ -== ==---=-=::: -=-=-:- ,.;:.- .. -

doby. Położenio w nnjdogodn iejszy n, ella 
.. _ • -=0-. . ' • ............::: - - _- -- .. - - _":- _- ' ,. -:::-': .. . . 

przyjezdnych gosc:i punkcie miust8, \N po-
- - ::~- . -----'-".:.. _---=:':..,.-.,- .--:="- -

b liżu główllych dwo~?6w ko~j<:J ."'!.~~11_~ _ ho· 

teli. --- .-----.. . _--.-.... - - - .-.---- -----

.. - '-- - T'ELEFON I 3Lł5h. . --------
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<;;.'.i):t""""" ............ ====~==-O;,;,;,;i;;, ....... =====~. 

Zakład 

Ludwika Ortwein r\f~!~r~! 

Warszawa, Mazowiecka 2. 

(t!;:~\{in!Ur~\;:T//~;;:;~x::r.:)\\HifYNW///.nmr\t)\\j\>X~«FSY\E\ii!i·iYiTm}i.WH:f.:.i..:.?,f.,~:.:.: 
?::~ 

:);:1 ODDZIf\Ł Hf\NDLOWY f~ 

TowarZYSI~_a ~ R~!I~!~'Z!~ Kaliskiego I 
~~~O~fÓ::'~~fJ~iczf:~~'~k Ż~~~i~~~r. k~~?;~i,o~::bi~ob~~ .i.·.!.t,l.!:. 

ny sprężynowe, kultywatory, siewniki oraz plugi naj-

~~;::;::~;;::~~:f:a~a;i~~~~;;i;i:::~g:;l:~:~~en:r: II 
:Ę!::y:~,~:~:~:jg::::~!~l~:~~j::~:;;,Ii~:i~~~:~ii,:;~~::~;'0rJ&~~1 

~o tell1~WYlszcgo llI~ża_llIożna poznać IV tłumie, 
Ze . on zawsze to tylko zwykł robić, co umie. (Mickiewicz). 
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Spójnia 
w Kaliszu, ul. Warszawska M 17 

poleca konfekcję damską, zaopatrzoną stale IV .~wicże towary, zp~c{zi~~'1} 

d!.iałem~'!I!~lllszy df!;mskich z pi~rwszorzędnych firm. Na s/Uadzie sq 

ciągle ko,yia!y i pióra pa!E-ki~ , wstążki, krawaty, go,.sety,pończo~_~)!,,' pa!iki! 

I!ielki wybór got~ U:J:,~L ~!!czy, jako_ to: blu_zek, pale_k, spódnic angielski~h, 

!artllch6w, począwszy od naj~q,_~s~Xch do najdroższych. Ceny s.~(lłe. - ---

Istniejąca od roku 1856 firma 

I. KIND LE R W Kaliszu, Główny Rynek.NQ 43 
'właściciel -Lud.wik ~-tina.ler 

poleca mydła toaletowe i do prania, ~wiece salonowe, stołowe i kościelne stea
rynowe i woskoWI:!, krochmal, czernidła do obuwia oraz wszelkie art ykuły w 
:lakres mydlarski wchodzące. Sprzedaż odbywa siG hurtowo i detnl iC zlli e.'~JJ 

MAGAZY~ BŁAWATNY 

M, Chmieli~ows~iej 
IV Kaliszu, przy ul. ltzcźniczoj, obok skIopu Myslkowskiego. 

Bije fala o skałę, lecz skały nie wzrusza, 

W przeciwnościach szlachetna hartuje się dusza. (Krasiński). 
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~ . INTERNAT 

'-->?-' Bliny ab orski~j 
= DLA= 

STUDENTEK ISKUCHACZEK 
fif WSZYSTKICH KURSÓW *" 

w ~rakowie, ul. Sfarowi~ra"a 1{2 3, 
po rozszerzeniu lokalu, rozporzą

dza 50 miejscami numerowanemi. 

L~ J 

Rozkład jazdy 
kar e t e k p o c z t o w y c h. 

ODOHODZĄ: 

do Koła o godzinie 4-ej m. 30 po południu; 

"Konina 9' 7-ej wieczorem. 
PRZYOHODZĄ: 

z Kola o gOdzinie 11-ej rano: 
" Konina " 5-ej po południu. 

WS/lulna moc ty lko zdoła /las ocalić. (A. Mickiewicz) . 





KALENDARZ 
na rok zwyczainy 

WYDAWNICTWA ROK TRZECI. 

Cena 50 kop. 

K A L I S Z. 
Druk "Gazety Kaliskiej. 

J 9 O 8. 
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" 
I '~ l , 

Czcionkami i drukiem "Gazety Kaliskiej" w K~lis1.U, ul. Maria(;s~.a I'';'~ 10. 
Pod zarządem Stanisława I~appaka. 



Od Redakcji. 
Po raz trzeci przystępujemy do \\ydania kalendarza na 

Szkołę Rzemiosł w Kaliszu. Przystępuj..:my z wi<1rą, że społe
czeństwo przYJmIe w roku bieżącym nasz :,-iJ1Cndarz rów
nie przychylnie, jak lat poprzednich. Kalendarz l:aliski informa
cyjno-anonsowy ma na celu zobrazowanie dorobkI: cJlej gubernji 
kaliskiej, wskazanie placówek, na których praca ju;~ zapocząt
kowaną została, oraz wykazanie, które pola jeszcze leżą od
łogiem. 

Po za tern, cenne prace literackie nie byłyby ujrzały świat
ła dziennego, gdyby nie Kalendarz, gdyż zostały napisane 
na nasze prośby i są rezultatem naszych zabicgów. 

Trzeci cel kalendarza to przysporzenie funduszów przyszłej 
Szkole Rzemiosł w Kaliszu, gdyż dochód z wydawnictwa prze
znaczamy na tak potrzebną uczelnię w gub. kaliskiej. Szkoły 
Rzemiosł mają za zadanie nie tylko podniesienie oświaty klas 
rzemieślniczych, ale także ułatwienie sferom pcmieslniczym cięż
kiej walki z produktami 7.agranicznemi, które rynki nasze do
tychczas zalewają· Potrzebę zaldadania Szkól Rzemiosł odczu
wamy wszyscy gorąco; tern tłomaczymy sobi, fakt znamienny, 
że Kalendarz nasz doznaje ze wszystkicl] stron poparcia i cieszy 
się ogromną pokupnością. 

Czujemy się w obowiązku złożyć głęboką podziękę 
i wynurzyć bezgraniczną wdzięczność wszystkim Szanow
nym Literatom za podniesienie naszego wydawnictwa i uświet
nienie działu literackiego. Szczycimy się, ż e ' rl',istrzc wszech
światowej sławy jak Marja Konopnicka, Henryk Melcer, Stefan 
z Opat6wka, jako dzieci Kalisza rodzinnemu swemu miastu Ka
liszowi ofiarowali wiecznotrwałe pOlllniki swego ducł1a. Nie
mmeJszą czujemy wdzięczność dla czcigodnych Posłów Koła 
Polskiego w Berlinie za nadesłanie pięknego Clforyzmu i auto
graf6w. Przyłączając się do naszej prośby, dali d ~)wód , że 
pragną, cllOć pod innym zaborem, pracować z nami. 

Gorącem pragnieniem naszem jest ulepszyć corocznie każ
dy poszczególny dział Kalendarza, aby osoby kupujące wy-



dawnictwo były dokładnie o !( 
całej. tegoroczny jest lepiej 
ny, które łaskawie nad"vła!v fi 

domości się naszej gubernji: Za 
wielkie, serdeczne przesyłamy. 

W tym roku rozszerzyliśmy dział informacyjny, tyczący 
się stowarzyszeń polskich po za granicami kraju. Adresa sto
warzyszeń polskich po za granicami kraju są podawane zwykle 
w pismach codziennych, lecz odszukanie ich w chwilach potrze
by przedstawia nieraz wielką trudność. Sądzimy, że zebranie takich 
adresów może niejednemu przynieść korzyść. W tym roku zamie
ściliśmy jeszcze w Kalendarzu spis Stowarzyszeń polskich w Ame
ryce. Przebywa za oceanem kilka miljonów polaków, nic obo-
jętną będzie dl społeczeństwa inform . 
nieraz po rodakach, przebywających 
udać się można. 11ajuprzejmiej wszystk 
szenia Polskie które życzą sobie, 
podane zostały na rok przyszły \ 
takowych pod W -ny Kazimierz 
telu Europejskim, rza na Szkołę 

Na rok 1909 przeznaczamy trzy premja dla Kalerl
darza, mianowicie: obraz olejny pendzla p. Anieli Kiedrowskiej, 
złoty zegarek i za 50 złotych dzieł polskich. Każdy Kalendarz 
będzie numerowany kolejnym numerem. Premja otrzymają 
okaziciele naszych kalendarzy, których ostatnie trzy cyfryodpo
wiadać będą trzem ostatnim cyfrom wielkiego losu loterji kla
sycznej w pierwszem półroczu 1909 r. 

Dziękując wszystkim za okazaną życzliwość przez dwa 
lata minione, i sercu społeczeńsl',va 
dawnictwo. współpracy zapraszamy 
ludzi dobrej założenie Szkoły Rzellliosł 
leży na sercu. 

Redakcja Kalendar:ia 

Szkołę Rzemiosł 

Kalisz w patdzierniku. 
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DNI GALOWE 
klóre należy obchodzić II rzaz nabożeństwo i uwolnianie umlów od lekcji: 

StyclC11. l (14) Nowy Rok :\1a). Dnia 23-go kwicllJia (6 IllJja) 
Imieniny Jej Cesarskiej Mo~ci NajJasnicjszej Pani Aleksandry Teodorówny. 
Dnia 6 (19) rocznica urodzin Jego Cesarskiej ;\1ości Najjaśniejszego Pana 
Mikołaja II Aleksandrowicza. Dnia H (27) rocznica św. I{oronacji Ich 
Cesarskich l'v1ości NajJaśniejslcgo PaiJa Mikołaja II Aleksandrowicza i Naj
jaśniejszej Pani Aleksandry Teodorówny. Czerwiecz. 2S maja (7 czcnvca) 
urodzi!1Y Jej Cesarskiej Mości Naji;\';nicjsct-j Pani Aleksandry Teodorówny. 
Sierpie!'l. Dnia 22 lipca (4 sierpni,,) imieniny Jej Cesarskiej ,'vlości Najja
śniejszej Pani Marji Teodorówny I Wdowy). Dnia 30 lipca (12 sierpnia) 
urodziny Jego Cesarsk;ej Wysoko~ci Cesarzewicza Nas!l;pcy Tronu i Wiel
kiego Księcia Aleksieja Mikołajewlcza. l'aźd7.lc: ik. [lilia S-gC) (1 El) paź
dziernika imieniny Jego Cesarskiej Wysokości Cesarzewicza Następcy Tronu 
i Wielkiego K'ii~cia Aleksieja Mikołajewieza. Dnia 17 (.10) pamiątka cu
cownel(o oc.:.lcilia nieszczcśliw·.'L!o wyp;\clku Ce:;a:skic!1 '\Ilości Naj
jaśniejszego Pana Aleksandra Jll i .lego Najdo:,;tojniejszei Rodziny. Listo
pad. Dnia 21 paid,iernika (3 listopada) roc7.llica \\'stąpienia na Tron lego 
Cesarskiej Mości NaJj,1śniejc'zLgo Pana Mikołaja Aleksandro\vlcza. Dnia 
l4-go (27) rocznica urOlhin Jej Cesarskiej Mości NajjaśmejszeJ Pani Marji 
Teodor6wny (Wdowy!. Dnia 6 (19) (!rudnia imieniny Jego Cesarski.:;j Mo
ści Najjaśniej:.;zego Palla Mikołaja II Alel,sandrowicza 

OESARSKI DOM ROSYJSKI. 

Jego Cesarska Mość Najjaśniejszy Pan Mikołaj Aleksandrowicz, 
Cesarz i Samowladca Wszech Rosji, urodzony \V dniu 6 (19) maja 1868 r. 
Imieniny \\' dniu 6 (19) grudnia. 

/Vajdostojniejszu Marka NaJiaśnitjszego Pa na: 
Jej Cesarska Mość Najjaśniejszil Pani Marja Teodorówna, urodzona 

sierpnia). dniu 4 listopada i:l17 r. Imielliny w dniu 22 lipca 
llyła stallle zamężnym z Cesarzem Aleksandrem 111 (spoczą! IV Bogu 20 
października (2 listopada 1894 r). 

.l\/ajdoslojniejsztZ Maltonka Najjaśnil'jszego Pana: 
Jej Cesarska Mość Najjaśniejsza Pani Aleksandra Teodorówna, 

urodzona w 1872 r. 2S maja (7 czerwca). Imienin)' 23 kwietnia (6 maja) . 

.lego Cesarska Wysokość Ccsarz'cwicz Na~tępc'a Tronl i Wit:lki 
K~iqże Aleksy Mikołajewicz, umdzony dnia 30 lipc1 (12 sierpnia) 1904 r. 
Imieniny w dniu 5 (1 H) października. 

Najdoslojniejszc Córki NaJia5niejszych PC/listwa: 
Jej Cesarska Wysokość Wielka KsiGżna GIRa Miko!ajówna, urodzo

na \V dniu 3 6 listopada) I K9.') roku. Imieniny dnill l (2-1) lipca. Jej 
Cesarska Wysokość Wielka Księżna Tatjana Mlkolajównu, ul\Jdzona IV dniu 
29 maja CI t czerwca) 11-\97 roku. Imieniny w dniu 12 (2.1) stycznia. Jej 
Cesarska Wy".okoŚć Wielka I\siężna Maria Miko!ajówlla. urodzona dniu 



14 (27) czerwca 1899 r. Imieniny 22 lipca (sI. st.) . Jej Cesarska Wyso 
kość Wielka Ksic;żna Anastazja Mikołajówna, urodzona w dniu 5 (10: 
czerwca 1901 r. Imieniny 22 grudnia. 

Najdostojniejszv Brat Najjaśniejszego Pana: 

Jego Cesarska Wysokość Wielki Książe Miclwl Aleksandrowicz, 
urodzony 22 l istopada (5 grudnia) 1878 r. Imieniny 22·go listopada (5 
grudnia. 

Najdostojniejsze Siosfly NajjaśniejszcRo Palla: 

Jej Cesarska Wysokość Wielka Księżna Ksenia Aleksalldrówna 
(patrz dalej). 

Jej Cesarska Wysokość Wielka Ksi~żna Olga Aleksandrówna, uro
dzona w dniu 1 (14) czerwca 1882 r. Imieniny dnia 11 (24 lipca), w sta
nic zamt;żnym od 27 lipca 190t roku z jego wysokością Ks. P. Ii. Oldell
barski!!l. 

Najdostojniejsze Stlyjowic i Ciotki Najjaśniejszego Pana: 

Jego Cesarska Wysokość Wielki Książe Włodzimierz Aleksandro
wicz, urodzony IV dniu 10 (23) kwietnia 1847 r., imieniny w dniu 15 (28) 
lipca. Małżonka Jego, Jej Cesarska Wysokość Wielka Księżna Malja Pa
IVtówna, urodzona w dniu 2 (15 maja) 1854 r., imieniny dnia 22 lip ca (4 
sierpnia). Ich dzieci: Ich Cesarskie Wysokości: Wielki Książc Cyryl Wló
dzil1lierzoll'icz, urodwny w dniu .lO-go września (13 października) 1876 r. 
imieniny IV d 11 (24 maja). Wielki K~iąże BOlys Wlodzimierzowicz, ur. d. 
12 (2S) listopada 1877 r., imieniny 2 (15) maja. Wielki Książe Andrzej 
Włodzinzierzowicz, ur., d. 2 (15) maja 1879 r., imieniny 30 listopada (13) 
grudnia. Wielka Księżna Helena Włodzinzierzówno, ur d. 17 (30) stycz
nia 1882 r., imieniny 21-go maja (3 czerwca). Je~o Cesarska Wysokość 
Wielki Książe Aleksy Aleksandrol~icz, ur. d. 2 (15) stycznia 1850 r" imie
niny 20 maja (2 czerwca). Jego Cesarska Wysokość Wielki Książc Sergjusz 
Aleksandrowicz, ur. d. 29 kwietnia (12 maja 1857 r., imieniny d. S-go (18) 
lipca. Matżonka Jego, Jej Cesarska Wysokość Wielka Księżna Elżbieta 
Teodorólł'na, ur. d. 20 października (2 listopada). Jego Cesarska Wyso
kość Wielki Książe Paweł Aleksandrowicz, ur. d, 21 września (4 październi
ka) 18óO r., imieniny d. 29 czerwca (12 lipca), Byt żonaty z Jej Cesar
ską Wysokością Wielką Księżną Aleksandrą Jerzówną (t d: l? (25) wrze
śnia 1891 r.), Dzieci jego: Jego Cesarska Wysokość WIelkI Książe Dy
mitr Pawłow/cz, ur. d. 6 (19) września 1891 r., imieniny w d. 21 września 
(4 października). Jej Cesarska Wysokość Wielka Księżna Marja Pawlów
lIa, ur. d. 6 (19) kwietnia 1890 r., imieni~y 22 lipca (4 sierpllia). Jej Ce
sarska Wysokość Wielka Księżna Marja Aleksalldrówna, ur, d, 5 (18) paź
dziernika 1853 r., imieniny 22 lipca (4-go sierpnia). Zamężna z Jego Kró
lewską Wysokością Księcicm Alfredem -Erllcstcm-Albertern Wic1kobrytaJi
skim, Księciem Sakscn-Koburg-Gotskim. 

Jej Cesarska Wysokość Wielka Księżna Aleksandra józejówna, ur. 
d. 26 czerwca (9 lipca) 1830 r., imieniny 23 kwietnia «() maja). Była za
ślubiona Jego Cesarskiej Wysokości Wielkiemu Księciu Konstantemu Mi
kołajewiczowi rt d. 13 (25 stycznia) 1892 r.) . jej Dzieci: Jego Cesarska 
Wysokość Wielki Książe Mikołaj KOrlstantynowicz, lir. d. 2 (14-1,(0) lutego 
18S0 r., imicniny d. 6 (19) grudnia. Jego Cesarska Wysokość Wielki Ksi,j-



że Konstanty KOl/stanŹJ'llowiez, ur. d. tO (23 sie!·pnia) tS58-go r., imiellillY 
2 t maja (3-go czerwca). Matżollka J ego, .lej Cesarska Wy,okosć Wielka 
Ksit;żnil Elżbieta Mal/lyc6wna , ur. d. t3 ,26) styczllia lS65 r .. imielliny 5 
(18) \\Tześnia. fel! dzieci: Ich Wysokości: Książe jan f(ol/stalltyl/olviez, 
lir. 2.'3 czerwca (6 lipca) 18S6 r ., imieniny d. 2-1 czerwca (7 lipca) Książe 
Gabrjel KOflS{(1Il{YllolVicz, \11". d. 3 (l(J) lipca 1.',S7 r., imicniny ci. 3-go (16) 
lipca. Ksi,]że f(olls{an(J' f(onsta f/{ynolVirz, ur. d. 20-go gl"Udnia (2 stycznia) 
1890;1 r., imieniny d. 21 !Ilaja (.1 czerwca). Książe Olek KOl/stalltynowiez, 
ur. d. 15 (21), listopada 1892 r. , imieniny 20 września (:l października). 
Książe fz)'dor l(o/lslaJJ (J'JlO lI' icz, lir. ci 20 maja (11 czerwca) 1884 r., imieni
ny 5 (IS) czerWG!. I(si ęż na Tatjal/a J(oJlstaJl~ynówJla, ur d. ll-go (2-1\ 
stycznia llWO r., imieniny dnia 12 (25l stycznia. Jego Cesarska Wysokość 
Wielki Książe PJllIlitr .'<onstantYllowi(z, lir. d. l (1-1\ czerwca 1,)60 r., imie
niny d. 21 września (-I paździemika I. Jej Królewska i"\ość Królowa Hele
nów Olgll KOlIs{(Il/(l'nów!1(/, lir. 22 sierpnia (-t \\Tzl:Śnia) 1<'351 r., imieniny 
d. 1 t (2-1! lipu. jVI<i!ż o nki.l Jego l(rólLwskiej :'vlości 1<!·6Ia rlelenc1w Jerze
J.!o I-.go. .I ej Cesarska Wysokość Wielka Ksit;żlla Wiara l(ol/stalltYJlówl/(/, 
ur. d. 4 / 17) lutego l SS:'> r, imieniny 17 (30) \\Tze~nia. Byla poślubiona 
Jego Królewskiej Wysokości Księciu Wilhelmowi Eu.genjuszowi Wirtem
bersl,iemu. Jej Cesarska Wysokość Wielka Księżna /'tlcksandra Piotrów
na, ur. d. 21 maja (3 czerwca) l S38 r., imienin)' 3 kwietnia (6 maja). By
ła poślubiona JeglJ Cesa rskiej Wysokości Wic'lk iemu I(si(:ciu Mikołajowi 
Mikołajewiczowi starszemu U d. 13 ,26) kwiernia lS!}1 r. jej dzieci: Je
go Cesarska Wysokość Wielki I<siąże Mikolaj Mikoll/jewicz, lir. d. 6 (19, 
listopacIa 1(-\.')6 r.. imieniny 27 lipca (9 sierpniiI). Jego Ce.-arska Wysoko~ć 
Wielki Książe PiOlr MikolajelVicz, ur. d. 10 (23 stycznia t8M r., im ieniny 
29 czerwca (12 · go I ipu!·. Małżonka Jcgo, .lej Cesarska Wysokość Wielka 
Księżna Milica M ik olajóll' f/a , UL d. 14 (27, lipca IBM r., imieniny 19-9o 
lipca (t sierpnia). !ch Córka: Jej Cesarska Wysokość Wielka I\siężna Ma
Ija PiotrólVlla, ur. d. 28 lutego (13 mill"ca) 1892 r., imieniny 2s-go lutej!o 
(13 marca). Jego Ceśar~ka Wysokość Wielki Książe Alichat Miko/ajl'u.icz, 
ur. d. t3 26) października IS32 r., imieniny o (.21) listopada. Byt zaślu
biony z Jej Cesa!·~ką Wysokości'l Wiei kc] Księżną O'gą Teodorówną (t u. 
,31 marca (13 kwietnia) 1881-go r. jego dzieci: Jego Cesarska Wysokość 
Wielki Książe Mikołaj Michaiowicz, ur. d. 14 (27) kwietnia 1859 r.. imie
niny 6 (19) grudnia . .Jego Cesarska Wysokość Wielki I<siąże Michał Mi
chałowicz, ur. d. 4-[;0 (17) flaźclziernika 1861 r., imieniny <J·go (21) listopa
da. JeJ.!o Cesat'ska Wysokość Wielki Książe jerzy A!hlialowicz, ur. d. t t 
2-11 sierpnia 18ó3 r., imieniny 26 listopada (0-go grudnia). Jego Cesarska 
Wysokość Wielki Ksi~że AleksaJlder Micha/owicz, ur. d. I (1 :1) kwietnia 1866 
r., imieniny .i0 sierpnia (II września). Małżonka Jego, Jej Cesarska Wy
sokość Wicłka Ksit;żna }(sienia Aleksandrówfla, ur. d. 2S marca (7 Kwie
tnia) 1875 r., imieniny 24 ~tycznia (6-ho lutego). Jego Ce~i1rska Wysokość 
Wielki I(si'lże Ser~j/lsz Michałowie::. ur. d 16 (20-go) \', w' śnia t869 r., 
imieniny d. 25 września /S października). Jego Cl:sarska Wysokość Wielki 
Książe Aleksy Micllalowicz, ur. 16 (28) grudnia 1875 r., imieniny 20 maja 
(2 czerwca). .l ej Cesarska Wysokość Wielka Księżna .'lnastazja Micha
lówna, UL d. 16 (20) lipca 1870 r., imieniny 22 grudnia (I stycznia). Po
ślubiona Je!.(o Królewskiej Wysokości Wielkiemu Księciu Meklemburg-Szwe
ry(\skiem u Fryderyk owi -r 'ra nciszkowi. 



Rok 19 O 9. '. 
ŚWIĘTA RUCHOME RZYMSKO-KATOLICKIE. 

Niedziela SIarozapustna 7 lutego. 
Mięsopustna 14 

" Zapustna, 21 
" Popielce , , 24 

Niedziela wstępna, 28 
Sucha, 7 marca, 
Głucha, 14 
Środoooslna 21 
Męki PaI1skiej 28 

Niedziela Palmowa 4 kwietni<l' 
Wielkanoc, . 11 i 12 " 
Krzyżowe dni 17, 18 i 19 maja. 
Wniebowstąp. Pąńskie 20 
Zesłanie Ducha Sw. . 30 
Trójcy Świętej. 6 czerwca. 
Boże Ciało . 10 
Niedziela 1··a Adwentu 28 lisl~pad. 

J<arnawillu liczqc od Nowego r~oku do Popielca jesl tygodni 7 i dni S, 

S U C H E 

Pierwsze dnia 3, S i 6 marca. 
Drugie dnia 2, 4 i 5 czerwcc!. 

D N I. 

Trzecie dnia 15, 17 i 18 wrzesnla. 
Czwilrle dnia i S, 17 i 18 grudnia . 

CZTERY PORY ROKU ASTRONOMICZNE. 

Wiosna zaczyna się dnia 21 marca. 
Lalo zaczyna się dnia 22 czerwca. 

Jesie(1 zaczyna sit; dnia 23 wrzl:Śnia. 
Zima zaczyna się dnia 22 grudnia. 

Z A Ć M I E N I A W ROK U 1909. 

W roku 1909, przypadają dwa zaćmienia słońca i dwa księżyca: 

I. Całkowite zaćmienie księżyca dnia 4 czerwca. Początek O godz. 
12 min. 22 po północy, koniec o godz. 4 m. 48 rano. Widzialne będzie 
w połud.-wschodn. Azji, na Oceanie Indyjskim, w Europie, w Afryce, na 
Oceanie Atlantyckim, w połudn. Ameryce i w potudn. zachodn. połowic 
Ameryki północnej. 

II. Całkowite zaćmienie słońca z dn. 17 na 18 czerwca. Początek 
zaćmienia o godz. 10 m. 34 w., koniec o godz.3m. 11 r. Widzialne bę
dzie w pMnocnej Europie, w północno-zachodniej połowi/~ Azji, w pólnoc
nej Ameryce, tudzież w okolicach bieguna północnego. 

III. Całkowite zaćmienie księżyca d. 27 listopada. Początek o godz. 
d m. 36 r., koniec o godz, 12 m. 10 w poL Widzialne będZie we \\'scho
Sniej Europie, w północno-wschodnich częściach: Afryki, Oceanu Atlan
tyckiego, Ameryki, Oceanu Spokojnego i w zachoniej parowie Azji i Au,tralji. 

IV. Częściowe zaćmienie s:ollca dnia 12 grudnia. Początek o g. 7 
m. a l wiecz., koniec o g. II m. 7 w. Widzialne będzie tylko w południo
wej Australji i w południowej parowie Nowej Zelandji, tudzież w okolicach 
bieguna paludniowego. 



Ś\A1IETA RUCHOME 
v 

w latach 1909-1925 (według nowego stylu) włącznie . 

'. .. .. -

I{ok . Popielec Wielkanoc 
Wniebowstą- Zesłanie 

Trójcy Św. Boże Ciało 
Niedziela l-a 

pienie Pańskie Ducha Św. Adwentu 

1009 24 Luty 11 Kwiecień 20 Maj 30 Maj 6 Czerw. 10 Czerw. 28 Listop. 
1910 9 

" 
27 Marzec 5 11 15 

" 
22 Maj 26 Maj 27 

" 
1911 1 Marzec 16 Kwiecień 25 

" 
4 Czerw. 11 Czerw. 15 Czerw. 3 Grudz. 

1912 21 Luty 7 
" 

16 
" 

26 Maj 2 
" 

6 
" 

1 
" 

1913 5 ,~ 23 Marzec 1 ~ 1 1 
" 

18 Maj 22 Maj 30 Listop. 
1914 25 

" 
12 Kwiecień 21 

" 
31 

" 
7 Czerw. 11 Czerw. 29 

" 
1915 17 

" 
4 

" 
13 

" 
23 

" 
30 Maj 3 

" 
28 

" 1916 9 Marzec 23 .. 1 
" 

11 Czerw. 18 Czerw. 22 11 3 Grudz. 
1917 21 Luty 8 

" 17 » 27 Maj 3 
" 

7 
" 

2 
" 

1918 13 
" 

31 Marzec 8 
" 

19 
" 

26 Maj 30 Maj 1 
" 

1919 ::, Marzec 20 Kwiecień 29 
" 

8 Czerw. 15 Czerw. 19 Czerw. 30 Listop. 
1920 17 Lnty 4 

" 
13 

" 
23 Maj 30 Maj 3 

" 
28 

" 
1921 9 

" 
27 Marzec 5 ~ 15 

" 
22 

" 
26 Maj 27 

" 1922 1 Marzec 16 Kwiecień 25 l: 4 Czerw. 11 Czerw. 15 Czerw. 3 Grudz. 
1923 14 Luty 1 Kwiecień 10 

" 
20 Maj 27 Maj 31 Maj 2 

" 1924 5 Marzec 20 Kwięcień 29 
" 

8 Czerw. 15 Czerw. 19 Czerw. 30 Listop. 
1925 25 Luty 12 Kwiecień 21 

" 
31 Maj 7 » 11 ~i 29 

" 



Styczeń ma dni 31. 
.~ -1-Ś\\'ięt:~k~S=iUlil--I- K;I;;~';z"- II:~ i Ś\Vi-;:I -k~;c l~la 
:5 rzymsl,o·k,llollcklego I słowiański O I pra\\'osla\\ Ilego 

p l'NoWY Rok 1909. ' :M'cezys.ław' 1! 19irrlc~~ Honrfatra~~ 
S l!,~lakil~~? _ 0.J?~~~~~~~ław _;L2,Z~l5..l:lgnat. Bo~. 

Ewangelja U św. Mateusza II' r. 2 ., Powrót z Egiptu". 
N ~ INiedi': po 'N: R. Danieia 'Wh.stymir if:fii-ez. Iulia~l)r~-~ 
p ~Tytusa? IDobrom~r 22

1

mcz. Anastazji 
W ), Telcslora p. m. ,Włastybor 23 :--.1. P R Chr. Paw. 
S 6:Trzech Króli. Bojomir 24mez. Jewgenji 
C ' TLllcjana i Juljana rnm .'Swiatoslaw 125!Rotd.G.IiSUSaChrista 
P 8 Seweryna op. Mścisław 26 Sobor Pr. lIagarodicy 
S :,2~arejal1ny y~_~!l. ._ IWła~Yll1ir ,27 ._św. ap. Stefana 

Ewangelia u św. Łukasza w r. Z "Jezus w 12 latach". 
N iT6'1 po 3 Kr. Agatona p. 'OollrosJaw .. li28s'\v -ap. ~likanora 
P i 'I Honoraty p. ; Krzesilllir 29,św. 14000 młodo 
W 112 1Arkadiusza i Mod. ICzcstawa 30mcz Anisji 
S 13'Weroniki i Glafiry pp. [logumir 31 l prp. Melanji rim. 
C 14 1 Hilarego b. \\'. d. k. 'Radogost I 'Now. god.1909 Abr. G. 
r II S 'j' Pawła I p. [Dol11ostaw I 2 św. Silwestra 
? 1 161~arcclego __ p. m. _ ,~~)dzil11~eH~~~~ 3~;L=~lal ~sl21i=.~ 

Ewangelja u Sw Jana w r. 2 .. W Kanic Galilejskiej" . 
N 117 2'pOfKr.= -1I17.~Jezi;S' Rościsław=~ 1!4 'Sobor76-tiApóst. 
P 1\8 Kaledry św. Piotra Jaropetk II .'i mez. Fcopemta 
W : 19~lell.ryka b. w. :Raty~lir 1 6nogl~jawlenie 60S/I. 
S 120 FabJana p. 111. ~ Przcz{lzis tawa " 7S. sw. Joanna T 
C21 :Agnicszki p. 111. · .Jarosława Hprp. Gicorgja 
p .22 'i" WiIlCCI1t. i Anast.Wityslaw<l . 9 św. Filipa mitr. 
S 1 23ZaślubiJl)' IV. AJ. P. IWrócislawa i; 10 ,iw. Gf oriłja jepi~ 
='======'~" - . . ~.=== =~_. . .. 

Ewang. II św. Mateusza IV r. 8 "Ocżyszcz. trędowatego i sługi setnika". 
N -243 poJ K. Sw:=-/~odzinyCIl\vaIibóg . ' I I prii~Fcod osia w 
p 25 Naw/'. św. Pawła np. rv\iłosz · l2 Imez. Tat.iany 
W 26 Polikarpa b. m. Skarbilllira . 131mcz. Jenniła 
S 27 Jana Dotoust. b. w. ;Przyhyslaw '1 14;/Jrp. Otice w Sy n 
C 28 Ob. św. Angnicszki iRadomir ISiprp. Pa\V~a Fiwc j 
P 291t Francisika Salcz. Zdzisław 116 iprp. ap. Pietra 
S 1 .10 ~ Mar[yJlY p. m. !Dohrogniew<l 17prp. Antolija IV. 
==--~--_. _--- - -~~----",--~~-=' ~ -.=--

Ewangelja 11 św. IYlateusza w r. 8 ,,~śmiemnic nawałnicy murskiej". 
NT11i4PorKr.~pTOIra=N()I.SI)ito~l1ićw - '~-I! U):św. Afanasjaw. 

d. 21 

d. 21 

o g. 
o g. 

Wsch6d slońca. Dnia l g. 8 m. 14; d. 6 g. 8 m. 13; d. 14 g.8 m. o; 
g. 8 m. I ; d. 27 g. 7 m. 53. 

Zachód stOlica. Dnia 1 .g. 3 111. 53; d, 6 g, 3 m. 59; d. 14 g. 4 m. 10; 
g. 4 m. 22; d. 27 g. 4 m. 33. 

Odmiany księżyca. ('4) Pdnia d. () O g. 3 m. 48 W.; fe ost. kw. d. 14 
7 m. 50 W. ; (~ I](J\\I d. 22 o g. 1 01.13 r.; ::D pierw. kw. d. 28 

4 m. 40 w. 
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Terminy wnoszenia podatków skarbowych i różnych opłat. Główny podatek dworsk i gruntowy 1 termin II' styczniu , Z-gi 

II' lipcu. Podaiek podymny z właścicieli dworskich z domów mieszkalnych fabrycznych i handlowych zakładów I termin od '/ " siycz

nia do 31 nwrca (14 kwietnia), 2 termin od '/11 lipc~ do ;)() wri'.eSnia (1,1 października). Dodatkowy podalek podymny podług szacun

ku asekuracyjnego I termin od '/ .. stycznia do;)l marca (14 kwietnia), Z termin od '/ ,., lipca do 30 wrzeSnia (14 października). Poda

tek transportowy II' styczniu . Opłata za prawo trzymania broni od 31 grudnia (1 3 stycznia) na rok następny. 



Luty ma dni 28. 
-~~-I-- Świ~t:;-;w ściołn I 1(-;;J~~d~l~ 101i .. Ś\\~ię-[-a kościoła o 

O i rl.)'l1lsko-ka10iickiego slowialbki ! O prawosławnego 

\\, 1 2ltOt Wlg.-.lgNri ;\~\egpo b. 1 ?~~foll'I -o=~" I~-90 0PI: p-:-JMalf<ariit~gl' 
" czyszczenie." . . I:YlIIOS aw ._ prp. ew Ima Wl~ . 

S I 3 Błażeja b. m. Scihora i21 ,prp. Maksima 
C 4 Ansgarego i A.ndrzcjaWitosbwa 22 ap. Timofieja 
p S t Agaly p. 111. IDobrochna 1 ' 23 i św. m. Klimenta 
S ó;Ooroty p. m. ,Bohdar:a ,?4irrpo: Ksi~,!~_ 

Ewangelja u św. ~\~teusza w r. 21 "Robotnicy w winnicy". 
N~~7 Rom ualda op~- 0 - ~ SUiiś"ta\\; - hf.~~2 Ssw. GrTgo-rj"a Bog'. 
p fi jana z Malty w.Gniewomir Q6 ~ prp . Ksicnofonla 
W 9 Apolonji p. m. Gorysfawa 127 1 św. joan11a Złat. 
S 10 Scholastyki p. Tamila bl. '28 prp. Jdrema 
C III Objawi~~ie NMP. Swiętochna 1'29rier.11l: św . (gn. 
P 12 t Eulal]1. ,Rad zyn 30 50b. 3 sw. WilS. W. 

~ 113 i Juljana_i~obrosł.a",,~lJor~I!. _ _ !31 :~~ K~rao iJo~~na 
Ewangelia u św. Łukasza IV r. S ,,0 siewcy ell'angelicznym". 

N :14 W;I(entego- kapJ ~=c-iNiem i r o . f17mcz ~ Trifona -~ 
p [' 15 Fat!styna i jowily.Szczęstaw II 21~rclcr~e (iospodnie 
W l () JulJanny r. 111., JulJana iY\dadu bl. , 3sw . .:lymeonu 
S ,17 Patrycjusza b. w. SlI'iętorad II 41 sidora 
C !18Sym'cona b. w. IWielosrawa ~ 5św. Fieodosja 
p ; 19 t Konrada w. Mansw. !Czci stawa :11 6św. Wukora 
S j20,Leona i Eucherjusza jLubomila 7 prp Parfenja ___ .o __ -=-:- __ .,. ___ .. __=_ _ _ _ .. . _ . _ _ :_ 

Ewangelja n ŚW . Łnkasza w r. 18 "Jezus przepowiada swą mękę". 

~ -I ~TX~~:J;;I~~v~~,:~~I~ksa ~I~~~:!t\~~- 0.

11
\1 g .~. :~~~~: I~f~1~;,~ 

W !23,Piotra Damiana b. d. k. !Przezdzisrawa 10 św. \Vmci' . Charl 
S 241ft Popielec, MaGieja '!3ogusz i II ŚW WilI. Wlasija 
C ,2SIt"i' Zy~fryda h. w. Stawobój 1112 św . ,'0.eletja 
p 126,H Aleksandra ,Miroslaw 13 prp. Ml1r1yniana 
~J27 1tt Leandra . ~ .. ~v~ ..~V~i:l!:()~0W~ __ . I ~~ , ~r~~ _Ki;-iHa "~ ~ 

Ewangelia II św . I~\atcuszaw r. 4 " Kuszenie Pana Jezusa na pnszczy'" 
N 128 t Romana=Op:=---=-'Tworzymir 0-- It T:Ssw~ nn1Sflila 

Wsch6d słońca . Dnia l g. 7 m. 46; d. 3 10(. 7 m. 43; d. 10 g. 7 m. 
30; d. 17 g. 7 m. 17; d. 24 g. 7 m. 2. 

Zachód słońca. Dnia l 10( . 4 m. 42; d. 3 g. 4 m. 46; d. 10 g. 4 m. 
59; d. 17 g. S m, 13; d. 24 g. 5 m. 26. 

Odmiany księ~yca . (~ Pełnia d. S u g. 9 m. 37 r.; (( osI. kw. d. 1.1 
o g. 4 m. SS w.; (§1) nów d. 20 o 10(. 1 J m . . 'i<) r.; J) pierw. kw. dn. 27 
o g. 3 m. S9 r. . 

Swięla wyznania Mojźeszowego. Dnia 6, 13, 20, 27 Sabaty; d. 20 21 
Rozchodesz, czyli I-szc dni micsi'lcu Ador. 
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Terminy wnoszenia podatków skarbowych i różnyc h opłat, KOllt ) ng ~ , IlwertJlIKOII \ Z miasl I [crlllill II' lutym. 2 II' listo. 
pauzie. Podatek drogOII) pobierany je~t jednocze ś nie z glóII nym podatKiem gruntQI\yI11, pouatl\icl11 pouymn)'111 i kon! yngcnsoll')'lll li
WCI unkol1 vIII I termin II' lut) m, 2 II listopadzie. Podatek od PSÓI\ II' lut:, 111. 



Marzec ma dni 31. 
'-~- I --i\:ięla KOŚ'Zi;;!a-[ Kalendarz 2 rzymsko-katolickiego :sło\v i a(lski 

PT 1:t - Alhina b, w. jRaaomir 
\V 2t Heleny cesarz j RadoSław 
S 31-rt Suchy dzieli Kuncg ' I Sławomiła 

'II-'~ 1-Świ<:ta KO~CiO=:;-----
,g I prawosławnego 

Ilfó 'Ole·Z. pamfi.la-'-
171 św, wrn, Feodora 

i 18 św. Lwa I 
!19

1
Iap. Archippa C ' 4 t Kazimierza kro w, :Pakosl'aw 

p 5·n Suc/zy dzieńAdrjana ' Kazimierz 
S 6tt Suchy dzień Wiktora'Wojsiaw 

.20 św. Lwa lep Kat. 
_ ~ l i pr~,-Tin~ofieja 

Ewangelja \I św. Mateusza w r. 17 "Przemienienie Pana Jezusa", 
N- I 7: ; Tomasza z Akw'inu lBogowit ,- - li22:p;-p =A fanasja--
p Bit Jana Bożego w, Mirogost 11'2,3 : ~W, wrn, Polil\llr. 
W I 9't Franciszki rzym. , Mkisław bL 24:1 i 20br. gt Joan, 
S 11O,tt 40 m(!czenników j BOŻeSław 125św, Tarasja 
C 11, 't Konstante~o w. Ludosława !,2Ó , ŚW' Porfirja, 
p ! 12f-rt Grzcgorza w. Swatosz /27 prp. ProkopJCl 
S t 3,H Krystyny p, m, Niecisław 28,'prp. Wasilja isp. 
~_. _ . - - :=..~- ..:::::.-----;-:;-:-- ....:.._~ ___ _ _ ~.~=--~_ ··0 ' . _ _ 

Ewangelja u św. Łukasza w r, II "Wyrzucanie czartów". 
N -- , ~ : f' N"itylcfy kro ~'d, I BoTen ria~ '='- 1 t:~cz.-]ewJO\ii _.-
p b ,t Klemensa HOlbancrajDlugomlr I 2jsw,wm. Flcodota 
W 161t Abrachama pust Ojcoslaw 3lmcz, Jewtropija 
S 117tt Józefa z Arymatei iZbigniew 14[Pr. Gierasima 
C 118' I Oabryela arch. IBoguchwar S mcz, Konona 
p 119[tt józejaObl, N.M. P.Bohdan I 6 lmcz, Konstantina 
S 120,tt WolIrama b. Polemir II 7 ,św m. Wasilja -' _ .. ----:-=-~~--=--=--=. ~ - - ...; =;::- __ -_ o ~_:-___ ~--=--== 

Ewangelia u ŚW, Jana w r. 6 "Nakarmienie 5000 ludzi", 
N ,21 1t Benedykta op. - --- [Bogusław / 8 prp, Fieo liłakt,j 
p 22'"1" Katarzyny w . jGodyslaw 9 'śww, 40 mcz. 
W '23 lt Katarzyny królow, Zbisław 10mcz. Kodrata 
S .24 t'i"t Marka i TYlIlOleusza.Ludomiła /11 św Sofonja 
C 2S;t Zwiastowanie N, [,L P. !W ęcysl'a w ! 12 pr Feofana 
p 26;tt Ludgera b. w, I Swiętob6j 111 13 św. Nikifora 
S 27ltt Jana Damasz, IBohdan hr . J 4 św. Feo~~osta _ 

_ Ewangelia u św. Jana w r. 8 "Żydzi chcą ukamiellować Pana Jezusa". 
N i281t Jana Kapistr. w. I Krzesław --/"SI'IllCZ, Agapja 
p 129 t ElIslaze~o Op. Czcimisław ' 16 mcz. Sawina 
W '.30 kAnieli wd" I(wlrynalS7.ukoslaw '1'117;prp. Aleksja 
S 131 tt Balbiny p IDobrolllira 18,5w. I\lrlła 

Wschód słońca. Dnia 1 g 6 m. SI; d. J g. () m. 47; d, 10 g () 
m, 31; d. 17 g. 6 m. 15; d. 2~ g, S m. SH; d. 31 g. S 111. 41. 

Zachód słońca. Dnia I g. S m. 36; d, 3 g . .'i m, 3<); d. 10 g, S m. 52; 
d. 17 g. 6 m, 4; d, 24 g. 6 m. 16; d, 31 g. 6 m. 29_ 

Odmiany księżyca, (i) Pdnia d. 7 o g, 4 m. 22 r.; (( osI. kw. d. 15 
o g. S 111, 22 r.; ~ nów d, 21 o g. 9 m. SS w. Jl pierw, ki,.'. d. 28 
o g, <) m. 42 r, 
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Kwiecień ma dni 30. 
'5 Święta I(o~cioła I KalellClar~ - ;' .. ~: Świ~ta KOSciola 
Q rzymsko katolickie~o słolViaflski II C I prawosławIlego 

I II ' 

C -"f ff=Teodory m.-~~IZbigliic.w- -~~- ~-19 ; I-llCZ: Chrisanfa 
p I 2 -rt FraI.lCIszka a PauloSudOlllIr 11201pr . Joann.a 
s I 3H Ryszarda h_ w. , Mnożyslaw 121 prp_ Jak.9~a __ _ 
EwingelIii -u św.--Maieusza w- r.~2r ~:WJaZ;rPalia~- Jczusa dÓ--Jero·zolimY"· 
!-'( -(i- izydora b_ ~w. d. 1(~ i wraiyslaw~~---li22Is\v. Ili-:-Wasi ija 
p SH Wincentego Fer. llożywój i23 1Pr. mcz. NIkon; 
W 6 H Wilhelma Op. Swiętobór 124,Św. Artemona 
S 7:H Ep faniusza b. m. Prze~ław 125 jRtagOw. Pr. Bogorod. 
C 8:i't Wielki. Dyonizc~o I Rac\oslaw i26 Wielik. Gawrih 
~ 9H Wielki. Marji Kleof. ! f)obro:"rawa 12? II Wiellk. Ma~rony 
S 10.t·l· Wielka. EzechIela ;Gorysraw ,23,WIe Ii<. \łarl~na 

Ewangeija u śl\~Markaw--t lC;Zmarlwychwslanie ~jiana Jeii.sa"-. -

N l rr.zmarIIWchl,;Slanie Chr~~Piina ij; rojnrr~ - ~- - ~112(Xswiei Chris! Woskres: 
p :12iWie.lkanoc. Wiktora m. iLuhoslaw 30,Prp. Joai'llla 
~V 13, Wielkanoc HermelJ. iPrz?r.ny.slaw [31 :SW. Apol.łon,a 
S I~ WalefJ3nil I Jllstyna i.MYSlrnm Il t,prp. MarJl 
C IJ :AIHstazego m. ! Wacław I 2 ~rp. Tlta 
p 16it Marceljana iNosislaw. 3 s-pr. Nikity 
S 17iAniccla p. m. i RobertalKrasisław i: 4,prp . Josi!a 
Ewangelja II ŚW. Janaw" r:"' ZO -"PokazaRie-- się-ChrYsfuSa~PanauClrilóm" 
f\1--' 18i BogulTliła w. IGoścista-w ---T51mc z. FeoJill~-
p 19,Tymona m. Wladymir II 6 św. Mefodja 
\li 20:Sulpicjuszai Serwiljilna lCzeslaw m. 71ŚIV. Georgja 
S 21[Anzelma b. w. d k. Droj,!()lllit II 8lap- Irydjona 
C 122:Sotera i Kaja p. m.Strzeżymi, II 9,pr. Wadi ma 
p 23-r Wojciecha b. m ,Wojciech ŚW"ll lomcz. M~ksillla 
S 24 F,delIsa kapuc. m. Jerzy św. 111 imcz. Antipy 

Ewangelja u sw. Jana -w r. --10 ~n~ilolITym PaslerZii".~~~~-

N'2S0i:o'bu -Chl:yst.~arka.jilrosfaw- ~~ ~~12iśw. \Vasilja _. 
p 26 Klela i M:Hcellina ISpitill1ir l.3iśw. Arklllona 
W 27Teofila i Tertuljana JBogufał 14św. Martina 
S 28'Pdwla od Krzyza w. IZywislaw 15ap. Aristarcha 
C 29:Piolra m., Roberta Sogoslaw .16 mcz. Agapji 
p 30t Katarzyny Sellclisk. ;Chwalslawa ,17św. m. Symeona 

Wschód słońca. Dnia I g. 5 m. 39: d. 7 gSm. 25. d 14 g. 5 m. 9; 
d. 21 g. 4 m. 54; d. 28 g. 4 m. 39. 

Zachód slońca. Dnia l g. 6 !lI. 30; d. 7 g. 6 m. 41; d. 14 g. 6 m.53; 
d. 21 g. 7 m. J; d. 28 g. 7 m. 17. 

Odmiany księżyca. ('~~ Pelnia d. S o g 10 m. 8 w.; e( os!. kw. d. 13 
o g. 4 m. 2 W.; <ID nó\v d. 20 o g. 6 m. 20 L; :J) pierw. kw. d. 27 
o g. 9 m. 55 r. 
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Terminy wnoszenia podatków skarbowych i różnych opłat. Dodatkoll·)' podatek dll'orski gruntowy: 1 terlIlin w kwietniu , 
2 IV październiku. Główny po<.latek gruntowy II' osadacIl: I ll:rrnin od 3/16 kwietnia do 3.' 16 maja, 2 od 20 października (2 listopada) 
do I Y grudnia (I stycznia). Dodatkowy podatek gruntowy IV osadach: I terlllin od 3/ 16 kwietnia do .1'16 maja, 2 termin od 20-go pai
dziernika (2 listopada) do 19 grudnia (I stycznia). Podatek podymny II' osadach: 1 termin od 3/ 16 kwietnia do 3:'16 maja, Z-gi termin 

. od 20 października (2 listopada) do IY grudnia (I stycznia) . Główny podatek gruntowy z osad wło~ciańskich od 3/ 16 kwietnia do 3/1 6 
maja, 2 termin od 20 października (2 listopada) do 19 grudnia CI stycznia). Dodatkowy podatek gruntowy z osad włościańskich, jak 
wyżej daty. Podymny podatek z osad włoSciańskich : I termin od 316 kwietnia uo 3: 16 maja, 2 termin od 20 pażd7.i crnika (2 listopa
da) do 19 grudnia (I stycznia). Państwowy podatek od lIlieszkań 15!28 kwietnia. Podatek księgOSlISZOII·Y II kwie tniu . Sldudka ognio
wa norl11alna II' kwietniu. Sklauka ogniowa dodatkolra w kwietniu. 



Maj ma dni 31 
.~ Ś\vięla I(o śc i oła Kalendarz - l) .'~ l ~\Viętll I(o ~~~ioła- -

O i rzymsko-I,atolicki e~() słowiai'lski!: O i prawosławnego ?i *'~ 
S I Filip] i Jakólia ' ilp. :C1Ji)omrr=~~I ! T8rPrp-:--JOanna - -- ~ -l .-

--f..~;;ngelI~~Jana wr --1Ó ' "Odejście -ChrystusaPalladoOjca".- E ::fJ;G 
N : '2 ~of)jcitr!w. -jozeJa-~=:R01esła\va~~-TI9św'.=deo;·{ia -- 'O -ci 
P : .1 .Z/lalezielzie Krzjlża .~.WilYll1ir 20prp. Fieodura bh ~ g 
W ' 4 Florjana m. i iYkniki Sw(<;tostaw 2111. r"ieodora o 'JJ ;:: 

S 5 Piusa V p w. Wiellczystaw 122 'lp. KlimenIa N .L: JJ 
C 6 r;!t} jana apost. i ewa. Chocisra w 123 r:/c,' Ś. Georg ia P. -ci ~ 
P 7:-;- Domiccli i Euirozyny Gościwit hL !24 rncz. Smvwy _. :.: ~.~ 
S o Stanisława b. m. p k. p.,Luclomita św. :Z.13!J. i ew. Marka ~:- VJ 

Ewangelja-u=~~w . - Jana ';;--t 16 "Przy-cz'YllaodejśCialhruslusa Pana". ~ . ,. .~ 
2 E -ci -

]\J- -<;-:-\1 /vC'P: Łaskawej- StariTsłi\\~a Ś . ,26 św m. \Va~sllji= VJ • ,'C 

P ! I o I/ydora Or. ,fJożerad bl. 27 ap. i 111. Symeona o (Y) .;,.~ 
W II Mamerta h. w. Cierfimir 2R,mcz. Maksima (JJ-:;jj.CJ 'O 

S 12 PiJnkriJccgo m.Luuornt29 św. m. 9 Kiz, :~ o Jl ~ 
C 13 Serwacego b. w. 'Wszcmit 1,30 ~w. ap. Jakowa ;, r--- g;! 
p l.Jt Roniiacego 111. ,Cichoslaw 1 1 sw. Je rem]1 (Y) N 

S 15 Zofji \\'d. 111 .. Jana DobicsbJ\V ! 2;sw. Afa118sj 'ł E -a ~~, 
EWRngelii li św. Jana IV r'- 16 ;,Sktifkt prośby w=imię--'chrYstiisaPaila" . · - '" .r5 tj . -" 
N'~ T6~:r:, n~-;\Icp( mllć;I]{I-:SIrI~e~yshi\vl3=nicz TTin--()nera~- 'O/. • Ń 
p 17,H krzyż. d. PaschałisalWiellczysław 11 411110. Pela,gji .~.~ :.~ 
\1/ 18 H krzyż. d. Feliksa S~awolIlll I Slwmcz. Irvny Q. 

S 10)(/9 krzyż. d., ~hgjlja!'W'szcsla..v hl. , 6:<;19 prw, JOWJ -ci .~-B 
C 20 Wniebowstąpienie Pańskie I Krzclllyśl !' 71Wozniesienie Gospod. .~ A a ~ 
p 21 t ~~iktora m.Brollimir 8 l św. np. il\~.J?lhl ~ ,: o 
SZ2.JIII]1 p. m, Heleny p.,PI·z,slawa bl. 91Per moszcz.S. ~lIkoł Cl.::> ~N 

Ewangelia u ~w -:-';Jana-IV -r.-1si"-16- ~P;:zyjśCTćpOi:iecIiY~Diicha--ś\v: ';. ' @i?l ~ . r'-
~-o§ 

l'-f 1'23 Dezyacrego b. m~-- ~WisTa\\:a -6I - l iI0{w.~ap~S-:nl(~ia- . E :~,.-:..~. 
P '24JoHnny i AfryRudziwlJj II I'prp. iVlerodja ~N ~ ~.t; 
W 2S,lIrzEgorza VII b. :I. Turnira 1 12św. ]ep iranja :~ci .~ 2! "-' 
S 2óFilpa i Ncreusza w. 'Bolyslawa IlJi mcz. /\lcksJndra Zl o r;-g g 
C 27 '''-!9 Bedy w. d. k. JanaWięcylllil 111i'J:;ill1cz. Isidora ~o ~ '-a:; 
P i28-r Au!-!ustYl1tl b w. l~lJstawlS ! prp. Pachomja .§ - ~\:N 
S ;29:H Wigilja. Teodozji ,1arolllit ,l f6 .prp. FicodorH _ ~ -ci ~.~ '-' 
=~~Ewangclfa u -św. Jaua iv -r:= łT',jestanic-buchasiv:'~--= - ::: .~ L. ~ 

'o V':I CJ ::J 

N 30 Zesłanie Ijucll3=ś\v:~~~ :"[~o;rucll\~Jfa'~-- 1f!7Dieil św. lro;cy ::: ~ t 
P 31 Swiątecz. Aniel. p. SlIlilllir 111 Łl Oień św. Ducha ,~,g tij 

J\'I,lj 6. Imictl illY .l ej C..:,;a rskicj MoSci Najjaśniejszcj Pani ,llcksH lldry Teorlorownr. 
Maj 19. Roczn ica Urod zin Jego Cesarskiej iVlości NajjaśnicJ szcgo Pana ~likołaia II 

Aleksandrowicza. 
M aj 27. Rocznica ŚW, Koronacji Ich Cesal'skiej !v\ości \Jajjaślliej::;zcgo Pana .\Ii· 

kolaja II .\Ieksandrowicl"' i Najjaślli~! szej Pilili Aleks~ndl'y Teodorówny. 

Wschód słońca. Dllia 1 g. 4 111. :n; <.I. 5 g. 4 111. 25; d. 12 g. 4 m. 13: d. 19 
g. 4 m. 12; (I. 26 g. 3 111. 5.1. 

Zachód słońca. Dllia 1 g. 7 nI. 22; d. 5 g. 7 111. 29; II. 12 g. 7 m. 41; d. 1<) 
g. 7 111. 51; d. 26 g. I> 111. 02. 
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Ozerwiec ma dni 30. 
.. ~ Święta Kosciola . i l(alcJldarz 
O : rzvmsko,ł,atołickicgo sło\\'iJ[i s ki 

I ' 

WI 1Sa;fqtiL,z . .!al<óba b. 1V.\VYs;,oTnir 
S 2 tt Suchy d. ivlal'celinaSwi<;topctk 
C :~ Ernma h. m. RatY51·aw bl. 
p 4 tt SI/chy d. franciszkal3ratLJmiła 
S S'·ri·Suchyd. Walerji ITI Litolllil· 

. .. Ewan~elia Li ŚW. ~\ateusza w"r. 28 

i .~ I· ś\~ięt~ 'Kościoła- l 
I O I PI~~:~osł'aw"ego _ 

', ( 9' św. nl~Patrikia 

1

!20obr. m. Aleksia 
!2lśw Konstantin'a 
22 ilTIcz Wasiliska 

1 1 23 1św Michaita 

"Trójca ŚW." . 

N 6 Trojey św. Norbei:ta~ -~~ DoY;ro;llif- ' =[24 pr Symeońa ' 
p 7?? Roherta Op. Cichomir /·2S .'':4) św. Joanna 
W ,,:\ I\IlaksYlll<l b. IV. Wistaw br. 2ó'ap Karpa 
S 0 Pry l11il i FclicjCina Wyszasta w '127 smcz Fieraponta 
C 10 Boże Ciało, tv\a t/,:orza t y Stawój ;28 św Nildty 
P II '1' Barnaby ap.. :Bogu. m!' św . 1129mcz Fieo~osja 
S 12Jdna w. OIlUltC/,:O IRau()ITIlt 130!prp IsaakJa 

Ew'angclja-~urlv Łllkasżaw--~14" -,)/ezwallle= na- wlelk-ą -wieczerz"?' : ~ 

N '-(3'Al1tol1i-ego Piidcw. Wyszć)nli'r-131 iśw-ap Jcrl1la ' 
p II Bazylego wi cll\. Chotymir II I ŚW Waleriana 
W . IS\Vita i ' Ivlodestu 111. Przedzim IJt I' 2 św Nikifora 
S 16 Bennona b. w. Wit św. . 3[rncz Kławdji 
C 17,Jolenty i I nIlocentego Bodzimir ' 1 4ŚW Mitrofana 
p I S -r Serca jezusowe/lo Drogomyśl S mcz Dorofieja 
S ,10[Crerwazego, Protazego Dtllgosław 'I 6,prp I łariona 

- -" Ewangelia Ij"'S~·. Łukasza Iv-T 16 "ZgubiOna "owca' ,-.-~~~~' 

N "20 N--:M.' -P·. - 7. i"elis lającejp . i fJożysta ·\~· --- -- " li7-:-ńicz Feodała----
p ;21 Alojzq~o Gonzagi w. il30gna św II 8

1
wrncz Feodora 

W .22P'JUlina b. w. IDornystat, 9 l św. Kirilta 
S :23:;\grypiIlY p. IIl.Uroniwój I lo ', śrnc Tirnofieja 
C 124 Narodz . . <IV . Jana CIz. Wanua 11 , św Warlotornieja 
p '2S,'l- Pros pcra b. w. ,Janisraw 112prp OnLJfria 
S 26 Jana i Pawta 111 .111. 'Wlastyn~i' 13:prp Anny 
, - _. Ewangelia u św . Łukasza II r. R "Obfity połów ryb". . 

~ 'r~ ~V~~l~~~~fc~'la~\'C'" :~~:~~s~~~~~ -IIT~I~fJ~ll;~ise~a 
W '2() Piotra i Pawia aposL 'Zhroi staw h ó lśw. Tichona 
S :30 Wsp. św. Pawła <lp. Wys7.0rnir i; 17 1mcz MaJlUita 

Czerwiec 7. Urodziny .lej Cesarskiej· Mości Najjaśniejszej Pani 
Aleksandry Teodorówny. 

Wschód słońca. Dnia l g. 3 111. 46; d. 4 g. 3 m. 44; d. 9 g. 3 lll. 4 J; 
d. 16 g. 3 111 . 30; U. 23 g. 3 m. 36. 

Zachód słorlca. Dnia l g. 7 m. 22; d. 4 ~. 7 m. 40; d. 9 g. S 
m. 17; d. 1Ó g. 8 m. 22; d. 30 g. 8 m. 2/1. 

Odmiany księżyca. I~?(') Pełnia d. ·1 o g. 2 lll. 58 r.; CC ostu!. kw. 
d. J log. 4 111. 18 W.; ~!V IlclW d. 11' o g. 4 m. 20 r.; J) pierw. kw. d. 25 
o g. 8 m. 17 w. 
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Terminy wnoszenia podatkó .... skarbowych i różnych opła!. Spłata długu majątków poduchownych 1 termin w czerwcu. 
Dzierża\\"J wieczysta wiejska 1 termin od 1/14 do 12.'26 czerwca, 2 temlill oLi 1114 do 12/25 listopada. Dzierżawy wieczyste i illIle IV 
miastach l termin IV czerwcu, 2 termin w grudniu. Od sprzedaży poduchownych majątków w gubernjach Królestwa Polskiego I-szy 
termin w czerwcu, 2 termin w grudniu. 



Lipiec ma dni 31. 
·s S\\'i~la Kościoła I<alendarz I I .~ I S\\'ięla Kościoła 
O : rZYlllsko · katolickiei.;o, słowialhki 110: prawosławnego 

C l IfTeoctorykćl ka'rf-"-c-ICfcjlo~śta\v "=-II C~rmcz Leontia 
p I 2·~Nawil'dzeJlicN.M.P,!(alina , 19św ap judy 
S : 3 Anatolitl ~za [Ojcomił 20!mcz Afr.nasja 
Ew. U iw~Mat. W r. 5 "·"Spraw"iedllWó~ti pojed-rlalliesięZbratem",~ 

N ' 4 N(lj~'lV. krwi/->.). C/ir./Viilostu\\: .~ [.21 ś\l'rr;--'/'cl"entja" 
p : S Antoniep:o Zakkarja 'Wielistaw 1'22 św jewsiewja 
W : (J Izajasza pr., Dominiki Prokop '23 mcz Agnppmy 
S : 7 Cyrylla i /vletodego Izastaw 24 1 rożd G. joanna 
C I S tlźbicty kro wd. il(rćlsnoroda 25 pr Fewrenjl 
p 9 .;. Weroniki p.Chwalimir 126 1[lr Dawida 
S ] O 7ill hraci .męcz. ;~tL(j(:hCJta." 1'27 pl pSalmona 

Ew. II św. Mat. w r. 5 "Nakarmiellie4000 ludzi na puszczy". ' 

N - J l Ht.- j alla z~Dllk7i.--Radziwój . 1128 pr ~il" św""Rira 
p 12 jana Gwalber!a Op. ,Olcha św. 11 29 : ŚW. Pietra i Pawła 
W 13 Malgcmaty p. m. Tolimir hl 130'Sobor 12 i1posl. 
S 14l3onawenttlry b. W. iRi:ldomila ' lll(osmy. Damjana 
C IS Rozesłanie apostołów: DoblOgost ,2'położ Rizy pl' Bog 
P J6 t N M. P. Szkaplerz. IRados~aw .1 .1 mcz rilippa 
S .17 Aleksego W. I Dzierżysrawa L4 , ~v. Anclreja 

~"~~ E:-w~u' św~ Mat. vi' r.- 1~:Fałszywi pnlrocy·;,.= -
N )0 Szym(jna Z'~Lipni:y . r[)zicr7ył(ra}~ II"S"'pr"Afa;'las'a ~-
p ']9 Willcentego a Paulo :unlsrL.'~W II 6prp ,Sisoja 
W '20 Czesława w. Wodzisław I 7pr rom)' 
S 121 Praksedy p. m, !Czesli:llV. I oJaw j(az I k B M 
C :22.Marji Magdaleny ,Stosfaw !i 9'pmcz Pilnkratia 
p 2.1 T Apolindl'ego Bolesława ': lO,Pot Rizy Christ 
S 24 KI ystyny p. m. .:zelisfa":'.... !u Iwmcz j cwfimji 
~Ew~~u-św. Łllk.~w r~ tl;-.. ~NiesprawiedTiwość-~szafarza". 
N .. ;2S~Hi.=KlI~Ie:;;IIJldy kr.p. Lubomira il J2Tmó" Pról{fa~" ~ 
P :26 Anny Matki N. M. P. Stawo:-;z ~ 13'sobArcll Gawriła 
\\127 Natalji m. Pantaleona.l'Airoslawa 1I 14ŚW Akiły 
S '2H Innocentego i WiktoraWszcbór 1115 ŚW W.ł'adimira 
C 2lJ Nlany p. Olawa kr. Swiętomir 1161llCZ Afinogja 
p 30t jułitty i Dona!ylli : Cicrpisłćlwa 17\\iel m Mariny 
S '.11 Ignacego l.ovnll W. :Llldomir ,'18 'mc7. Emiljana 

Ew tl św. luk. w~ r. ·19 --:Zburzenie' JerozolimY". -

m. S'I; 

m. I(J; 

d. 10 
d. 2:') 

Wschód sło/lca. Dn i:l 1 1-( . .3 111. 43; d. 7 g . .3 111. '17; d. H g . .1 
d. 2 1 g.l m . .3; d. 21) iJ,,1 m. 13. 
Zachód slołlca. Dnia] g. 8 m. 24; d. 7 g. i) m. 21; d. 11 Q. S 

d. 21 g. S m. 8; d. 28 g. 7 111. Si). 
Odm'any ksieżyca. GIl Pelnia d . . l o .l(. I 111. 47 \1'.; re O~!at. kw. 

o g S nl. I7 r; t1tl nów d. 17 o g. 12 111. 13 r.; ~')- piCUJ. kw. 
o g. l 111. HIV. 
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Sierpień ma dni 31. 
.. ~ j ---Ś\\:iętil -Kościoła I Kalendarz . , :~ , ŚWię-tal(ościol:J 
O _ rzymsko-katolicki ego .1 _ . . sł()wi ;łliski 1.0 praw() sławnego 

NTI-'-Piotra ap. wokowach-'Zdcibysfaw ;: 19iprp Mal<riny 
p i 2 N. M. P. Anielskiej 'Rolisław 20lśw prr Ilji 
\V : 3 Zn. reI. św. SLczcpana 'Swiętostawa 2lprp Symcona 
S 4 W Dominika w. 'Letostawa p :'Ó' św Marji Mag 
C 5 N. M. P. Snieżnej iostromir 23mez Trofima 
p 6 t Przemienienie Pań. 'Stanistaw św. 1124 1 mez Christiny 
S , 7 Kajetana w. Chlebosław ,12SUspen św Anny 

Ew. u św. Łukasza w r. 18 "Faryzeusz i celnik". 
~N=I =S=C=yr-jakil, Larga :"Oleg św~--- - -12óśw ·J=e=rm=o"""IFa7fa=--=--
p 9 Romana m. I Niezamyśl 127m Pantalejmona 
W 110 Wawrzylica 1/1. ,Borys i Chleb 128 św Prohora 
S 111 Zuzanny i Dygny p. !Wawrzyniee :29 mcz Fieodntji 
C I J 2 <:!9 Klary p. Hilarji IWłodzimierz '1'30 <8> św ap Siły 
p 113 t Hippolita m. :Sława hl. 31 św jewdokima 
S i 141H Wigilja, Anastazii i Rosław l l proi~ drKrcsta G 
=rw:=u'~w.=rurc:- w ·r. lO--:Wnieiiowzięcie N. Marji Panny". 

N C lSWnrebowz. N.M: P. : Do-bro-\\lQr =~~c;~2per ·Ste·fai'la-= 
p i16'Rocha wyz. Jadaw ŚW. 3pr lsaakja 
W ·1' 17 ~iro~a, Pawła ID~)l11or~d j 4:św 7 otl:w~cfesie 
S 18,hrmlna b. w. .V1lrol~ sw_ ! 51111 jewslgnla 
C 19.Marjana i Rufina w. Bronlshlw , 61Preob Gosp~dnie 
p 120:'r Bernarda op. , Bolcsław ' 7·prm DomctJa 
S 12lJoanny Frem. wd . , Sobiesław II aśw Emiljana 
=Ew-:--u -św. ftliZ-W r. 10 "Litościwy · samaryłanTń" . ~ 
rr22 } acka wyz. iKazimira 9 ·śW"Matf]a 
p 23Filipa i Bellicjusza II~adomił lOmcz Ławrent;a 
W 24 : l3artłomieja ap. Cicl10mir 11 :prp Feodora 
S 2S!Ludwika kro węg. Cieszymir I2lmez Fot ja 
C '2ó ' lreneusza iNamyslaw 113!prp Maksima 
p 27 t Przcnies. reI. I<azim ;Włastymir j'114iPrp Ficodosja 
S 120 Augustyna b. w d. k. I Przedzisław Ils,Usp PI' Bogorod . 
. - --Ew- · u·Św. Łuk. w r. 13 ::Uzdrowienie trędowatyc~. ~ 

N 29 ~ POCleS2 . N iVt--:-P. ,Wyszomir -- -- 116,pr ob -9 I1sChr-
p 30 , R6ży Lim. p. Racibor bl. ,17 mez M .rona 
\V 3J r~ ajrnunda [1. Szczęsny ' IB mcz flora 

Sierpieti 4. Imicniny jej Cesarskiej jV\ości Cesarzowcj wdowy 
Marji Teodorówny. 

Sierpiel] 12. RoczneJ urodzili jego Ce.:arskiej Wysokości Cesar;:c
wicza Nastęrcy TrollU i Wielkiego Księcia Aleksego Mikołajewiczil 

Wschód dońca . [)nia l ,I 4 m. )9; d. 4 g 4 m. 24; d. 11 g. 4 b 

m. 35. d. 18 g. -1 m. 47; d. 2:1 g. 4 111. 57. 
Zachód słońca. Dnia l g. 7 m. S?' d. 4 g. 7 m. 47; d. l I g. 7 -, 

m. 34; d. J8 g. 7 m. 20; d. 25 g. 7 111. 05. 
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Wrzesień ma dni 30. 
-'i'i SWiGla Kościołu 1 J<alcl1llark I" "~ Świ~la I(~;;~~ł il 
;:§ i_ rzyrnsko-kalOlickiego __ . , __ Słowi,~-~~,-- 10 1 plulVo,;l i1wllego __ 

S-I-l -ldZiegO O--p.-- --- · ·· iSWit;tosław 11 9mcz Anc!rejci-s-ir 
C . 2 Sterana kl'. Wt;g. 'Dzierżysław 20pr Sallllliła 
p ! 3 t Bronis ł awy p. ;Czcih(jg ',21'św ap FaddieJa 
S i 4 I~ozalji p. Jrzc:,;lawa __ _ I, 22IllC~ Ag~l~<,lI.li~~~ . . 
=~EW:Uśw. Łuk. w r. 16 "Służ\)alfogu i mamollie" -

N SToac!llma-q7cal\rNCP. : Rr;,ci sfil\~-a - 1 12;fprp-Jewficilj'a~ 
p 6 Zacharjus~a pr. IWodzisl~w 1124 lT1 ŚW Pielra .. 
W I 7 -1'1' Wlgl/ja. Janu .Drogowlt 1'25 aJ) Warfoło!lllcj(j 
S B Narodzenie N. M. P. Domosluwa 11 261110: Adrjana 
C i <) Sergjusza p. w. Radoslawa 27 prp Pimclla 
p iW Mikołaja z Talent. w. ~Sobicbór 1'[28 pr Moysieja 
S jlJProta i Jacka 111. iWlodybój .2<) ~Us Gławy)oann~ 
~-~Ew. -uś~w~-iUk~ w -r :-T "Wskrz eszeniesyna ~wdowY"-· -

~-~S'~~~:~~ ~:. M.P.- I ~~~~;r~==-I II~~ ' ~~; ~~~~~vA~e;g:r 
W H,Podwyż. Krzyża śW.ChronisJawa /1 pr Symeona 
S l STt Suc!ty d. Nikodema Ziel1l?mysl , 2 Illcz.Mamonta 
C 16Eufcl1l)1 p. m. BudzIInd 3 pr heokllsta 
p i17 ·j·t Suclzy d. Franciszka Sędzislaw I 4mcz Wawila 
" ilB:H Suchy d. Józefa I Drogosław . 5pr Zacharii 
=~. t-W:- u św. Łilk~w~~r.~ 14 "Uzdrowienie opuchłegG":='="-'= 

N -! f9J\i.~'v1. p~ JJolesnej ~ D·Obrowit='-·TI6:.CZlJdO <lrMichaila 
r 20 Eustachjusza m. Krzcpimir 7,rncz Sozonta 
W 21/1;(a!eusza ap. Myślisław I B Rożd Bogorodicy 
S 122 Tomasza h. w. · [3ożydar I 9św Joakima 
C i23[Tckll p. 111. IZelimir IIO ' IllCZ Millodory 
p 24 ii- N M. P. od wyk. /licw.:Boguslawa I] I 'pr Ficodory . 
S25 Fil'lllilla h. \1' . IHomir !:I2 ' św AlI'tOnoma 

Ew. u Św. M~t. wr~~20 "Miłość Boga i llliżnie~uo-~-~" 
f-r-26-:tadysława z ulein. SWi(:t t;pefk=]13~Oh rl -- tll-r-:\vosi(-r 
p 27 Kozmy i D<Jmjana .Ładys~aw bt. 114 Wozd Czest Kr 
W :21:> Wacława kr. m. jDanii3n 15 wmcz Nikity 
S ,29 Micha-la Archanioła Wacław św. 16 wmcz Jdimji 
C 30 Herollima kapl. [Dadzibóg 117m Sofji, Wiery 

Wrzesień 12. Uroczystość św. Aleksandra Newskiego. 

Wschód słońca. Dnia 1 g. 5 m. 10; d. 8 g. 5 m. 22; ci. lS ~. 5 
m. 34; d. 22 g. S m. 45; d. 29 g. 5 m. 57. 

Zachód słollca . Dnia l g. 6 m. 49; d. 8 g. 6 m. 33; d. J5 g. ó 
m. 16; d. 22 g. 6 m. 00; g. 29 g. 5 m. 43; 

Odmiany księżyca. ec Oslat. kw. d. 6 o g. <) m. 53 w.; ~, nów 
d. 14 o g. 4 m. 37 w.; :j pierw. kw. d. 22 o g. 7 J11 29 W.; (i) petnia 
d. 29 o r:. 2 m . .33 w. 
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Październik ma dni 31. 
.~ I Święt~ J(osci~'ia ,l Kalcndarz II'~ I'Ś\~iGta Kości~I; ' .... 
;5 rzymsko-katolickiego słowia()ski O . prawosławnggo -co 00 00 ..: 

p /llRemigfusza b. w. I' I mista'w 8 !św jewmeiija -O '01 ol~ 
~ , . 2 l Ani~łów Stróżów Znatyslaw 9!ITICZ Trofima ~ o o E 

Ew. u św. Mat. w r. 9 "Uzdrowienie pllralityka". ...: :!; ~ :: 
NT31IV.' M. P. Różańcowej-Stanim ir ~-120 'w ITI J ewstafja 6 -O -ci ci, 
P 4,Franciszka ~erafic. iSiemian 1 21 · Św. Kodrata 
W SPlacyda m. I Bratysław 22,l11cl'. Foki (~~ ;; o 
S 61Brunona w. Zaslaw 23'zacz Kr Ojoanna . 'g..:;: ~ 
C 7iMarka p. w . Bronisław 124lmcz Fieldy 
p 8 t Pelagji, Birgitty Wd . jlRosława .>2S!pr Siergja 
S 9Dyonizego Wojsława 1126 ,św. aL Joanna 

Ew. u św. Mat. w r. 22 ' ~:Weiwanje' na gody weselnf\". 
N 10 Iłincentego KadłubkaTJolllogost '27mcz ' kalnst~ata . 
p 11 Placydy i Zenajdy IIDobromita 128 prp Helritona 
W 12!Maksymiljana Tomil i29.prp Kirjaka 
S 131Eawarda kro W. j Grzmisł'aw [30św Grigorja 
C 14 Kaliksta p. m. iZiemislaw l Pok Preśw Bogor 
p ,1S;-:- Jadwigi wd. .Dzierżymir I 2,mucz Kiprjana 
S ,16,Martyni.ana i Długosław~ .. 3,mez Djonisa 

Ew. u Św. Jana w r. 4 "Chory 'syn królewski". 
N 117/Wi ktOra m. -~=I Radzistaw - ----4m ez Jer-ofieJa= 
p 118 @ .Łukasza ewang. Zytyslawa .ci I;i!) śW Pietra 
W ,19Piotra z Alkantary Bralumil 61śW <Jp Fumy 
S :20 1 lreny, Marty i Sallli Ziemowit 7lmc? Siergia 
C i21 iUrszuli p. m. Budzislawa R,pr. Pelagii 
p 22 t Korduli p. m. IOaromita I Q 'św <Jp Jakowa 
S 23 iSeweryna i r~omalla lPrzebystawa IIOimcz Jewłampja 
~Ew.~MatWc·r~8~DłuinikfzłOŚliwY·sług~'-" . 
r\I124I]ana Kantego .. W'iastymir -'>~lriTi~w.Filippi 
P2S,Kryspil1a m. Sicmisław '12 1św Kosmy 
W 126 Ewarysta p. m. Samomyst 131me? I(arpa 
S 127iSabiny p. m. Lutosław 14'Illlez Nazarja 
C :2S'Szymona, Tadeusza Witomił 15 pr jewfimja 
p 29 't Narcyza b. W. Włabybóg 1ó1mcz .r.ongina 
s30ltt@ lłigiLja Germana l Dalemił 171<ó> pr. Osji 

Ew. u św. Mateusza w-·r. 24 ::Moneta clynSzowa~= 
N Jl!Symfron'iusza m. Przemyslawa 1118:św ap tlj ki~ ~ 

Pa żdZlerlllk 18. Imlc/lIlly Jego Cl:sarsklel Wysoko~cl Cesarzewicza Następcy l rOllu 
i Wil:lkiego Księcia Aleksego Mikolajewicza. 

Październik 30. Pamiątka cudowllej!o ocalenia od nics 7.częSliwcgo wypadku Jego 
Cesarskiej MoSci Najja~niejszego Pana Aleksandra III i Jego 1':ajdostojlliejszej Rodziny. 

Wschód słońca. Dl1ia l g. ó m. Ol; d. ó g. ó m. 09. d. 13 g. 6 
m. 22; d. 20 g. 6 m. 34; d. 27 g. 6~m. 47. 

Zachód słońca. Dnia l g. S :m. 38; d. 6 g. S m.:27; d. ]3 g. S 
m. II); ci. 2'l f'. 4 n'. SS; d . 27 g,. 'I m. 40. 
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Listopad ma dni 30. 
:i\'.iC';j I(osc iola 

rZYI1I ,; ko,!; atol ie kic~o 

I Wszyslkich- świętych 
2 Dzie'l l.ad/ls"IIJ! 
3 .. ~ . Ilubcrlil b. iv. 
4 Karola Horomiusza 
5'r .LachClrj!!sza 
ó Leonarda w. 

1\,:lelldi"l 1'1. I '~ S\·,'iL':il I<{)Śc:i()~d I 
't::: . 

~;l()\\' !i!rl !) ki 101 pl"'\\\·OS!;:1\\'11L'.~O 

Cioclzil1lir-"'j(j pl"!" .l()ił~1 
Wwci ;Ia,-, "201110 ArtelII ja 
WytYlllir 121:.:9 [11"[1llar(lla 
Chwalislav.' n !{azan II< 8 Materii 
IvbciI\(jj :2J,\p Jak'\ \\'a I 
:Slawolllil ~, 24;lncz Aleiv 

Ew, u św, Mateusza Vi r . 9 "Wskrzeszenie corki księl:ia", 
N7 OpicH';'-{ lvI. p. \\'SZ ~lV lild ;' } ,'i mu Milt'kia'itit 
p o (Jotfrvda , Maura Zvtomir ' Hl ŚW Dillliil'ja 
\V 9 Teod()ra i O:-csta S;;dziwój 27 IllU :\eslora 
S lO 1\l1drzeja z ,\wc:linu ;13()I.(\)dur .~ 2S IYICZ Tc:t'clltja 
C 11 :viarcina h. w. ,Ludomir '1 20 prtll AtWstilSji 
p 12,V\arcinCl p. nl. tSpitrlsl,ll1' .lO św Zi11 ()\:'ii 
S 13 1J~'uaka IV. Nowosl:IW ',ll sw Stach]a 

Ew. u św. Mateusza ~ r. 13 "Ziar;l~ [jorczYczne". 
N 1,1 Stanisława !(osrki ,Wszci'ad 1 ~ \V I<OSill\' 
r lS;l.copolda IV. 'W()dzilltir 2nlcz AkillUitla 
\V L() hlnlllnda b. \\'.rrzei1\'~la\V 3 m C!. ;\klOp~irn<i 
S 17 (j;zei-!orl.a cudotw. I~Jclolilir ,f pl' .Ioamlik;;l 
C V-: ()chlla p. Slatli~Ii.1\V św . S t11 Galakliolla 
p 19 'i' Ul.hicty kl'. IHI. Zilislal\' () ptp II,mla 
S .. 20lccliks,1 Walczilhl.i1 w. [)rogotllir~-'. .. 7 tl1<:1. .IcrOtJa 

Ew. u św. Marka w r.;5 "Zhurzenie Jer'ozolimy i kOI1. świata". 

1\ 2 1 ()/iaroll'([llie N. A'l. P. S(:c!;:i l11i r I' K ,oh .\'Ii(haiia 
f) 22 Cecylii p. 111. SLm I'i l,) mG Ollisiiora 
W . 2 .~ KIcmensa p. m . W:;l.cmita II O ŚII' Olimpa 
S ·2.:j Jana od Krzyża ,\'li lYI\'()j :1] WtTJeZ .\tlitly 
C 251Cllarzyny p. 111, [)ubr"slaw I I " Ś\I' Joanna Illit 
r H) 'r Piolra p. m. Cllwalimira I'tl św joatltla ZI;lt 
S 27 r~, Wirgiljllsza h. \\'. Lecl]()~hl\V ].:j ,' ,' <IV Filippa 

Ew. LI ŚW, Łukasza w r. 21 .. Znaki na nielJie i ziemi". 
N 2,') :Vla II S\\Tta b, 111. Tomir J.'i IllCZ UwiCi _o' 

p 29 Satllrnina m. (JościslalV J () 'ap i Cli' ,'vlaUieji1 
W 30AI1drzeja a/Jost. [)rzclllyslaw lin św Cirigc\l .ia 

....... \.8 
T-' I::f. 
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Dnia 3. Rocl.llica wst:!Jlienia tli! trOtl Jego Cesarskiej Mości J'\i1j
jaśnicj9cgo Palla Mikołaja II Aleksandrowicza. 

Dnia 27. Rocznica urodl.il1 .lej Ccsarskil:j /vio,;ci Cesarzowej wdowy 

Marji Teodorówny. 
Wschód słońca. DrliC! l g. 6 m .. 'i(); d. 4 ~. 7 111. 00; d. JO g. 7 

m. 13; d. 17 g 7 m. 26; ci. 21 g. 7 m. 31'. 
Zachód słońca Dnia l g .. ~ 111. 31; d. ,I ~ . -I rn , 2() ; d. 10 g . . , 

lll. H; d. 171.(, -t 111. O-I; d. 2.:j g. 3 111. S.::;. 
Swięta wyznania MojżesZOWil!}O, 1)!li;1 (), 13, 20, 27 S:!I);Jly: d. 13, 

1-1 I~O Zlh()dc:,z, CI.yli l-sZI : clili mies iąca I<islc\\'. 
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Notatnik na listopad. 



Grudzień ma dni 31. 
.~ !' Świ~t;1 Kościoła Kalelldarz I I,'~ : Świętn Kościoła 
g . rZYJl1sko-lGitolickiego słowiai'lski II O i prawosbwllcgo 

~--I~~~:r~~~~~~u~~'~~\v'~-=1~~~~~:-:'- -II':~ : ;~~~z?~~j~na-
p I 3 tt Franciszka Ksaw. i Szulisław [i.20.rrp Origorja 
S : {Bilrbary p. m. I Wiślirnir 12l Ww wo chr. P. B. 
c --Ew.-u ~~w~Ma( :wr.~11 --~:Poselstwo -i;l",ldo~ChrysTusa-" = 

j\J' -5 Sabby Op. -- ILub=onlITa=-122~ap-FIlimona-'= 
p ó,tt iVlikoraja b. w. iSpitoslawa !23ŚW Amfiłocl1ja 
W 7 tt W(t.;i/ja Ambrożego Jarognicw 24imcz Jekateriny 
S 8.t Niepok. pocz. N. M. P. , Ludomyśl 12.5 ·mcz Klimenia 
C 9Walerji p. m.Boguwola 2ó'prp Alipja 
p 10tt N. M. P. Loretoli.\Vyszosława 27wm Jakowa 
S ll'Damazego p. w. iRadzislawa 112S lprm Stefana 

Ew. u śvi - Jana w r. 1 "Poselstwo żydów do Jana" . 

N i12il\Ieksandra m. "IWOjmir ' 1129:mcz P""'a=ra=m= o=na= 1 
p .t3 !.Łucji p. m. Otylli p. Wolidar li30:św Andreja 
W :14iDyoskora m. iW1adysIawa lprr Nauma 
S ~ 15IttSuchyd. WalerjanaSlawihor !. 2:prr AwwakuJlla 
C ló·Euzebiusza b. m. Wolimir Jśw Sofonji 
p J7 ltt Suchy d. Łazarza ZdzisłJwa l' 4 wm Warwary 
S 118tt Suchy d. Gracj;lna ;ZyrClslaw ,i .'i lprp Sawwy 
-- " ~ . Ew:uśw:=Ł"Uk-:- oN ,':=3 "Jan opowiada o-chrzCie-;';~'=-'-

~~iIg:t:BI~JY~~l~~~ ~l . l~~~i~~i~w I ~~~v 'MI~~'~}~S~j~U-d . 
w :21 Tomasza apost. Bogullliła ' K;ap Sosfiena 
S '22!tt Herona m. Tamislaw I 0,zacz św Anny 
C 23!Wiktorji p. Dogol11ir ) O'mcz Miny 
p 24 itt t.Yigilja. Irminy p. Sla\vomira !IJ I lpr [)anilła 
S 2SNarodzenie Chr. Pana Oodystawa !,12'św SpiriJon<ł 

Ew. uśw.r;'-atwr~23 '-:-;Poselstwopro'rokOw i kam len. tychże"~ 

~ ,,' ., ~~ 5~~~P:;~sJ. ~~~~~g~ ; ~~Z~\~~:wa~~-IT~;~'~~ '~~~~Iralja 
\V 28 Młodziallków m.m. IRadomyśl ISlmcz Jełcwfcrja 
S 29 Tomasza h. !Godzislaw ',; 61prr Aggeja 
C 30Eugeniusza b. w. : Gosław bL 1]7 św prr Daniła I 
p 31't Sylwestra p. w. !Ludomil lIR mcz SClVasljana 

Dnia 19. Imieniny Jego Cesarskiej Mości N<ljjaśniejszego 
kołaja II Aleksandrowicza. 

Wschód słońca. Dnia l g. 7 111. 47; d. 8 g. 7 m. 58; d. I.') g. 8 
m, 06; d. 22 g. 8 m. 11; d. 29 g. 8 111. 16. 

Zachód słońca. Dnia 1 g. 3 111. 4R; d. 8 g. 3 111. 45; d. 15 g. 3 
m. 44; d. 22 g. 3 m. 4.5; d. 29 g. 3 m. 48. 

Odmiany księzyca. et ostat. kw. d. 4 o g . .5 m. 42 W.; ® nów 
d. 12 o g. 9 111 24 IV . ; J) pierw. kw. d. 20 o g. 3 111. 48 r.; ® pełnia 
d. 26 o g. 11 m. 4 w. 
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Terminy wnoszenia podatków skarbowych i różnych opłat. Dzierżawy wieczyste inne II' Illiastach 2 termin IV grudniu. 
Od sprzedaży poduchownych majątków w gub. Kró!l:stll'a Polskiego - 2 terJnin II' grudniu. 



alfabetyczny świętych 
. 
l świąt 

z wyrm:eniem dnia miesiąca, 

klelOl1:1 l11eC/, ,\11 iijlGI 
10 "rlld'li;, 

,\tiolict '17 Clerl\'CI 
i-\liriana :lH,; Ć i:. (j \"'I"7.CS:l i ;l 
/\~~il-;()ill! F~ I P. j () ~;t:\'CZl1id 
i\l~(!l~,' P[ill:ly III. ,J lutego 
i\grlic~/.ki p. ill. 2J ~tyczr!i.] 
i\g!"ypilly ?,~ (ZCl'\\'Ct 

:\!hil1(\ h;sk~lpa l 11 lit I"Gl 
.'\ihill)' jJ;I!l!1Y 16 f~rudJliJ 
,·\lck~;:(ll:JrLl p. i 1ll J Ill(!ja 
;\ld,::allcll'J tl1. 12 pr"ullia 
,\ićk:~q.:o \\'y/I1. 17 jjiJG1 

,\Iillll':t 22 pażdricrllika 
/\!;-rcti,[ .1 ;j p..:,:[ 
,\Iudii p, 111,22 p;tid/ic!I'IC, 
i\ll).iz·~'gu (joJli.(I,~i 21 ~I.cr\\', 
f\lllbroi.l',~~O l)j,-.:.k. 7 ,~rudlli<l 
,\:llc:ji :,sic;,"cj lO lipca 
.'\rnclji p,':lllly 2 l11:tt'[;l 
/\na:;tuz ego b. \\' 2 Illaja 
AlltlSfaz cgo 111. 22 st.vczllid 
1\llastazeL:o rap, n ILJle~o 
/\Il:,~~;t~J:ego \\'. 29 Jlliti'GI 

i\11;hiaz:i J). 2S j ijti.:~O 
1\1lJSliJ/ji J~L~'jJl. 20 pażuzier 
illI"lolji 111l;CZ, <) lil'C1 
;\lIaIOIJlL'Ia iJisk, ,l lipca 
;\I1c1I'z"!,, bisk, 'Ilulego 
;1i1drzcj" jlllSt. 6 Il1djd 
Andrzeia z I(l'e:.\' 7 p<lźclzier, 
,\/lJrz~j" <lp, ,]() lislop<lJa 
:'\JJJ.~eli :1i) ill;trC{I 

,11111,. 1I1::I:,i i\!\\I', 26 Jirca 
Al1io{()\' ,;td,i,c)\,; 2 P/liu/ier,' 
J\Il\~~lr~ go Bi~~: .. j !llk.--!() 
;\!1I()llicg"o op(~ta 17 styC/.llid 
;\nl()llie'~() Pad, 1 CI czem'ca 
/\ntOl1il1d hi:-;l<. 10 illllja 
,,Jd1tOlliny iO .~_I.rucl!lia 
;\I1/l'llr,<I 2: ](\\'iell1i" 
l\pOJill<li'C,0,O bisk, 23 lipca 
,\polcJllji p, /lI. () IUlego I 

!\polol]lusza 111, I', Imielllia! 
l\rknJiu~izu 111. 12 :-\lvcz!1ia 
.'\r:-;e!1rll~!.a hisk. I () "lipc(l 
Artura bJ~;I\. (; p':l.~dzj~rIlika 
;'\i;Jll:;Z(,~() h::-;k 2 Ill:ija 

/\U.f..i:lIsti[-\'<\'!ll. .) <~rplli(l 
i\LI.~lt;:tyll{l hisk. 2g ~;il'rplJi~t 
.\t;n.:iji p,~;lll:; 2,) I,;"':-/'~:~I'ia 
I\\\'iu lIkCI. 12 :::-~\'C/llj;1 
BaJhiJlY 1')il~IIj~' ,1[ 'llii.irLU 

Bilr!;::II;I" 2) li,',lO!lJd/1 
BarbeTy P<illll.\' ,I ' 
Barnah\ drO~1. I [/('J ".\'ca 
1\"r1lolilic!a dp, ~, sicrJll1ia 
Bill\'ll'~() Li,k, II CLe'I'\\'CI 
B::at y' pillllly ;-~ !ll(lrCI 

Lleu)' k,:jlbIlU 2'i Iililj:1 

I',ellcdykta op, 21 marca 1~lżbiel\' król 19 lislopada 
:;c:ni!;IlY p,lIln)' 10 sierpnia I J:mervl;" króla 5 listopada 
IkllUli" bisknJld 16 CZenl'Gi [m,lji,lla bisk 11 IVI'ZeSnlil 
ikr'l;1I da Op:lt:l 20 sierpnia bniljallllY palllly ;; slycznia 
!lnlli11'd,1 S~I1. 30 Ilwja Emilji ,10 czerwca 
llihi:lll!11' P/llllly 2 grudnia [lIgclberla 7 lisIOpada 
i\l;iżej,1 hiskupd 3 Iule~o [:pilillliuszil bisk 7 kwietllia 
l\o~ul11.'ja lO czerwca Erazma biskupa J czerwca 
UOllil\l'enlllr) d, k, 1,1 lipca [::;lery I,rólowcj 18 listopada 
I\Ollii'lccgo In, 14 maja ElIcherjllsza bisl, 20 lute,~,o 
I\oniiaccf!o b, 5 czer\\'ca Eudoksjusza 111. .') II'rześ:lia 
r\ollil;:cego h ;)0 maj:1 Eufemji panny 16 wrzeSnia 
BOIl;' paliIlV 24 I(\\'ielnia EUlroz)'lly lI1ęCZ, 3 września 
Boie CiJlu lO CZNwca J:lliroz)'l1)' panny 13 lutego 
1\I'I)I]i"lawl' 3 IVrzc~lIia I Icugel1ji p, 111, 24 grudnia 
Llrlln0\1;1 1\'YZI1, (J pili.tlzicm, [lIgel1jllsza 111. 1'1 sierpnia 
Br,'l;idl' f'lilnll)' I lutego I:ugenjllsza 18 listopada 
Ilr:.gidy wdoll'y 8 pażdzicr, Culalji paniiI' lO grudnia 
Gccyiji p, m, 22 list()pad~ Euslachjusza ni, 20 \\Tzcśnia 
CelCSil'nil 6 kI\ictlli:: l:lIzehii p, m, 29 pażuzicrn, 
Cels" 'l1i~CZ, 2::: lipca , ęllzebjusza lJ ,111, 16 gruunia 
Ce/"rjusza bisl\. 27 sierpnial I',wer)'sta papież;' 26 Daźdz. 
Cypr:al1a hisk 16 wrzeSnia Ezechjasz" króla :lO paź, 
C\prjJn" IiI. 26 wrzcsniil [zechiela prol', 10 kwielnia 
C~'J'yla Aleksalldryjsk, b, d, Fabj,lIl,l 20 stycznia 

I, () IlIl(";() Falbl)'lla IJ\~CZ, 15 lutego 
Cyryla bisl(~IJ,a .) lipca 1',llIslv wdowy 19 "rudnia 
Cyryla Jjakoila 22 11wrca l'elicjillla bisl;, ~4 ~lycZllia 
Cvrjal,a l\;Jpłall:l 16 111:lrG1 I:eliqalla It1<;Cl 9 czerll'ca 
Cvrjaka 1I1<:CZ, i) sierpllia [:cliksa [(:lPUCYlliI 18 maja 
Cze:,til\\'iI 1I'yz. n:! 1'.', 20 lipc:! Feliksa z Noli 14 slycznia 
C/lerdz!,,,'11 IllGCZ, 10 Illarca Feliksa IllGCZ, 30 sierpnia 
Cztel'l'clt "',:, <;'Iat. 8 lisiOp, Feliksa Welezjusza 20 listop, 
/)illl1<lil',~U pat;, 11 grudni:! Fel'cJynanda króla 30 maja 
[)allliaiw 111 Gcz , 27 września Filipa aposloła I maja 
!J;ln'cl:l IlI~CZ, :3 stycznia Filipa l'\ereusza 26 maja 
i):l,,'cld pl'Oroka 2i lipca i-ilipil Henie. 23 sierpnia 
j)".\'icia l,r(,la .lO gruunia Filol1leny p, 111, ,') lipca 
Deli:lly 26 lisIopaJa !'Iawiona I1lqCl.' 2tl lulego 
iJcZ)clerjlls!.a b, 23 nwja 1.'lawii panny 5 paździcrtlika 
llollliceli pal1l1y ') lIIaja Flor<.:nt)'n:1 bisl" 16 pażdz, 
[)ulninilq \\')'Zli, 4 sierpnia Florentyna lI1ęCI.. 4 maja 
flul1Iiniki panl1y 6 lipca !'Ioriana m~GZ, 4 maia 
DOliala Illt;CZ, 17 lulego f"orlunala męcz, 26 lutego 
1>onal" biskupa 7 ,ierpnia hanciszka Sale!., 29 stVC7., 
Dorotclisza I11<;CZ, 2::: marca Frnnciszka a J'aulo 21(wiet, 
[Jorul)' pilIlII)' 6 lutego Franciszka Ser,lric, 4 paźdz, 
rh'd,lk:i 1'.)/n, 13 IlStop;"la I I:ranciszka l(,aw, 3 kruunia 
D)'I;lly II sicl'JlIlin I r' raIK"zl" I\'UO',\'I' 9 111,1I'Ci1 
[)jOllj/t~g·O bi . .::k. 8 l'~Wjctllj;1 Fr)'dcrykil ()P~!t;l· S Illarca. 
/)j:lI<icC,l',O (11. <) pażd/iiernika 1:lIlgellcjusza IJisk, I Slycz, 
Iii,,; ~,,,III":"!I 2 lislopad:1 I G/i11I'jeia Arch, li) l11arca 
lEclllllllH!a his!;, IÓ_Ii,to[laJa (~;:l:dencji panl1y :\0 sierpllia 
1:c!:.ly kmlellll)' J.' grudnia (Jalldcntego h, 12 lulego 
J-:d\':al'dil krtila l,j pai.Jzicrn' l (Jall!a opata Ió paidl.iernika 
Llja,:z<l prOl'ok;( 20 lil'GI (jedeon,l St;Jz 18 czerwca 
1~II~jll"Z;1 hiskupa I ,!(rudnia l (!eno\,;dy palili)' 3 ,tyczl1ia 
Ul/l'IISliI proroka 2 pazdl .. ; (Jl'rard<l b, 4 września 
Elżbiet)' \\do'.l'y h lipciI (icrllla;,a bisl'"P:1 2R maja 
L1żhicl)' P/lilii)' S listopaua (jcrtrully IHlIlIl)' 17 marca 



(ierll:l/e~O 1') CI,UII'CI 'I Joru,IIIJ \':yZl1, I S IlItc~() Lucyn)' pal1 l1l' ,lO czerwca 
(iOlireda i GOglllliiLr I,) sI , JOl'.'itl' 1',ll:U, iS IlItc~o LLC)II)' III~CZ, 17 p,,;'Jzier, 
(lotirl'da iliskllp,\:-> l i;', lo\l ilcl:1 ,I,ic';', !iii/I(:,ie,"'" _\", .11, l', LuJgarJ y r' 111, 16 czerl\'ca 
(JraCj<l1l3 ilbJ.., 18 :.(rlldll la ' II) 111;irc:r Luu;.:cra lm,kupa 2ó marca 
I ,',./Jh" I'I,,'/IS/"S" 1'1 k \l'iell1ia ,I ,i zd:t 1\~il2", II' , ' i li pca 1_lIdol11ira ,1 października 
(Jrzc ' \Orz,l' hi:,!,. ·1 ~\\ l/ i I::: :1 J()Z U";i z l\opcrl 18 \\TI.('Ś ll i: t LllJ\\"iJ,~~ \ry zll . 12 lute.~o 
(j r l.cJorz;1 l' ;q)iCŻil 12 lli::r,'i .ludy 1 :IJCIIS;~:1 ,iP, ~:-> padz Lud\\'iLa królil syc. 19 sierp, 
(jr/l' ,,,ol'/:I 1\ <lZ.::111. <) 111:IJo l .ldd :. 'I" li'dm'.) Il} iioiO;)Jda Lud\\lłil pal1ny 15 kwietllia 
(Ju ::, lil\\" i! 2. ~;l' rp[ )i; 1 Jul i:llw !llt;CZ \3 It:lt; go ŁądJslmua :: (;iclll[owa 22 
(j\\'id\,H1;1 \\'YZ ll. 12 \\T/.i...'~Ili;1 j:jl:~! : IlY pi.! ll i l y !() !Ll ~ \"'.~O \'.TLeŚl!ia 
Heluii' r~'ill'l.O\\'Cj 2 Ill;;rc;;' JlilJi p;; l1l1y III 22 1l1;lja Ł:lZ<lr/a biskupa 17 gruonia 
Ilclel1\' Im\lo\\T i 2 i lIlaj:1 ,1~lljll,I," p:: piei.iI 121,,\i'c ~'I:il ŁUCJ I palmy 13 grlldnia 
11eljouoril ,) I ; pc~ ,I~llily 1'; ' 1111.\' 111, :1') lipc;, l.:.UkilS/il C\\'angel. It> paźdz, 
l'lelin'ka ce,:111 ;1 IS lip ;':1 JllSla hi,l; upiJ 2 \\'i'l.cśnia 1Vl,1 C:~' FL ;~po,;tOI;l 24 IU\el(o 
11c1l1'\'i\ii ;0 :-;'L\,( l. llia I ]llSt\11:1 iiloz. 111. 1·-1 I,;\'.'i',-'!Il:a .\1u gućd (~ ny 2"/maja i 22 lipcu 
! Icrn;l'II",r:ilda 'III, 1:l klliclll., jel,';j\n:: 111':0, i7 ',nzcś"ia ,\'ak::rc:.;o opnt;l 2 slvczrlia 
IlcrnloL'c IWS<1 lO k\liclllii: I le;,tll1i;:I1:1 h, 5 IITZ"Slli;1 ,\\akrYil)' III 21 lipCiI' 
Iliilcell; ',' p;lilll\ ,jO ,cI\'ulli:t :111,,1;,1:\' p, 111. 7 p"źd'ierllika ,:!<:ł~orl.<lty k, lI~g, 13 lipca 
IIigilliI pal,iL'i.il lł .~tyc!J1iIJ .IJ \yl:ll,--j!i~:I.:1 lll., l .C/l'.!"\\''':it .~ ' L:l:·.~OI"J:.:tt.Y kro Sz. 10 czer. 
Ili!;1I'cgo II ,Iycznlil ~LlliI Im:~7., 22 ,\\I':ellll :; ,:,i:I',~Or!illy, p, m, 2.) lipca 
II ćrollil1la dok, koS. ,iii \I'IL l<iljci::IIi~ 1':,'/11 I si.''- pnia ,\Ii"I1~1 1;1 hisKupa II maja 
t-lip"lila 1,1 SiNi)ni;1 l(;tlibl;1 r;'[1i ~7.:1 /,1 pazdl, ,\\<lll:iiCla bisk, 28 listopada 
Ilollor::l\, palilly l! " t \OII: ;1 1(,1111;," 1\ y/il. i ,) lipc;, :\\arc~b pJpieżn 16 slycznia 
lItIberIa ili"l;ul'a ;) 1; ~I(lpada 1\~I](I ... dil li1. :1 Pilżó!emdia ,\\;lrc~li \':Jowy 31 stycznia 
1 'lIg 0i1~\ bi:,kupa I k\\'i cllli:1 J !\,llll1ta kr();~ 1 I ~ Si j'c zlJia Xl~n:c:j/ła m. t8 czerwca 
Idy piilllly 13 1,\\'iellli:1 1"ll'ola \'.0', c('s, 2,' ,ll'cwia I ;\\:tl'celiIlJ pap, 26 lill'ietnia 
Idziego op,lla I '.'.i'/C,'lIi;1 !(ilr(,'iI 1i:!i'()lIlelb Z<I :1 i: :'I. \'lilrcina biskupil Ill istop, 
1 ,~II' i C~!~O biskupi! I 11I1V;O Kilroli!lv 5 lipc:t ,\la;'cll1il pap, Illisiopada 
1.~Il~ t c{'/o \\'y l1a\"'::~' 3 \ J:p,'~t 1«1 <~Il:: llI\cz. 13 Si ,,,-' i'p ll :i! I .\Ll]"c)anr:y [1. nL 9 sly,:zlIia 
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J\IIl ~l ! : rall Li~/ k~i l i) (I.Cl\\UI I(UIlC§.Ę LIIJ:\· c('~ .. 1 m ~lrca 11\ 1';'OIl~1 IlIL;C/., ]7 s icrpl1 :(l 
.I1l1l~ z l\iil l 1~' \L ~ lUlU:/) 1\·" iu~f! " ., d.'J !.·nJ.I(".,~(j 2," lipce. , Ndodl.ia:l!\()\\' 2H .~,Fu ~IIl;J 
J(lIl~ l30Żl'.~O K Illarc.:l 1\\\ i ry !l:l 111(;(/. 2(? :1l~l!'CI I J\\odesly p,:i!ll1y IS czerwca 
1;III,j ChrZCiciel" 2'1 CZcl'll'C;I' Lambclta I(J !ill'lellllil I !\\on i l,j \1'00\\'1' ,\ ll1aja 
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Y .. 11. I'. "(/"kllw,j 12 lllaja PlIlcllcrii 1l1~cz. 7 lipc~ 
~\'. J/. J). H/,"!. (lIlr:!J/I'I:j ,1 paźdz. Jlllkhcr'ji palmy 16 września 
Y. M. 1'. SlIi":II':i .5 sicrplli8 ~aiilła archanioła 'I pniuz. 
S. Jr. l' .. '·).-lIl'lc'·"'/I;ił(llipca i l~il:llll:lllla 2X stycznia 
,Y. !lf. I', ~\'i('I,,\·I{jJ.'!' :{ J Pomv- , f~;lilllu!lJ~\ k~łrd .. 11 sierpnia 

('.'/ 2.1 czer\\'(~~ . ~ I<cginy pallny 7 \\' r zc~.lli~ 
X"U:;iI/z ':lIi'l ~V .. 11. l'. 2 I!PCil I I<C!lIi~jllSZi1 b. I P;lźtlzlclllka 
!\""ICZllISz;J 111. I') :;rlltlnt:1 l~obCl'IiI opala 7 CZCI"II'Cil 
~i(eiOI:il bi,l\lIpa 13 llIarCiI r Rocita WY111. 16 sic rplli.l 
Niepokalane I'oczęcie ii. Iii. P. ROi1lalla opata 2·, 111tc~() 

o grudni ;) I l~olll':H1a 1ll\~CI .. 9 sierpll i:1 
Nikodema Ill~cz. 15l1'rzcsllia. I~Olllillly pi,lllly 2.1 11Ite.~() 
Norbertn bi,kupa 6 czerwca I ROlllua lda apost. 7 11Ile.~O 
Ocz)sweuie ,v . . 11. 1'. 2 lulec:o : l(oz;;Iji Jl""ny 4 WI'ześllla 
()r;I/('I,r~; I/)I;" .\' . .1[. J~'. 21 liSI I I<ozesłalli ~ i l POSt. 15 Ilpcll 
Okta\I'lltrld llleCZ. 2! nlJl'Ca IMiy p il IlII)' 26 sierpllia 
Olimpji 2il 1l1:'lrca . I<udolla 17 kwietnia 
OnuireQo [lLlSt. 12 oerWCiI l~ul'v lIl~cz. :.1:1 li,I'Ojl;tda 
IJ/.i,·"i .'1/.: . ./6'1'/;/ I tnilJa I<Llfil1a \\')'ZI1. 1\1 siel'pllia 
I)/",,;"i ,\. ,\1. 1'.10 listopada Plliil1Y jlil1111V 31 ,;ierplliCl 
Opata biskup,l 2/1 lipca 1<llrl'rt~ hisk. 27 lIlilrCa 
(J1Iolla hiskupa 24 lipca I<yszarda Iliskupa 3 kwietni,l ' 
Ottolla ntI'CZ. 16 :;tyczllia 5ahy op:>ta 5 grnJnia 
Otylji p. III. Ll .wudllia Sabil1a \\'yzlIawcy II lipca 
Pa·fnuce~o 111. 1<) kI\'ietnia Sahilly pallil)' 2\1 sierpllla 
Pallkl'acc~o 12 maja Salezego IIlt;CZ. 12 sierpnia 
Pantalcoll:l 27 lipca Salolllei pCllllly 17 listopalIsa 
Paschalisa 17 l11aia SIr1\\'jc.na 17 rtlarca . 
Pascharego b. 2{ II:tego S"turninil Illt;CZ. 2\111stopatlv 
I'atrycji 1l1~CZ. 1.1 marca S;ltul'l1iny p. 111.1 marca 
Pau lmil biskupa ~:,l czerwca ScllOlastyki p. 10 IUlC!40 
Pau l im' wdowI' 2ó stvcznia Serapioll3 wyz. 111. 14 listop. 
Pn\\'ła' b;sk upa '2~ IlILU~Ca S '-Tj 'O P . . lc',;'HS/' 7 czerwca 
Pa\\'ł~ i lpostola :.><) czelwca Scr~jusza Ill~CZ. 24 lute~o 
I'el,:gji palllly II l ipca Scr\\'ilccgO bisl" 13 Ill;rja 
PCI;lgji pokutnicy 2 paźliz. Scrwi l jillltt nI. 20 k\\'iclnia 
Petron~li .11 lilii iii Sc\\'~r\'na opata 8 stycznitJ 
Pięc bliw św. l:r;lI1ciszka Sietl llliu hraci śpiących 

17 września 10 Illajll 
Piotra Chl')'zolo~a oS grudniil Seh:lstjanil 20 sll'unia 
PIoira c.ks~rcysIY 2 kwidlli" l Scnnclly Ill~CZ. ;)() iipca 
Piotra l\olllsko ,l stvullla Sot,'rJ papicża 22 kwielnia 
Piotra ll1~cz. :!9 I",,';ctllia Stilnistaw<i hiskupa li tllaja 
Piotra Celeslyna 9 Illaja "';tlllli.~ir",,(/. KI/siki 20 listop. 
Piotra z Wc: on\' 111 20 kw. Stci:ln<1 kl'. \\'~~. 2 wrzcśllia 
Piolra i Pawła 'l.ri CZCI\\'Cl Sulpicjllsza nI. 21) kwil'llIia 
Piotra 1\' okowach I sierpniC[ Sv~il')'da h. ;n. 2ó lute~o 
Piotra z Alkantttry 19 pai:dz. t :ivl\\'eiu:;za 2tJ czerwca 
PillsJ pilpicża S ma:iI S;,I\\'cstrtt pap. 31 .!.(rlldllia 
Placvcla ITI~CZ .) pal-d7. icrn. Syl\\'iana biskupil 17 lutegO I 

I' lac)'dy pannI' S p:tźdz. Syllczjusza ni , 2 g r lldlll.l 
POd\\\'ższellie Sw. I(rzvża Syksta papieża 21) IIlal'C;l 

I ,I '~'r/c,;ni;l • I SLClC}1ana I m. 26 ~l'tldniil 
Polcukta tll~cz. 2 Ilu:a I 51.(/c[1all:1 pilp i cża 2 sierp !l 
Polik"rpa b. 111. łó st'ycznia Szy rnoll:1 / Lipnie)' 21-\ lipca 
!)Uj /l',-' I/ : 2·1 lutego :~"~' j ll() l J;I ;q.10SI0Lt 2/\ pilźdl. 
Pral(Scdy p"nll)' 2 lii'~a Sz)'nlollil z bl~:;y .) lipca 
"rokojli! l1IGcz, ·1 lipca Tdtl \' Il';Z:1 ap05lola 2K pai:dz. 
I'rokllla 1lJ(;CZ. I (z(:r\\,,[I '['c:r: ' yl j i jl:I11 11y 24 grudni,l 
ProO'per.'l bisk '-'5 czerwca T"kli pil lill)' 2.1 \\'I'z ['.<11i<l 
Protazego I f) (Z '': r\\' lil Tcksfura jlitp. III. .'i ,lyC7.niil 
PrynlJ 111GO. () ez ,:f\\,'i] TeOhaid<t [ltl"iL'litik . I lillL;1 
I'ryski palllly IX , Iyczllia I'codor,] Ill ~'~ z. I listopada 
p,".:/'nu·I')i'i"IIII' /'///1. 6 sierp. Teodory Jll~'::I.. I k\l,'ictllia 
I'rzcniesienie ś\\'. l'ilZillli~l'Zil Teodory pOkul. II wrzcśnia 

27 sierpniit Teodozji p. 111. 2\1 nlaja 

Teodozjusza wyzn. II styczno 
Tcodora zakon. 7 stycznia 
'l'eouor\'ka I lipca 
Teofila 'biskupa 27 kwietnia 
Teofila IllGCZ. 20 wudnia 
Teoiila ó lutcgo 
Teresy pa11ny 15 październ. 
TOlllasza z A kwinu:7 marca 
TOllliJ:;za z Wila110wa 18 WI'. 
Tomasza aposl. 21 grudnia 
TOlllilSZiI Kantuaryjskiego 

21)\:!'udnia 
Tnijc)' Sw. 14 czerwca 
Truch Króli 6 styczniil 
Tuburcjus7.CI 14' kwietllia 
TymOleuszil b. m. 2'1 stycz. 
Tytlba biskupa" sl\'cznia 
Ubalda biskupi! 16 maja 
[lrh:llla 25 maja 
Urszuli pilnny :21 p:tździer. 
Wacława króla 2H \\'rześnia 
W;tłcntego kapł. 111 14 lul. 
Walerego biskup;1 12 !:!rudn. 
W;derego Ill~CZ. 12 wrzeSll.j 
Walerji I1l~Cl. 5 czerwca 
\':,ilerji panny 9 gruunia 
\~alerjana m. 1·1 marca 
WJII't'zylicil m. 10 sierpnia 
WcnJntego nI. 18 maja 
Wenefrydy p. 3 listopada 
\l'erolliki pUItIt)' 13 stycznia 
Wielkanoc 12 kwietnia 
Wiktora I września 
Wiktorji panny 23 grudnia 
Willtorynil In 6 marca 
Wiktoryna b. 5 wrze~nia 
Wilhe l ll1a arcyb. 10 :;tycI.. 
Wilhellna opata 6 kwietnia 
Willlelma ksiGcia 2t; maja 
WilbalJ,l bisknpa 7 lipca 
Wilbranda b. 7 listopada 
Wi ncclltc"o m. 22 stvczllia 
Wincellle~o Fel'. w. 5 kIl ietnia 
Wil1cel1tc~o a Paullo I \I lipca 
Will""'ll"!/,, T{ru!l. 13 paźdz. 

WilII 1.1 czerwca 
Wilalisa IlIQCZ. 28 kwietnia 
\Vład"sła\\'J króla 27 czerw. 
Wniehówstijpicnle Pańskie 38 maja 
\l'nicbo\\'zi~cie N. ,11. P. 15 sierp. 
Wojciecha iJ m. 2~ kllletn. 
Wolfganga hisk. JI paźdz 
Wszj'stkich Św . I lIstopada 
ZaclwrjuO'za p. 6 II'rześnia 
i:achill'Jihl.a pap 5 listop. 
Z'f .~,'HI)i) ly .\' .11. 1'. 2,~ sI \'e2. 

/.l·iiryn:J pap. ~ó s't:rpni'a 
I.CllObj i p. 30 jlilidzicmika 
/.c!1obju,;za 30 październi k a 
Zenona żołnierz,1 22 grudnia 
Zeshnie Ducha swięl. 30 maja 
/';/lfz/':Z;"ili,' .~·!c. ](rzyia J maja 
/.ofji z :1 corkalni 15 maja 
/.uzillln)' 111. II sicrpniil 
Zwiastowanie N. ~1. I'. 2.') llIarca 
7.ygllHll1ta króla 2 maja. 



KALENDARZ GOSPODARCZY TERMINOWY. 
S t Y c z e 1'\. 

Rolnictwo. KOlkzyć odstawQ kartofli. Zwozić sterty. Sprowadzać 
dreny, ceglt;, budulec, kainit, żużel i superfosfat na siewy wiosenn e. Wy
wozić szlam. O ile mrozu nie ma, przygotowywać komposty. Młócić ko
niczynę, korzystają c z n ajwiększych wtedy mrozów. Siać pod jarzyny i ozi
miny kainit. Starać się, by wszystkie jałówki po nad l - 11/ .1 roku wieku 
staly się krowami IV październiku. Forsownie żywić pocielętne krowy, gdyż 
to Ilajdroż~zy wraz z ~rudniem miesiąc na nabiał. Koniec zimowego wy
kotu w owczilmi. Uważać, by nie było w owczarni mniej jak 10° I~. Ma
ciory intcllsywniej paść, d odając do zwykłych karm więcej okopowych i d 0 -
dając na 100 IIlClcior IS funt. kuchu i ID funt. otrąb. Dobrze jest IV tym 
miesiącu OWCOIll dawać liście topolowe. Kopulacja na letni wykot. 

Łąka . Na doln e łą k i wywozić komposty. 
Las. Wyc i nać suszki. Robić trzebież. Zbierać, jeżeli to dotąd nie 

zrobiono, szy~zki sosnowe, świerkowe i modrzewiowe. W porębach wy
rabiać drzewo użytkowe i opałowe, szczególniej na mokrzejszych miej 
scach, gdzie później nie wjedzie . 

Pszczoły. Ul e trzeba zrewidować. Zmiatać śnieg z wylotów. Je
żeli się pokażą szczeliny, zasmarować krowieticem z gliną. 

Ryby. Pamiętać o przeręblach o g. 9 rano i O g. 3 po południll . 

Ogród. Drzewa owocowe należy obierać z gniazd owadów, zwłasz
cza obrać p~jęczyny i pierścionki szare, z których wylęgają się li szki '
najlepiej robić to na śniegll, by potem wszystko zebrać i spalić. Drzewa 
stare skrobać--młod sze czyścić szczotkami metalowcmi. Zdejmować zrazy 
do szczepicnia wiosenncgo. Inspekta tylko wprawni ogrodnicy zakładać 
mogą w tej porze. Szykować maty, paliki do drzew, grabie itp. 

L li ty. 

Rolnictwo. Przegląd zrobić narzędzi rolniczych i wozów. Przed 
robotą wiosenną takowe zremontować i zreperować. Nawozy wy\vozić, za 
CZijwszy od najdalszych pól - lepiej w duże kupy; jcżeii koniecznem w mniej
sze. to natychmiast rozrzucać. Czyścić na sprzedaż i do siewu nasiona, 
które w tym miesiącll zwykle są najdroższe. Przygotować ziarno do siewów 
wiosL:nnych, odmiL:niajijc takowe jaknajczęściej. Kupić brakujące na~iona . 
SP,IŚĆ rcsz((; marchwi kOlimi i źrebakami, by od l marca konic do wio
sennych robót zOlobroczyć. Obliczyć zapasy paszy, gdyż l luty to środ ek 
zimy w gospodarstwie . Obora, to samo co. luty? W owczarni jagnięta 
oczyścić, lecz nie IV duże mrozy -w owczarni wtedy powinno się trzymać 
cieplą temperaturę. 

Łąka Wywozić komposty . 
. _ - _ .--- - -_ .. _--- - - _ ._-- - - - - ----------

l(rytyka rOZUllll1a i beZl1~ll1iętl1a jest pouCl.ającą wskazówką II każdej sprawi e. 

(J. WieniulI'ski). 
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Las. To co w styczniu. Ci(;cie drzewa na porządki ,go~podal':;tll'a. 
Pszczoły. W tym miesiącu ule niożna przewozić, bacząc, by leżaly 

bokiem, 
Ryby. W dalszym ciągu pamiQtać o przeręblach i hiłCZ~'Ć na to, hy 

w razie poowójnego lodu ryby nie dostaly się pomiędl.Y takowy. Ahy te
mu zapobicd~ opuszcza się wodę o kilka cali ze stawu . Lc'ld popęka, woda 
z pomiędzy lodu splywa na spód. 2 warstwy lodu się zrijczq i wledy 1.110-

\\'11 sil: wodę podlIosi do dawnej wysokości, 
O~ród, W sadzie to samo co II' miesi,!cll styczniu, W inspektach 

pozasiewać wczesne warzywa, jak: kapustę, selery, karotkq, pomidory, o,l>;ór
ki, melony. W czasie mrozów rozwozić komposty lub nawozy na kwatery 
\\iurzywnt;. 

M Et r Z e c. 

Rolnictw,o. Wywieźć resztę nawozów, Siać koniczyny \I' oziminach 
prosto z kry. Snie~ lajijcy przegarniać w rowach i przegonach. ZllIstm
wać otwory drenów. Wykollczyć na dłuższym już dniu Ill!ockl! lokomobilą. 
Pozwozić kmtofle do sąsieków-w słotny czas takowe sortować do sadze
nia. W sąsiekach grubo słomą przykryć, by nic namar7.ły. Uprzątać ~ło
mG i barlogi od kopcy. Zhierać kamienic na koniczynach i rano podc.:-:Lls 
przymrozków zwozić. Spu~zczać wody z ozimin i upraw pod jarzyny. 
Wićlzać powrósła. Wsiać najlepiej IV tym Illies;<jcll sarauellt; w żyta hujne, 
luh na suchych rolach. (Na lekkich sapach i żytach nędnych wstrzymać tą 
robotą do maja). Posypać superfosfatem koniczynq. \V urugiej polowie 
miesiąca, jak tylko IV pole da się wyjechać, rolt; razować, lub rówIlać \\'161,,!, 
by przyspIeszyć powschodzenie chwastów, Na ziemiach drenowanych i pia
skach przyorać nawóz, Po 19/111 , guzie można siać saradelIc;, bobiI<, 
groch, jarkq wykę i marchew, a w kOl1Cll miesiąca i jc;czmień, KoJo donlu 
IV zaciszu ostonic;km od północy zasauzić kawałck kartofli na wczesnc ko
panie. Siać rozsad(; kaplIsty, brukwi i bumków pastewnych, Obsadzać 
drogi drzewami. Dosadzać drzewa owocowe na drogacll. Zaurzewiać nit;
użytki. Siać żużel pod jarzyny. 

Palllil;tać o kJaczacll, by IV następnych Jatacll wcześniej siC; źrt;bi-
1y. 1<lacze od źrt;biąt forsownie paść. Pierwsze 4 miesiące dobrego od
żyw i ania źrt;baka stanowią o jego wzroście, który zawsze u koni poplaca, 
behiąt do zgrzanych klaczy nie dopuszczać' Konie robocze ou I marca 
dobrze zaohroczyć. I(rowy dobrze paść, a przeważnie wycielone. Nabial 
\v poście tak dobrze placi, jak w grudniu. 

Owce powinny mieć przed wypędzeniem na pastwisko poobcinane 
dobrze kopylka. W kOllCU miesiąca ja~nic;ta zimowe odzwycwja sil; po 
trochu ocl matek, UD których dopuszcza się je zamiast 3 razy c1ziennie--2, 
a putem już raI. dziennic, Owczarnie w dnie pogoune przewietrzać, otwie 
rając drzwi i okna. 

Łąka. Kretowiny rozrzucać i pozasiewa~ trawami, Lll'Ollować ta
ki. Kompost rozrzucony rozwlec, posiawszy tmwami ląkt;. Odnowieni't; 
rowów osuszających i zalewających. Spuszczać stojące wouy na łące, Na· 
wodniać h1ki, lecz po zupełnem rozpuszczeniu, 

Jedność i zgoda powinny być nieodlącznymi w;lruIlkami pr:lcy cichej a 
wytrwałej 11<1 drodze rozwoJu 1ll0rnlllc!,!o i ll1atcrjalllc~o naszego społeczei1st\\'il, 

(J. Wiclliawski). 



las. Regulowania pod szkółki, kto kgo jesienią nie zrobit. Sa-
dzenie brzeziny, olszyny i wogóle liściastych. Sadzenie świerków. Ciąć pa
sy odrostowe. Orać na zagajniki, o ile jesienią kto tego nie zrobi L Siew 
drzew iglastych i wogóle liściastych. Szy:szki zebrane w zimie wystawić na 
słońce, by popękały. Obdzierać korę olszową dla farbiarzy. Rozpocząć 
zwęglanie drzewa i p~dzenie smoły. W sz'<ółkach wody pos puszczać. Za
kładać trutki na psy, koly i wrony. 

Chmielnik. Cięc e chmielu . Młode chmielniki nie gh;boko przycinać. 
Czę~ć cięcia przeprowa~za się jesienią. Nagamąwszy ziemią sypać nawóz 
.j cent. superfosiatu, 2 saletry, -I cent. soli potasowej . Stawianie tyczek. 

Pszczoły. Oczy~cić ule z zimowego śmiecia . Zrewidować które ule 
mocne, które słabe. Jeżełi niema zapasu miodu, podkarmić. Pootwierać 
wyloty. 

Ryby. Pootwierać upusty, by grobli wody wiosenne nie pozrywały. 
Przygotowany powinien być nawóz słomiasty, dla zatkania wyrw w razie 
zasilnego naporu wody . W stawach niebogatych w wodę w lecie, trzeba 
teraz wod~ chwytać i trzymać ją jaknajwyżej się da. Po skollczcniu rozto
pów i przy nastan iu ciepła, można rozsadzać zarybek. 

Ogród. Drzcwd należycie oczyszczone trzeba obielić-teraz najlepsza 
pora wycinania drzew owocowych-przerzadzić zbyt gęste galęzie, Z) silnie 
rosnące skrócić, korony formować, usunąć pędy letni e wjlkami zwane, o ile 
nie są potrzebne na utworzenie nowych pędów owocowych. Drzewa sta
re, lub słabe zasilić kompostem, lub kainitem, lub nadfosioranem (2 funty 
naafosforanu, 3 funty kaillitu na drzewo mniej więcej 1 S-letnie) robi się to 
w porze, gdy drzewa hlldzil się do życia. Zaraz po rozmarznięciu ziemi 
przesadzać agrest i porzeczki i robić odkłady z tychże , Maliny wycinać 
i z nawozem przekopać, sadzić wszystkie drzewa i po sadzelliu palikować. 
Szparal!i przekopać. W inspektach kiełkować kartoile wczesnych gatllnków, 
siać begonie "semperflorens" oraz inne wczesne kwiaty-obcinać IV klom
bach krzewy ozdobne dla nadania im kształtu, wyłączając krzewy kwitnące 
na wiosnę - sztobrować chryzantemy, gdy się dobrze zakorzenią, przesadzać 
w coraz większe doniczki i obiicie podlewać. 

IC \LViecieIJ.. 

Rołnictwo. Siać 1 tego miesiąca łubin na przyoraną ziemię pod rzepak. 
Włóczyć lucernę, uprzątnąwszy nawóz z takowej . Siać jęczmień, owies, łu
biny czerwone i buraki jaknajwcześlliej. Te ostatnie \II kilku odstępach, dla 
ułatwiellia obróbki. Sad zić kartofle. Saletrować żyta, gipsować koniczynę. 
Drugi raz przejechać rolę włóką pod len. Ogracować pszenicę i posale
trować, jeżeli slaba. Gracować lub obradlać rzepalc \V korJCu miesiąca 
gracować jęczmień, owies, groch i bobik. \Vłoczyć pszcnicę. Sadzić kar
toile. Wczesne w kOliclI miesiąca włóczyć. 

Pamiętać o źrebakach przy klaczach, które trzeba w tym micsiącu 
najforsJwlliej paść. Starszym źrebakom nie dawać marchwi, która pokieł
kowana jest szkodliwą. Krowy paść mniej ilościowo, a lepiej jakościowo. 

Owcom w kOi'lCU miesiąca, przed wypuszczeniem na Jllłodą trawę, 
zadać codzi(!,i rano słomy, napoić, by do kałuż się nic pchały. Wracając 
z pastwiska, znowu napoić. W tym miesiącu robi si ę brak, który chodzi 

Duch łącl.IlUści ekonomicznej stanowi siłt;, od nicj~dn)'ch putęg pojedyńczych 
wi<;ksz'l i trwalszą. (j. Wien iawski). 



JlU pd~l\\'iskll, lIie hacząc na po~()clę, od rana do wieczora. Jagniąt sta
nl)II'CZO II' tym rnicsi,jcu IW pastwisko sit; nic wypU!iZcza, 

Łąka- Poprawia się po\\'tól'Ilie rozrzucanie świeżo zrobionych 
kt"ctol\'in. 

Las. [:Iancowanie sośniny i modrzewia. Cięcia d\;bu i osiki. Siew 
i:ol(;dzia. Pozalykać II' zagajnikach drogi i poprzekopywać rowy, hy nikt po 
lesie nie jódziL Zbi8ranie nasienia wiązu. Pielenie szkótek. Wycinać 1esz
cz)'nc; i obciclĆ pręty wierzbowe. 

Chmielnik. Sadzenie nowych chmielników. Jak sztohry p'llszez'l 
pedy, uać zaraz paliki. 

Pszczoły. W cieply dzictl podmieść pod ramkall1i . Gdy na osta-
1111111 1)lastrn; ani miodu, ani pszczół nie widać, a za zapukaniell1 w ul. od
!.)'wai'l si\;. podkarmiać, dajllc co kilka dni po kilka kicliszkcll\ miodu rc)Z
m:dzoncgo. Na miód rzucać kilka ździebel slomy, ahy sit; pszczoly nic 
il:ri!~; . Pilnować ula, by do nich siG dostać nie mo!!,ly pszczoiy - rablisie. 
l : ważać, by w pasiece miodu nic rozlewać, I-!dyż to ściąga rabusi Slabych 
roi, a :.zczcgólniej bez matek, nie utrzymywać w pasiece. Jak C1gIT~l Zil-

1(',I' itn ie, zrewidować pasiekt;. 
Ryby. Jeszcze można stawy zarybiać, bacząc, by na I 111. :,;tawu 

~J'znl'/!o nie bylo wi~cej, jilk 15 kop zarybkIl l-rocznego, 121/~ knFl2-letnie
~o, 7 1 /~ kO jl 3 letniego. choć najkorzyslnicj dall'ać rcczny zaryheii i na jc:
sicIIi sprzeuać. 

Ogród. Dziczki szczepić, luh stare drzewa przeszczep iać w dni po
cllmlll'ne--wino odkryć i przywi<lzać do krat, zanim liście \V\ pu~ci. Szpal'il.~i 
ollsypać sa l etrą 2 f. na prt;t 11. Z truskawek stomG zgrabić, z drob nym 
nawozem silnie ziemit; wzruszyć, a gdzie nie byto zimowego nilWO%U, po
sypać :,iarczanem amonu (1 do 2-cl1 funt. na pr\;i C]), lub saletr" chil ljslir! 
(2 do J-ch i.). Brzoskwinie i morele odkryć, pozostawiaj;!c jeszcze jak i .~ 
czas jalo\\iec od przymrozków. Z odkryciem róż nie spieszyć zbytnio, a po · 
sadZOliC ~I\ici,o cieniowi!ć od wiatrów i ostre~o słol·IGl. Drzewa skropi( 
cieczą hOl'doSKll, gdy wyjdą już pąki z rusk, a kwiat si~ jeszcze nie rozwi
nie, chwni to od plal1l na owocu. Wczesne kap listy, sałaty, lialarep~: itd. 
\I'ysadzać IV .grunt. Rośliny c10 klombów letnich potrzebne $adzonlw\\'i!ć. 
\V !!,runcie I)()siać jednoroczne kwiaty, maki, rezed<:, trawy bukietowe, ob
siewki, a delikatniejsze w inspektach, jak floksy, petunie, ,Istry, lewkonie ilp. 

MF~tj. 

Rolnictwo. Wsiać IV żyto na sapach i w liche żyto saradelit;. \V 2-ei 
polowie lIlic . .;iąla łubin \Ii żyro. Assekurować si(: lIIatSllie od .~ radu. Na 
nicdrellowilnych flolach kOl'IC:r.yć sadzenie huraków i kartofli. Siać marchew, 
ktlir;j można siać i \Ii listopa(17.ie i marcu, lecz przy uużej plantacji oko
powvch najlwrzystniej siać \V maju, ,L;dyż wtedy potrzebuje mato pieleni,;, 
a lila czas urość, gdy ~ic: weźmie pod uwa.gE;, że marchew d.1 listop:lda 
rośnie. Sadzić kO(lski ząh, siać len, sadzić kapustę, brukiew, siać letni r:r.c
pilk. Żyto w pszenicy pościnać. Pszenict; pozr7ynać, gdzie hujna, bczpieC!.
niej siel'IWIn, jak kosą, lub też zwałować gladkim ciężkim walem . WI()C!.yć 
i ohredlać kal'tofle. Pleć, przerywać, saletrować bur,lki i marche\\'. WłCJ-

W ląC/ilości, II lCltrllnOI\Cnl :-;pcłnidlllu zoiJo\\'i'l/ill't, 1\' IOZ \llllIlC) oszćz~dllo
ści i ,kl·l.l:lI1em używilniu II ypnzyclOlll'l!0 ~rosza leży Sila I przyszłośc IOllllk.t. 

(J. Wielliil\\ski). 
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czyć kofl~ki ząb. Podczas sloty wiązać powrósla, młócić łubin, przeznaczo
ny do siewu czerwcowego lub lif)cowego. Wywozić n;Jwóz, u[lra\\'iać pod 
rzepul\. Reperować drogi-piaskiem gliniaste, gliną piasczysle. Brukować 
kawalki dróg, lub podwórza. Reperować ploty. Reperować budowle. Szla
mować stawy, których w zimie z jakichkolwiek powodów nie można bylo 
wyszlamować. Zwieźć ludziom na caly rok opal. 

Konia można już mniej intensywnie paść. Dla źrebakólV, o ile stoją 
Ila stajni, po,tarać sit; od 10-12 maja o jaką zieleniznę, choćby trawG z lą
ki. Z ki"owarni, jeżeli nie idą na pastwisko, przechodl.ić na letnią pasze: 
przy pOlllOCy żyta święlojatlskie.go z wyką piasko\\'ą, lucerl1ą, inkarnatką 
(która I raz na 3 lata lI'ymarza, lecz gdy siG uda, daje ogromną ilość pa
szy, Oszcz(:dzajqcej bardzo koniczynę). Po 8 maja można wyp(;dzić jagnic;ta 
na llllodq koniczynę białą, lecz trzeba jeszcze dodać trochc; owsa i tro'che; 
siClna do kOlka tego miesiąca. Uważać, by owczarz nie pasł po calem pa
stwisku, lecz po trochu przypuszczał, by część pastwiska miala czas odpo
czćlć. Pastwisko dobre liczy się: l m. na l 5-·20 sztuk owiec na 7 micsięC)'; 
średnio na 5--10 sztuk. 

Łąka. Irrygować, lecz wody wyżej nie trzymać, jak 3-6 centimetrów. 

las. Sadzenie świerków, siew sośniny i modrzewia. To samo, co 
w kwietniu, Z'\leżnie od lI'czcśniejszej, lub późniejszej wiosny, 

Chmielnik. Pędy chmielowe, gdy dojdą do 50 cent. wysokości, prz~'
wi,!/.ywać do tyk lub drutu. Po przywiązaniu, ziemię przeoruje się miE;dzy 
rz~c1all1i. Chmiel miody obsiadają często pchełki, mrówki, biedronki. TrzebCl 
zaatakol\':Jrlc miejsca spryskać ługiem. 

Pszczoły. To samo mniej więcej, co w kwietniu; zależnie od spó
źnionei, lub lm:yśpieszonej wiosny. Zasilać obficie co drugi dzień slabsze 
roje; do mocnych dostawić ramki z początkami, uważając, by były z pszcze
lą woszczyną· Jest to chwila zmieniania i wychowywania matek i robienia 
rojów. Zakładać blachy. 

Ryby. Uważać podczas ros/a, by brzegi, obrośnięte li'awą, byly za
lanc wodą. Chronić takie stawy od kaczek i gt;si. Wodę trzymać lI'ysoko. 
Stawy, przeznaczone do szlamowania, opatrzyć rowami odplYlI'owerni. 

Ogród. Obecnie pokazują się najgorsze szkodniki chrabąszcze, na
leży Sll'zi!SaĆ je rGkami, gorącą wodą zalewać, liszki gromadami siedzqce, 
niszcl.yć za pomocq PGdzla moczonego IV roztworze szarego mydra lub 3~o 
karbolu, można też palić je pochodnią naftową· DrzlCwa słabo rosnące za
silać rozci~ńc7.0n'l gnojówką lub saletrą, tak samo podle\\'ać lem samem 
róże pr'zez cale lato co 2 tygodnie. Nadmiar owoców zdejmo\l'ać z mło
dych drzew. Wrazie pokazania się bladej pleśni na agreście, hrzoskwiniach 
lub różach, szprycować cieczą bordoską co tydzień. Agrest dohrzc jest 
pOIJielić o ro::;ie. 

Czer\.l\l iec, 
Rolnictwo. Zasiać przed 10-ym tego miesiąca lubin pod oziminq. 

\V d;iI~zylTl ci;!gu pielenie i radlenie buraków i kartofli. Pielcnie lnu. \VI()· 
- ---- - . -'-" - '- - ._ --

Nallt,a jest n;\jlVyższylll skarbem i llajkorz)'slniejszcl1l lIpos;\ŻCniCIIl, j;iI\ic 1"0-
dziel' dzil'eiul1l ~;\I'()illl tlać l1logą· 

(J. \\'ieni;\lI"ski). 
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czyć pUlnlCJSZą kukurydz~. Wozić resztę opahl rocznc~o na ordynarję, 
spruwauzić IVl: ~ i c l do domu i lokomobili, superfosfat i żużel pod siewy je
sienne. Wr;giel wledy ti:lJ'lszy i Illniej go kradną; superiosfaty i żużle nic 
w sezonie: .jesiennym na czas przychodzą i wtedy niema wypadku tego, by 
z powodu braku wagonów pod superfosfat we wrześniu rolnicy musieli 
siewy opóźniać. Wysypuje się superfosfat na kupy, worki pierze i mużna 
takowe potem do czego innego użyć. Sieczenie koniczyny i Jąk. Jeżeli kto 
chce mieć nasienie z 2-go pokosu, musi koniczyne pusiec przed 10 czerWGl. 
Wywózka r<.:szty nawozu pod oziminę. Uprawa kuniczysk i ugorów. Pod
czas ,loty pu\\'rósrćł wiązać; mlócić resztę łubinu, pt'zeZJlaczonego do siewu 
pu życic. Sprz<;l rzepaku. Podor rzepaczyska; konie lżej robią-można 
paść zieleniną z małym dodatkiem obroku. ,Jest to nieekonomiczne, lecz 
hygieniczne. Zacząć przygotowywać źrebaki na remontę. Przestrzegać pa
sterzy, by krowy na koniczynach s ię nie wzdymały. Pasza zielona POCZi:l!

Idem, wczesna lucerna, lub inkarnatka. Później koniczyna. Po 20 przelot. 
Po 28 wyka. Owce się piorą, strzygą. Uważać na rÓWni! strzyż . Od tego 
zaleźy runa wygląd. Owiec podczas poruania na S-ł-U{lCU nie trzymać. Poić 
rano i wieczór. 

Łąka. Spm;t, gdy trawy zakwitną Nawodnić w 8 dni po sprzęcie 
i powtarzać to co 8 dni kilkakrot nie. 

Las. Rudowanie pieńków. Uschłe gałęzie pouprzątać z lasu. Zbie
rać kwiat hzu i l ipy . Nasienie wiązu i brzostu dojrzewa. Po zagajnikach 
bronić trawy wyrzynać. Pomyśleć o wodzie dla sarn. 

Chmielnik. Zurać znowu, lub skopać, by było w nim zupełn ie czy
sto. Starannie pędy przywi.!zywać, boczne zaś obhllllywać. Szkodni ki i spo
soby przeciw nim te, co w maju. 

pszczoły. Przeznaczenie ula jednego na hodowanie matek (1 na 2'=;)· 
Miodubranie g~()wnc koło 20 tego miesiąca. W tym miesiącu można po
większać ilość rojów sztucZllie. 

Ryby. Stare karpie żywić, by ikry nie zjadaty. Oliy wyll;gną się 
mfode rybki, trzeba wrzucać do stawu świeży nawóz od ŚWili, chl<.:b kru
S 7.0 n)', gotowane kartofle, słodziny i t. p. Trawy i trzciJlY powysickać, 
Pilnować, by po brzegach ryb nie Jowionu. 

Ogród. Szkodniki dalej tępić. Bzy i inne krzewy kwitnące na wio
snę poprzycinać, Szparagi opleć, a po SkOI1czollt:m wycinaniu, aby wzmu
cnić osłabione kaJ py, żużla i kainitu po 1 f. na prc~t [J rozsypać, waty zie
mi rozrzucić i zagony zrównać, przez co nawóz się lepiej zmi,sza. Obciąć 
winorośk przed okwitnieniem na 2 oczka ponad ostatnim pędem owocują
cym, przewodniki przywiązać prosto, a pędy boczne i w'ISY uSl.czykiwać cale 
lato. Siać na i nspekcie w końcu miesiąca kwiaty na wiosnę nas tGpną, jak: 
bratki, ni<.:zapolllinaji,i, ostróżki, campanul e i t. d. Fiolki, ktcire mają na 
jesi6J kwitnąć przesadzić. 

Lipiec. 
Rolnictwo. Orać na siew pod rzepak. Roboty te u kOllCZyĆ przed 

10 tegu miesiąca, gdyż w sierpniu podczas sprzętu ps;.:ellicy niema Ila to 
czasu, Miesiąc zaś przed siewem rzepaku musi rola być ZOralli!, ażeby 

- - - - .--- - -_. __ .-
Oświata ... jak powietrze, jak WOd'l ... jak światlo, jest niezbędnym warunkiem 

życia wszc;dzie, gdZie kiełkuje myśl ludzka. 
(J. Wicniall'ski), 





nie silnie ~ywić. Jest to miesiąc wraz z kwietniem i październikiem naj 
cięższy dla koni. Remonta musi być tak ohłaskawioną, by dawala sobie 
\I' zęby zagl'ldać i za n Clgi chwytać. Od I sierpnia dać 3 garnce owsa 
IW źrebak a . 

Krowy paść na koniczynie zar:.tz po ścięciu przykrywającej rośliny. 
W domu dod awać II pokos koniczyny, III siew wyki, saradeli. 

\V owczarni odsadzallic letllich jagniąt. W ddlszyll1' ciągu kopula
cj a na zimow)' II'vlot. Owcza , ze wypuszczają już póżniej w pole. Mają 
więc czas przy ,gotowywać w tym i nast(;pnylll miesiącu pasZI1iki i lasy 
nei ziemi ę . 

Łąka. Sprzęt potrawu. Jeżeli potrzeba dosiJĆ traw, to pamiętać 
należy, że w naszym klimacie trzeba to uskutecznić przed I września. 

Las. Prócz tych robót w lesie, co w czerwcu i w lipcu, można już 
przygoto\Vywać dotki do sadzenia jesiennego. Drzewo uszkodzone prze" 
kornika uprzątać z lasu. W końcu miesiąca dojrzewa brzoza; sti:lrać się 
zehrać nasienie. 

Chmielnik. W dalszym ciągu utrzymywać chmielnik w czystości, przy
\\'iązywClć łodygi, a najmocniej wierzchołkowc łodygi. 

Pszczoły . \V kClńcu miesiąca ścieśniać gniazda; (lei 4 - N plastrów 
zostawić podług sity roju; uważać, by w każdym ulu zostawić 30 - 40 fun
tów miod u. 

Ryby. Pilnować, by \V stawach lnu, lub konopi ni" moczyli. Szla
mować stawy, które na zim ę mają być zalane. Odpędzać wodne ptaki. 

Ogród. Drzewa owocowe jcszcze można płynnymi nawozami za
silać, CO wpfywa na utworzcnie pączków owocowych na rok na~[(~pny. 
Brzoskwinie i morele rozpiąć na ścianach tak, by gałęzie nic zachodziły 
jedna na drugą, u winogron skrócić przewodniki. Zasiać s7.pillak, by urost 
na zimię. Gwoździki rozmnożyć z odkładów. Cebulki hjacento\\'e i tuli 
panowc, świeżo sprowadzone do pędzenia zimowego, po~;ad7.ić w doniczki, 
i zakopać w ziemię. 

-w-rzesiefl, 
Rolnir,two. MiGdzy 1-10 trzcba wywieźć nawozy pod buraki, je

żeli tego nie zrobiono w cza~ sfolny podczas żniw w sierpniu. o,~lądi:lć ~ii(; 
za wywiezieniem nawozu po wykopkach nie można, gdyż wtecly przy krót· 
kim dniu nigdy tego zrobić siC; nie zd,!ży. Zacząć sieczenie koniczyny na 
siennej . Od 10 12 siew pszenicy. Od I S żyta. W gospodarstwClch 
o mniejszej kulturze można siać od 3 września. Kopanie kartoiii gatun
ków późniejszycli zacząć 9-go. Wczesne l1l'lgą \Ii sierpniu być Kopane. 
KO(ISki zi!b POcii!Ć, powiązać \II snopy i ustawić na polu. Można takowy 
do stycznia w ten sposób przetrzymClć na poili. 

Krowoi11 przy pasieniu kO(ISkilll zl;bcll1 dodawać trzeba trochG kuchu 
i otrąb, lub też dobre pastwisko na koniczynie alho seradeli. 

OwczClrz powinien w tym miesiącu uciąĆ gałęzi topolowych i ol
szowych dla owiec na zimę. Owce z blademi oczami, mające zwyczaj ob
gryzać wełnę, naznaczyć smołą na nosie, poprawić i przed zimq usunąć. 

Co IlIllie najbardziej tu Ila świecie dziwiło , to niemoc sily. 
(Napokoll I). 
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Stare barany i starsze skopy WZląC razem nil lep:,z,! jJas7.(~ na opas, by ła
twiej do marca takowe opaś,'. Resztt; slaua sit; lIlIIneruje i oddaje owcza
rzowi pod nadzór odpowiedzialny. Przed WypUSI.CLl'!licJl1 IW pastwisko i na 
noc, zadawać słomę, którą owce obgryzają i talq slom,; !Iżywać do przy
krywania kopcy z kartoflami, aby myszy takolV\ch nic toczyl)'. 

Łąka. Na nieirygowanychląkacil można p,tŚĆ, o ile nic I.gnie 
Las. Orać pon;by \\' wązkie skihy. Grabienie ściel ki. Potrzebne 

podkrzesania dopclnić. 
Chmielnik. Zbiór chmielu. Suszenie. Sp:zedaż. Lcic:te lodygi wią· 

że się i wtyka w ziemit~, hy na wio.;nę latll'iej til\O\I'L: bylo znaleźć. Tycz
ki ustawia się IV piramiuy i u góry pO~lrollkielJl z\\i<)l.uic, lub też ukła
da w wysokie kupy i zabezpiecza odpO\\'icdnio przybiciem z\\'ierzchu 
tatami. 

Pszczoły. Pozostaje plastry z suchą II'03I.C7.j'llą wyjąć z uli i za
bezpieczyć przed myszami i motylicą. Wyjmy z\\'Gl.ić. 

Ryby. Przy,l.(otować naczYlli;1 do lowieni:\. limocholl'Y uporząd
kować i napelnić wodą, UPOr7.ildko\\'3Ć d,) nich d()pl)'lI'y i odplyw)'. Zrewi
dować śluzy i upusty. 

Ogród. \V kOllCLI miesiąca tcgo winno sit; owijać pnie drzew da
pierem rurkowanym, luh też zw}'cza.inymgnlbym, kteJry ~it; smal'uje smołą 
drZeWni! .. nie" kiimiel1ną, lub tellcm, na tych ()pil~kach zatrzymuj,j si~ li~zki 
samiec, chc'lce złożyć jLłjka na drzewie jlrzc:cI zimą. Rurkowane opa::ki 
należy prze.l\lądać co IJan,' dni, a sma:'ow<1l1ie jlol\·tJrz;tć ~dy lep wyschnie:. 
Pud tegoż wystarczy na ,')00 dm.:\\'. [)clik;tlllicj~l.': riJśliil\' chl'OJ1:ć od przy
mrozków-lTIuz\', palmy, chryzc.J1lerny, t"m,ic hOC/.ne pt;dy od, ilstaiącc . tale 
usuwać, zostawiaj'lc tylko jejL:J1 ~()rny UiI kwiat. O\\oeu zhi()i' ol(cil'JY. 

Paźc!zicrrlik. 
Rolnictwo Koniec kopiini:t kdltoili. I(O[!ailic i ocbti\\'J buraków. 

(jrilbienie ręt brtoflJnych i obkbd.,nic niemi kop. ów. OrkJ poci jdrzyny. 
Dolowanie liści buraczanych. Kunic P;lŚĆ .iilknlisilniei !1rzy od,t:l'.lie burd
ków. Zrebaki dostać mogil już mal·che.l· w I\olicu miesi'lc:t. 1\1' ,wy idą 
nd koniczynt;, sarildelt;, lub dcstJj;) kukiJryGzl~ woDo,,!.' z dditkielll nie 
więcei j3k 7S funtów na :>I.tukę liści !'!1I·aczail','ch. 

Owczarzy pilnowilć, by ilil: Z1truli O'.vil:c·. ,l:l.!o(n:"t ~t:::]()\\CZO już 
w pole nie wypUS/CI.ClĆ. .\'H!Jdc O'XCC P';~.v s'.icIiCllt tylk') P leI idr!.u. 

UhlŻyĆ budżcl paszy 11'ł cal)! rok ~II" \"szyslki~~~() i!II'.l:nta-z', liczi]<~ 
zimową PihZt; mI 15 października dl) I,') Imja. 

Łąka. T() samo co we wrzl'~!liu. 
Ląs. rloczątek cięcia pcJJ't:\ s')/I!J\lill1ic duc\':a I. udulc';\\T~O, użyt

kowef,lo i opałowq(o. SJdzcnie dll.c.\ li~ci.;sly,i1. ;':hicr;:ć m\~ienit: dc;t,u, 
buku, kJsztanu, jcdły, jesionu, (,ls!YIlY, hi.;!l'j :'beji. D'lb, Iluk i le szliJl 
zaraz wysiać, resztę przechowćlć \I' prZl.'\\'iewllclll mie>eu. Szkólki ()b~ożyć 
suchym liściem. . 

- Chmielnik Przykryć cllmiclnik Jld\\·OI.CIIl, a '.\."cczclJ ziemią, przeo-
rawszy 1,(0 poprzedni". 

Pszczoły. S/pJry IV ul (\ch I.alcpić. rod d::szkicm z: lcż~'ć si; nem, 
gdyż sloma myszy ściąga. Przeirzyć ule aby sLd)' p:o:'to, :hy d szki mi;l
ty cale i nie były nardźone 11,( ZJciek:1J1ic. IVlicjsce k"h :,;;sieki \\'i:lIlCl byc 
spokojne. 

(jJzie Serce gorcje, Will s\\'iat{o śl\·ieci. (ŚI\. Cyryll). 
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Ryby. Zrewidowaw5zy i w riJlie potrzeby oczySC1\\'szy rowy od
pływowe, przystąpić do spuszczan ia stClwÓW. ZaCIąć od mniejszych sta
wów, sk 'ill czyć 111 większych. UprzeJz ić s;!siac!()\V niżej p:lrożullych, że 
stilWy się SpUSZCZJją. Wodę spUSZ ~'ZIĆ pow()l i . Gdy w'ld l dlJ \\'icC!.oril 
zejuzie, przygotować naczyni", pos t:mić na noc pew nych ludl.i i llJ7.ajutl·z 
skoro świt hrać sit; trzeha do łowiel1i : 1 Przy sprzed,;;y ryb iJaip iGkniejszc 
\\ybicrać do rozplodll i ws~dz;lć talc l\Ie eJ) zinncilowu. Stól\\' zosta \\'ić 
bez wody po wyl'owieniu na calą zi lm: 

Ogród. W sadzie t0 sam') (I) wc wrzesnlLl. Ogrjlny spr;:ęt wa
rzyw. W dlli pog)dlle P) obeschlliC;(iu I'osy zimowe s Ibly powiązać i z 
bryłą ziemi przenieść do piwnicy, ,hy wybiclJl'l na zim<.;. Ziemi 1 ;:wilżolla 
trochę być IV piwnicy powinnJ. Sciqć I(~~iny na sZYli'agach i jeszcze raz 
zasilić 1 f. żużla i 1 f. kainitu na pręt D. LVlarcl10w i piclnlSzkl, zasiać 
w grunt, by była wczesn~ n3 WiOS:l ę. Rośliny trwałl" jak piwonje, iry;;;y 
i inn~ rozdzielać i przesndnć. Ziemię okol!) agre~tó\V opielonych ppsypać 
wapnem mi~lkiem niq;aszollcm i przekop"ć, chroni to ocl liszek na wio · 
snę. K0rzyslnelT1 leż jest wapnlwanie win:licy i drze:w owocowych. 

Listo IJad. 
Rolnictwo. Zaoranie okopowycli pól. Wywózka nawozu pod oko

powe podczas przymrozków i "ic\\'iclldl h nm,z()w, k!ÓI'C często \I' listopa
dzie uniem ożehniają na parę drll ork!;. PI'zyory",anie nawozu miałko z po
głębianiem. Podor ugoru pod rz~pak. WykollCl.cnie przegon. Siew marchwi. 
Przyorywanie lubinu na samym kOllc Jl. I<ównać dmgi przed zam.:rl.nil; 
ciem. Opatrzyć kopce Iwrtoflane, przeznaczone do p;lSienia lub odstawy. 
Przykryć ścidką, lętal1li, plewaJlli rz,-,pakowcmi, by ła two ~i<: IV zimie do 
nich dostać. Przeznaczone do sadzenia rrzykry ć od w~chodll i półllocy 
grubo ziemią, apoludniową stront: i zachodnią rrzyi<ryć dO ,1iero po na
stąpieniu mrozu, oblożywszy poprz~dllio Iqtami kOJlc·.~, hy ziemia do przy
krycia nie przemarzła. 

l\'awicźć okopowych do podwórza. OpaiJ'/.yć hudYllki lia p:ldua
szacll. Przygotować I,apu st(; do kiszenia. Zbierać kanIicilil: lIa kOIliczYili c. 
Konie rno},(q uostać marchew hlb kartofle, z ma.\vlll d()d:Jt~ielTl obroku. Te 
ostatnie paść parow(\lle IlIb surowe, ale na wJlól z Illarchwią zlllic;,;wnc 
i wtedy koni nie zatruje siG. I(rowy przy pOlllocy kukllrydl.Y i li ści bura
czanych przechodzą Jlowoli na I.imowć[ pasZ(~. ł'>rzl:cilOdzić powoli, by 
nie stracić mleka, które w tym llliesii.jcLI jL!Ż znacznie dr07.eje. OWCl.: po
stawić na stajni. Zaczyna siC; wtedy zimowy wyKot. Uważać, by owcom 
było nie za duszno, ale też nie zimno. Jałowe owcc, gdy .ładna pogoda, 
morna jeszcze na parę godzin wypędzić w pole. Skopy na opas' przezna
czone zacząć łepiej żywić. 

Łąka. To samo co w paź.:Jzicrniku. 
Las. Rąbanie porl~b. Zbieranie szys/.ek. Wyoryw:lIlic sk i l) pnd 

zagajniki. Regulować ziemię pod szkółki. Zhicr:lć Ilasienie ols/.)'lly po
spolitej, grabu i jagody cisowe. 

Pszczoły. Zaglądać do pasieki. Nć1dsruchi\\'ać jak pszczo l y zimu-
ją Z nastaniem szarug i zawiei zabezpieczyć tak, hy śnieg \lIC \lawi . 1 do 
ula. Wosk topić i miód gotować. 

Daj Illemu ,nCll tyk Illiłości, ile jest II' 11Iuziacll cierpienia. 
(Świc;lochow;;li i). 
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Ryby. Narzędzia wymyć, poczyścić, żelazne posmarować i pochować 
Jak tylko I " róz chwyci, pamiętać o przcrl:;bLlch. 

Ogród. Okopywać z nawozem drzewa owocowe tak daleko, jak 
w pofudnie pada cień od korony, tak bowiem dal el\() sięgają kurzenie 
drzewa, które trzeba zasilaf. Regulować kc!walki ziemi pr;:cznltc7.0ne pod 
drzewa owocowe, lub też Iwpać dolv. Na ziemi lekkiej sadlić drzewa owo
cowe, okrywając pnie \\'okolo lęcinarni lub ści e k. Winogrona ciąć na 
6-8 oczek, potem je zadolo\Val~ lub słomą owiązać. Brzoskwinie okryć 
jalowcem i slomą albo lepiej tl'zciną, gdyż do slomy myszy dążą. Przedtem 
spryskać cieczą bordoską z małą domieszką lizolu. Z ró;: liście obciąć, 
przed przymrozkami nagiąć korony, przysypać dclikatl1le.isze odmiany pia
skiem, a potem ścidką, lub też okryć jalowcem. 

Gr'Lldzieti. 
Rolnictwo. Pozwozić kalllielJie z koniczyn. Przvkryć m:wozclll lu

cerniki. .Jeżeli można, jeszczc orać. W gospodarstwic ·.icsi·cnią zawsze :i iG 
znajdzie co do orania; choćby co 6-7 dzieii wywieźć dorobiony nawóz 
i przyorać. Włóczyć przed wieczorem d:'ogi, gdy siG ma na nHóz. Za
bezpieczyć osta ecznie kopce z okopowel11i, IFzeznacwnc11li do wiosennego 
użytku. Przygotować kompo:ita. Mhkić cep<'llni i kOilnellli maszyn ;mi. 
Na lokomobilową młockę ,7.a krótki dziel'l - szkoda opalu. Zwożenie pierw
szego loclu do lodowni. Zrebaki w czwartym roku, a nie wzięte do remon
ty, postawić na stajnię. Konie dobrze paść, choć nic bardzo intenzywnie, 
nie przeciążając rohotą, gdyż SfnSi:ne jc:st stare '.pDs t rz e ~enie nil doświadcze
niu oparte: "Kto kOlI ia, zmarnowanego jes i cllną ciężki! prac,,!, \\' ad\l'encie 
nie dopasie, nic doprowadzi tego łatwo \1' :;Iyczniu alli w lutym". I(rowy 
dobrze paść. Jest to najdroższy miesiąc na llil bia!. 

Owce można podczas suche,L;o mro.Ću wypuszczać na oziminy, za
nadto jesienią wybujałe. Znal\Omicie to wplywa na rentowanie, na letni 
wykot, który się w tym miesiącu je~zce odbywa i c1 ob ri:e \\'plywa na mleko 
u macior, mających m:lłe jagnięta z zimowe,go \\ykotu. \V gos :'odar
stwach kulturalnych lego nie robią, gdyż nicktórzy uważa:ą, żre to szkodzi 
oziminie. Wszystko to, co było mówione w styczniu, tyczy sit~ i tego 
miesiąca. 

Las. To co w styczniu. 
Ryby. To co się w pażclzicrlliku lub lisIOp:ld!.ie nie zrobi lo, :l po 

winno być zrobione .. 
Pszczoły. Patrz styczetl. 
Ogród. Zruzy do szczepicnia wiosennel~o zbi c ruć, szparagi i tru

skawki okryć nawozem, karczO\\'ać slare drzewc\. Pt;d,:ić roślill\' cebulko 
we, rÓże szczepić II' cieplarni. Składać popioly c1rzc\'.nc i torfo\ve-drzc\\'
ny przyda siG clo rozsypywania po !'Ozsadzie, j;dy si~ rz li Ci) IKhetki, rorfo
'.liy zaś wybornie spulchnia grunt;) .~Iiniaslc. 

Ciecz bordoska na' drzewa, wedlu.L; przepisu J,lIlko\\skiegn: 21/ 2 f. 
siarczanu miecIzi i 21/ 2 f. niega~z(lI1ego wdplla, luh w braku ukowego S i. 
gaszonego Ila 100 kwart wody Ila drzewil bc:;: liści, a na ulistnione brać 
tylko po 11/ 2 funta. 

Dwojakiego rodzaju si! naj więksi m:lrzycicl c: ci, II' k\ó\ych inarzcllie rodzi 
si~ z goryczy rzeczywistego życia, i ci, IV klóryctl mar'zellie rolizi ,i~ z czllcia mocy. 

(Kaz. Tetmajer). 



12 

KTÓRE NAWOZY MOŻNA MI~SZAC z SOBĄ,KTÓRE NIE. 
S"Derphosphat.. 

Sól chilij;b . 

Nawozy, rofączollc cienką linijką, mOŻl1'1 Zil\\',ZC z SObil Ilomiyszać. 
Nawozy, POli!CZOIlC podwójną linijką, hMlco p!'zed ii:11 rozsianiem· 
Nawozów, polączonych grubą linją, nic mięsz;; ~;ię wcale 

o zmianach pow:etrza. 
(Według spostrzeżetl prof. Wojciecha .Jastrzębowskiego). 

I. Znaki pogudy, suszy, ciepła, zimlH i 1\1!'f)Z!!. 

I. Z obserwacji chmul'. Gdy przy z,Khoclzic SIOI'ICiI chmury wydaj,! 
sit; być złote[.lo koloru i nikllq, gdy sit; ZIIiż;tj,,! i niciako postCl1Uj,! [lrzeci'.V 
wiatrowi, gdy są biule, a przytclII, gdy nicho pokry':c ,ieS( illll)'lIIi, dl'Olm)':ni, 
na kształt zmarszczek na woclzie piGkllie ułożonymi ohl()czkililli (co sic zo° 
wie dropiatem niebcm)- można się z le,go \\'SZysI1,iego spodzicwilć pi~k\lej 
pogody.--Kiedy poclezils letn ej pory od rana P()\\'~,ulją Illak chlllury, po 
pollldnill zaś poczynaj,! się rozchodzić, a ku WiCC/.OI'()wi lllpelni\~ niknij-
można stąd wnosić z pewnością, :że pogOJć1 nieja:(i O;b potrwa, Chmury, 
spuszczaj'lce się po deszczu na %icmi(~ i ni~jak(l tO(Z,lce sit; po powierzchili 
pól, wróżą pOl.(od(~, 

2. Z mgły. Opadanie Illg lv policZ<!" J) tli':lilki)\I' zarowi;l ua piekn,! 
pogodG przynajmniej na .iedell cIzid!. .Jeżeli 1Il~la lI :\a7llje sit; po deszczu, 
mOŻlla z tego spodziewać sil; pogocly, 

3, Z deszczu, Jeżcli deszcz zacznie padać lla godzin'.: lub dwie 
przed wschodem słońca, można sit; spodziewać p()gody od poluclnia. ,le
żeli miesiąc luty jest bardzo dżdżysty, takież ';JIllC mo,g'l I'.'YI)a~Ć wi'lSna i la
to, lecz jeżeli je;;r zupełnie pogodny, wleci)' obawiaj "i(; po~;ucill', Nasi ogro
dnicy uważaj", iż wyjaśnienie ~it; nich" po zachocl!.ie SiOI'IGI w (zd~ie [)()
chmurnym lub srotll)'1ll zimowym \V stronic l)o(uclniowo-zacllOdni(;j je,;( nic-

o~'TlXI_~tn zl~~kien~ _ ~~.~u~ __ _ _ ._ ..... . _ ... _. __ _ __ _ 

W polityce tylko lO jest trwalellI, co jesl lIalur;dllelll. 
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4. Z rosy. I\-\ocna ro,;a tylko prz ! · wypogodzoncm i spokojnem 
p:lwietrzu jest pe\vną oznaki! pogody; aic skoro wc dnie wiatr się wzmaga, 
1)()!I.oda, pomimo rosy mocnej, nic jest [leIVlli!. . 

5. Z wiatru. Zmiana kierunku wiatru podczas sloly luh zachmu
i"Zoncgo nieha zapowi ,:da rychlą p()god~. jeżeli pOQoda trwa już caly t y
dzieli, a wiatr \\' tym samym czasie wicje ci,!QIc 7. poluclnia, zwykle nastl; 
pl!ie polem SI]>;7<1, któr;! potrwa km dillżc.i, im cZGścicj w ciągu jej trwania 
zannsiJo sit; na deszcz, a potem sit; znow:1 wypogadzało. Wiatry wscho
dnie i pólnocno-\\':,choclnie, .iako pochodzące ze stron, gdzie mor·za są naj
odieglejszc, a klimat naizill1niej,zy, bywają najsuchsze i najpogodniejsze w po
rze letllil:j, a IV zimowej bardzo mroźne. 

6. Z błyskCJwic. (idy się blyska nad poziomem, podczas, gdy na 
niebie niema żaclnej chmury, jest to owak,! ciepla i pogody. 

7. Ze słoilca. Slol·lce zapowiada pogodę, jeżeli wschodzi jasne, 
a nieho bylo pO.L(odne podczas nocy. Jóeli slOlice otoC7.one jest wesołą 
jasn()~ci,J. lI<1kncZilS mol.nil siG spodziewać ci'lglej po~octy, równie, jak wte
cly, kiedy z,!cliodzi wśr·Ód oblokll\V żólto-czel"\\·oclycll. Kiedy po zachodzi2 
slol"tca, pizy \\·y;:ogDdzom:m lIiebil:, spostrzega sit; ponud poziomem w stro
nic \\"schod:liej slabo-uerwony pas, oJ Sly)d~ ciemniejszy, wtedy następny 
cl/.iel·] b,dzic pogodny. Sloóce, w cwsie po.gody przybie:·ającc wcześnie 
przed zachodem kolor krwawy i niknące w zadymiontm powietrzu, zapo
wiada mającą cllugo potrwać SUSZl;. 

8. Z ksiltżyca. Gdy ksiqżyc ma żywy blask. a po nowiu rogi są 
ostro zarysowane, jest to znakiem piGknej i dtugiej pogody w porze cieplej, 
a mrozu \\" porze surowej. 

9. Z gwiazd. Gdy ~(\\'i;lZdy ukazują sil; na niebie w wielkiej licz
bie, I-!dy Si! przytcll1 świetne i ŻI'WO migają, jest lO nieomylny 7.nak pogody 
w [lor·ze letniej, a mrozu IV zirnowL:j. 

10. Z roślin. Ile razy ma nastąpić tGga zima, tyle ral.y daje siG 
zazwycza] SI)ostrzegać \V jesi~Jli wielka ohiitość jagód na krzewach ; przyro
da w tell sposób d;ije !l1ożność WI żywienia się ptactwu nic odlawjącemu 
l1a zimt;.- Obfito~ć miClzgi za korq drzew \\' porze wiosennej zapowiJda na 
przysz")~Ć dluJ!:<1 pogodl: opuszczanie siG zaś i zwijan ie liści na dół pod
cz:!S pog:ody \\TlIŻy suszę.--Roślina, znana jako chw··st ogrodowy pod 
imieniem muchot rzew iu , albo ptasiej salaty (alsine mediCl), wznosi na po
g:odę zralla okolo !!oclzill)' 9-ej swoje l1Iale biale kwiateczki do góry, roz
wija liśc i e i pozost<:ljc w tym stanic do południa; gdy zaś des7.cz nu pa
dać, objawy Si! od\\Totnc: kwiatki zwisaj,! i !'stki zamykają się. Nagietek 
deszczowy (calcndula pluviali,), ro~liln airykal1ska, ulrzymy\\ClnCl w niektó
rych (l.grodach, olll·iera na pogoci<; swój kwiat przed 7-l11ą godziną zrana 
i pozo,;tdjC zwykle IV t Y 111 stallic do .godólyl-~j po potudniu: jeże li zaś 
po 7-e.i k()(lzinil' ranIlej ma kwiat zamklliqty, spodziewać sil; trzeba deszczu 
przed l1adejściem nocy. 

11. Ze zwierząt i ludzi. Mocllc i czt>te szczekanie psów w nocy 
wróży pospolicie ()dl!lial1ę powietrza. Kiedy wcześnie po zachodzie słol1ca 
pokazujel ::il: niet()perze i j<tlają dlugo w noc, moźna spodziewać się naza
.iutrz pogody. UswjąCl' ,.darcie" IV członkach u osób cierpiących na reu
matyzm lub Illaj,!cych źle zagojonc rany, jest także nieolllylną oznaką ma
j'lCL:j nast,!pić pogody. 

. .. .\lilością kraju i pl".acą podnoszą się narod~'; miłosierdzie jest połączeniem 
IlllłoSCI I;1";IJII z pl·aci!, Jcsl \\It;C pot<;Zllą dZlI"lgnlą zycra Ilarodowego. 

(N. R.). 
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12. Z ptactwa. Wczesne Ilkazilnie sit; dzikich i.(~SI I mnego prze-
10tlle.lĘo ptactwa II ' porze wioselllllCj zapowiada blizkie cieplo. a w jesiennej 

zimno. zwlaszeza. jl'ŻeJi na wi0511t; lot gqsi hqdzie wysoki, ił w jesieni 
'liz ki. Zbicr,mie si l.' IV t~rolllJdy ll1aly(h ptasząt \I' kOI'ICU lata lub w jesieni 
Jest zll'ykle ZI1<lki clIl bl i/ k iego zim 'la, Na po[,(odq skowronki wzbijają się 
wysokCl i ~ ['Jie\\ ' ;I.ią \\l'soICl ; jilsk(ilki I<lUT Iiltaj'l gÓI·q. Wysoki lot kruka 
UillliI i g lo :-i ne jc,[,(o krabni e, w czasie Iliepogodnym --zapowiada czas piqk
n~', CZt;ste p ia;liL: 1;0[,(111611' ['JolI czas sloty \Vró~y rychli! pogodt;, podczas 
mroZll--(jd\\' i l ~ , a podcz,l'; o d wilży I lII'61. , Na pOgOLll; dzierlalka czyli śmie 
ciw'zek tri,yrn<l sie; ziemi i nie ~\I.'iergocze; podobnież zachowują siq cicho 
i spokojnie trznadel i poś\\'icrka. Glos sowy podczas deszczu zwiastuje 
blizką pogocle;, 

13, Z ~łazów, ryb, owadów i robaków, Na piękną i stalą po~odC; 
pijawki, trzy'manc \,' szklć1llyrn sloju (llć1pctnionym nie do pelna wodą i za
wi:lzanyrn fllt')(enni! szmatkil), leŻe! zw in i ęte: na dllie bez ruchu i zachowu
ją ~ il~ ::;pokojnie; IV zilllowcj pOI'ze z a chow u ją się podobnie na mróz, jak 
w ktniej Ila pogodt; Poclobnież o;p l'ilwllje sit; żabka drZL:Wn3 , trzymana 
w naczyniu dla \I'::;ka Zywilllia pogou)'. Latan ie krówek gllojowych letnią 
porq Zil[lCZY pO,[,(odt; nazaiu l rz. Pail;czyna, \I' porze jesiennej unosząca sit; 
\I' powietrzu i (7.<.!piaj'lul ~it; p (; pioiach. ZIlaczy stalą nil kilka ulli ppgodt:. 
Jeżeli mrówki IV Ic(ie w 110S7.'! wi L' !kie mrowiskii, to można sit; spodzie
wać rychlej tC;gieJ zimy. Na pogodt; komary snują sic; grolllaclnie po za
choclzie ::;Iolica nad clrogarn i. 

14. Z hygrcmetru czyli wilgociomierza i innych przedmiotów nie
ż\,jących. Pounoszcllic sil; w,;kaz()wki na \\'ilL(ociomicrzu, wysuwanie ::;iC; 
figurek hygrosko[lowych z uhycia i t. p. zlliJki, objawiaj,!cc sit; podczas 
sloty, wróżą o::;u::;zcnie siG powietrza, a zaiem i pogodl;. 

15 Z barometru czyli ciężkomierza. Gdy żywe srebro w barome-
trze podnosi Sil; podczas sloty, można ::;it; z lego prawie napewno spodzie
wać pogody , a potrwa o na lelll dlużej, im podnoszenie siC; byłO powolniej
sze--i przeciwnie, Pewn,1 po~oda nastąpi, jeżeli podczas podnoszenia siG 
barometru zarilzcm deszcz pacla lub ukawje Sil; zrana mgta. Jeżeli podczas 
ci'H~~cj niepo,r.;ody b,lI'Ilrrlerr bc:dzie Sil; nieustannie podnosi I przez dwa lub 
trzy uni, natenczas oczekuj z pewnością ulugiej i trwalej pogody. 

II. Znakj stoty, deszczu, odwilty I śniegu. 

1. Z obserwacji chmur. Chlllury, gromauzące się jedne nad dm
giemi IV kszlalc ie urw istych gór i sk<ll, są oznak4 deszczu. Chmury, po
dobne do rozwIeIde] wełny , czyli tak Ilazwalle ohloki pierzaste, Sil wakiem 
dcszczu, mająccgo nastLlPić za dwa lub trzy dni, albo już pildającego IV oko
li,ach n :1leglych, UWi;żaj,!. że lI iebo dropiate, o klórcm byla 1110wa w I roz
uziale i kll'ne jest znakiclll I)ogody IJa dZldl llastt;lmy, każe spodziewać si~ 
deszczu nil drugi, trz c' ci luh cZV/dny dzidl. I(iedy podczas letniej pory po
wstaje' od riln<l male chmury, pOCZClll zhierają ,ie; one: w wit;ksze masy, ił 
po poludniu nic rozchodzq sil,,, lecz jcsz~ze baru/.itj siq zgGszczają, wtedy 
zwykk nast~ pujc deszcz, l3ialc chmury w zimie są zilakiem śniegu, zwtasz
cza, gdy przytcm mróz zwalllia, .le~cli IV zimie lub na wiosnt; .chmury są 

I(ażua 1I;luka ni ctylko rozszerza'; lI'iauolllości, kcl. i [ormować char~ktcr czło-

wieka powilIIIi!. (Krzywicki). 
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biarowo-hlekitne i l ' ozci'H~aja sil' daleko, można się spodziewać drobncg:-l 
grad u c7.yli krupcie 

2. Z mgły. Wznoszenie siC; zrana m.i~Jy jest znakiem blizkiego 
deszczu. 

3. Z deszczu i śniegu. Jeżeli desz(z zJcznie padać IV godzinę lub 
dwie po wschodzie SIOI'llCl, ;;rota !Jęcl/ie trwara przc'Z cary dzień, poczem 
ustanie. W zimie, ile razy pocIczas mrozu pada snieg \\ wielkich płatkach, 
a przytelll wiatr wi(:je z poruJnia i zmienia często kierunek, tyle razy mo
żna siC; spodziewać odwilży i zelżenia I1lrozu. 

4 Z rosy i szronu. Brak rosy zrana rokuje wiatr lub zbieranie 
się C hl1l ur, jedno zaś i orllgie jest przepowiednią deszczu. "Bialy mróz" 
czyli szron na tr,iwie, który jes[ ~krzepłą rosą, zapowiada deszcz, mający 
nastelpić za dwa lub tp.y dlli. 

5. Z wiatru. Wiat I', wiejący IV czasic pochmunlym, jest przepo
wiednią blizkieg:o c1eszcl.l1. Jeżeli [10 wielkim wietrze ukazuje się mróz bia
ły, zwyl;k I1:lSl(pujc wkrótce I)Olem slot,1. Wiatry zachodnie, [lołudniowo
zachodnie i południowe, jako pochodzące ze sIw", gdzie s,! najbliższe i naj
rozleglejsze morZJ, a przytem, gdzie klimat jest Cieplejszy, bywaj,! na.ihar
uzicj obciążone \vilgDCią, a za:em najsrotniejsze Przy t:'ch atoli wiatl'ach 
zachmurza siC; po\\'ietrze nic nagle i w pierwszym dniu bywa nawet tak 
przezroczyste, że od:e~(e lasy i §.(óry daleko wyraźniej i jakoby w zbliżeniu 
widzieć si~ tlaj,!, Clei,(O ~zczq;ólnie d05wiadczają mieszkailcy górzystych 
okolic naszego kraju. Takie więc wyraźne przedstawianie się i niejako zbli
żenie odległych gór i I,Niw jest prawic niezawodną przepowiednią stoty. 

6. Z barwy niaba i zorzy. Gdy piękny pocz,!tko ',,'o blękit nieba 
przybiera barw(: z i elonawą, jest to znakiem zbliżającej się pochmurnej, a 
potem dżdżystej pogody. Zorza wieczorna, nadzwyczaj mocna, ma być 
znakiem deszczu. 

7. Z zimna. Uważano, że 110 zimn3ch w jesieni następuje zwykle 
d~szCl.. 

8. Ze słońca. Jeżeli słońce jest zasępione i jakby zanurzone \V wo
dzie, jeżeli wschodzi czerwone z juskrawymi promieniami i jeżeli się po 
mld niem znajduje gęsta cł1mul'a, nal(:ży się z tego wszystkiego spodziewać 
deslc7.ll. Nagle ueszC7.t: nigdy dlug:o nie trwaą; lecl, gdy niebo zachmurza 
Sil; pOlI oli, ~'I()I'lce za S, biC;życ lub gwiazdy zaciemniają się nieznacznie, 
deSZCl padać bt;dzic najmniej przez 6 godzin. Kiedy słolice zachodzi bla
de, zapowiada to pospolicie deSZCZ. 

9. Z księzyca. Obręcz kolorowa około ksic;życa jest prawie nie
oll1ylnyll1 znakiern l11aJqCcj wkrótce nastąpić sloty. Jeżeli rogi jego po no
wiu są przyćmione, albo tal'cza około pehli blada, to także zapowiada 
deszcz, który może potrwać pl'zez kilka dni. 

10. Z gwiazd. Kiedy gwiazdy są blade i nieliczne, a wyd~ją się 
być \Vielkiemi, Ideoy nic można dostrzedz ich migania lub kiedy otoczone 
są jasnością- można się spodziewać hlizkiego deszczu. 

11. Z roślin. Powój protny i polny (collvolvulus se[lium i conv. 
arvt:llsis), kurzyślep (anagallis), nagietek deszczow: (calendula pluvialis), 

- --_.- -_ ._---
l(icuyż lo życie przestanie być morzern Ilędzy, po którcm pływają okręty zbytku. 

(Świt;tocho\\'ski). 
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dzie\\il:ć~ił (cariinLl aCiluli,) i wiele I'oślin podobnych do podróżnika (Ie
[)lItod()rI)-rc!2;ul,'i'ni~ przed cll':'IClcrn i:alllyk ijij swe kwiaty i dlalego mogą 
słllżyć za nicornyln<1 1lJ'7,'powi~llflit~ sloty. I~url.y:.ilep, 1llający piGk ne, czer
\\'onc lub nicbie~kic kwiatki, a listki Dod spodem cWrIlo-kropkowane, ma 
być w lylll wzgl(;dl.ic l<lk l1iezClwodn<l roślin ćl, że we Francji nazywają go 
"barometrelll ubo.gich" (bMomctre du pau\'re hOnlllle). Używając roślin, 
jako bJI\)nH:tl'U, tl'zchil P,llllit:tJĆ O lem, że Ili ~ które z nich nawet podczas 
ciągłej pogody otwieraj<l siG i zamykają re:,(ularrlie w pewnych godzinach 
dnia, kk n,'. \\'spolllni"ny wyżej "podróżnik", kttiry zr-ana Illa kwiat otwar
ty, a !,O południu zamki i<;ly. Jest to loś li'la bardzo pospolita przy dro
.gach I': porze majowej i cZl'r\I'co\\cj; ma oln kwiat żółty i wydaje kulistą 
lucho'.\'dt'l glówkl;; kwial jei, Z<llllkllil;ty r.rzed poludniem, jest znukielll 
zbliżającego Sil; dt~ZCl.Ll. 

12. Ze zwierzą! i ludzi. Nil ~jott;' l\1:nie rżą <fwałtolVllie i wyska
kuj,!; we:ly otwieraj'l liozclrza, r;otlln kl"dij sil; i liż,!; 170 t Y umywają pysk 
i uszy; esy ~ą oci~żClle i sellfle, lubi,! grzać sit;' przy ogniu, gryz,! trawę, 
drapiq zlwz iGcie ziemię; ~\\'illi" Sil ni cspokoj, \t;, tarZ<ljć! ::iii; IV blocie i skro
bi,! siG. Na dbzcz l\rdy kOpi;) więbl. L; niż zwykle krdowiska. Gdy pasą 
c~ siG byd~o chciwiej niż zwykle je traw~ i polizlIje kopytl, jest to znakiem 
zbliżania siG dlugotrwa! l go deszCll1. 7.JUW.IŻOllO, ż~ osoby, cierpiące na 
l'lunlatyzlll i t p. dolq(iiwosc i, ił sZll.ególnit! llldj'lCt! źle zagojone rany, 
dozn i ; ją dOlkliwych bólów, ile 1';;7)' ma lla Slq i', ić słota lub inna nagla nie
przyj,!zna Zll1iJnil powieliLI. 

13 Z ptactwa. Na słotę dzierlatka rozwodzi swoje przewieide 
trek \V plJ\\itlrzu; J)()ś\Vierka i Irznalkl odzywają sit; CZt;SlO przy drogach; 
jaskólki ugilliają sit; ponad S.11T1ą /.iemiij i wod,! za muszkami; skowronek 
śpiewa rano, si,::dząc na bl'ylce r!lli ILlb IIiJ kamieniu; zięba odzywa sit; wcze
śnie IV ri(rodach; wrtible świcrg()UJ hanlw rano; \ITOl ly i kawki lalają gro
madnie, l'ie ziltrzymLlj~lc sic ni,;t!l.il.'; sro ki i sójki gromadzą się i wrzeszczą, 
wrony kt-;;czą \\'iccej niż zwykle; CZ :lplt: i sokoly latają nizko; ptactwo swoj
s~ie, I1p, klify i i:i(Jyki trZe P() c ą sil; \I' pias:<u i skuhL, gęsi, kaczki i labG
elzit! pośpic,,;zJjć! na w()dl~ , ugaqi :lj'l si~ na nicj i wyuaj,! IWlCllC krzyki, ku
ry illdy.iski~ czyli puliczl,i, rClI\'lliLŻ j e:/<. pawie, krzycz,!. ptJszl<i małc zanied
buj'l żeru i uciekaj<[ lIu swoich kryjówek. 

14. Z płazów, ry!J, owadów i robactwa. Na deszcz i w czasie 
deszczu pijawki utrzymujq sil; spokojnie u góry naczynia; w zimowej po· 
rze zachowują siL; p()dołlni~ lli:! odwilż i śnieg, jak \V letniej na deszcz. 
Na 5tutL; żaby i roruchy skrzecz,! IV kduż"ch; żabki zielone rechoczą gło
śno na krZewach, a trzyrnani~ II' Ililczyniach wspil1ajć1 Sil; ku powierzllmi; 
rybki wyskakuje! pOlu d \\'Orl l; dlCl cll\vyrania kuma rów; robaki wyłażą z zie
mi obiicie; pająki sPUSZCZ,lj ć! Sil: )Ja pi!jl:czyn;c i lożą po ścianach; mrów
ki zdążaj,} z p(;ś;.iccll <. ll1 elo swych kryjówek, równic, jak pszcz',ly do ulów; 
komary brzęczą II i (;Cc: i liii zwykle i ~,l ILliJrl.ykrwne. Na stotę także musz· 
ki deszczowe ca lymi rojami odbywają w powietrzu podczas letnich wieczo
rów rÓżne obrolY, 

15. Z hy~romeirll (wilgociomierza) i innych przed miotów nlezyją
cych. Iv\ożna II\Va7.ać, jako p2\\'nc znak i odwilży lub deszczu, nastt;pujące 
zjawiska: Pt;czllienie slIchego drzewa, potllit!ili e soli, kamieni żelClza i t. p. 

Przez wian; skrys(;diz()I',';IlI'11'! oyn;lch, zacieSniają s i<; coraz bardziej stosullki 
z Bogiem a nallli. (Ks. Adamski). 
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rzeczy, podnoszenie si~ II'skad)\l'ki wilgociomierza, chowanie się figurek 
hygroskopllwych, rnzmit;kanie wyciągniętego papieru, obić i obrazów, wy
pr~ż,jnic sit; przedmiotów skrt;conych, jako powrozy, strun)' skrzypcowe 
i l. p" ukazy\\'anie sit; niezwyklCl(o światła okol o płolllienia palącej się 
świecy, mętnienie wody w stawach, ukazywanie sil; w porze letniej odl~
glych liJSÓW i gór w dziwn~1l1 do nas zbliżeni u i \I' barwie cic;llno-niebic
:;;kicj, Wszystkie te wyżej wymienione ohjawy zapowiadają czas pochmur
ny, a następnie dżdżysty, w zimie zaś podczas jasnej mroźnej pogodyoznaj
miają odwilż i zelżenie mrozu. 

16, Z barometru (ciężkomierza). Gdy podczas pogody ciężkornierz 
opada, można być prawie pewny~~ deszczu, a potrwa on tem dlużej, im 
powolniejsze bylo spadanie żywego srehra w ciężkomicrzu-i naodwrót. 
Zimą zniżanie s;ę harometru w czasie mrozu jest znakiem śniegu, a w cza
sie suchym-odwilży. Jeżeli podczas ci,Wlej pogody żywe srehro opadać 
bt;dzie przez dlNa lub trzy dni, spodziewaj ~ię z pewności,! długiego deszczu. 

III. lnaki wiatru, gradn, burzy, nawa/nicy, grzmotów, piorunów i ciszy. 

1. Z obserwacji chmur i innych zjawisk w powietrzu. Obłoki hla
do.;żÓłtawc, przesuwające siG powoli, chociaż wieje wiatr mocny, są p~w
nym znakiem gradu, Jeżeli przed wejściem stol1ca niebo na wschodzie 
jest hlade, a gęste obłoki mocIlo odbijają od siebie światro słoneczne, oha 
wlaj się wielkiej nawałnicy z gradem. Białe chmury w lecie są także Zlla
kiem gradu. Gdy sro(lcc hardziej niż zwykle dopieka, gdy nawet w cieniu 
czujemy parne powietrze, wzhudzające poty nawet podczas spoczynku, gdy 
w sobie uczuwamy ociężalość, niezdolność do ruchu i pracy-jest to naj
częściej niezawodną oznaką mającej wkrótc-c nastąpić burzy, Dołączonej 
z grzmotami. Zauważono, że wiatr poludniowy najczęściej sprowadza na· 
wałnice, zachodni-mniej, jeszae mniej północny, a najmniej wschodni, 

2. Ze słońca. lic razy słońce wschodzi blade, a potem staje się 
czerwone, ile razy zachowuje barwę krwistą lub bladij, tyle rozy można siG 
spodziewać wiatru, a nawet deszcw. 

3, Z księżyca. Gdy księżyc ukazuje się bardzo wielkilll i czerwo 
nym, gdy rogi jego 'Są ostrc i czarna we, gdy tarcza jego otoczona jest czer
wonawą jasnością-zapowiada to wiatr. Tęcze i czupryny (lisia czapka) 
naokolo slo(l(a i ksil';życa, zapowiadają wilgotne powietrze, a następnie 
slotę· 

4. Ze zwierząt. Przed burzą bydło rogate i owce skupiają się 
razem i od" racają głowami w stronę przeciwną od wiatru. Kiedy ma sie 
wszcząć wicher, świnie chrząkają mocno, kwiczą, biegają i podnoszą ryje 
w stronę, skąd ma powstać wicher. Gdy bydto jes, niespokojne i biega 
tam i sarn, wyskakując i wierzgając, mOżna się spodziewać gwaltownej 
zmiany powietrza . 

5. Z ptactwa. Gdy kaczki, gęsi lub łabędzie uganiają się, zwła~z
cza z rana, po wodzie, bijąC w nią skrzydtami, nurzając się I wydając moc
ne krzyki, gdy dzikie gęsi lecą pasmami bardzo wysoko-geJy łyski oka· 
zują niespokojność i krzyczą-gdy kruki igrają nad wodami i wzlatują w 
powietrze-wszystko to jest znakiem mającego nastqpić slotnego wiatru 
lub burzy. Gdy przeciwnie-zimorodek opuszcza brzegi i udaje się na 
przestworze wód, chociaż wiatr jeszcze wieje, gdy krety wychodzą ze swo
ich k!yjówek, a wróble powtarzają CZt~sto swoje świergotanie-oznacza to 
b iz~' kP.'n)ec trwającego wichru. Zlatywanie się morskich ptaków na brze-

CI..: A .~ . ~ 



gi IEj du zapowiada burzę. Jeżeli ptactwo drapieżne, np. kanie, kobusy i t. p. 
z.l(rom 3dz,! sil; w znacznej liczbie i kr"żą wysok o w powietrzu, jest to nie
zu\\'odnym znakiem gwałtownej i nad zwyczaj fi ej burzy. Na burzę także 
drozdy śpi 2 wClj ą g łośniej niż zwykle. 

6. Z Ilł~zów, ryb, owadów i robaków. Na w iatr pijawki IIstawicz
r,ie si c: kl"ę c ą i zwijają, przed burz,! zaś, grzmotallli i piorunami wyłażą 
;ć \\(J cb ' do o tworu naczynia, oddychają mocno i okazuj,! jakoby konwlJl
' yjr c po rl! s %~nia. (iedy pszczoły nic l e cą \V pole, lecz trzymają :-;i ę lila 
lu b siccz,: \\"C \\'l1ą t:- z ni ego, można z pewnością oczekiwać wiatru z de
szczem, l"( j 'vnie, j3k wtenczas, kiedy gromadnie cisną się wcześnie przed 
w :cczorcrn do ul a. 

7. Z barometru (ciężkomierza) . Zniżanie się baromdru w czasie 
c;;;zy zZl powiada wiatr, a podnoszenie sie w czasie wiatl'u cis z ę. Takież 
zni5:,ili ie sie podczas up3tu jest znakiem bli zki ej burzy i nawatnego deszczu; 
IVo.l(ó ic hurumdl' utrzymuje się nizko w latach i porach wilgotnych i burz
I:\vycb, ;1 \\y~oko IV ~lIchyc41 i spokojnych. W zimie bRrometr stoi zazwy
(Z ;1.1 wy ż e j ni ż \V lecie. Spudanie jego jest znaczniejsze, gdy pora sucha 
znliCllia siG l1 a wi lgotną , a jeszcze Z1laczniejsze, gdy majij być przytem gwał
towne wichry. 

Przepisy o polowaniu 
z dnia I'i lipca 1871 r. 

(vide Zbió,' Praw tom XII cz. 2, wydan ie 1893 r., str. 191 i nast.). 

O prawie polowania. 

I ~ . Prawo polowania sluży osobom , po s iadającym przynajmnie 
150 morgliw gruntu w jednym obrębie. 

2 §. \Vlaścicielol11 kilku, graniczącyc h mi(~dzy sobą części gruntu, 
\\yl1(hl.'l cyc h przynajmniej razem ISO 111., służy prawo polowania, z warun
kiem , aby to prawo rozc iągalo się nie \Vi(~ cej, jak do trzech z pomiędzy 
ni c!:, za \\"zajcmncm między sobą porozumicniem; również wolno Whlści 
ci el om Ły ch cząstek, za wspólną 7godą. wypuszczać polowanie na całej, do 
nich l1 ći leŹijCl:j, przestrzeni w dzierżawę, za pewną opłatą, lecz w żadnym 
razie lIic wi (; ccj , jak trIem osohom . 

. ) §. Prilwo wrasności polowania, czy to do jednej, czy też do 
k ilku osób n a lc żijce, IlIoże być ust<;powane, za szczq~ólnellli ulllowami, 
i p()d warun ka mi lub bez nich, na zasadzic u rządzecl ogólnych. 

't~ . PrafolO użyt k owania z polowar'l , łmvów i rybołówstWa na 
GI k i rcJ l.leglości grun tów, nabylych przez włościan, do jednej gromady wi ej
~kic J n<dcż:j cych, nie stanowi wyl'lcznego prawa każdego z włości a n, lecI. 
jes t pra wcm GiI"j .~ro mady . 

UWNJ /\. Ukaz Najwyższy z dnia 19 lutego (2 marca) 1061 r. 
o urz'ldzeniu włościan w Król. Pol. 

.) ~ . l\a gruncie clldzym u żytkowanie z I)ołowania, z łowów i ry 
iJoi()\\::'.[Wl! 1110ż e odhywać sil~ lJie inaczej, jak za pisllliennelll zezwoleniem 
\\h ścici e la .r; runtu, lub }.(rol11ady wiejskiej. W lasach rządowych i miejskich, 
I.:' OSO OIlCIll, na piśmie, Właściwych wład z zczwo lenielll. 

ó §. Za naruszenie praw wła s n ości poczytuje siq również polo wa
n ie lub lowy na zwierzynę i ptuki na gruncie cudzym, lub w cddzym lesic, 





Kalendarz myśliwski. 

,----
I NAZWA lWIERlVNV. 

Pol l:' , O L.llil (Z a ('I.a~; polowania 

[''.ll., llic\\',l IIl O pOI()I\';IC 
1 I H J H I 11 L)"ta 

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

I byki 
tosie '\ ' łosice 

f bliki 
Jelenie J \ lanie 
~ f rO ,~!, dcze 
~) ,I rI 1,\' I k(J/Y 
Llj'lce . 
Dziki 

I koguty 
lj łu :-;zc c : 

t głuszc 
, . I kouutv 

ClctrzewlC J • h J . 

Usv, 
Dri)pie 

I cl(~clorkl ' 

I K (JOLI tv 
Jilrz'lhki ...., I ciec iorki 
KlIrop:lt\vy 
IJrzcri(irki 
[)erkac:e 
K\vicznly 
Gt;si 
Drozdy 

I kaczor 
Kaczki l' kaczka 
Słomki , 
1i1J!!cli), lldia,y, k ll li ~i , li lII'k i 

, I 

I 

! i I 
I 

i,: ;'; ~ !(' I , 

:::; I ::~::; :( ! ! 
,(>::( i 

" 
", 

-'" 

~ -g : :'~ 
~.~ li t \1 ~ 

~ :'3.5 
II ' 

l ;' 1 li" I 
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'"1"' i:?l., b e ] a 
do ohliczaniil r>ozo~tałe~o Ja ulllorzenia długu, po oplaLc niu każdej raty 

z pożyczek Towarzystw .. Kredytowego Ziemskiego w I( re i Ie~ tlI' i te Pniskiem. 

udzielonych w Listach Zastawny ch 41/ 2';, i --ł ~ll ' 

~ Ilos~ pozostałego dn ul1lOl'zcllia długu od poż)'czki IU() rub li, udzie-

lallej \I' lisl,lCh z::~ta\\'n y ..:l1. 

(lpla- ·P/29,; z li IllOI zClliel1l 41
: 1 z 1I11l()rz~n i l' tn 

n:lliu 
... _-~~~_.- -

1" PI:! ~:; 2'" 1'" 11M ?I) 

I Rub . 

·11 .(1 
" 

...... ·H 

raty k()p.:I~;II; kor· :' I~"b. ho·p. I~ub. hop. I~ub \op. , RuU. kop. 

I 99 -O l! 90 r il 99 ()9 50" 09 r <n 
.'J " 'I ... :111 'I _:lo 

2 08 I)()" : 98 ciS. Ii <)7 <j78 % 1)0 0 % 4o" 96 980 

3 98 460 'I lJ7 69 'I 96 932 lJ8 ·17" 97 70, 9.') <Hu 
97 932 1 G(, f.!.</ I, <)5 b63 97 ! lJ4" 06 900 94 879 , . 8 I 

S (), ~),,-\ ,) 9ó 07~ I, (JĄ 760 <j7 .)9" 96 09; 93 79(, 
6 fJó ,-;2, 0S 

24" !I 
(J3 6S,1 <J6 S·l 9,5 26, 92 6lJ2 

7 96 2.')" 94 .)0, I 92 .'il" 96 28" <J.I 
, 
42 ~ : 01 S6, 

8 95 ()7, 93 

~~: II 

91 34, <)5 70., 93 561 '. 0U .j I, 
<) 95 07, , 92 9() H; ()5 12~ 92 , 68; 8<) 24, 

lO 94 46:: F t)1 69. 88 92, 94 .12, , 01 7e, (')S 0\ 
11 03 R3 8 :; 00 i~: il 87 (i7 r, l)3 <J l . I CJO 1',7 " 87 1-\.3 2 

" 
j ., 

12 (JJ 1 () I H9 S() ]9, I)J , 2<J 1 ':l0 9~ 1 ,,\6 :"i.')R 
~ . 

81" II 13 92 .'i4,; . 1'38 H,5 092 
1)2 , 

()ó( , S8 <;I()" ;~.'i ,~2 1i 

14 91 S7~ , H7 81; 'I !l3 7.0,; 92 Ol, Ci.'-; 02" ,'li OZ; 
1,5 91 1 (J,; 1'3() 7(), H2 3()1 III 3:1, '-:7 UJ,; ~~2 70; 
l{) 90 49. SS I 7·1 II i\O t)9, 90 ó8, " 8ó O) SI 36: 

(. II 
-, 

17 iN 78, H.:t 67(' 1 79 S(l; S9 99; 8-1 <)9, 7<) 9fl, 
lS 89 

, 
05. 83 S8 1 j 78 lOR S9 29, 8.3 94, i8 5S, 

I 

l () 88 .lOs , 1-\2 46, ;. 76 61, SS i ,:;~~() K2 87n 77 16, 

20 87 5~5 1 1 81 31 ; 75 OSf' 87 HS~! 81 77, 75 70, 
21 86 761 ! 80 14,; 

-:) S23 H7 I (l~ sa Mo 74 21 ; /d 

.» 1-i,5 0Ó. I: 7g 0,5" 71 03, 06 35 1 !; 7<) 52,; 72 70l 

23 SS ' II 77 7!,; 'iU .lO, K5 
, 

57; :; 7'-'. 36; 71 1 S, 15, : 
n ~4 .lI; I: 76 ,17:. (\H ()3, 84 ()IJo 77 lKI 69 S 7, , : 
r ,')3 ·1 () li 7.1 19" (,(l <)2: 83 (li), 7.~ CJ?, A7 'n ,) ~;) 

2h 1-\ ' .')9, i: 7.\ SKR 

, 
()S 18, 8.1 I 

16" 7~ 74 7 66 3.ln , - , 
n ki 70" 'I 72 .')50 

; (;3 '10" K2 .rz, 71 ·1 l), 64 liS, 

28 80 78, li 71 I 18~ i () l 57, Hl , 17. 72 21, h2 9-1" 
29 79 ,')5. ;1 (,I) '/S.I i S9 71, 1-\0 60, 70 C)O; 61 20, 

(, ' I 

80: .lO 78 <)(). ii hH .lS, .0,7 70 71" ()9 .') 7. 50 :.łJ'J 

31 77 <; 2: 'i M 892 'I SS 85, 78 (lIJ 
, 

óS 21" 
-., 62~ ."l, 

32 76 
i ()3 2 li ()S .197 

" 
53 86:1 77 887 (,(i 83 0 SS 77 .; 

33 7.') 912 . (J.l 1)63 . 51 ,':l 2 , 76 li4;, 65 .:t 1 ; 53 SS9 
.14 7-4 I 

87 1 I ()2 305 I' 49 " '11 7.1 <).'-'., 63 97, :,1 96: , 
I .1S 7.1 I RO, i iJO 70; :1 ł7 () I" 7:5 00" , b.! ')() .-,0 00" 

I . d 

I<to rr~gllic do~hilllali( SIG . szczcrl'JlI przeJewszvstkiem hyC winie n z SillTl)'11l 

sobą· ( I<rz\'llicki). 
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I ()lf»lO, ~, _ ' __ J10_Ś_C _p_oz_,o_st _<1_łC_gO_d_O _U_I11...;,.o_rZ_C_1l i_a _d.tU_,L!_U _O_d _P_O_Ż)_'C_Zk_' i _1_00_' _1'l_11l_1 i_, _U d_Z_ie_-_I 
, ,' " ,_ lanej \I' lisfilch Zilstawnych. 

41!2~G z umorzeniem 4~; z umorzeniem 

~~:;~:u I RUD,l \~I;.-C:~1~2~oprR~b~% I~~ , 
36 
:37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
-1 -1 
45 
-16 
47 
-18 
49 
50 
SI 

55 
I ~~ 

58 
50 
W 
(j I 
62 
63 
() -I 

65 
()() 

67 
68 
60 
70 
7t 
72 

72 71 G I 59 073 45 
71 6~ 57 -I~ 43 
70 463 I SS 69: 40 
69 I 298 53 947 , 38 
68 I 107 52 t61 36 
66 iNo 50 33[ 33 
65 64., 48 467 31 
6 -~ 
ó3 
6 1 
60 

37 2 46 SS7 
070 44 ()o, 

7.\ 42 609 

378 'lO I 5ó7 

.'i i) 981 38 : 480 

.) 7 S6 1 36 345 

56 109 3-1 t6,j 
5-1 622 31 932 

53 10[ 29 65[ 
.) I 5,1- 27 31 s 

_ol II 2 
19 I 9J ~ ~ 4 933 

48 .32~ li 22 I 49:J : 

4() 667 iii 20 - : 
44 96, II 17 4e)0 
43 22, i 1'1 842 

'II 4S t II 12 17,; 

~g ~~:' I'II ~ ~~(: 
3.') 875 3 8 13 

33 93. I - 89, 
31 (),I~ I' - - -
29 91:, I 
27 83~ 
25 71.1 

23 543 

21 
t9 
16 
14 
11 
9 
6 
4 

322 , 

05 2 1 73[ 
357 

0.1 0 

449 
91[ 
31 7 

l 664 I 

21) 
26 
23 
20 
17 
15 
i2 I 
9 
6 
3 

I I) 2.'0 ,I .' l t Ol II' PI IV II 2° 

Rub. kOp. !\ I~~b, I kop. 'I! I~ub. I,op 

7'J I 00" I 61 ! 00" I 41) II 00,; 
72 I 98 59 I n I 45 tJ6, 
7t 9< 57 01 ~ J ,13 , ~8:; 
70 ' 8il2 56 I 32~ I 41 76. 
69 800 54 [ 60 " 39 I S9~ 
()FI (/h 53 0-1" 37 I 390 

67 SÓ Q 51 .1S[ 35 13~ 
()6 i 42 1 49 63 1 32 R~ [ 
65 I 24" 47 87~ 30 -IS\ 
64 051 '16 OSI 2R IOq 
62 1)35 44 25:] 25 670 

61 592 42 38s 23 t8" 
60 32 1 I 40 ·18" I 20 M 1 

S9 030 I 38 54, IS 06" 
57 211 11 36 ~(;G :I tS 42[ 
56 ,?)69'2' III 34, J ' ,', t 2 73" 
54 .12 I ,1 8~ II 9 98 1 

53 ,")921, 30 .3i3'; :1 7 18 1 

S2 16 1 I 21') 24 ,; 4 32, 
SO 70,[ 'I 26 OCl I 1n.1 

'.I _ H')2 ~- ---I, C' 2 '_) [ I 73 " 
47 70G 21 5Ss 
46 I (lo l C) 240 ' 

SS:I 16 87: I 'H 
42 
41 
39 
37 
,36 
34 
32 

97" I +16, I 
331 12 O~I I 
66 1 9 4<)1 

95[ 6 93 1 I 

21" -+ 320 

43,{ 1 6SG 

62G -

30 779 

28 89 1 

26 972 

25 Ol" 
23 Ol; 
20 972 

18 8<\ 
16 76~ 
14 (iO" 
1_') 39 

I ~ 

/\ szkoda zwać człowieki em, kto bydlęco żyje. (Jan Kochanowski), 
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Po 

opla

ccnill 

raty 

lIoś( pozo~(Jlcgo t1lugll do lIlllol'zcnia od pMyczki 100 rubli, udzic- I 
IUllcj IV listacll zilstawnycll 

77 
7i) 
79 
"O 
SI 
;-;2 

Uwaga. 
do kr: nwersji. 

Pożyczki, których dzie~i<lta cz<:ść 5placona, h\'Jlifikuj,! si(~ 

10 CZ(;ŚĆ pużyczck 4J /2 ~ i 4:h z umorz. 1 ~~ amortyzuje si~' po oplaceniu 
11/2::; 
2t " 

17 t·,d. 
12 
10 

. - -------- ----- - ---- - ------
O~wii1tą lIictylko jJślliejij, i zasługują się narou)', ,11e nią si Q l e ż i z lIflJJ ku 

dźwigają. (Rektol- ,\-lianowski). 
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Pow. K H I S K 
dwa tygodnje przed 
wy nil kanic i inwelliilrz: 
~\\'. I\\ichaic:, trzvunio\\'\' 
tarz i Chl\l;cl; we II'torl<l: po Ocz N. ,\t p" 
przec św, ilbrkiclll, po ŚW, Idzil11, po św. 
Jadwidze. po :>\1'. I\larcinic. 

lliaszki. Jarmarków 6: we wtorki: po 
Ocz, 1\. M ['., (lo przewodniej niedzieli, po 
św, Antonim, po św. I~ochlllla wełnę, przed 
ŚW, Mich;lłem, (lo św. Katarzynie. 

Chocz. Ja:l11arkó\v 4: wc wtorl,i: przed 
ŚII' Filircm i J;lKóbern. po ś\\'. Bartłomie
ju, po św, JaulI'iuze, po ';11'. Marcinie. 

GouzicsK Jarmarków 12, IV czwartki 
po 1,'J4 każde:,;o miesiąca, 

lll'anoll'icc. jarIlLlrk/;\\ 
po Trzech I(rólaclr, 
Ś\I', Trójcy, po św. 
niu P"IiskiCII1, po 
Katarzynie. 

Koiminck. 
$\\', Al(nieszcze, po 
Piotrze i I 'awle, przed 
t\arodz. N. M. 1'., 

OpatówtH. 
[la św, [)orucie, po ~w. P:olrzc ; 
po \arodz, '-!. ,\1. p" po św. Łukaszu, po 
WSl.yst św., po '-:iepokalanclTI Poczęciu 
N, Al. P. 

Staw. jarmarków 6: we wtorki: 1'0 
św. M:rcieju, ro św. Stanisławie, DO ~\V •• a
kóbic, przed sw, Idzil11, po ~w. Jadwidze, 
po WszysL ';W, 

Stawisz)n, Jarmarków 6: w poni~dzial
ki: po Trzech I(r(llaclr, po nicdl.icli śl'odo
[lOstIlCj, [lo Wllicilowstąpicniu Paflsldcm, po 
\lawieuzeniu N. lVI. po św. lIartłomieju, 
po :--Jie[lok, Pocz. ~, 

Po\\'. TURECKL 
wtorki: po Trzech 
kwietniej, po Boźcm 
eiu N, IV\. 1'" po Sw, 
lanem Pocz. 1\. hl. 

lIobra. J:mll:lr!.:, 
po św. Walentym, po 
li, po św. MateuszII, 
św. 10llwszern. 

Unlejów. Jarmarków (); Wc' wtorki· po 
$w, ,\\Jcicju, po prz~wodniej niedzieli, pu 
Zielollych S\','iqtkacil, przed św. Wawrzyl1-
cem, [lo Sw, iV\ichale, po św. Andrzeju. 

Jczicrsko, gllL estrów Warcki, pow. 
turecki, j:lrlllarki wc wtorki po pierwszym 
każuego miesiąca, 

Pow. t-ĘCZfCKI. t-ęcll'Ca. Jarmarków 6: 
wc wtorki: po św, Frallliszku a Palllo, po 
św, Aldc:lllrll'ZC hisk, (czyli po 'l/VI), po 

GL1B. KALISKIEJ. 

ŚW 1\lcksYlll (czyli [la 
dwidze, po Ś\\" Katarzynie, 
Poczęciu NMP. 

lirabiJw. Jarm:lrkow 
po Trzech Kr;,lach, po niedzieli śrouopost
nej, po ,\\" Piotrze i Pawle, po Sw ,"Iicha· 
le, DO W,;zyst. ~I'.'., po Niepol,al. r)ocz~ciu 
N, ,\L P. 

Ozorków. Jarmark6w ó: IV środy: po 
Oczyszcz. WllP" przed Wielkanocą, przed 
św. Jal1Clll Cllrzcicielem, przed Wnieoo
wziGcicm N '\'\1> .. po św. Michale, po ~w. 
Andrl.eju z Awelinu. 

ParLęcZClL Jarmarków 6: w [loniedzi;łł
ki: po Trzech I\rólach, po Zwiastowaniu 
NMP" prl.ed ŚW janem Chrzcicielem, 1"0 
Przemienieniu PaIisklĆIll, ;vlicl1i1:c, 
po Ws'-yst Ś\I', 

Piątek. jarmilrklii\\ 
po $\\', Al(llIeszczc, [lo 
niedzieli kwietniej, [lo 
I(ożmic i Damjanie, po 

rod~ębice. J;IrI11 a rl; (1\\' 

po Trzech Królach, 
Stanisławie, po św. 
św, Tekli po św. 

l'ow. KOtSKL Kolo. jJl illur!;ÓW we 
wlori,i: po Oczyszczeniu NMI'., po niedzie
li,rodopostnej, po Ś\L Slalllsła\\'ie, po 
I'odwyi.szeniu św. l(rzyia, przed ŚW. Sz)'-
111011Cm i jud,!, po ;;\1'. Katarzynie. 

U~biat Jamlar!;C)\\, 6: wc wtorki: po 
Trzech Króliich, po ~\r. janie Bożym, po 
ś\\'. Zoiji, po Ś\\" ;Vlałi!orzllcie, [lO \Jarodzc
niu NMI), po ':;\1', TeouOIze. 

Brd(Ow. Jdrlll:lrków 6: II' poniedziałki: 
I'U ŚIL Pawle pustelniku, po św. IClzimic
rw, wc wtorki po ~\V St;lnisi;,wie, IV 
niedzi,tlki: 1'0 l\a\\ied"clIlll >t\\I'" 
J\1iclrale, po ~I'.', 1\\;trciI111l, 

Ilrudzcw. 
św. Kon,;tallcji, przed 
Stanisławie, jlo 
po sw. FranciszklI 
rodzeniem. 

Iląhic. .I:lrm:lrkó\\ 
,~\\" (irzegorzu, [la Sil 
pie, po ś\\' .. J:lkóbic, ')el 

~\\' Marcinie, po św. ŁU~jl. 

tirzcgorzew. .l lirmarków 6: w ~rody: po ,II'. Agnieszce, po ';IV, Józefie, po św. Woj
ciechu, po sw, 1\1algorl.acie, po ~w .. Jadwi
dze, przeu Ś\\', Garb;lrą, 

Izhica. Jamlllrkriw 6: IV Srouy: po 
Trzech Królach, po ~\V, l(azil11icrZll, po Sw. 
~laJ1i~talVic, po N:IIViedz. NMI'., po św. 
FrdllCis/.lw Gorl\', przed św, .\\il<ołajell1. 

Klouawu. Jarmarków ó: wc wlorki: po 
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Trzech Królach, po niedzieli środopo<:tnej, 
po Wojciechu, Sw. jak6:';,,:: przed 
ŚW.' po Sw 

Sompolno. Jarmarków 6: \\' :;rody: po 
Oczyszcz r-.:,vIP., po niedzieli kwietniej, po 
ZieJ. 5wiąt., przed ŚIli. Janem, po Podli'. 
~\\". Krzyża, przed, Boż~m NQrodzeni~~1. 

. SlE~'\[IZ~1. SII·adl. jUIIlIJ! ,,, .• \\ 6 
we po TrzecI! Królach, jó
zdir'. po .św. Stanic.lawie, (lo św. "\llIlir" po 
\' Sl.ySI. ~II'., po NICjlOKal. POC7.~Cljj NMP. 

Warta. jarmarków 6: we czwartki: po 
NawrÓc. ś\\,. PawIa, przed Wl~lkanocą, II' 
~r()dę przed św. Stanisławclll, wc czwartki: 
po ,\awINlleniu po Sw. Franciszku 
Scrai., po ~w. Łucji. 

Ilumnin. jarmar\(c)w 6: w po 
Trzech I(rólach, po św. Macieju, po nie
dzieli kwicrniej, po św . .'vlarji Magdalenie, 
po ~\V BaJ"1łomicJlI, po Śl\'. tuiIiIszu. 

Smdell. Jarmarków 6: w(o wl'lrld: po 
. WJkrl1iym, po "iedzieli kwietnie!, po 

Swiątkilt"h, św. J~h)hi,', I'rzed 
Sw. Sz-,!llo/lem i Ji'cLi, przed ! ol11a· 
szelll "post. 

Iduriska·Wola. Jarmarkuw 6: we wtor
ki: po l1i~dzieli środopostnej, po S\\'. \Voj-
(Jedu. św. Tek:i. ŚW. Jill1ic Kapi-
strallie, :\11'. przed \\!Jk-
torją· 

Złom\\'. jarmarkuw 6: wc wlOrl;i: po 
św. Zofji, po ś\\". Antonim, wc czwartki: po 
Trzech I(rólach, po :-JMP :'kaplcrznej, po 
W/liebo\\'zi~ciu NM?, po Wszyst. śW. 

WIELUŃSKl. WiduJi, ja'IlI:lrk(hl" ó: 
\\'t.: po św. AgoieszL:zc, po n!hJzie
li bi;l!:'j, po ZieIO!!\.,·" Swiątkach, :-.Ja
wiedzeniu NMP., po św. Michale, przed 
św. Barbarą. 

Rolesławiec. Jarl1l~rkc\\\' ó: w 
dziali;'l NMP. Ci, UllllliczlłCj, 
kanoe y, św. po św. 
cie, [lo Matcu;;l.lI, po ś\\'. ŁUCJI, 

Uzialoszyn. jarmarkliw 2: wc czwartki: 
[lo Trzech Krulach, przeJ św. Toma~zcl11 
apostołem. 

1IIIIlM\\". jarm.lrkó\\' 6: 
przed franci:;/kirrm 

wc wtorki: 
św. 

po józefie, św. po św 
św. !\Lt:CUSZll, po Ni~poi.. Pocz. 1\.\\1'. 

~rBszka. jarmarków 6: w poniedziałek 
po św. Grzegorzu; wc wtorek po ŚW. Sca
/lisławie; \I' poniedzialki: po św . .Ial(6hic, 
po r~;ll'od/el1iu r\j\\~)'j S\v. Kdli:Hlyllic. 
przed Tomasz" rn 

lisiaków. [amlil! 12: II" nonićdział-
ki po każdyll1 i-ym miesiąc;L . 

Wieruszów. Jarmarków 6: w poniedzia
łek po św. Agacie; we wtorek po św. Woj-
cieclll!; w poniedziilll\i: po Ś\\" Piotrze 
i Pi!\\Ie, po Sw. l:lilr!loll1ieju, przed Szy-
11101L:'1I i Judą, pl' red BOź\;lIl NJ lo.l!cnicm. 

Pow. Ii.O~IŃSKI. Konin. J armark6w 6: 

em 
po tubslU 

niedziela rn:ęso!1ustn'1, 
'nową, przed Wllieb?

po św. -BanlOtnle)U, 
:tpost, przed :'I·cią niedzie-

la adwentu. 
, (joli na. Jarmarków 6: II' poniedziałki: 

po 'eli zapu"Ucj przed WirlkClnocą, 
przed Zielonymi i:ilkami, pl?cd Wa-
lIT/\" (1C C 111, przed 'II ,\\arcinel11, I:lo-
ic;n :\~~l'odzeniem. 

RI"Chwat. J armark6w 6: we wtorki: po 
niedziefi st;lrozaplI,tncj. przed Wiel!'ąnocą, 
po św. Truje), po s,\' BartłomieJu, po 
W Swięt., lIożem JzclIlem. 

Ś!1Sin. Jarl1l1\: ':rlW 6: we clII'a::"i: po 
ŚI\". W:ilcnl\'Il1, ~wiemiej, przed 
św. filipcni i Jakóhcrn, po Ś\\. Jakóbie 
apostole, po św. Aniołach Stróżach, po 
NiopokaL POC'l~cill N/\\I). 

Tuliszkóll'. J:lrrr,llrk,iw 6: l\' ~l"Od\': przed 
N. 1\'1. niedzielą "I"o(jopustną, 

. St~lli,I;:!\\Clll, przed . A\2łeu-
p:zcd Wszy:<. ŚW., przed '~lI:pokal. 

I'oczęciem ,,!,IIP. 
Wład)"sławów, jarlllJrl,ów 6: ~. środy: 
ŚW jÓ7eiel11, przed ~\\". Piotrem l 

lirzed Bartłolll.cj';·'1J, przed 
Swięt, pr!!:,] Ś'ol'. Barbarą . 

SŁlII'HKI. Slupca. j:i1lllillliQ\\'. 6: 
II' pOlliedziałki: po Trzech Królach, .po ~le· 
dzieli środopostl1ej. przed Zlclonellu SIVląt
kal1li, po Wniebowzięciu :'\l\'\l'., po ~IV. Ma
tellSZU. po św. Katarzynie. 

Grodziec. j "rn:;nhól\' 12: wtorki 
po l ).;ilżde.l!o ['"c,:iąca. .' 

KaZimierz. IJrll1mków 6: [lnl1ledzla-
kk po Trzech I<rólach, II'C \ltorki: po ~I\·. 
J,jzcfie, po ~\\'. Wojciechu, II' ponledz!ałkll 
przed św. ,[allem Chrzcicielem, po Wnlcbo-

M:\W., pu :\\arcillit. 
Kie(zew. ]armllrKliw 6: lI'e po 

Trzech I,rlilach, po 1IIeuz:~11 "r<ietniej, po 
Sw. Piotrze i Pawle, pl"l.ed Sil'. Idzim, po 
SI\'. ł.lIkasZd, po ś\\'. '\llllrzcju aposl. 

Przdry . .Iarlllarków 6: ~Ie czwartki: po 
Trzech Krulilch, ,;\\". 1 eof!lu (C71'1I po 
uniu II), II" • . .św. Sta,l'i:~\il\ric, we 
cz\\ po :-':il\\ ,'.:?,?'1IU 'l . .\i . po sw. 
Michak, po WS2\ ,'" $\',". 

Skulsk. .Jarmarlló\\, 3: II poniedzialki: 
po Oczyszczeniu :-':.\11'., pucJ ~I\"' janem 
Cllrzcicielcln, po \\',1\<1. $11'. 

\\.!cz)'n. Jarl\l!,i-r:j\\' 6: 
lek N!.C:l lliedzi,l.i /I'P1J5tllą, IV przed 
Wielkallocą, prLcG l:ćloncllli SIII'llkaml, 
rrzcd sw . .lak')hel11, II' poniedziałek przed 
św. MichałcnI, \\ środę przed I:lożem Na
rodzeniem. 

dyl 
lagórów. 
13'1. 13,1 

drllgir: śro
IX, 13/XI. 
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JARMARKI W GUB. WAQSlA WSKlEJ. 
Warszawa. W llIaju: II' drtlgi pOlliedz. 

po ",,, I'il:pie i Ja k(') ilie, II' li sl'opadz ie II' 

pOlliLJz. po WszyS!. SIl, kClżdy Inl " J Iv· 
gOdlj;L', :, jt'nrszy lydzicń \\'~f t~pl1~' . drll,i..6 
\I,'ł(j~ci\\'y fil rgO\ry, ~I trzL'ci lydz lL: (l \\')'pl;1I SIi..; 
zo\\' ie. Pr\~.:ż tego j:! rITlClrk lIa \\'('łl1~ od 
dllia 15 CZl'r~ca du lo czerw.:;1. Jannark 
chmielny oj 2:0 Inz e~l\iil lO ulli !I'IVai'lc\'. 

Skierniell'ice, Ja rllla rl,óll' 6: wc ulI'ar· 
kk po Trzech I<r<i lach i po lIie(l;~icli św· 

dopusll'lcj; II sl'Od~ przed SIV. hll!,clll I.l a
k6llClll, lI'e czwarlek po ś\\'. J~k(j hl c ap, 
po :;\\'. I'ra llciszku Serilfickilll, po SI\'. Ui.· 
hiecic. 

l:o\\'i(7.. .Ia rlllark,iw 6: II' p() lIi ~ dl. i ilkk 
po Ili ellzi eli S!'II'I)l. illlUslllej, lI'e 1I'lmck 1'0 
niedz iel i kll'i cllliej, liii Ś'.I ' . .la lli! Cllrzeiciel,l 
,1 dllioll'Y, \I' pOlli cJl.i ,licl, po Wnieholl'zil:
cill i~j\li )., !la S\\". i\\ i ll l' lI S/.a X~ llljo dllio\\'v l 

II' pOllicuzial'ck [lo ś \\, . . \I1<1 I'1. Cjn. . 

JARMARKI W fiUR. PWTRKOWSKIEJ. 
Piolrków, .Ii!rIll'l!·ków 6: wc wtorek po 

Śll', :iti1llisłilll'ic, II' fJollieJl.iJlck przcd św, 
Jallelll Chrzcicielelll, po s\\'. Jdk,ibie ;tp~:;!'., 
po Ś\\'. Mal·cinie. 

Łódź. .larlllarkó\\' 6: wc wtorki przed 

OClysicienicl~1 'J. N\. P. , pr~cd ni c ulIl'ią 
k\\'ietnią , przed ś\\'. I\nlollilll, i'lzcd :i II. 1·11-
polik:ll , przed SIl'. Szymollem i .ludą, przed 
ŚW, lOllla:;zclll. 

JARMARKI NA POGRANICZU. 
Ohi~.inicnia znaków: kr kl'ilnJV, k I,o nie, i Źl'chcc, b bydro, III plólllO , I. .-Ien, \I ._. 

1\'(:111<1, b:or bydlo opasoll'e:, chm· chmiel, tli zboże, ŚW świnic, 0\1' o\\'ce, g ga l'll ki. 

Kalolricc. II stycznia, X Illarca, 10 ma- b, 7 grudnia h, 14-go grudnia (11) jarmark 
ja , X mil j", S lipca, 1.'\ II'rzeSniil , 151islopada . . ~lI'ia zd ko\Vv. Tar.;~ i na hl'd/n na r ze ź: 3, S, 

Kluczborek, 6 lu lego lir-b, 3 kll'id. b, li, 10, II, 1:.',15,17, 19,22, 2'1,26,21),31 stl'CZ-
12 n enlel b, 17 lipGI b, I I· .!~() wrzcś. kr-h, niJ. 2, 5, 7,9,12,14, ]Cl, 1'J,2i, :>:1,26,2'.5 111-
27 listopada kr·b. tego. 2, 5, 7, CJ, 12, H, 16. 11),21,23,26, 2X, 

Wl·oc/aw. 26-go Illarca ('I) .lĘarnki, 26 :lO Illarca. 2, 1, 6, D, 11, IS, 20, 2.1, 25,27, ;10 
marca ,kóra, ~ czerwca (2) \\'cl., 2S (I.erl'.'- kll'ietnia. 2, 1, 7, 0, 11,14, 16, 10,21,23,25, 
Ci! skóra, 27 sierpnia skó-a, lO -g0 I\TZ eŚllia 28, ,30 m<1la, l, 6, o, 11,13, lS, lo, 20,22, 25, 
(I) ,~. 19 listopada sl,óra, 11 ~rudiliil len, 27, 29 czerll'c~ .. 2, 4, 6, 9, 11, 1:), Ib, IS,20, 
Glówny targ lIa bydło uo rzezi w Sl'otl" Ilil 23,25, 27,:lO lipca. 1, 3, 6,8, .10, 1;~, 15, 
drób, kozy, cielęta \1· poniedziałe k ka ż d eg0 17, 20, 22, 24, 27, 2'.1, 31 ,;ierJlnia. ;l , 5,7,10, 
tygo dllia, l(ai.Jcgo pierl\·szc .~o pi;llku \I' 12,14,17,11),21,24, 2ó,2tl wrześ nia. 1,3,5, 
Illlesiącu tarl( lIa ko nie i bydło robocze. 1), 10, 12, lS, 17, 19,22, 24,26,29,31 pa/dziel'· 
Gdy na pierwszy pią te k Illic,iilCiI prl.ypadil Ilika. 2, 5, 7, 0, 12, .1.'1, 16, 10, 23, 26, 28, .'lO 
święlO, titr~ ot.!byll'J ~;iQ tyt.!l.ieti pó:illiej IV lisiopada, 3,5, 7, 10, 12, 1'1, 17, 11),21 , 2'1, 
pią!ck, ~K, ,H .~rlldl1lil. 

Jarocin. 10 stycznia lo··Il-k, I) Illilja , llJ'd~osm. ;l l;vridnia (5) kl', (2) k, ,~ 
,~ sierpnia h-h-k, 7 listopada kr-b-k, lipCi,1 (5) kro (2) k, 1(, Jlil )~dl.. (5) kI', (2) k, 

KęPIlO. S-go' styczni,l by t.!ło, 9 lut e~o 27 liSl'Op. (5) kI', (2) l" Co śl'()d~ i ,ooot<; 
b, 1 111i1 I'Cit h-h- k, 30 marciI h, 27 I(\\' ie lnia lill·.Q nil byd,'o \I' miejskil11 szlachluzie; w 
b, :l Illaja \(r·b-k, lS ITlilja h, 22 czerwca b, razie ŚWiętil dzień pl'zc:Jli.:m. 
27 lipca h, () sierpllia kr-b-Ic, .1t sierpnia b, Wmśni'l.:l kl\'idll ia, 2() Cll'l'l\'., I)-go 
14 w rześnia IJ, 26 jlahlz.. IJ, 23 li~topaua h, paitJ l. lcrn., II .c(rutl. h-h. 
(, .:':l'I tt.!nia Iir-h-I\, 21 [(rlldl1i" b. iCt'ków. 1.\ tnarc" h-h, ~ lipc~ b, :!5 

Oslruwo, 25 st)'cz ., 22 tnilrca b, l lila· wrz eśnl: t h-h, 27 11';'IJ pal);[ b. 
ja lir·b, 17 maja h, 24 lipca lir-h, (jnicZllo. 7 lu (e,~O (2 ) kr-h-.k, 14 Illar-

PleszeII. ° lutego kr-b, l-go marca b, ca b, 25 kl\'ietlli~ (S) " r-b I" II-go lipca b, 
10 maja h, 16 sierpni:t b, 25 paździerllika 22 sterp. (2) kr-b-k, 26 IlTzcSnia b, 1,1 li· 
h, 4 grudnia "r-b, slopil<ia (2) kr-b-k, If) grud . b. 

Poznań. f) Jl1Jrca bydlo, 12 cl.erll'ca Inowrocław. 1 kll'icl., ,1 lipca, 3 pilŹJI." 
(2) II'" 15 czerwca b-k, ó lipca b, 7 wrześ. 12 grudnia kr-h·k. 

- --... -c..:.sz.~--o---



'27 

Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach zachorowania, 
\V każuyrn 1l,lglyrn prl.ypaclku doroby, ~rzeliewszystkiem winiliśmy 

się udać o pomoc do lekarza, W~kulek jec!ll<!k nlacTej odkglości od 
miejsC! wypadku do Iwib!ii:~ze:~() I c :,C1r:ća pO!llOC taki:! przyhyć może za 
pÓŹIlO. \V takich razach chol'y, hCi: P(;I~]()cy ZOSL1Wi()!J)', ;ilbu lIJ1liera, al ho 
ulega niculeczalilej nieraz chorobie, ~dy tyillcz,,:,ern podailie choćl]\! Illnicj 
illllicj t: tnej, ale natycllmiasrowcj pomocy, może g,o ocl tych nuslqpstw 
uchron ić. 

Gdy ktoś ulegnie silllcnlu sHllczenill, uderzenIu pl7ló7, jclkiś ciężki 
przedmiot, 1110 :;padnie ze znaczncj IVI',okości,l!dl.ic ,ie:,l Ilrl.ytern ohawa 
wstrząśnienia mózgu (co siG ohjawi,1 niepr!.)'lOi1l11()~C :' !), luh zllli,lżdżcnia 
jakich ważnych \vcwnetrznych cz(;ści ciaL';l!dy c11ol'y po !t~kict11 silncm 
uderzl'niu kaszle i pll1je krwią, Ilatencn, oho'; 'laty chll1i,ist(l\\'e~o 1.mvezwCl
nia lekarza, cllolT,L;O t(Jkic~() należY,ladzwycza! ostrożnie przenieŚĆ rio mie' 
szkania, rozebrać: :JOłożyć do łóika i ~alecij ja[(l1ajwi~kszy spokój, zabronić 
wszelkich mchów Ol'ill. wychoclzenia ,: iużk:1, dopóki prlvhyly lek:!r? nic 
powie co dalej robić Iwi cży. 

Gdy ktoś skaleczy się jakield ostrem m:i'zęJziem, natenczas zwykle 
nastGPuje krwawienie rany. 

Przeclell's;ćyslki clll należy wiedzieć, że \v ::ze lkie skalcczenie, przy 
I«clrcm nie ma zhyt wielkiego l; rwaI'.'icllia, ,c:O i 5i,: S,!1ll0 hez pO!1locy lekó\\'. 
Nie naki.y z ' lem używać żaunyc h śroclków dr2żlli 'lcych alho wk zwanych 
IClIllUjącycll krew, Ni~(ly nor! żodnym 110Z::lrem, !lie należy klaść na ranę paję' 
czyny, pożutego chleba, sku!Janki z brol,lilej bielizny, a co najwazniejsza-nie 
nalezy tamować krwi Zi1 pomocą piasku lub ziemi. 

Jeżeli wir;c ktoś :;ic; skalecz)'!, l() nale::y natychmi:lst naipierw ob
myć wbsne rGce wodą z mydtem, ohll)'" j:lknajstara!lIlicj Silmą railę i jej 
hrzegi, Do wn(;trza rail)' nie nale:i:y \\'proW,lcJZ"Ć szmatki, ale puścić stru 
mień wody tak, ażeby wszystko co m oże sit; 7.nJjuO\\'ać w relllie, wymyć. 
Nastę[1nie kawalek czystej szmatki naJeży na r,1nic polożyć, ale u[1r%cunio 
tr:l.eoil s i~' postarać zbliżyć brzc!~i )ln:ecil,'tej skóry tal(, żehy l'a l,<1 byLI jak
IWjll1llicjsz" , Pr~ylo;i;ywsży w !ten spos(lh czySią SZlllatKr; na zbliżone brze
gi rany, olVi<t7.ujemy skaleczol1e miejsce za pomocą dhlQiego pilskil czyste · 
go, ~wieżo wypralJego plótn<l, zlckk,\, nie za mo:no, prz)'ciskaj'lc tnk, 
ażeby tylko opatrunek dosyć mocno siG rrzy\llal, B,ml zo ,kst dobrze kłnść 
zamiast zwyklej szmatki, kawa lek gazy opatl'llnkowej , !;t(jrą kupujemy wapte
ce, Nic nalcży ni ,~dy wprost Ilil rant: klaść wM.\', a !cm ~orzej szarpi lub 
skubanki. Nieźle też je;;t zmyć wodą karbolową rant: i !~rzegi rany, a potcm 
zmaczać te) samą wodą sZlllalkt;, kl(ll'q Ila ranG kladzil.:I1lY. Jednak w ra
zie braku wody karbolowej, można liżyć zwykl(;j zimIlei wod\' wprost ze 
studni. Rany nie należy iligdy dotykać ila:cami, szczególniej niellniytymi. Jeśli 
ranu jest dużą, to tl7:eha zrol1ić opatrunek z kilku \\"arstw szma tki lub gazy, 
na to zaś położyć nicco waly aptecznej lub 7.wyklej, ~ie po\',illno s i ę kłaść 
na ranę takich opa[(unkó\\', które były już do r;1n p rz~'kladanc, ~dyż wów
czas łatwo nastąpi ropienie. Jeżel i opatrl111ck wst,:1 dobrze nałożony, nie 
należy go cz~'sto poruszać i zmieniać; przeci\':ni (;, wstilwić ranę \II spokoju, 

I3rak dobrej woli jest dowodem ubóst\\'a seren. 
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iżby brzegi jej jaknajprt:dzej skleily się i zrosły. i\'lożna zmieniać handaż 
zewn/;trzny, jeżeli sic.; przybrudzi, ale lIIewm;trznego poruszać nie należy. 

W ten sposóh rana często pod jednym opatrunkiem zagaja się zu
pełnie i gdy po tygodniu opatrunek zdejmiemy, rana pokazuie siG zupełnie 
c zys!ą i całkiem zagojoną. 

Gdy pOll1imo opatru;lku rana mocno kr\l'awi, gdy po l1pływie dłllż
~zcgo czasu krew iść nie przestaje, omacza to, że jest skaleczoną większa 
żyła luh tGtnica. SkJleczenie tętnicy poznajemy po tern, że krew tryska 
II' i!.órę mocnym strumieniem. Takie skaleczenie jest jak najniebezpieczniej
sze, gdyż człowiek może umrzeć wsklltck upływu krwi, dlatego pl'zy takich 
skaleczeniach n31eży jaknajszybciej zastosuwać właściwy ratunek. Polega on 
na tem, że tętnicę zaciskamy za pomocą palca, a robi siG to w ten SPOSó~): 
poniżej lub powyżej miejsca rany, za pomocą pociskania palcem, staramy 
się dojść gdzie jest tGtnica. PoznJjemy ją po tem, że odczuwamy IV tern 
miejscu bicie pulsu. Gdyśmy takie miejscc znaleźli, wtenczas przyciskamy 
je mocno palcem w pobliżu rany. Wówczas krew iść przcsta.ie . Ponieważ 
trudno by toby długo trzymać palec w tern miejscu, zatem owinąwszy czy
stą s7.matką maly kawałek korka lub szmat~ IV twardy wałeczek skręconą, 
przyciskamy nim mOcno tętnic~ i obwiązujemy naokoło bandażelll tak, że
by ucisnąć tylko to jedno miejscc. Ma sic; rozumieć, że rówllocześnie jak
najpn;dzej szuksrny pomocy lekarza, który za pomocą narzędzi lepiej to 
zrobi i niebczpieczellstwo na trwak usunie. l'\igdy nie należy obwiązywać 
ręki lub nogi ściskając tak mocno, że aż skóra staje się sina i żyty mocno 
nabierają · 

Zdarzają się niekiedy bardzo drobne napozór zakażenia, które pro
wadzą do bardzo złych następstw, a nawet do śmierci. Niekieuy do spro
wadzenia takiego zakażenia wystarcza drobne ulducie iglą lub szpilką. 
Zwykle wówczas w miejscu zaktutem powstaje opuchnit;cie i ból, a niekie· 
dy pod pachą tworzy siC; boli!cy gruczol; jestto dowód, że zakażenie istot
nie miało miejsce i jeżeli nic zachowano należytej ostrożności, mOże stqd 
wyniknąć poważna chomb,l. Nailepiej wówczas obłożyć skaleClOny pal~c 
świeżo ugotowanem siemienicm lIliaIlem, carą zaś rGkG owiązać i zawiesić 
Ila chustce przynajmniej dot<ld, aż .l(ruCZl>} z pod pachy zniknic. Jeżeli ta
kie skaleczenie, połączone z zakażeniem, zdarza się na palcu nogi, np. przy 
v.:ycinaniu nagniotka, należy nawet w łóżku pozostać, trzymając nogę w po· 
staci leżącej. Spokój i hrak ruchu są II' takicll razach rzeczami najwdż
niejszellli. 

Ouy sit; ktoś w lell sposób sk<.Jlcczy, że je,;t ol1:l\\'a () zJkażenie. 
nie powinien przedewszystkiem nigdy krwi z palca wysysać. i.(ciyż zara7.1'k ro p-
11y 1110że sit; Jo<;tać z lisi, IlLltoll1iast powiniclł lI'ylllYĆ rJllkc: obfilą ilością 
wody. Bardzo dobrze .ic<;t wymoczyć ją \V cieplej w()uzie II' ci'lgu pM do 
I godziny, nastr;pllic zaś obwii!zać szmatką. ulJ zabezpieczenia ranKi od łlei· 
Skll i uderzenia 

SkalL:ezenia, przy których do ran)' do~taje siG brud, albo ziemia, 
bywają cza:,a 111 i niebezpieczne i prowadzą do zakażenia. Niekiedy powstaje 
stąd groźna choroba, zwana tc;żcelll, podczas której tt;żeją i nadzwyczaj bo
lą w:;lystkie mięśnie. Takich skałcezell należy się lI'y~trzei.(ać, rany nLlleży-

Co się cZyl1i l1a chwał~ 13()ga, a pożylek ludziorn. jcsl tylko prawdziwo. i j c 
dyną pociechą II' życiu i jedyllcl11 jego dobrem wspolllniel1iem. 



cie obmywać, gdy zaś wystqpią objawy ściskallia siG szczęk, lub gdy po 
upływie jednego tygodnia. albo dwóch skaleczone miejsce zaczylla mocno 
boleć, natenczas trzeba :5ię natychmiast udać do najbliższego szpitala dla 
zastosowania właściwego lekarstwa. 

Dobrze bywa również natychmiast [lO skaleczeniu zapuścić do za
każonej ranki nieco lekarstwa, zwanego j' dyną, której używać n,lIeży takźe 
w tych wypadkach, gdy nastąpiło ukąszenie jakiegoś ~zkodliwego owad u, 
żmii lub psa wściekłego. 

Przy ukąszeniu przez psa WŚCiekłego lub inne zwierzę, d0tknięte 
wścieklizną, trzeba udać się natychmiast do Warszawy, w celu właści
wego leczeniu w Zakładzie szczepienia wścieklizny. 

Ukąszellie przez psa wściekłego jest niebezpieczne wówczas tylko, 
gdy ząb zadrasnął do krwi. Jeżeli ukąszenie jest nie do krwi, to jest nie
szkodliwem. Wściekłego p~a po~najemy POSI)olicie po tem, że kąsa w obec
nem miejscll wszystko, co napotka i zwykle zaraz ucieka. 

Przy oparzeniu ratunek polega Ila tem, ażeby oparzony naskórek, 
który w postaci bąbla odstaje, jaknujdlużej ochraniać, a \\' y.adnym razi~ nie 
przektuwać. Najlepiej catą powierzchnię oparzoną okryć czystą szmatl<ą 
lub gazii, zmaczaną w oliwie [ub IV oleju lnianym. Gdy powstaje pod opa
rzonym strupem ropa, należy ją zmywać za rOnlOCij wody przegotowanej, 
u P()t~1l1 przyklad,:ć ~zmatkę, zmaczaną IV oliwie, szmalcu lub innym świe
żo przetopionym tluszczu. Przeciwnie, jak prz), skaleczeniach, należy tutaj 
opalrlllH:k zmieniać czt;scicj, o ile, mianowicie, wytwarza sit; ropa. 

Zastanówmy się teraz. jak należy postępować tam, gdzie jest zła
manie kości lub zwichnięcie. Złamanie poznaje się po tem, że kość staje się 
ruchomą IV niezwyliłelll lTliej~cll, np. kość ramienia, albo biodra w środko
wej czdei. Przy lel1l zwykle. j~żeli się staramy wykonać ruch złamallą 
kończyną, to czujemy w miejscu zlamania lekki trzask. Złamanie zrasta siG 
zazwyczaj dosyć szybko, jeżel i tylko złamana kość bc;dzie zostawioną bez 
ruchu w naley.ytem wyprostowaniu, owiązana deseczkami owiniętemi wotą. 
Nic można brać samych deseczek bez owinięcia, gdyż wskutek ucisku mo
żna zrobić szkodę. Deseczki to kie z wierzchu należy otoczyć dość mocno 
przystającym bandażem w ten sposób, ażeby kość, ujęta \\' deseczki i owi
nięta, nie mogla się poruszać. 

Jeżeli złal1lanie dotyczy kości nogi, to należy pozostać w łóżku co 
najmniej 4 6 tygodni. Jeżeli zaś złamaną została ręka, to również kil ka 
tygodni nie można jej używać, poruszać nią. Bliższe szczegóły jednak. jak 
postępować należy, w każdym przypadku Illusi wyjaśnić wezwany lekilrz. 

Gdy z1alllanie polączone jest ze zranieniem, albo przedziurawieniem 
skc'lI'y przez koś~, natenczas trzeba starać się naprzód naley.ycie oczyścIć ra
nę w sposób przedtem już opisany, Il<lłożyć opatrunek i czekaĆ pomocy 
lekarza. 

Zwichnięcie, czyli wyjście ze stawu, ujawnia się w tem. że porusza
nie uszkodzonego stawu staje sit: niemożliwe. l'\ajczęściej jednak \\' takich 
razach pomoc musi się ograniczać do robienia zimnych okładów i wezwa-

Potrzeba nam ludzi, co umieją WiłżyC si<; na rlcczy niemożliwe. nic cofną 

siG przed ro~wiGceilicm, ił z pracy lIic robią bogactw",. 
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ni", r,H':V lekiiW" Wszeik:€, wypr'awiani'l naciąuania, roLi one nieumiejętriie , 
mogą zaszkodzić dbtu~(), jc,:;1i :, i,' pr(\ !Jllje, powinno Sl~' to robić bardzo 
ostroż n ie. r( I ')I\' : lic:ż nii!Ó\ P:I::li('i,iC, <!Żleby oU,HI\, zimne nie bylv roh ionc 
za dlugo, i\it;dy nic pUi\i Jllly !eLCć dlll i. cj po sił Liczeniu ,tłbo sl<aleczcniu, 
jak jed ;:1l dzier), l'\ie Ir;:C!l ;! do o'dadcil\' uźywal' lodu, Iccz zimnej wocly, 

ROZI1;: tlzI11 Y ib7.c/,c, ii:k najeży ratować \V illllych wYIJadkach, Przy 
wszystkich wogóie nii:lll'2ylomnościach, omdleniach, zaczadzeniach, utonięciach, 
llaldy najpi":l\\' li to ż"ć c!JI)rq!.() poziomo i rozluźnić luh zdj'lć całkowicie 
oclzicż, 

Gdy ktoś Il[oni:\ Ilall'lleZ"" po wyjt:ciu ,L(o z woc!y, llkhtdallly go 
pozirJlll0 i !'1: l ra :ll)' sic \\ )'\\ol "ć (>cIJ ec ll Z:l pOl1loC(j llliarowcL(o uei kania 
kldki lliCI'" i ()\\'~ ,i z jJrwdu i z hol«) \'.' ; {)(kiiiiUll11y IIlU n;ce od boków po 
llad glc)\\t; i OpU';I.C1. :illly ,ie /. [JO\\TOlClll, ;t1c nic poc!nosl.qc k II górze, ty lko 
Utl'J,YIllU ji!C wci,!): pOi:io nlil, Przy k,IŻt!Cl l1 l: lkielll podnicsiel1 iu r;!K, piersi 
Sil; rOi.~l.crz'i,i,! i pluLa n il h i crć:j" jlm\' iC!Ui l, przy każdelll zas ()Pu~zcz('niu 
powiell'ze wychodz i, 

Zanim rozpoczniem)' sztuczny ()dclech, tr7.eba pOS lil l'''Ć si(~ w\'clalić 
nadllliar \\'ocly z żuląclka i plut:, co ,;ip robi IlI'ZCZ oc!wróccllic tupielca t\\'a
J'Zi! na dól i 11,l,\niillanie pleców i l! Ok(lI\, , aż sil: woda wyjcie. Nie należy 
za~ ni~dy POdlHlS ić topielca za IIO~:i ;~ ,t;lowi! na dM, bo to może go tern
hardziej () śmierć IlrzYI)i'a\\ic, 

Trzeba n')\1'11:CŻ U\\'i1:~,tĆ, żeby usta byly olwarte i jcz.yk nic byt 7.a 
glęboko zapadni(;ty, \Ii tylll celu, 1)1'1.)' ,~tosowa niu sztucznC,t;o oddycha nia, 
n:tlc;,~' przyci';i 1'lĆ JL:;:yk J'c !,()jc,;ciil Iyżki lak, ~ż ,-, hy hyto slychilć, że powie 
trze przy wykonanych J'UChilch wcllOtlzi i wychodzi, SztIJC7l1y oddecll 11a
leży wykonywać dlugo, gdyż 0:(>1, ) j e~:zCi:C po 11[llywie [lól gouziny i wit;
ccj 1lI07l1a topielu do życia przyl\l'Ik ić , 

Tc;>:o samc,!.':o SI)()~;O!H1 ~ztucznc,!.':() oduychJllia używam)' wtecly, guy 
Il1il1l1y UO u\'llielli:\ z UdUSZ8iliwL albo i.1owiesl:8I1iem: oCl.yll'iście llależy przy
tem naipil::J l\' USl1I1W~ \\'szY,l],O tll, co oddech tal11ujc, [Tduszellie może nie
raz llilStilPić jlrzl:z udc!ycllill,ic ~i.kod li\\'vili r,azClllli, Bywa ono I\i cl,icdy, 
gdy sic; kt 'ś do:;iilllic clo glC;bok icj p i\\ 11icy, kUll ilili, lub da:.'\w lIiL:ocly!'z
cWllej stl.Jni, Dla L,tY,O lo ;laj :cp:cj przecl ZCjŚC iL' 1Il do t<!kicb 111iL:j,c opus/' 
czać priLd Sidli! dl"jże..: z {,tpi:I , ' nil Ś " i(,G!; jd,cli SWitCil gaśnie, OZ1lacza to, 
że w tej jll'zestrzcn: zilajct!1J<j sii} n:8zlht:18 tiu olldycilaniil uazy. i\!ie nalci.y 
jednak UŻy\l':IĆ tcL(!1 sposlhu, gdy \\'cłt ! )d/ill i Y do piwnicy micjs!dej, \I' kl(J
rej przt'chod/.i rur<l .~ '. ;IZ(j\\ i! i czuć z:lp :cll p,;vu ()~\\icila,iąceg:o , gdyż wów
czas plOll1iej'j IIlO ŻC ~P! )\\'()dO\\'ilĆ llichc /piecl. i1Y wybuch /, zapaleniu sic ga
zu, C7.łt.\\ić:k , ktl)l)' uleLi,nlc uduSI.l:lliu jdkill1bądż l~aZl:nl, powillien być 11<1-
lyclillli,,~it IIYlliLs:OIIY 11il czyste powietrzc i naie),y zils[os"wać sztuczne 
cddyclwllie Lik j,lk LI tOi,ielcr. 

lócli zas\llIii'll, ~!.:,-licr II' piecu z IliclicrmclyC/.IlCI1l zUmklli(:cielll, 
gdy wt;[(il'I, C!.y du,cllu llil:zllpel :li ,' ';ii; jcsl.C!.c wvpalily, <I drl.wi i okna 
IV pokoju zdlll k rliL;lc-wtl:tly Jno)c być I.cICl.dd7.enie, 

Z pou,!tku z I.JCZ,:dl.cllia Ill;.l czlowic:k mocny ból ,!.':towy, zawrót, 
nlluność, W)'Ill!Oly , ,I potem tr,\Ci przyl()IJ1II() ~Ć, IWilrz!lw sin", oczy czerwone, 

Jeśli iIY(\,lli e,;z ;;o bie dro,l'" ]lm;;!;; 

To c!1oCb)' do :;Iolka zalecisz! (Słowacki) , 



Zacz~c1zonego najpierw (r'zeba wymesc na sWleze powietrze, zdjąć przyl13j-
1l11l1(::J z piersI odzież i posadzić na stOłku, podtJ·zYJllującgłowę. Nastę pnie 
polewać zimllą wodą twarz i głowę; dlate,gn czlo\\' il:k, rllajr!Cy polew ać, sta
je ohok zaczadzoIlego na s toł k u i co chwila po le\\"Cl mu ,Qło\\'t; z im ną wo
dą. Gdy zaczadzony zacznie d awać znaki życi a , nie przestając polewać 
wodą, podsulląć IllU należy pod nos mocny ocet, albo chrz"ll tarty. s:«)
ro Illoże ju ż polykać, położyć go należy do p ościeli z głową podniesioną, 
dJĆ nHl nJpić sil; co cirpłc~o , a Tla głowę caly dziell klaść oldady z zim
nej wody. 

Gdy się ktoś udławi większym kGsem jad la, natcncza" należy posu
\lać ó\\.' k ęs palcami. Gdy sit; to nie udaje, należy uuel'z~'ć d os~' ć silnie 
dłonią p O llli ędzy łopatki: powietrze, wycllodzące z płuc, czc;sto kc; s \V ten 
sposób u~u\V a. Gdy IV Qardh: ut kwi osrra kostka , \\,ó ,\ CZJS jeżeli palcCll1li 
nie uda jei si c; \'iyclostać, trzeba w takim razie kazać pol 'mąć mały bl\'a
rek chleb " ; l\' ten sposób ko~lk ; i LZ[;~'o wstaje zcpcllnięlil ku dołowi. Jc
że:i to nie pomaga, należy szybko posłać [lO lekarza, ażeby przybył' z od
powiedniemi nJm;dzi Jllli. 

Gdv mamy przed sobą chorego bez przytomności, wówczas stara my 
siG ozn a czyć p rzyczyJl(~ tego stJnu. J\1ożc 10 być alho zwykłe omd:cnie. 
<1lbo otruc ie, epilepsja (wiekla choroba), wreszcie nadużycie napoj(iw 
gorących. 

Przejewsl.ystkicm i(dy twarz cllOrcgo .iest czel'\voną, urnic:sl.czalllV go 
z głOWi) nieco wzniesionij, gdy zaś blaJą, ulllieSlCZa'\lY poziomo. 

Usuwamy dalej wszcll«! krc;pującą od L i eż , ułatwiamy wstęp ~ ... \'ieże·· 
QO powietrza. 

Gdy to je;t omdletlie--skrapiaIllY twarz zimną wodą i dajemy nieco 
wina lub wódki 

Gdy mamy przed sobą napad epileptyczny, k tó ry poznajemy po km, 
że chory z twarza czerwoną i zaciśnic;tellli pięściJmi wykonywa kurczowe 
ruchy, n"t (~ n C7.:' s nic przeszkadz<ljąc mu \\' wyko nyw8uiu tych ruchó w, p0d
kłiJdarny poci gło \\'C; i cialo coś Illic;kkiego, ażeby si '; nie p orlukł; w ten spo
sóh Ilapad s,lm prc;d ko przejdzie. 

Porażenie słoneczne Tlilstępuje skutk iem silnego uparu. Skóra jest 
wówczas r07.palona, twarz czer\\'OIlJ, tętllO sfob:::, wreszcie ra ptown ie nastę 
puje utrata przyt()mllo~ci. PJ"i:ecl~\\ szystkielll należy umieścić cll o rei.(o 
IV chlodnelll ll1i~jscu (n . p. w cicniu drze",'a), zlewać głowę zimną '.I()dą 
i podawać cllł"OClny I1Jpój. 

Przy zażyciu jakiejś trucizny na'cży nljp:erw wyda l ić ją, wywołując 
wymioły za pOllloq ł"chtania gard la pa lcem luh pi<irk;em, j e ż e l i same przez 
siG nic I Hl Sl<lpiły. .leże li cllory cłruł sil; jakimś kwasem, jak lo sil' czę.;to 
dzieje np . \V fabrykach blac llar,;!\ ich, nałeży I11U podać sporo w ody z roz
moczoną II' lIiej nlagllc-:ją, wreszcie kredą lub sodą. Przy otruciu lU,Qierll 
podajemy kwasy: cytryl1 l;. ocet. Wreszcie je żeli byt po !klli<;ty jakiś płyn 
llIocno piekący, należy pouać dużo wody lub mleka. Mleko dobl'ze da\\·ać 
tam, .gd;-:ie otrucie nastąpilo jak;}:; trucizn,! metalicz llą, np. sublimatem . Gdy 
ktoś przez pOlllylkC; wypije kwasu k;Jl'iJolowego, l1ależy mu dać do wypicia 
wielkq ilo .~'~ wody i sporą Iyżkę soli glaubel'sk iej \1' wodzie roz puszczonej. 

(Wed ług "Pierwsza pomoc" dr. O. BlIjwida). 

J(to ma wolę, tcn wszystko pokona. (Słowacki). 



DORADOA PRAKTYOZNY. 
W jaki sposób rozpoznać. czy słodkie mleko jest czyste, czy zmię 

szane z wodą? WziCjć l.wycl.lljn<, ~t<do\\"1 iglt; od szycia, wytrl.eĆ jq staran
nie o kawalek ~uklla, iżby pl·zyp.ldkie;1l nie zawiprala na sobie ani śladu 
jakiejkolwiek tlustości i lImCJczy~ ja w mleku I'ocln'eść igk pionowo; jeżeli 
mleko jesl czyste, lU kOl'lCZyku i~ly z3wiśnic jedna jq(O kropla. W prze
ciwnym razie, to j~st jeśli na stali nic Sil; nie zil1rzymuj e, jest nieczy"te. 
Niektóre gospodynie wit;cej wicl'z,] tellln sposohowi, jak własnemu pod
niehieniu. 

Środek przeciwko spierzchniętym rękom: .1 części gumy tragantowej, 
4.15 czGŚci wody różanej, 31 części glicerylly, .11 Cl.t;ści C)() procent. alkoho
lu. Gumt; rozmiękcza się pwcz kilka dni w wodzie, ogrzewa się flJstępnie 
aż clo zupełnego roztworzenia Sil.~ i pr!.yciska się WI'; szcie przez kawałek 
mu~lillowej materji; potem do ,l.(Urlly tej cloddjL! siG glicel'ynę, wodG różaną 
i alkohol. lmywszy ręce nalcżvci e , naciera sit; je według potrzehy. 

Jak zachować mleko, aby było świeżem? f)ostalecznelll jest wrzucić 
w mleko kilka wypłukanych liści chrzanII. 

Pozłacana ramy, zanicczyszczone P 1'1. C Z Illuclly, czyści sit; najlatwiej 
przcz pocieranie ich przekra;<ln<l przez p(l! cebulą. f)o czyszczenia brollzo
Wdll~'ch świl.!czników i t. p. llżywać trzeb l wody letniej, miGkkiej szczotki 
i trochc; mydlćl srebrllq~o. 

ZmarZI1ięte jaja przYflrowadza siC; do piL!rwotlh:.QO ~tilnIl, kladąc je 
w czyslil wode; lap!'a\Vion~ SOi iI, która z nich wyci.,ga z'llnróz i przywraca 
im smJk naturalny. 

W braku miękiej wody, jaka sit; wie;cej nadaje do prania, podlewa
nia Kwi.:.\ów i t. p., można sobiL! poradzić. dodając do twarclej wody ze 
studni wyskoku salrniakowcQo i to w ilo~ci łyżeczki od kawy na trzy litry 
twardc:j wody. 

Czyszczenie miellzi i srelJra. W gospoda rstwie dOlllowem czt;sto 
używane "ą do c' yszczcnia lIli i.'dzi różne ostre kwasy mineraln L!, trujące 
i niL!bezpiecznl.!. Tymcz3selll jest bardzo prosty i lIiewinny środek: wytr/.eć 
naczynie miedl.iane listkami szczawiu. Doskonale także czyści się szcza
wiem srebro stolowe. 

Zepsutej oliwie nadać możlla smak świeży, wlewaj<jc kilka kroDli 
wyslwku saletry. J-lotl·l.ąCćlĆ dohrze hU!L!lkę i po 10 IIlinutach wstawić ją 
IV ciL!pl<j \\'OUt;, IV któr.::j musi stać tak dlllf..(O, dopóki sit; oliwa nie ogrzeje. 
Wszelki przykry smak !.ginie zaraz. 

Cytryny używane do kremów, ciast -najczęściej obrJne ze skórki, 
podlegają zep~lIcill otóż mając icl] dość znaczną a nie mogąc zużytkować 
odraZ\l, doorze powkladać do nólczynia ze soli!. Sól mająca wilgoci dużo, 
konserwuje je doskonale cale tygodnie; cytryny soku i lIaturalnego kwaSI! 
nie utracą 

Przeciwko mrówkom. Podajemy dziś sposóh tępienia mrówek, któ
re w szafach kredensowych stają się iSlną plagą, Sposób to wypróhowany, 
a udzielony !lam przez jedną z doświadczonych gospodyó.Łyżkę syropu 
i kawałeczek drożdży, wielkości orzecha, ro!.mieszać i postawić na misL!czce 
w szafie, Po tY.[;odniu od zapachu mrówki znikI1i1 zupełnie. 

B,ig IlJszych ojców i uzi ś jest Ilau Ilami. (Stoll'ilcki). 
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Sterxlpel l~ollatoraln)T, 
Notatka informacyjna. 

IJrzy prZCjSCIU prawa wJasności, sposobem darl11yll1 11.[ \,~zcl kiego 
rodzaju majątki, skarb pobiera stosownie do przcpi3óW zawartych \ .. Jmic V, 
swoda praw Cesarstwa wydanie 1903 roku i zgodnie z dopetni(! n " ~!ll z roku 
1905, stempel dawniej u !las zwany kollatoralnym w następującym i (,2111 iarze: 

l) Z majątku przechodzącego od jednego maiżon!;:.! do " .. ugicgo, 
na krewnych \V linji prostej-zstępnej (dzieci, wnuki), wstr;pnej (I·odl. icc, dzia
dowie), na dzieci--adoptowane i na malżonków dzieci -·- ,\ stosunku ll i~ 
(pól tora) procentu. 

2) Z majątku przechodzące.go na pasierbów i pa~i e r b ice, na braci 
i siostry rodzon2 i przyrodnie, na dzieci zmarłych braci i sióstr l\' stosunku 6 
(sześciu) proc~ntów. 

3) Z majątków przechodzących na innych krell'llych, Ul)rc'>cz 1I·'·Ill:e
nionych w punkcie 2, w linji pobocZIlcj do 3 stopilia, a 1"()\\Il;eż na kre 
wnych stopnia czwartego IV stosunku 9 (dr.iewięciu) proccntó"l. 

4) Z majątków przecllOuzących na osoby nic wyrnielliul:C: II' punkl:.!clt 
I do 3 w stosunku 12 (dwunastu) procentów. 

\\! razie przejścia majijtku na własność do jcdn~j osoh\,. a na doż~'" 
woci.e do drugiej, pierwsza opłaca stempel w całości, a drlJf~a w pohllvie. 

Od opiaty stempla Powyższego z mocy samcj ust,my zostały 
zwolnione; a) majątki, których wartość nic przenosi tysiqca rubi i ; h) zicmie 
włościallskie; b) majątki przechodZące na skarb, na instytucje dobroczynnc, 
szkolne, naukowe, na kościoły i paraf je; d) domowe rucholllości (Oj)l'ÓCZ 

kapitalów), nie przynoszące dochodów i nic stanowi,jcc przedmiotu handlu 
i prumyslu spadkodawcy; e) ziemie w powiatach przechoJ z,jcC ~pos()heill 
darmym na osoby wymienione IV punktcie I niniejszej notatki . 

podal S. B. 

Popierajmy pOlskie zdrojowiska i uzdrowiska! 
I. Solanki: 

a) pojedyńcze: 
Rirsztany, Druskieniki, Ryma

nów (zdr. Klaudyi). 
b) jodowo-bromowe: 

Ciechocinek, l wonicz, Rabka, I~y
Illanów (zdrój Celestyny i Ty
tusa). 

e) lilowe: 
Iwonicz, l~ymanó\V. 

d) zolzy (z~ęszczone): 
Ciechocinek, Rabka, Truskawiec. 

II. Wody gorzkie: 

Morszyn. 

m. Wody siarca:ane: 
Busk, Krzeszowice, Lubicll , Nie

mirów, Solce, Swu~zo\I'i(c', 
Truskawiec. 

IV. Szczawy: 
a) alkaliczne: 

Głębokie. 

b) alkaliczno-słone: 
.. _ - --- _ .... _ - - - --

CLaS .Iudzi pracowitych jest najkorzystniejszYIl1 towarem luuzi rracowitych. 



!\rościcnlw n. Dunajcem, Szcza
wnica, Wysowa. 
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r) wapniO\iC; l, 
Drużbaki, Slawinck, Szczawnica 

Wysowa, Żegl)!()\V, Krynica, II 
\ ałcczó,.". 

li. i~iep~ice: ;! 
J il~ZCZll r()I,vk<l kolo Zakopanego 

VI. Kąpiele morskie: 
Potąga. 

VII. Uzdrowiska i stacje 
klimatyczne: 

a) górskie i JlOlIgórskie: 
[~ystra, [)CllltYI1, Dora, Jarelll

lZC, Jaworze, I<osów. Ojców, 
IJsil'OI'l, Wisht, \\'ol"Ochta, La
kopane, Lawoj,1. 

b) nizinne: 
Czarnicc!<n Góra, Otwock, Gro· 

dzi~k, Sassów, Slawll(a, 

Przegląd najwailliejszych choróh przewlekłych, nadających się 
do lecunia w ilOlsklch zdrojowiskach l uzdrowl~kach. 

Choroby serca i narządu krljżcnia: CiecllOcincl" I\\'oniu, ,laworze, 
Kryn ica, ivlorszy II , Ojców, I~ymanó\\' Sy.czawnic<l, Truski1\\'icc, 

Choroby nosa, gardła, kr1ani, płuc i opłucnej: nirszt<llly, Bystra. 
Iwonicz, Jaśkowice, Jaworze, Kalllionka, Kosów. l\aICCZI)W, [\'OIl'C i\'\ii\~((), 
Ojców, Otwock, r~iłbk;l, Slawu(a, Szczawnica. Trus\<awiec, Wyso\l'a, Za kOpalll', 

Choroby żołądka: Druskielllliki , KrYllicil, I-<ymanrilv, Szczawnica, I:e
~il:;L()\',: , 

CllOl'otly Jeiit: [~ir~z(any, Oruskicnlliki., 1(<ll1lionka, I(osó\\', Kl'ylli.::!, 
,VIOI'Szyn. ;-.!alęczó<v, Trllskawiec, l~ylTIan()w, Lc,(~iest()l\', Szczawnica. 

Choroby wątroby i 't.lróg żółciowych: Ciechocinek, Iwonicz, Morsz)'n, 
Szczawnica, Truskawiec. 

Choroby śledziony: Iwonicz, I<ryni<.:a, Szczawnica, Zakopane, Żegicstó\':. 
Chorohy norek i pęcherza: Ciechocinek, Druskiennih, I<rynica. :'-Ialt:

czeJ\\', Rymilnó\\', Szczal\'llica, Truskawicc. 

Choroby kohiece: Bil'sztany, Hus\<, Ciechocinek, Czarniecka Góra, 
Dnlsl,ici'ltliki. I\lon icz, .lal';Ol'z~, i(rynica, Lubiell, Marjówka,. tvlorszyn, i\a
kUli\\' , r<~ , b k a, 1(\'I11Jn()I':. Solec, Swoszowice, Tnlskawiee, Zegic:;t<iw. 

Nerwice ouólne i pi'zewlekłe choroby nerwowe z tłem anatomicznem: 
Bystra, Ciecitocill~I(, Czarniccka (]c)ra, Grodzisk, JaśkOlVicc, .1i\\\or7.C, Ki
sc:kG, Ko,;cJw, Krynica, Luoiel1, Marjówka, Mors7.yn, Nalt:czów, Nowe .\'Iia
".to. Ojców, Otwock, Slawula, Solce, Szczawnica, Truskawiec, Zakopane, 
Zq~iestólV , 

Choroby kości, mięśni i stawów na tle reuma1ycznem i gruzliczem: 
13irszl:ltly, [)II~k, Cie~lll)cin '~k, DnlSkinetliki, Iwonicz, Krvnica, Krzc,;wwice. 
Lllbicl't, N\orszyn, Rabkil. l~ylJlanó\V, Solce, Swoszowice,· Truskawiec, 

Choroby przemiany materji, jak otyłość, moczówka Clikrowa, <lna i t. d, 
Ih~z[al1~'. Busk, Czarniecka (i()ra, KrYllica, Mor~zyll, ;-.!art:cz()w, Oj«)W, 
Otwock, l~ylJlal1ó\\', Solce, SZCZi1IVIl ;Ca, Truskawiec, Lc~iest6lV, 

1:1;1 ri:U :i I.a\,'i.u)' 1I' I11U hy\\':1 l1:Jj'I,kodlill" Z:J, klo i,! w\'ll1\'~la, 
. '(I\\iI;Olil) Rej), 
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Choroby krwi: Bystra, Jaworze, Krynic a, ,\1 0r:,z)'n, \'al<;czów, Ojców, 
Slawuta, Szczawnica, Truskawiec , Wysowa, Zakopane, Zegiestó\V. 

Zołzy-przymiot: Birsztany, Busko, Ciech ocinck, Or lls ki erll1 ik i, Iwon icz 
Lubiel'l, Morszyn , Rilbka, Rymanów, Solec, Swoszowice, Trusk'l\\"iec. 

Choroby skóry: Cicchocinek, Birsztany, Iwonicz, Luhień , Rabka, Ry
manów, Solec, Swoszowicc, Truskawicc. 

Zatrucia morfinowe, wyskokowe, nikotynowe i rtęciowe: Grodzisk, 
Kisclka, Marjówka, Nowe Miasto, Solec, Swoszowice, Zakopane. 

Spis leKarzy polaków, ordynujących w zdrojowiskach 

krajowych i obcych, 

~iJodlug przewodnika kąpielowego, Kraków 1908 r.) 

Ahbazia: Dr. X. Gorski (zimą). 
Baden: pod Wi cd niel1l: Dr, Kum 

mcrling, 
Biarriłz: Dr. lJohdanowicz (la

tem). 
Birszti'lny: Dr. Grodecki , 
Busk : Dr. Drewnowski, ,\1aj

kowski, Rubillsztajn, Sawieki, Suli
mirsk i, Talko. 

Bystra ' Ś l ąsk austr.): Dr. Jekcls. 
Cudowa: Dr. Brodzki . 
Ciechocinek: Dr, Arstei n, Biesie-

ki erski (chir.), Chwat, Ciąglifiski, 
Dem bicki, Górski, Grudzil'lski , Hole, 
.Jeziersk i, I(onarzewska, Kuk (dent., 
3 razy w tygodniu), Lorcntowicz, 
Lubowski, Polikier, Przyrembel, Pyrz 
Ruppert, I~yd zykowsk i, Sinołęcki, 
Sleillbcr.;z, Tannenhaum, Wychowski . 

Darków: Dr. 1(lil11ck. 
Druskieniki: Dr. Bujakowski, 

Konwerski, Markiewicz, Sawieki, Za
leski . 

Franzensbad: Dr. Moraczcwska, 
I~osn er, Steinsbcrg, Z eitner, 

Gasłein CI lof): Dr. J eż. 
Gleichenberg: Dr. IJulikowski. 
Grado: Dr. Oransz. 
Gries koto Bezen: Dr. Nazar

kiewicz. 
Hall (Bad): Dr. feucrstein. 
Inowrocław: Dr. I<rzymiński, 

Przyhyszewski . 

Iwonicz: Dr, Bergier, docel (ia
bryszewski, Lines, Sta niszewski, Sta
uber, Turzaliski, Wallach . 

KarlslJad : Dr. doceni Biernacki, 
Goldwasser (oku l.), Ha~sc\\"icz, I(aui
mann, Ko lilczko\Vski, J<ostecki, !( re 

towic?, I<rop!. Male,;ze\\'ski, ,\1ora · 
czewski, Scharf, ;:,Iiwiński, SLi sski nd, 
Wassertha l. 

Kissingen: Dr. F. Cilla:.>o\\'ski, 
Maciejewsk i, 

Kołobrzeg: Dr. A. Chlapow,;k i. 
Kosów: Dr, Tarnawski. 
Krynica : Dr. Aro l1so h!l, A skcna

zy, Better, Cercha, Dębicki , Ebers, 
Kmieto\\" icz, Kopi, Lewick i, Lon'niski, 
N\ayer, Skórcze\\ski, Tyszcck i (d~nt,) 
Wąso\l' ic 7. , Zarzycki Zathey. 

Lubieil: Dr. ,\!\ ikolasek, Obmil'\ski. 

Marienbad: Dr. Dob iia , Eichhorn 
Harajewicz, I<wiiltkowskl, Liebcsk ind 
Prager, Reinhold, Schcrlll3nt, Szcze
pański . 

Marjówka: Dr. Zakrze wsk i. 

M,eran : Dr. Bind er, !(nobcl (zi 
mą), Zu liliski (z imą). 

Morszyn: Dr. Hinzc, 

Nałęczów : Dr. Bahsk i, Dobrucki 
(raz na tyuzień) , GałG.yl'l~ki , Glili
ski, A'\akowsk i, Malcwski , Pulawski 
(dyr, zakl.) . 

. _ ._---- --_ .. _-- --_._ ----
Kraje przez siebie, Ili l! przez obcych gillq, (\\'1. Syrukumla). 



~allheim: Dr. .Jal1k()w~ki, to
\Vi(lS ld. 

i'~izza: Dr, flohll;JllOllicl. (zimą), 
Colonna Walewski, 

Odessa: Dr. J,lchirnowicl, 
Oeynhausen: Dr, Jallla - Pot

czyt'lski, 
Ojców: Dr. Kozłowski. 
Piszczany: Dr, Brand, Tcich-

mann, 
Połąga: Dr, Slwwroński, ŚwiQ

toclJowski (zakJauowy). 
Pusto myty: Dr, Hlaim, 
Rabka, Dr. Cholewicz. Kadcn, 

Lallg, :)\!piń:-:ki (Ick, lakl.), 
Reicbenhall: Dr N. Knohel, 

Sadowski, 
Ryrnallów: Dr. ~iclecki. Dukiet, 

Regiec. Wajgicl. 
Sławuta: Dr. Dobrzycki, Dzierz

bieki, 
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Solee: Dr Dalliewski, KIlofi. 
Swoszowiee: Dr. Ł1ugdanik , 

Szczawnica: Dr. Gorsl,i. 1'lal11-
merschlag, Kol'aczkowski, pro!. 1<01'

czyński, . [{retz. l{rllSZYI'lski, Mohr. 
Singer, Zulillski . 

Trenczyn: Dr, Filipkie\\'icz (lek, 
wId.), Mlinz, Wobr, 

Truskawiec: Dr Kr/yżanowski, 
Mindes, Pclczar, Prasclti l~ 

Vichy: Dr. HiulliJwski 
Wieshadell: Dr, Blociszc\\sk i , 
Wisła: (Ślą sk austr): Dl', La -

nietowski, 
Wysowa: Dr, Kr,hzc\\sk i, 

Zakopane: Dr. Hlzczilisl;i. Chr.:\
mice, Chwistek, Czaplicki. lJluska, 
DłllS~i, (jaik, (jawlik , tazowski, MLl
jewicz, Sokołowski (d(Cn!.l, ŻYChllll, 

Żegiestów: Dr. Piotrow:,ki , 

Stowarzyszenia polsKie akademickie po za granicami Królestwa Polskiego. 

Antwerpja "Kolo studentó',v" Cafć de Lido aVClllle du Sud 13.1, 
Arnstadt in Thiirillgen politechnika. Polska czytelnia akadcmicka 

Kleine I~oscrlslr 3, 
Altenberg (proL Sachsen) "Lallcllch", 
Ber/in Charlotenburg, "Pomoc bratnia" illl~r. udziela W. WeichmCln. 

stud. ing, Charlotenburg Bismarkstr. 30, 
Berll (i\\orawy) o poiiteclmicc czcskiej i niemieckiej, Brno ulica 

Nowa cis 28. 
Eruksella o szkolach 11Clgijskich inior. "Societć polollaise " Bn, \cllcs 

Ch c ll~Sćl' dc Wa\\'I'c 27. 
Cothen (Anthalt) Slow, akadCIll ... filomatia", "Lechitia " i czytelnia 

Polonja rla!:escllcslr, Ilolel Prim: v. Prells:-;cll, P'Jlnischcs ukiJd, Lcsczimmcr. 
Dal'mstadt (Hcsscn "Lechitia" Niecleramsliidtc'rslr. 45 
DrezlIo "Filolllatia" l<oJo studentów, Wcrderst!'. Ii l. l:. 
Frybury (Szwajcarja) "Zjednoczenie" inior. udzie!:l prezes 1\. Sil 

liko\\~ki, sekł'. M. Cirotowski, luh IV Parvżu B, l~llhacl1 rlle LanlCilldc I,,), 

Freibcrg (;;asl,i "Sarmat ia") "lJratrihl pomoc" J I<r:,1USc Pdcrstra s:-;c 21 . 
Frieliberg (I'kssja) Pol~ka akLldelllicka "Pomoc hratnia·'. 
St. Gallen Pulskie stowarzyszenie [Ikaucl11, "I)ulonia " "kad. 1i<llldl oWLl 

inlor, A[ Wojc iechowski , . 
Genewa ](010 Il1l0dzieży. (Jelll~ve ruc Berna ni D\lSSallU I, 
Grac (Slyrja) informacje () polilcchnicc i akadelllii handlowej "Ogni

sko", l<lo~lcrl\'iesL'gasse 74 parter. 

Zhliż)'ć luJz: do ., iebie-- lIie jesl zawsze SPOSO!H!11l zjcdlloCl.~llic ich, 
(l\olllgel), 
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Hamburg infor. o Tow. mlodzieży polskiej pracującej na polu prze
tlly~lu i handlu "Klo:;y" SclJauenburgersiras. 14, Hamburg. 

Ilmellau (Thiiritlgcn) Polnische Lcschulle, Rotcnoachsir . .10 inst. te
chnicmy . 

. Karlsruhe (Baclc!1) ins!. polircch. Polnischer. LesezimmcI Cł !~rwig sir. 
34 II. T. Kamieniecki. 

I{rr.ków infor. o akadelll. "So!\(ll" Wobka 27 p~! ri cr. o wydziale a~ro
nOll1icznym "I<Mko rolttików \Vszechnicy Jagielo,i,;kiej". lI lica (jrodz!\a 58. 

Lilie (Frattcc') "instvlut Inuustrice du Nord de la France, :nior. ud. 
p. Witold D ! ozdowicz. . 

Loehen akad. Uórnnicza "Czytelnia polska aki3demików górniczych". 
Loclll:n-· Slyrja, Austrja. 

Lipsk "ConconJia" in for. uniwersyteckie i handlowe. Leipzi.L(, ,\1-
benstr. 6, p:!rterrc; i "L\ratnia pomoc" ("Unitas"), Cat'Olinenstr. 5, hotel 
Hochstcin. 

Leodium Licge, fklgja "Spójnia". 
Lwów "C7.y1elnia akademicka", lub "Dom akademicki", lub ,,1<010, 

silIdeltlek " infortn.· o uniwersytecie i politechnic'-e. 
Lwów ul. KuchatIO\\'skiego S l, in[nrll]. do a'(ad'2tllji \vclerynaryjllcj. 
Mittweirla (Saksonia). "uranja" Tcchniculll5tr. Sclm.:iiirz F. 8. ;\;\:)

rU\lski lub Tow. polskiell tc;chników "Vistula", Willdmstr., prc!.es Z. Soko
lo\\'ski, sekl'. /. . Ostaszewski, lub "Związek mtodzieży postępowej" (ZlI'i'izck 
cm igt"ClCyj ny). 

Mons Beloja · -inror. do politechniki Ecole de~ minc3 et Faculte Po
tytcclltlique uelz. Ri illiolcquc scientifique, BelgiCJuc Mon5 2 marchć aux POII
leh S. CiralJowski elu(j;ant. 

Monachium inior. Wissenschaftlichcl" Verein pol nischer StudL'nten 
Scill"iludolphstr. 25/0. 

r~eustRdt I Meklclll burgja) ".L.alicuch" infor. politcchn ik. I\oman Niklew
sLi, Grossestr 28. 

Przybram (Czechy) "Czytelnia polska akadem. górniczych", prezes 
ObcrtYliski. 

Paryż "Co:.ict~ des etudiants polonais .. Koło" Paris, ruc Ivlonsieur 
le prince 4, O szkołach francllzkich infor. 

Praga u!' św Wojciecha, Tow. polskie śpiewacze i czy tel. "J-lłahol" 
oraz "Ognisko polskie", sekl'. p. Leszek Kączkowski i "Unitas". 

Petersburg o wyższych szkorach \V Petersburgu "Polska kuchnia 
studencka, p. Stcian !\leks,lIlclrowicz, Petersburg, Zabałkanskij prospekt 20. 

Ryga "Arkonja" Grosse Newa str. 19. 
Tarant (Saksonja) stow. studenckie "Brać leślla", Polnischer Wissen-

chaftl. Sluclelltenverein. 
Tabor (Czechy) czytelnia pol. akademji rolniczej. 
Wiedeń stow. m lod. post~p "SfJĆljnia" i "O,l(nisko"" Wien , Witthallergas. 
Winterhur (Szwajcarja). "Tow. Młodzieży Polskiej". 

12/14, oraz "Ol(nisko" Schickanederg;asse. S. 
Waremme (l:klgiquc). Rue Neuve ,::;3 R. H. Wal igórski udziela in

formacji o instyt. cukrowniczym . 
Zurich Polnischer akad. Vcrein "Ogniwo". Univcrsitntstr. 11 infor. 

do wyższych zakładów . 

ci wszyscy, po '\i';rych rozpostarł się nilSZ II'ptyw dobroczynny, przedłużą 
życic n;lszc za !~ro l )(!11l i podadzą jego ni~ pokoleniom nast~pll\'IJl. 

(:;wiQloc ho\· .. ,cki). 
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StO\rarzyszcl1ia polskie i różne wiadomości o polakach za zagranicami 
Królestwa Polskiego. 

Bouffalo (Ameryka). Ktokolwiek chce :;il; ud,lć na studja do Stan. 
Zjcclnoczonych Am. póL możc udzielić infor. p adr. "lVlrs. H. Piotrowska 4. 
Cos~G'dilla pl. Itilaca N. Y. U. oL Arnerica, albo A. E. l~uszkiewicz 1203 
Bruolleway BOllifallo N. Y. 

Chicago (i\lllcl'yka) tygodnik "Zgoda", red. Tomasz Siemiradzki. 
Chicago. Szpital polski . Unitcd. States of America. Rew. Ebward 

R. Rcjl1crl ~. Mary's of N~zareth. I-Iospilel 545 N. l_evittc str. Chicago Ile. 
Londyn (Anglja). ZCllski zaklad naukowy polski, przygotowu.ie na 

patenta do uniwersytet. Holmood, Enfiold, Lodoli N. COllvet SS. of The 
Holy f"amilly of Nazareth. 

Nancy Fra ncja, reu de Strasburg "Syndycat central d'agriculture" 
(dla rohotnik()\\' id,jcycll na robotę). 

t·h~w-York (Amerykil). Uroa Street 117 "Polski dom cmigracyiny". 
OdesJ ,.Dorn polski", ul. l(uzmieczna Nr. 46 111. 8, prezes I\. Gór

ski, sekr. Swiatecki. 
Pni'yi.· Zaklad ~w. Kazimierza. Chevaleret . 119. 
Paryż. l3un.:au l'Agence Polonaise de Presse. Rue de Rel1nes ·15 

pres. de sI. GL.:l'lnain dt.:~ PIĆS. 

Opieka dla dziewcząt poszukujących pracy. 

Berlin. Stowarzyszenie katolickie. Należy na dworcacl1 berliilskich 
zapylJĆ ,il.' ktr'Jl-cgokollVlek z um;dników kolejowych, lub policjanta o wska
;:all:~ pall z bial,-! i Ż(\ttą szarią, które oekaj" In pr1yjezdl1\'ch na dworcach 
bt.:rlillskicl1. Sq to przedstawiciele stowarzyszenia katolickiq!;o opicki nad 
clzit.:\'.·uc;lami z wyższe.~o i niższego stanu, szukających zajc;cia. Posrednic
lwo \\' Il:'acy bezinleresowne. Biura i schroniska \\' Berlinie: l) na RanlJo[ 
str,IS~L' 27, l pil:lro; 2) sch(()nicnie św. Ksawel·c.~o (Xilvicrusstifl) Berlin C. 
Kaisl~rstr;lss'c .3(>, [1il;ć l1Iinut 7. dworca z Aleksandcrplatz. 

I'!ror:ław: l) Agnws Hos[1iz KI()sler~lrasse 4 l, dla bon i stużących; 
2) Mal-it.:n~(ifl Sahronienie :Vlarji obok Tumu. Kleiner SchcitnigerstrJssc, I 
schronienie dla slug. 

ZWiązki polskie w Ameryce oraz czasopisma polskie, 
wychodzące w Ameryce 

podług !Illlclldarza dla ludzu polskiego IV emigracji i Stanach Zjednoczonyci! l. 19U7. 

Ponieważ w Ameryce przebywCl przeszlo 2 miljony polaków i cmi
gracja pniska trwa w dabzyrn ciilg", na czasie wic;c będzie podanie z na
clc~I'IIIl:g'. \ nam arncrykallskiego kalcndarza spis stowarzyszel'l polskich \I' 
Ameryce, oral. czasopism polskich \Nyclawanych w Ameryce, dla informacji 
tycll, któl'z)' l11aj,-! krewnych za OCelll1em lub sami sit;; tam wybierajq: 

l Z\\i,!zck Nar. Polski, Philadelphia, III. sekret. S. Lanferski 1060 Saulh 
Pa., sekr. E. l(rz)'\I'kowski, 42.10 Whipplc str. 
iV\a in ~;t. Manayunk, Philad., Pa. 3 Tow. I)rzllnys!owe Rzel1lic.~llIikó\V 

2 Tow. (Jll1in<l Polsle; w ChiclgO, Polskich IV Chicago, sekl'. A. Hop-



pc 755 W, 17th st, SI. Francisco, 
Cni. 

ci Tow. Hnrmollia w Chica.~o, III. 
sekr. C. K. f-leli(lski,61l2 Hacldon 
ave. 

S Tow. Polskich KI'awców w Clli
ca.!~o, sekret. P. Pisarski, 30 Po
t0I11Z1C ave. 

6 TO\\ . Narodowe ~\r. I. w La (Jros
se, Wis. sekr. IV1. !(orcz, 1610 S. 
0111 Sir. 

7 '1'011'. Polaków w Kalifornii, sekr. 
l: . Witkowski, -III) Prcsicl'io ave. 

Q Tu\'(. OhrollCÓw Zwilll<ll w Cle
veland, O., sekr. S. ,(eleniewskl, 
(J(),) S. W J effcr,::on nIc. 

12 Tow. l\aroc1owe św. I(dzimierza 
\V Uay City, ;\~ich., sekr . .Jan No
wicki, 1600 Kościuszko ave. 

1-1 TO\"J . Patriolycznc w Milwakukee, 
Wis. sekl'. :\11. Nowak, box 208 
South MilwLlu kee, Wis. 

17 Ciw. T. I(ościuszki w Cleveland, 
O., sekr J Rybil'lski, 18 Moud 
ave., S. E. 

18 Tow. Pol. Kat. Jana III-go So
hieski ego w Pilkrson , 1\:. J.. sekr. 
.los. Sldrk 122 Lafayelie st. 

19 Tow. Kościuszki w Cincinatti, O., 
~ekr. T. NeumallIl, 520 W. Liber
ty str. 

20 Gmina Polska l. w Chicago, sekl'. 
K MatczVllski ó3:1 Nobe st. 

21 Tow. Tad. l«(1~cillszki w Braidwo· 
od, 111, siCl<r. T. Balia hox 212. 

22 Zgoda IV ,"Jillllertpolis, JVlinn., sekl'. 
J .J"c1ml, Saillt A'llthony F,lils 
SWlion, Mim:apolis ivlillll. r( 1< ,'JJ-I 

23 Tuw. l(uścilis/.k i w Harbor Be<lcil, 
:\'lich., ~;,'i(r. E. /\. Leszcz\'l·bki. 

2ł Kótko DramatVczne IV \Vinona, 
:\1inll., sekr. V.·T. Kropidłow~ki, 
.126 Alilnkato 'I\'e. 

25 1(. I}II Liski ;\1'. I. Wilkes BalTc, 
P:\., sekr. SI. r),lwccki, 2Qt) S. Han
rock "tr. 

2ó Zjednoczenie: Pol~ków \II Ma Sallc, 
III., sekr. 1\. Lisewski, 120() Ster
ling ave., cor. 5th stl·. 

27 Postt;p w DlIllIllJ, Minn., sekret. 
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A. Grabarkicwicz, P. O. Dull1th, 
A1inn. 

28 SVl10wie Polski IV Detroit, Mich., 
sekr. 6. Zicntarski, 172 III., Illi
nois sI. 

.30 Tow. Polonia w NClwym Jorku, 
sekr. NI. !(on i r'lski, 322 E. 9th sir. 

31 Tow. Brat. pom. św. Wojciccl13 
\\" SI Paul, .~inn., sekr. .J. 61a
chowski, 562 Gaullicr "lr. 

32 Tow. Synowie Wr:lno~ci IV BuLI
lo, N Y., !'ckr. .'vl. ,\l:mzyński, 
1132 B:·oadl\·al'. 

33 Związek Nar. Pol. \I' SU'ca lor, ! II. , 
sckr. j. Zandcr, 210 SlInncr st. 

35 Tow. SpiewLl Parafji św: Trójcy 
w Chicago, sckret. j. Zurawski, 
25 Ernma str. 

36 Tow. Jen. Bosak Hauke w Jer-.ey 
Ciiy N. j., ,ekr. P. Bialecki 205 
WashinQton sI. 

38 Tow. Poniatowskief..(o \1' LIS' Bu
lallo, N. Y., sekl'. W. Wesołowski, 
3-18 Peckham str. 

39 Związck Nar. I~o l. IV ;vlinonk, III., 
sekl'. .13n Glow<lck i. hox 352. 

41 Tow. M!odl'ch Pr!.cn1\'slowców w 
ChicClf4() , 610 l-ładdol]' alC, sekre
tarz J~t Bara(lski 610, I-Iaddoll ave. 

43 Rialy Orzeł, BI'ooklyn, N, Y., sckr. 
A. At Hinz, 137 ;\'leirose sI. 

44 Trzeci .\~aj, Nowy Jork, selm~rarz 
F. K05iko\\'ski, .\\iddletown Road, 
Wcstchcstr N. Y. 

46 Tow. Imienia K Pułaskiego \y ,\le
wark N. J, ::; ek!·. [~rol1isla\l'a Slllia · 
lo\\'ska, 56 Bu cnn sr. 

"t9 Kościuszko, i'-Jnwy Jork, N. Y., 
sekr. S. Slesz\'1'1s;, i, ,)-5 E. 11 li er. 

51 Jan II I Sobiesk i \1 ' G rcel lpuillt, 
N. Y., sekretarz. 1\. ,\1ar~owski, 
130 Franklin st., GreC'npoint 81'0-
oklyn, ~. Y. 

S2 Chorągiew Polska, S. Brooklyn 
N. Y., sekr. S . .lellclrzcjc\\'ski 273 --
23rc1 sI. 

53 Synowic Kc r. roI. \\' Detroit, Mich., 
sekr. r . WondolkO\\~ki 134-1 Scut
ten ave . 

. - - -_ . . _ .. _._------~-----
Nic tell li IlIlIie źył dlll.~o. 1(10 \\'iek przeżył dhl,!~i, 
Lecz kto życic \\'iclkicllli ol.dobil z~slllgi. (Sl. Trelllhecl, i). 



54 Moniuszko, Milwaul<ee, Wis., sekr. 
J. Ą. Prus, 9St) 11 tlI. ave. 

. 'jCJ (jwilrdja I)ul~sl<iego w Chicago, 
~ekr. \\'. Kusznieraitis, 730 N. As
hlond 31'1' . 

57 To\\'. Narodowe św. Stanisława 
Ko~łki \\. GrilJ1U r~apius, lI1ich., 
sekr. A. Szczepa(lski, 120 J\!liclli· 
g,lll sIr. 

óO lm\'. Henryka Dąbrowskiego w 
I3altilllore, Nld., sekl'. S. Zaworski, 
.'j02 S. Wolf sI. 

CJi To\\'. K. Pulaski IV I3rooklvn, N. Y., 
sekretarz. J. Jankowski, 482 Wer
ren ~t. 

62 Tow. św. Józefa przy ko~cicle 
św. Tr(ljcy w Chicago, sekretarz 
P. (jerl ich, 41 Sloan sir. 

6.1 Plll:l~ki I\' Milwaukee, sekr. J. Cy
Illall, .'i2,i Bartlct sI. 

66 Tow. św. Krzyża w Lii Crosse, 
Wis., sekret. J. I<rawczak, 2125 
iVladisoll sI. 

67 J(ościuszko IV Chicilgo, sekretarz 
j. ;\\,m:illkicwicz, 804 N. Ha
mlin al'. 

70 Tow. :<arotl~)\\T św. MiLhala Ar
ch;lliiol" w Norlh Crcek, Wis., 
~ckr. J 1(. Cysewski, box 117, 
Aicadia, Wis. 

74 Kościll~zko La Salle; III., sekr. 
J Iludak 4:37 Crosai str. 

7ó Jan Iii Sobieski w Sl. Louis, Mo., 
sckr.\\. Jakuhid!" 1400 N. 20 st. 

77 .lalI lU Subieski w Chicago, sekr. 
J. S. lI'liekarek, 77() S. Ashland av. 

78 i(o~c;u~l."o w AlpL:n<l, IYlich., sekr. 
\'.'o iliecll Jualski, 91,) Lockwol,u sL 

81 '1'm\', św. Stal1is~a\Va Kostki w Du 
lutl" ;Vlilll1., ~cl<r. L. !(usllierek, 
717 W. 4rt! si. 

ilZ T()w. T 1«(J~ciliszki W ShalllOkill, 
Pa., ~ckr. T. Palacz, 930 Race sir. 

,'B (iwiazda :~\VV(il;Zlwu w Soulh 
Bl:llcl I j,d., seluctarz Fel. liernet, 
S. \Val llut str·. 

Hl To\\'. Ks. j()zcfa Poniatowskiego 
w f>ol1iatows!d, Wis., sekr. J. Te
rcsi lisk i. 

SS Tm'.". św. Józefa w Mounl Plea-
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sant, Weslmorelancl, CO., Pa., sekr. 
.J. B. Przybylski, box 17 . 

t)C) Obrol'lcy Polski, Waverly, N. Y., 
sekr. J Biaty, 4~:i Cayuta ave .. 
E. Wavl:rly, N. Y. 

90 Bartosz Głowacki w Detroit, tVlich. 
sekr. J. Osiec ki, I SS r~. Superior SL 

91 Polonja w Chicago, Sekr. W. Bi 
rowich, 212 W. Huron st. 

93 Kwiat rycerzy Wolności w Oscc
ola Mills, C1e;Jrfielcl Co. Pa., sekr. 
Witucki. box SS. 

<)4 Jan III Sobieski Vi Soulh Chicago, 
III., sekr. Jan Bedl)arek, 8i:lOH Ho
uston ave. 

96 To\\'. św. Slallislawa Kostki w Ca
lum?t, Mich., sekr. M. Alltko\\'i~lk, 
care ar Ed. Ryan. 

99 Tow. Zjednoczenie Pol"ków w 
Minneapolis, Min., sekr. J<. Willia
szewski, 216 -16th ave. N. E. 

100 Tow. Pairjotycz. Polskie \\' Nan' 
ticoke, Pa., sekr. I( Bejża, 12 W. 
Chureh sL 

103 rlusarze 1<. J. III Soh. w. Calu
met, Micil., sekr. S. Klawiler, 310 
Caledol1ia str. 

lOS Jan III Sobie~ki w SCI':lI1ton, Pa. 
sckr. II. i\./\'Iuzolf I J.) W. 1 st. ave, 

10H J. I. I\ra.;zewskiego w Chicago, 
sekr. 1<' [)rzyklocki, 2CJ7:3 Milwa
u I(ee, ave. 

110 Król Stefan [3atol'Y w Cllilago, 
srk r. SI. Ciehowicz, 2412 · -(lO pla. 

111 A,l1.aton<l OPera w Chici:lgo, sekr. 
A. Zuchclk()w~ki 3R7 Rhinc str. 

112 Pllla~ki \V I.a SilIle, 111., sekret. 
Ign. (liII, 1260 La Ilarpe sI. 

113 Jan III Sohieski \V Tolego, O., 
sekretarz St. Schlesser, 144 Dex
ter sIr. 

114 Glllina Polska w Hammond. Ind. 
sekl'. L. Tarnogrodzki, 903' She~ 
field Llve. 

11 S Synowie Polski \V Hazleton. Pa., 
5ekr. W. Jilllowsk i, 177 Carson st. 

118.Tow. św. Cecylji \I' SI. Joseph, 
Mo.: sekl'. J Pyszora, 719 S. 
21 sI sI. 

119 Towal'zysiwo Orła i Pogoni w 

.lilko Ż.llr~l\\'ie CO JańclIch prowadzą, 
:--llllitllICISZC serc. wylatują przodem. (Słowacki). 



Chicago, sekr. /\. l(a\VCllkolV~ki, 
9ó2 N. l.illmlll :-;t. 

120 Tow. T3dellszil(u~cills/ki 1\' i\~h
I,lnc!, \Vi __ ., sch. A. Chrości

kowski, llló E .. ~tll SI. I:ii~t. 
121 Tow. Bratniej Pomocy św. Sla

l1i~talVa f(oslki \I' Amigo, Wis. , 
sckr . J N\Jclllliko\\"ski h ll\ 101. 

122 Tow. I(r():a A'licezy,.;i'l\\"! w Cli i-
(ago, ,:ckr . .J. W"0I1ski~00 :.J.llcr
In:tagc ave. 

123 Tow. k:'.. I)ollialow,;\(. IV P.;,·:::aic, 
N . .1., sekr. F. MJlkilCl\icz,13 
Daytoll avc. 

127 To\\'. CiwiiWla IV C:licilL',O, ~ekr. 
W. DallilClc'A'iu, (lOS ~O:llc ~t. 

128 Tow. sw .. Iózeia IV rhcTl11 1lld, 
Te\., ~ckr . .J. 1(loc. 

121) Tow. Polak 11:1 ObOY;'!lic 1\' Clii
CZ~O, ,;ck i'. F. 1(000ci11 ow'.ki , hO 
StatilHl si , 

130 (llns W()lrl<),~ci Pulskie, S,I}~il1iłl\' 
1\-lich., sekl', W. BOI'lko\',~, k , 6~)i) 
/\l1l1csly si , 

1.12 TO\\. św. StanislawJ Ko"tki II' 
Pullnl;IIln, II L, sekl'. T. N\i'"ilCki, 
20 I S(ephCI1S011 sI'.. I'IJt l. 

I,H ŚW. Mar:illa II' 1)C'l"'lC:', Colo" 
~ckr. A, f<rl\lalczvk, 150 'J. Pe:1l'1 
3\'e, ,10th Slatiori . 

135 Ciwilrdja BriOci KościLIszki rod 
opieki! Matki Ilo~ki('j Cz.:'stochow· 
skiej Królowej I(orony Polsk iej 
II' DllI1kirk, N. Y., ,.;ch. }". Ix
IlallcJo",,:;ki, 216 Lord ~t, 

13() To\\" KróiL-~ll\'a I'(ll:-;kic:,~l) IV Wil
rnill,~t()Il, Dei., ~ckr. W, Ciozc!l. i · 
cki, 200 I'oplar :::1. 

137 Ryccrz'! Korony Polskiej, ,.ck!'. 
B, DercJlgowski, 2H2] Dickson 
st. St. Louis, Mo, 

138 Tol\'. Spic\I'u św. Cc:cyljl II,' Ci Ie 11 

l.VOI1, LuzerllL: Co. Pa., :-:ekrct. 
\,V, Iv\ajcl\'ski. 

130 Tow, CZVlelllia Pobka IV Buffalo, 
;..J. Y .. sćkr. 1-'. R. D/,il:~il'lclV~ki, 
·1 t Harmonia st. 

110 Tow. św. Si. J(n"lki I\' Pittsbllr~, 
Pa., sekl'. W. :v\oszczyński, 3m2 
Bcrerclorl ilve. 

121 1011'. Pol"kich I,rakus(lI\' IV Ollla
lu, :~Lb" sekr, .\\. Tylski, 2-+ l o 
CL:II'l:1 SI. 

1+2 Tow. KI'ó ld .Jall~1 I i I So:,icskiego 
II' AldclI Sl,!liOIl Pa" sekret. W. 
Yl ck iCIl'icz 101 l I:. i\\arke l st., 
l\:'ilntico kc, Pil. 

113 TUI'.. S\Il()\I:e Polski II' Clelt'
!i1! !d, O.', ,;ckl'Clarl. JIII. I<dl.illif, 
1 (j I.': 1111 s:, 

11-1 '}'C,II, Syllowie oj(Z~'ZIly l'. Cle· 
':ela:lcI, O., ~e j( r T. I\Ullli(lSki, 
23 ,\\l'llilla ,wc!. 

II,~ lOIl. J I. !(rLlszell' ,: kicgo II' N,\Illi
(okc. r~\.. sekr. IC. \-letUSlllilllnill
~,~r, 1201~i·oaj\\·av. 

1·16 '1',,\,:. Jl'!'nai" l i. ·()ijbru'.l,;kicgo 
II 1:\'1'1< ( .\l11boy, :\ . .J" sekrelal'z 
1-'. !·.:,korn:-:ki, .~3 ParKl:'r SI. 

1·1 i T,)'.'.. Orla Jlo!s;,icgo II' \'allli
'.:ol\c, Pil , "ckr. A, lc!al1cl:wiez, 
Clws: " lIt (~: I~i d.~l: s[r, 

l.ji~ TIJIV, I(~. SUlli~;;<l',I" B I'ZĆlZ ki IV 
I)~ru, IIi., ~e:\r .I. A. G ro~,.;krc 
u!l., 111 () I-'ln~pckt (\I'C. 

I·I () To'\' .Jan:l l(oc1l2 !lc)\\',; I\icgo nr. I 
II' Cilic:go, Iii., "ek l'. ,'\ .. J, Ka
Id !: l, sa Luli J)lacc. 

IS,3 TUli. Ohrol'lcy Oręża Polskiego 
1\' r;lliiaio, 0:, Y., sekr. A. (),Ir
tVki1, 63 Sobie:,;k; ~;tI·. 

15-+ '1'0\1', Or7.L'l r.śi"ly w ['ittshurgu, 
1';1 .. sek~, i\t Gór~ki, bo\ 2ó1 
C":,lle: Shannoll, Pa. 

155 To\\'. Dram;i!\,LZl1c Fredro IV 

Dctro;t, .\licll.,' slOkr. 1. Cz\znicw-
,.;ki, 712 I~LJ":'l ' l st' . 

lóO T0IvatZ,,::'fI\ '() Sztandar \Volno~ci 
w Ca!l1ccr1 ,:\, J, sekretarz T 
WiluyJ.:ski, 212 \1. 11 tl1 st. 

15() TOlI'ar!.)':'. l ll·O .Iutrr.cl ika IW Za
c:}( )c!z :c li Tacorrld, \V<I~h, sc
kret<lrz J. ,\\ilcicjellski 1-1 18 S, 
y,l l;;llna ave;, 

157 Tul'.'. I(o ~ cillszk i '.'. Patersoil, :\. 
lo sel(r, f\. Lagala, 66 1,' 2 Llfayet
[C st. 

ISS To\'.', ŚW, P:otl'a i Pall')a 1\' Spring 
Valle\', III., ~ch, B. Fin~k, 

159 TOI\',' T. I<o~cill:;;:ki \I' ,leliel, III., 

Ż\'Ć to CZII~ całą duszą ' swą clll';ZC:, nie l.;kać Sil: alli bólu, iI II i I':,dości, ll!!i bo-
Ie~(i, III\: zlji\:rJć z tlili l'rzclllillir;lych uo!lro, I\lcirc lIie przemija. (1lcllri Bordcilu.\), 



sekretarz S. Wruk. 1214 Fliz,l
heth sI. 

I()O Tow. Sztandar \\'olności II' CCiIł1-
dc:r~, N . .J., sekr. T. Wilczvilsk i, 
212 N. Illh. st. 

HJI Tow. Synowic: Pol-.;ki IV f'rceLtIlCI 
I);l.., ~'ckr, !<. B()cz!\I)\':"ki. 

162 To\'.. Rl,c:ni:;lllik<)w e<JIs~\ich \V 

netl'oil, Mich, ~clir. A Sikora, 
807 St. i\ubin st. 

I(J3 Tow. F. TaCl.[\I]()\\,sl;ie.L(o IV !\u
bum i'!. Y., sekl'. [( [>awloll'slw, 
1301/ 2 f'ultoll st. 

164 Tow, Kosvnierzv !(ościu"zki \II 

Buiialo, N~ Y, :;ekl' A. S/.)' 111 0-

Iliak 12:-<.3 f~roildwa\,. 
l ()S Tow. TaJ KościlIszki \I' Hou-

ston, To:., sekr. I~. 1\. J-!iJde
brandt 1703 Evere[( :.;t. 

IM Tow. Nlikołaja l(ojlc:rnik'l IV l~ll' 
rcka, IIumlyld Co. Cal., sd.r. 
Jo::;. Rul'iaga, ho;.: 9~. 

167 Tow. ŚIV. Kazimierza Królewicza 
I>olskicgo w I>osell, ;Vlicl1., st.:kr. 
.I ól,ef Liskc. 

168 To\\'. f~zcmit.:ślnik()1V Polskich \Ii 

BIlifilio, N. y, :-;ekret. J Mnich, 
no Slltet i:lve. 

169 TOI\'. Adama Mlckiewio.a I IV 

Chicago, III., :,;ckr. r. IlIlCllOlz, 
2>;3 W. [)ivieion ;;1. 

170 Tow. TOlllas/.il Zana IV Chi,-ago, 
111., sekr. T. (1r:\:'('"\'S,i, l no 
N. RiCgc,\ ay al·c. 

171 Tow. SV:lowi'.~ I>ulski i Ulw\, w 
Clevel,u'ILl, O., ~l:kr. L. I(i\cin'ow
~ki, 115 Fairfield sI. 

172 To I'.'. I iclllland Sleiana CZdl'lliec
kic.go, \\' Philaclelpllia, [Ja., sch. 
P. ](:lCiliJ, R32 ~.;. 3rll Sl. 

175 Tow. Ri)ini:,óll' św. Jz"d()rc\ w 
Gnieźnie. St. Louis, Cn., ;:ckr 
M. I\usnit'r~k, ólU E. ótl1 si., 
Dulull1, .Vlill ~\. 

17() T(Jw. Oiro{lCY KOl'(Jny l)ol,kicj 
II! BI'idcsliuri-Ę, I'l1ilml., 1'<1, sekr. 
W. l~ot1lic!liccki, 2654 BuckillS ~:. 

177 Tuw. [>olski,.'h I'r/ellly~;lolVc()\V 
II South [knel, lnu., sdr. K 
K::czm,lrcl" 1.:'2h I.isto]] :"t 
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178 Tow. Narodowe Polskie K PII
lil~ki \\I .\r~:cnl<l, Ark., sekretarz 
.I. A. [.iic\\':,](i, 311 W. Adams si. 

179 To\\'. l<nila Stefand l~atorctio IV 

i\!\ilwLll!kcc, Wis., sekr., P. SZ)'I11-
kowi,lk, ! 1 S.1 \-Veil sir. 

180 To,\,. k,. I(ordeckicgo IV Treil-
1011, ;\'. J. sekr . .I. ;\'l:!Iinowski, 
994 LCllllberlon s1. 

l}) l Tow, O~(niw() Polskich Braci IN 

[)fOokh'Il, E. n., N. Y., sc\r. 
,\. f:kn'lzil~, 1 Ą.'j Soulll 41h sI. 

183 Tu\\' ... .Icdl'hŚć" II Cllicago, III, 
sch. F. Wilhelm, 5.110 S. Pau
li ni] ::;l. 

IS.~ Tow. ,;w. SIClI1'"lal'.'a I<o-;[ki W 

;'\ewur'i, N. J., sekr . .l St,;\\',ki, 
1 (/J .Icllirf ave 

1S7 To\\'. SYilowie IJolski IV Dure\,CI, 
LuzcrlH: C(l. Pi\., sekr. Will. [30-
iat'ski, b():, 141. 

J SI-) 'ro\':. ,\'\ilość Narodll Polskie.go 
IV Cilica<!,o, III., se~(I'. W. F. Ann
kncciH, 10 il i'\. lioyne :1','t.:. 

l fiC) Tow św. l(rzyża IV Duluth, 1\1inl1. 
~;ekr, 1\. Slalvll\" 106-5.5tl1 ave., 
\\I c;; l f)lillllh, rY\in.'. 

l C)O Tow. Oświata IV l':ynHluth, Pil., 
s,~,r. ;\. Cyg,tlowsl,i, I(J') naVCll
[lOI ( sL 

!CJ2 Tow, W. V. ['rzybyslcWskif Phi 
ladt.:iohia, Pa., C;f.:h. [7. I. !(ara
basz.' 1.=,IO--N.llh ~t. . 

l ',)3 Tow. Ś\\'. Woiciecha, South BcnJ, 
lnu., ~ekr. I:. '\iezL(odzki, 1037 
W. j\'~\picr ~\. 

1 CJ,I To'.\'. 1(::I'.I·U)·.'.' r-'o:~kich II [;ui
!cli(), I'~. Y., sd:r. \V. liWiJ. 2()(} 
\V()lt/. :I\'C. 

195 To',\'. Pa[ri()l"/Lz!~e II' I'ortl :l ncl, 
Orcg., c;ck; A. C!.crl\iliski, 7S1 
F. 17!11 :;l. 

196 Tuli'. K: <'lI" [(a:cilllicrza V,'iclkie
go IV Chicil!~(). III., \ckr. l.. So
\\rtuzki, 2S12 [lonfield :-;t. 

10S Tow. Ta(ICUSZCi Kościu51',i uod 
Opiek,l :;W, 1:lorjana w [-fcwisch, 
l! 1., sl:k:. J [-'CllZlr 

l ',)CJ Towariy;;[\\'c' I(róla lUla III So
I>ie,,:(icl(() \I' :···.ilni~tce, Mich., 

DO[lc')ki \\iara kwitł:l, ,Z;lllo\\'aI10 pr;I\\·J. 
Ilyła \\'olllo~~ z [lorzqdł(;l'1l1 ; z do:;idtkielll słaWi! (1\\ ie l, i e\\ iez). 



sekretarz .I. I\.lwlicki, 213-~ 
8th st. 

200 Tow. Matki Boskiej GoslYli::;kiej 
w Go~tyl,ill, II\., ac\rc; .\. (jon
~ior, Downers Gro\'C~, IIi. 

20.1 Tow. Nicp. Poczl;cia :\aFw. ,V\a
rji P,!1l11Y W Nlarclle. Ark ., ~ekr. 
Ig. T. SZylll:Jliski. 

203 Tow. MikolJja !(opcrnika IV Oc
troit, Miell., ~ckr. A. Ciapski. 
517 Wessoll ale. 

204 To\\'. Svno\\ie Pol~ki i Litwv \V 

ProviJc·II(C, R. \., sekr. j. TI:ilW
czyt'lski, 245 !\\anton ave. 

20S Tow. :\1Iodzil:ŹY I>obkit:j "Pro
Illieniści" w Pitl~buri.!lI, Pa., sekr . 
.I. I(olasil'lski, liatilclcl slo (<.r. 
LOIl~ Allo)'. 

20,S T 011'. Std;; n a RUSiCZy I'bk i"go l\' 

Chicago, III., sekr. S. \(auIllCl
rek, Ilawtornc, III., 202·: Jes~e
Illill~ ave. 

209 Tow. św. Trójc)' IV \lalliicokc, 
Pil., sekl". St. K(Ji"Ollkic\',icz. 'S 
Coal st. 

210 Tow. ŚI\'. Iv\icilaLl II' Philadel
phia, Pil., ~ekr. J. Pr!.yhm,:j;i, 
9.~1 ](ang:ha ave., C1l11UCIl. N. j. 

211 Tow. Izydora w Grelllolld, Tex. 
sekr, M. 1(los, Woot,,11 Wells Tl:x. 

212 TO'N. Orla PolskieQo IV Detroit, 
iVlich., sekret. A. '(ilówczcwo,kl, 
8()3 r~ussell SI. 

213 Tow. ,,Post~'p" II' Elmir;" :'~. Y., 
sekr. j. Jeziorski, 513 Maclison .av. 

216 Tow. Syllowic Korol~y IJoi-,kiej 
w Rochestcr, 1\. 'l'., sekl". W. 
Paprzvcki, 527 liudslln ;JI'e_ 

217 Tow św. Józefa IV l'a~saie, N ,/., 
sekl'. TV\. Cll1ielil'lski, 72 (Juillcy sr. 

218 Tow, K;Jl.im. Wielk. Króla Chlop
ków w Il1Idson, Pa, sckr. j. Sta
biliski, box 43. 

210 Tow. św. ICIZill1ic 1 za IV Chica,t!;o, 
li 1., sekr. W. SI.l lll;lI'lsl;i, 1074 
S. Whipplc sL . 

220 Tow. Ognisko IV De troit, Mieli., 
sekr. J. No\\'a:<olVsk:, 121 ~ Ha
still~s st. 

222 Tow. Nar. Pol,;kich Stolarzy i 

22.) 

224 

225 

22ó 

227 

220 

230 

231 

23·' 

2.16 

238 

230 

2-tO 

Cię~li II' Chicago, III., ~ekr, A. 
Racz\"li~ki . .'i76 N. I~oilev str 
To\\' ~ SI\". Krzy;; a .\0\ 1 prz;' Pil ' 
rafii ~'\' Tróicy II" Chicago, III., 
se kr. ,\\. r(c:nbo\\ski, 111 \\1. Di
I'i:;ioll sI. 
Tow. T . Kościuszki l\' Erle, Pa., 
sekr. \\'. Tl"Oicli i, 633 E. 22 n(\ str. 
To\\' . św .. Ió!.cfa IV ~uffal(), N. Y., 
sekr. WlIlcc'::ty C. Górski, 17 Lo
cpere SI . 

Tow. 1<l'cerz\' ś\\'. Kazimierza \\' 
H3[lJn~c'I)c1, I·nel., s"kr. F. Kon
"ZLZI'I'bk ;, 8~lS Clark st 
TO\i. Obro licy f(orony Polskiej 
II' Cuiiaio, :\. Y., sekl'. ;\\. Głów
Ill', 63 T itus CIIe. 

to\\'. "Gi,dcgo OrL" IV Boston, 
sekretarz l;. ld!.ikoll"ski, 20 I:-:lle
I"V sr. SO. Boston, ,\lass. 
T Ol\". R\'u'rze Polscy w CI el"e· 
1<1 :d, o:, sekr. Wrn. \Velield, 429 
Wil l ialllsoll l3ldg., CJeveland, O. 
To\\'. Ś'.I·. jt")zefa II' Patchog:t1e, 
LOlii-( 1~lalld, \l. Y., sekr. M. Mał
j\i ~ \\'icz , bo\: 6-łR. 
G\\ardi~ I\:azimierza Pllla~kicgo 
IV f>lciSa!lt I-liII, Pa" sekr. j. Po
slula, Kc:lavrcs, Pa. 
Tl)"'.. J. :Vi;,kjki IV t\CI'.' Hazen, 
C(IIII1 .. sekr . .J. CJrabo\\'ski, 418 
Fer .. v ~1. 
1'()\'.'~ Jen. Czacho\\skiego IV New 
Yorku, N. Y., sekr. Fr. Wilczew
ski, () 19-- r~. 152 st. 

Tu\\'. Br. POili. Ks .. lóz Ponia
t()II'~kick(o \I' St,I,:ll:1l !sland, N. Y., 
sekl". F. Koiilliliski, 39 Grol'e 
<lIT .. Port :~ichnlOl1d. Stilll:n Is-
blh!, 1\. Y. . 
Tow. 1;11. l(ilil'ls'(, i Glowack. \V 

I\altimore. tv\eI .. sekr. W. Mora\\'
s I..: i , 1707 .:\liCeClIlIlCl sI. 
Tow. RZclnicśll1il\uw Pulskich IV 

Sl. LU,li~, ,\\D., ~dr. Fi". SkllJl
ski , 122() :\. 10 ,11 ~t. 

To\\"arzy~t\\o Lilt:ll'skic ly;.(mun
ta .\ugU.'lci II Penh ,4,lllbo\" N . 
.J., Sckrdllri: I) iJOlllidliCI<, 50 
Charles Sl. 

l);-:.iłoWLllliem Illoi~lll n~lj:..;illlil'j llaprl~Ż0I1l'1l1 jl'~l lO, ,Jhy 1';1;1'~ ~ l' ; 'C(, j:i\\llaj-
cz)'sbzc i uJlbll'il( lIsilIgi jilkllajwi(:bze ziellli i IUc:/.iolll. (OrzbzkO\\·il). 



211 To\\, św KClzilllicrziI ,ldc(icln/i
czyka II ClliCl,Qo, III" ~ckrct,\/·/, 
I:. l<aLl.l1liliTk, 2S ,\k I lelI!".' sir, 

2'~.2 TI)\\'. Vlic,jcJIlarl.\, Sbrhu 1<'(11) C 1'

swy':-;I,:il';!() '.I' l)\'lffalo, 1\. Y .. ,;ckr, 
T. \'iicIHJ\\:,ki, 1),l2 IlrOćH.i\\;;y. 

.2n Tn\\'. ()Il/'ol']cV Sl.l'\/1l1:1/'11 Pobl.:ic· 
go II! Ijlliiillo: N. Y., 'ck(. I)alll 
J\uwicki, :-)t)() Svclrnorc ,I. 

2-H Tow. ".lccl'l()Ść'~ II' CI//Lagl), III., 
5lkl', I .. Wi(klll\:;hi, '),10 CO/'llclhl. 

2L5 To'.\', i(rilklbi)W ś\\'. CirZl'l!,Or/.d 
II CllicClL',O, III., sekl', .1,\// O;);t
ICII·ski. 72.1 \\I,! S lh ~t. 

2~ó Tol'.', SYIIO\\';e I'ol:;ki II' ;vbw
lI:incl', >,Iich., sch. I'. We:·do\\' 
~ki) JOS Park dve. 

247 fol\'. Wolność i Nicpodlcglość 
\I' 1'I';Ii~,ville, Ino" set'r .. \. Cil'cl
[Jo\\'ski, 131 Florcl1ce :-:1. 

2~,') To\\'. l)r!.CIllI',~IO\\c()I\· 1'()I:~kicll 
IV (iralld 1~2ipidi:-;, Mich., ~;ckr. 
I-'rall. CC!ltilli, 23-1 W. Jlrtll!,c sI. 

249 Tul'.'. ~\V. I-(al.irnierz \1,' Clevc-
IUlld O., :>ch. W. (j()r;dski, 1-1103 
SOI'ill:;ki dve, 

2S0 TII\\.'. J(ościuszko w I'aii.-;;Jcks 
P<.lrk , ~T. J, :,(~kr. l~~rl. jVLi\()\\!~ki. 

251 TO\l, Ks, A, I(orclcckicc(() II Clli
Gl ,L', o , II L, :;e:,r. D, Iluillacki, 
IS.1.1 S, l(OOilJiS sL 

2S2 Ci 1'11 jl;\ 2.::'2 I:\\'. N.!', w ~-;()bie· 
:-;ki, III., ~<:kr. :VI. S. fbillow:<ki, 
:H:; IStll st., HilllllliOllll, II/d, 

2S3 Tow. 1(:;, Hl!l(Ollil I(olli\laja IV 
:\iilll aukcc, Wi:;" :.;ekr. 1--.. J. (iru
tza, 7f)7 l SI ilI'C. 

254 T()\\" ś\\" Jakuba /\pn:;lolil II 

O:'\I'C!ł,O, 1\. y" 51.:':1', j. Michal
ski, I( I', l:, .\~ 2, 

2':;.5 Tow. I(o\\,i,!i I)obkicl; \\' [luffalo, 
I\, Y., sekl'. S. Jans, lJ0 Swectave, 

25() To\\'. Jall III Sobieski \I' Penh 
Amhoy, ,~. J , :)e:;I', \V, Kaczllla
rek 100 CIEll'les sI. 

2.57 Tow. SY/lowie Polski w Chicago 
III., sel\!'. Jan Zawilil'lski 43 Ba
uWi:lns SI. 

LiS To\\'. ŚW, Wojciecha IV Clcvcl;l!lCl 

O" sekl', S. Gi!siorowski, 63 Li
tnar\' :;1. 

2.::'1) Tow: I'olsc)' TU!ilCl.e pflG opiL:
Iq 1\'Lilki Boskiej C/,c;stOcllOW
skicj II' DejlL'll, N, Y., sekr, ,\1. 
I\ujlc!.yliskl, 3S l)cl1/lorct ~t. 

.2()O To\\'. illl, .Icn~r:,ła 1.~1I1g,ic\\'icza 
II .\lIllI,I'I1l jo I'i\ l! , ~~. Y, ,:dkr. 
!\. Wilwro'.vski, 6(',1 1~()l>hills a\'e
nlll'. Ijrollx), \!owy .l e)!'k , N. Y. 

2() I Tuli'. I'lh1(;pOWCI')\\, IV Ucvclallll, 
O" :-Ol'kr, A !i'lilCl.I,ow~ki, 33 
llcmietCl si. 

2(1.2 rOll', Dr. l<. 1<' LI\itlW\\'skic.!ł,o 
\\' ~Chl'!lC(Lld\', N. Y.. S'.'kl'. i\. 
CJrodkicl\'icz.,' bo:; '-{Id. 

26.1 Tow. (i\\'iazcli l \1. ()I:lfl.~(i II' YOII
kercs,' N. y" 'ckl'. Ii. l'abi:-;zI'IV
ski, 21 St. :\l(1l'y si. 

2()~ To\\', r~()ilo[l/i:,(jll' !'()bkicil II' 

I;Jliiil:O, :-<. y" '[ikr, 1'. l.icl1tck, 
ZO() !'l'I':")11 ~:, 

26.') Tu\\" 1<\'ccII.Y :5,\\,. JaLllI';~(i II' Wil
l,es !\;ll'l'c, I)a., se:(r. ,~!hrcill :\Ia
tlili, '/S ;(il'z[ ~.t., \\'iikcsharrc, I'a 

2M T(lw. Polonia II' l'riln!dord, Phi, 
LI. 1),1., sl'icr. J l(aCl.lllilrcf:, ,17-1 j 

tvklm-.l' sI., I'ran!;iorel Pil. 
2(1/ Tu\\', l«():;cillszko IV SI. I'Jilul, 

!\tJlll., ~d.rcl. S, ,\'locll'1-ejc\\'s,ii, 
,SI) i 1'01':( sL . 

2()o Tow, Rolc:;rawCl Chrobre,L',o \V 

Cli iGIL(I;, III., SCI\I', l~. J)Yl11ck, 
20 Ch;\pin str, 

no '1'011/, I\,[rola Clwdkicwicl.;t IV 

[Jl'lroit, ri1icI1" s~kl' L. Leś, 43 
511perilJl' st. 

'271 To'.". Ollro(JCY Wiary i Ojczyzny 
IV Syr"clIsc, r~, Y., sekr. J Sti:lŚ
ko, ,3,1ó AI'Plc :;L 

'273 Tow. św. \\'o.jciecha, prl.)' para
fii lviatlii lloskiLi CZ(;s[;)chOlvskiei 
\\' l<cilcliil!Ę, Pil,: SL:kr. M, Zajdo: 
wicz .3.17 S. 7 tl1 sI. 

27·( Tow. :VlickiewiC!. z parafji 5\\', 
Wojciecha w (llcn Lyon. Pa" 
sd 1'. L, I<ilwccki, hox 66. 

275 Tow, l-(ilzilllierzCl Pllraskiego w 
Mcnasllil, \Vis, sek r. 1'. Lcwelll
dowski, ()70 Applelon st. 

Ccclli! kohiel islotllie wyż,;zycll, obdarzonycll wY:iol,illl \\'dzil;ki"ll1 kobiccosci 
czy,tQści jest, że lIs;dJcilellli,ljq IllGŻ(zyzll~ (I:eldlllall), 



276 

277 

278 

279 

200 

2S1 

2S2 

203 

Tow. im. [)ziah'I·,skiel.\o IV Chica
~o, II L, ~:ckl"li A .. Kuratowicz, 
'i'7;; W. ISl11 s l. 
Tow. Il cnr"ku Sienkiewicza w 
Chica~() III.: ~ekr. F. Wojciechow
ski, 331 W. Wchslr Ilve. 
To\\'. lin i II Sobieski IV Buffa · 
lo, \. Y., sekr. I. j. Kelluziura, 
1215 Bruadway. 
Tow. im. r\ejltll1d l\' Bufialo, N, 
Y., sekr. .\. Wc . .; ololl'ski, 1137 
Broadw'I\,. 
Tow. [~artos :u Clłowackie~o \1,' 

Chicago, III., ~ekl". W. Przybyl
ski, 32,-H I'isk st. 
Tow. j:lIla Sobil'~kiego \\. 1'1"0-
vitlcnce, 1<, I. , sekr. W. Skrzyp
(zdk, 67 Jo~lil' sL, OII1l:yvillc I~. I. 
Tow, 1\1.l'111ic:~ I I·lik()\\' Pol~kich w 
Brookl)'ll, ['\. Y. , sckr. :Yl. j-hzo
zowski: \ 16 Clay Sl. 
Tow. Skala w Waterbury, Conn., 
sekretarz T. Pawlo\\ski, 2\ Vi-
Ile sI. 

2,-;-+ Tow. im. COI11I~'; l\' Dctroir, Mich., 
sekl". I. Sik()I"ski, l(r;I[I, Mich. 

2bS T()\\,. (jenerała SOIVil',skicgo w 
Chicago, III., s<:kr.l'. P.jezielllY 
ICH S. Alhi\:1y ave. 

206 Tow. (JI\'Jrdikl I<oś(iuszki w I:re
eland, I)a., s~kr. [(az. IJartosze
wicz, I)(JX 2U0. 

207 Tow. Ulamil\' IV Cilicago, III., 
sekr. M. l'ilipi;lk, 462\ I-Ionorc sL 

2K0 Tow. UbrOliq' Korony Polskiej 
IV Chicl:-':O, III., ~e : (I·ct. S. Szc
:,zvcki , 20-1 I S l.olJmi~,.:1. 

2()O TI·)\\, . .IU1. i leli. J)ć!brollskiq:,o w 
Chicag' J, III., s~kr. j. \(,ll1tor· 
ski, 3:?2·1 lIl i iwis Coul'l Sl. 

2() I "fOl'.'. II LlZ,\I"('l\\' Slc'dna iSalore
:-':0 IV ISuiLilo. 1\. Y., sl:Kr. ['I'. 
Kubiak, l J 1.3 Sycilllore SI. 

21)2 l'(),,\'. Ik IJolll ś\\'. SlCli1islt'.\·:I 
l(ostki w Ilal'crst;'<lIV, ;\!. Y., ,.:ekl·. 
I .. l,uhili"Ski, hnx (). 

293 Tow.N"rod()\I'(: P()lskil' [Kod opie
ki! ŚW. JI')Zcl,( w Ashl;ind, Wis., 
sekr . .J. l(irlib,<ssa, 30·! 16 i1V~, 
Wcst. 

29S To\\'. Kl"(lla Kazimierza Wielkie
,lO IV [..ll·iu:burl >. Lackhawanna 
C:l. Pa., sekr. S~ K. Kot:hlcr. 

296 Tow. św. ,\licbaIJ Archaniob w 
Connclsville, Pa., sekl'. F. Kacz
marel(, box 112, Ne\\". HJiell, Pa. 

207 Tow. ś w. Jana Chrzcic'ela II' Vir· 
ginia, Min ii, sekr. K. j. r~cnik, 
box .'i I. 

298 To\\'. l(t'óIJ Mieczyslawa pod 
opiel,,! św. Wojciecha IV Chicu
go, III., sekr. .J. Kwiatkowski, 
'1515 S. Paulina str. 

2()() Towar/. . JdllJ I<ilillskiego, pod 
opiekq św. i~rJn(isl.ka X. IV Wdr
rior [(lin. 1) 3 sekr. fr. Prymas, 
I)cell', F\l !lux.1. 

300 To'.,;. Krakus i \V;wda w Hufra
In. N. Y., sckr. W. S\\' i lku\\~ki 
132 Sear;;t st. 

301 Tow. Skiand 13alOre:-,:o, Króla P. 
w UizJhc thport, N. j., sekr. j. 
Matlu\\'ski, ·!·II Court sL Din
bcth, '\. J. 

302 Tow. pod upiek'l ś\\'. Stanislmva 
Kostki w [3artlbbllro, Call1bria 
Co. P'l., :-;ckr. \V Cislo, hox 16. 

303 To\\'. I\njla l\azill1ierza \Vielkie.l.\o 
\\' j\iJl1lici)!(l~ , Pa., sckr. A. ja
!llot'lSki, 160 E. Unioll st. 

30~ To\\' . .lana Zamo.iskiego \Ii Chi
cago., sekl'. 1<. Sicnkil.'\\·icz, 4717 
S. HOl'nc Jve. 

30() Tow. 'Polskich Wolnych Strzel
ców im. Jcn. Pulaski"cr:;o IV De
troi!, Mich., sekr . .\. Najc\\'ski, 
.JW) I:. Ca;liicld Clve. 

307 TOI\'. KazimierZa Wielkiegi ) Kró
la Pobkiego \I' :\~il\\'ilukee, Wis., 
sekr. f. Jaworski 71,)-.)th a l ." . 

30:, Tow . .I ' dla I(ilili"kic:-,:o II' Phi Z1-
Jclpl1ia, I-'a., sekr. l. SCilUq~0t, 
-H 12 W3yne s!. . 

:lO<) Tow. '1'".1. I«()~ciuszko St. Louis, 
:\io., sekr. A. jlr,llzki, 151~ S. 
3ru. st. 

311 Tow. I{róla JJnZl SobieSKiego w 
[)droil, :\\icl1., sekr. M. 0Jawroc
ki, 61:--: j:Jl"I1s\\'ortil SI. 

312 To\\' . .Iad\\'i.l\i Król. Polsk. \I" De-

Trzeha i'.~IL!lO\\,jlC rÓ\\'JH.J\\':I ~~l:: nil! topi(: ::\ ! ~ \1," e \\');I:-;nclH wrH~lrzll . nic roz-
pl"~,l;l ~ II' Zll1}'SłdCh, leu. chud ząc po ziellli, lrZ)' l ll d~ gluI\ ', II' lIiebie. (Pru,) 



tmit, i\-lich., q,kr. J R(;tkowski, 
122(1 Duhais ~1. 

,) I 5 Tem. ObrOl'KY Korony Polskit:j 
\1' Brid~epmt, Conll., ~lókr, l'. 
Sniadccki Slubcll Court ,\<' S. 

316 To". I(oron\, I'(llsk II' WCI1011:\, 
III" sekret~l"I'Z J W. Piku{3, 
box ń I. 

.119 '1'0\\. Sit:nkicwicz v: IVlt. ClI'Illcl, 
Pa., adres: S . . \1\'sillrcwicz, 3::>2 
W. 2nd sI . 

,120 Tow. św. W(l,:cil.:ch " \I' (]allill. ;ll, 
Call1hl'ia Co. Pa, sekl'. S. l<risiJ, 
bo\( 2b2. 

322 TOI\. I~!.cm. Ilobie. ,,\' j l' l's:y City, 
N. J., Jdrcs: J I\~lrhoszcw"ki, 
.'iII Mcrccr sL 

.123 To\\'. Sztand'.I r Oświat)' II' CUli
den, N, j., ~ckr. I) ·r~Jk()l'.ski, 
I I ()() ChC'stllllt sI 

.12S Tow. Pol"k. [)r<tlli. "lub!! w Wi-
1l0111U, ;\,\ ilw. , sekr, J W,it!\iJ\\'
ski, 362 Il igh t h)rl'~ 1 s', 

.126 To\\'. Rodzina Po"I,a II' Delroil 
Mich" sekl'. I'ull'd Dolec:; i,+97 
L, Cln iield :lXC. 

.127 lo',\'. Zgoda 1\ ' So ulh Chic<Jgo, 
III .. 'ck ret. /'I, I\oniccznl'. (JOI.cj 
I:\h<lllge ;,1' ,' , . 

32'-) Tow, PrZClll. R!.l.:lllieśl. l)ol~kiclt 
,\~ I II' Ch ica?,o. sekr. FI'. I~II
cll.ic:l\'icz, 2,~ 12 13 iJ lliicld ,I. 

21c) 'l'0\\3r/.);,L (jl\i~zd ' l Wolll()~ci w 
f\l'Ockton, :\'IJss .. sekl'. J L,1I11i
row~;ki, 17 G!endalc st., .'vlonlel
lo St~l1io[1 , 11ro cktoil Ma~s, 

330 IOw. T. l<()s c ill~zki \\I Brookl\'
lIil' , 0:, y" :-;ckr, [:r , [lllidak, 120 
l-Ialllburg ale" l$ roo !, I): II, 1'. D. 

J,~l Te)\\, , ŚW, Wojciecha 1\. i !'v\. W 

Sc!;eilcclacly, \), y" se\ r. SI. [Cl
zyjaka, 3 Dobro ave, 

332 Tow. ŚW, Stjni~IJI\''i 13, i .\'\ IV 

Suutil Am[,oy. N. ,I., sekl', W. 
Bartk()\\'i~l :(, ho\ 177. 

333 To\\', J>()~lt' J IV Nowym jorku, 
:,\, Y., sekr. [-' , Nowielii, 6,j·I E. 
Stil st. 

'),14 Tow. Lq~i()11 Strzelców I(ościu <;z
ki par, I'\ajsl. SCI'GI N, 1\1, [>an-

11)' W LJctroit, ,\1ich" sekl', J. I'v\u· 
zvl<. 23 I [>,dmcr JI'(':, 

3J5 '(01\'. 1<. IJlIlaskicgo IV Toledo, 
O., sekret. F. L. Gąsiorowshi, 
St;t. IJ. 

3.16 T(Jw, Jewa III S()bieskic,~o l\' 

Sllillllokin, Pa" sekr. SI. Zyg
!liliil!. 1:115 Oneid;] sI. 

3.1:'; l i ,lI, im, Ju ljusza Anclrzcjkowi
cza IV Nl anaYl.ll1k. Phi la, Pa., sekl'. 
T. '!'\lllISzews!<i, 1()8 (jrape sIr. 

,j,jS lo \\' . I'rl.ćmy~l()wcó\V Polskich 
IV H,tllil1lore, .\1c1" sek l', S. I(ito\\l 
ski, 1001 E. helU sI., COL'. Wol
IC sI. 

J /O TO\\';I'Z. Oś,\iata w Priccllllrgll, 
Lac\( Co. P.t., sekL L, Li elezili
ski. box 27 . 

,1·11 Tow. św. S7.CZejlClll;J par. Nar . 
;\'Iatki IJoskiej \v Plimouth, Pa " 
sck i ctclrz A. Romill1owicz, lOS 
WillolV sL 

,11Z To\\', Ju!. Lipiliskiego w Philad. , 
I'a" sekl'. W. Gawroliski, 3112 
IVlcrccr s I. , 

::;~.1 'I'e.\\I r<oboll1ików Polsk . IV Phil. 
Pd" sekr. li. Biela\\'~ki' ,HO S . 
i :!'Onl st. 

SH To\\', IV Pułku Ułanów Polskich 
IV liufi'allo, 01, Y., sekr. K Gór
IiY , 70 MIlhorn sIr. 

315 '('o\\'. Gwardja I<:oliciuszki w Me, 
l\ecspCJrt, I)~., sekr. M. S. Wi
śni~. II'::;ki, 2~1{J TltOl'I1 Alley, Tin 
"L,k Hill. 

,1':\() lml'. I(ościllszki IV 01e\Vl o ll Up
per !'.tl ls, Mass" sekt"et. J Ro
mas/.kiewkz, I S4 Bindcl1 sI. 

317 To\\'. św . .Łukasza \1' Niagara 
fali", 01, y., sekr. j. Olko: 1628 
t\ iagara sI'. and 17 Ih. st. 

.148 Tow. Li sIupadowe 1 ~9() L, w 
Chicago, III. sekr. I( Nel.lntanll, 
4(lj N., ivLlrslJiicld ave, 

JSO Tow. św. Trójcy w I)llryea, PJ" 
,.;t:lm.:l. K. Duddllowicz, p, O., 
box SIl. 

3S l To\\" WolllOŚć II' Sopris, Col., 
sekr. J. Frysz, hox ~I Starkviłłe, 
L:IS Al1im as Co., Colorado, 

Sila :;poleczllil je,; t s t okroć h;lrdzicj Zil!l(HCZ<l, all i żeli każd" ilflllja i II'szelka 
administracja. ([(arol 1)c.';1l101lIills) 



.\52 To'.\'. Xii OddziH[ WOIIl)'cll Pol. 
I<I'aku,óll' IV Braddod,. [Sd., sekl'. 
SI. Wy7.ykU\\~ki, OllX 5SC) \\'ilm~r 
UiCE'., Pa. 

S.B Tow. K~. Augusta Koruc(kiego 
\I' Chcago, : II, ~lCkr. A. :Sobi · 
sZlCw sk i . .1711 IlemlitJglC ave. 

351 1'011'. Nadz i ej ~\ II l~uiallo , 1\ . Y., 
si.:kr. L. Uniejcwski, 1014 Grant 
slreet. 

35S TOII'.O!JrUI\H OjczyZl\y IV Wilialll' 
shricl!..',e, :-\. Y. , sekr. A. Kirsclike, 
7th st. 8: 4th ave. 

35(l To\\'. 1\ia.li.:go Urla 1\' :Vl:riucll, 
COIl., sekl'. ", SlilWil'lSki, <).~ Oli· 
le Slr. 

.1.~7 Tuli'. Emi.QrJcia I'o!"ka \II Ch i
CClgO, III., sekr. J 1)llicwski, 1010 
\V. lotl! :si. 

.iSS Tow. Tad. leeitall ,1 \I' N\ilw<lukee, 
WIS., seluc[Mż j. I\urpil'lski, 709 
l Hit ave. 

.150 Tow. I3rCltlliei POlllOCV ~v.'. Szcze
pana IV Urle'an, N. \'., sekretarz 
A. Ziel iliski, :ll i\\aplc ~i. 

3(lO T u\\'. IJol. Sl'ZCICÓ\I' .l ana I<iiil'l
:s!;iq.(o II' Cllic'lg0. I i 1., sekret. 
\1/. Leilllall, 20 ElllIlla Sl. 

3(l] Tu\\'. '.Jan:l II I Sobieskic!-,:o II' 

Youngslo\\'n, O., sekr. j. C[lInie' 
IClI'ski, 920 South av~. 

3()2 Tow. Kazilllierz:l Wiclk . \Ii l-:ast 
Chicago, Ind., sekl'. W. Szlam· 
bek, box .135. 

3h.1 Tow. H. Dąbl·ow:-;l.:icgo IV \Vil · 
kcs Barre, P LL, sekr. I~~. Gurski, 
[)rJX 1~7 Miner,; J\'i115, Luzerrw 
Co., Pil, 

3()± To\\'. św. Sianislall',1 IV .'Vlt. PIc
a::dnl, P,l. , ,; c: kI-. j. Kilol', box 18--1. 

365 lOlI·. Dr. 1<' i\'larcin ~, oll',; ;\ iego IV 

MilwilU !« (;L', Wis., ~ckr. J Bauuw, 
10 1.1 6th a\'e. 

3M Tow. św. Józefa II' Alltril11, lio
.g·1 Cu. I'a., se :< r. J. L :.10WIC·' i, 
ho>.: 5(1. 

367 Tow. I)ol,;,:icll r<zelllicśilli~()\1' w 
Ckvelallu, O., sekr. Ant. Trąb
(I.\,(lS· i 102 PuL.:"ki sI. 

368 T()w. Wi. Jilgidły \\' l>oughkL:ep 

sic, 1'\. Y., sekl'. J. I3rllzgul, 2S 
J O)' :'l. 

36CJ Tuw. Śll .. IlJZtlla \\ C'lllillwille, 
Conn. sekreL.Jrz M. j\lllSZ\·\·lSI<i, 
hox!31. . 

370 lo\\'. :\Hodz. Pol~k . \\' J<.:rsey 
City, N, j., s<.:kr. W. SZYll1ill'lSI<i, 
12~ b :,e\ st. 

371 TolV. ś\\' . .Iózct"a Obili bielica w 
Jacboll, j\li.:i1., sekret. S. Obu· 
chowski. 533 Locust st. 

372 TO\\. Tellin,ls Mil ~ toicj (To\\'. 
Milość) 1\' .V\ahonoy City, IJa., 
selu·cl. D. T. [1oczkO\\ski, 523 
W Spruce street. 

.")/4 To\\' .. li\lIJ l\iIZilllicr7.d, króla pol. 
II (idriic'ld, ;'\I. j., sekl'. F. Slo· 
mil·,s!;i. c. oi. l'ldehller, Plauuer
lill-o, Ń .I BClgcr 8: Co. 

375 TOI'·. I<obotni j; (lll f>oblc IV :vli· 
11ersvillc, Pa .. sekr. T. SJlaty, 
box l lJó \lincrsl'illle, Pa. 

376 TolI'. :::~ ,J';, ż Wolnosci 1\' Plvmollth 
Pi!" q :kr. j. Bauac7.cII'si<i, box 
IDe! ), 

.1Ti Tol\'. ŚW. Sli:lnisiall'i:l h. i m. IV 
Scr2 1lion , Pa., se'u. P. GrzcgOl"ck, 
COllliilcnlal ;\-lines. ScrantoIl, Pa. 

378 To\','. ŚI\'. ,Viicltala II' I\ingsland, 
:.1. j., ~ekr. .\1 . ,\liglil1, 30 N\a
rion ave, r~utitc.:rford , 1\. j. 

370 Tow. Scrca Jt7.lI~ a i Marji IV 

ScrClntoll, Pa, sekr. :\'\. JanKOw
~ki 719 Fig. sl. 

.3100 To'.\'. Synowic IJols\i II' Buiialo, 
N. Y., sekr. \\I. l\urzaws',i, 154 
Kościuszko SI. 

.361 Tow. Mai ki Boskiei Czestocitoll'
skiej \I' Chicago, I i I.,sek r. St. 
Cybulski, 848 S. A ~ 111R:](1 ave. 

.11'12 To\\'. Wzajemno Pomocy Rl~kod7.. 
A. ZaustolVicz, 733 Urok str. 
Scrantoll, Pa. 

.1S3 To". Tali. I\oś,: i u~zki IV Bing
liaJllIOil, N. Y., 3<.:: ,1'. j. Kolo
dzicjczyk, llox 167, Lestcrsltire, 
N. Y. 

381 TOII .. 1 utrzcllki:l Wol ności II' Chi
CJgo. III., sekl. H. Bonkowski, 
52'i-i Lailin SI. 

Robie ,Io!lrzl' to , LU IlI"a ,1': do robiellia, 1)10 picl'\,,;:c po,\\':~ccilie, jakkoI_ 
wid, je,;t ,;1\ 1'0 111 II" e. (J\\. (Juyall). 



38.'5 To\\'. św. StJni~h.l\Vi1 Kostki w 
r:iccland, Luzcmc Co., I)a., sekr. 
I:. BalioII, box 31-1 

3~() To 11'. SY!lowie 1(01'. Polsk \'.' Cin
cinnati,' 0, ~ekr. \\I. Polewski, 
.! II Fincllv ~t. 

3H7 To\\'. SYlio\lie Królowei Polski 
IV l)lIff,ilo, :\. Y., Sl:kr. \\l Szcze
pillliclk. 124 Aslilev s1. 

3fl8 Bractwo Breitniej POlllOCy św. 
Stanisla\\'i( KO~lki \\ Chic:.ą(o, 
III., ~ekr. A. KrilIVczvl<, 1006 
S. Sacramcllto ave. . 

3.,,0 Tow .. Iall III Sobi:.·ski w .Icr:,cy 
City, :\. j, sekr. A. Pardon, SH 
Van Winkle ave. 

Y)O To\\'. św. I(rzyht I\' Chica':~f), IIi., 
sekl'. W. \\Iurst, 3111 Aubul'l1 dVC. 

39 I Tow. Patl'jotyczllc w LykcllS. 
Dituphien Co. Pa., sekl'. /'\. I<ry~, 
box LiS. 

392 To\\'. [)nvon W()I!lo~ci I\' Chi
cago, III., sekr. P. Drcclll1Y, 500 
N. AshlanJ m'c. 

3<)3 To\\'. Syn,JWie !Vlatki Polski w 
Chicago, IlI., sekr'. \\1. Lapsl.ys, 
HSI W. 17th SL 

301 Tow. św. !(azilllierza IV OwalOll
n'IVlinn., sekl'. Andrzej I'"rolik. 

3()5 li)\\'. św. ,\1ichah ;\,'ClliITliola \\' 
:\urll lOIlZl\\'a:ld:l, N. Y., sekr. 
S. IJaściilk, i:;IS Olivel' sI. 

3<)ó Tow. Rzem. P()I~kicll \I' I~oche::;tcr 
N. Y., sekl'. F. S. Kwiat:,owski, 
360 \Vilki .S :,1. 

31)7 Tm'.. !kiJlnicj POl1locy pod op. 
św . .Józcta \\' Scrallloll, 1),1., ciel\l'. 
~;. LlIbJ, TaylOl', Pa. 

30S To\\'. l\. 1'1IIa".kiq~() w BOciton, 
JV\dS~., se:ir. \\I. Ovmsza, <)10 
Ilunti:lgtoll ave. Sta'iloll I~oxbu
rl', ,\'Ia:,s., Bos[oIJ, Mass. 

400 '(ow. Mutki I~o"kil~j Cz~':;loch()\V
skiei IV .iL:r,;ey Ciiy, 1\. J, sckl'. 
j. Sokolc)\\ski, 2.l,H 13til ci1. 

401 I. Polskie Tow. Spi<:\\'ll IV BI'o
oklynie, N. Y, sekl'. J Jczierski, 

-SI I<alph sl. 
402 To\\'. l'\arot!o\\'c Polskie Wz,ljelll' 

Ilej l)oJll. WI . .Iagielly I\' MaLli· 

'18 

401 

4U5 

4(:6 

Hl? 

4()H 

4(1) 

410 

SOIl, III., sekl'. Wojciech Laskow
ski, hox 220. 
Tow. I)olsko Narodowe w Simp
SO!1, [Ja .. sekl'. .VI Juszczyk, box 
1.l2. 
Tow. /\. Mickiewicz, I oddziClł l\' 
.Ier~cy City, N. J. sekr. F. Groll
kOlVski. 214 Cole st. 
Tow. św. Izydora Oracza w Chi
cago, I II, sekretarz NI. Redlwrz, 
,') 1·1 W. 25 th 1·lace. 
TOII·. Naprzód w Jersey City. N. 
J :;ekr. 1'. KlollOl\'ski, 03 Adam 
st., Ilohokell, N. j. 
Tow. I~ialy OrLel \I' Asllley, Pa., 
sekret. J Swiderski, 15 Davis sI. 
Tow. Polskich (rórnlków pod 
ojJ. ś'.l' . .Ieizcia w Glell Carnp
Idl, 1',1. sckr 1. Sowi(l~ki IJOx Hl.'i 
Te)\\'. Glvilrclja Kazimierza PlI
las'.,icgo \V Maholloy City, Schu-
ylkill Co. Pa., sekr. L.eull Tar~a, 
.312 W. Ce1jtre si. 

411 Tow. Ochotnic\, Kościuszki w 
New Caslle. Pa .. ·sekr. S. Pawrow· 
ski, 120 NaklatlJ ave . 

.. ~ 12 Tow. św. WalL:ntq.',o \\' BuifJlo, 
N. Y, sekl'. J ['. (llil'lski, 183 
Weilllcr ~tr. 

41.3 To\\'. I,udll'ika l\iegole\\'skicgo 
\II CIJiCiI~((), III., sckr. At N\ar
ciJ1"ow~ld, 1222 Roscoe st. 

'II! Tow. /\. Mickiewicza w SIlenan
duali, Pa., sekret. A. Skilldzier, 
2UO \:V. Oak sL 

41 S Tow. SynO\\ic Polski i Litwy II 

13l'Ookl\,l1ie, N. Y., sekr. A. 00-
J11,t1ew~ki 1.)S N. Hth sI. 

c~ Uj Tow. Gwardja Kościuszki w Car
l1~gie, Pa., sekl'. A. (Jahryś, Lo
IIpnex, Pa., box <)(l. 

417 Tow. ~,w. J()zda w Tuluca, "III., 
sekl'elarz J l)ryczyl'lSki. box 2(j,':; . 

. j lH lOIl. Ochotnicy Pul,lskicgo pod 
op. ~W. l\azil)licJ'/:a w Chit=aj,(o. 
III., sekr. L. SliwCl, <)77 S. Alba
ny ave. 

oj I!I '(ow. KościLl~I.KO w Nonll A 111-

boy, N. J sekr. ;;. A. Cchelillski 
13 Chilrl~s st., PerIII Alllboy, N . .I. 

:-iilil każdego t,łqdll jl·,'t IJl u~sć prawdy, kl,)ra IV lIim tkwi. 
(U bh~- ·Lcbrullc). 



,120 Tow. KluCI. WOlllOści pod op. 
N. P. Nt Oz. w Chicago, 111., 
sekret. W. Wikk.360 W, Chi
cago ave. 

'121 Tow. Jana III Sobieskiego w 
hallkford, Phi la., Pa., sekr. ,\1-
Lllllwiczak, 433H Ikrmullda st. 

423 To\\'. ,vlalki 80skiej Nieu,tającej 
Pomocy \Ii Beaver r7 alls, Pa., 
sekr. S. J~ndrzeje\\ski, 1611-211d 
av~. 

424 TolV. Zgoda IV Stevcns Point, 
Wis., sekr. D. Kowalski, 235 N. 
. 1rd sI. 

eJ2S To\':. św. Stanisla\\ a Lliskupa w 
Detroit, Mich, sekr. W. SIOI\,i(l
ski, i:lS -33rcl str. 

eJ2() Tm\'. sw. Stall:srawa Biskupa \\' 
Chicago, III., sekrdarz F. Ro
lllallolVski 32.11 ivluss[1ratt st. 

·127 TO II. Wolność i RÓ'.\lloSĆ IV Ale
ksandria , Ind., srkr·dal'7. Mr:i. IV\. 
Prol'Ok, 906 W Madison st. 

eJ28 To v. Króla Stefanil Biltore~o w 
t : rlion City, COlln.,sekr.l\. Chrza
nowski, 2.') Rubher ai/c., Nauga
tuck, Corlll. 

42() Tów. ś",. Józc!a pod op. N. P. 
M. Królowej Polski IV .jessup, 
Pa., sekr . .J. Długi, box 121. 

eJ30 Tow. św. \Vojciecha B. i Iv\. IV 

EdwilrdsdaL:, Pa., sekr. J. Kar
milowicz, 607 M;iin st., Edward
:willc, Luz. Co., Pa. \Vilkcparre Pa. 

431 Tow. Solu)i Polski w Wilmington, 
Dcl., sekretarz W. \vlodko'wski, 
1102 Mapple sI. 

432 Tow. [)oetv Mickiewicza IV New 
Havell, C 0"11 11., sekr. Jos. Jaroch, 
1Jó I'ranklin st. 

4S3 Tow. św. Stilllislawa Biskupa w 
Strcator, 111., sc.:kl". 13. Grzonka, 
SOK Sprin.l1. st. 

cjJ ' ł TI)\\'. sU'. ,VlicllaJa Archaniola w 
Chicago, sekr. J. Siwek, 4715 
S. Llfill sl. 

436 Tow. Prawdy i Pracy w Schc
Ilcctady, N. Y., sekr. K. Jankow
ski, \h9 Swol1g sL 

ITi T()\'!. Synowic' Polski w Sugar 
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Notch, Pa., sekret. F. Czarneeki, 
hox 26. 

438 Tow. ,"latki R. Cz~stocho\\skiej 
Król. Kor. Pol"k. IV Phiiadelphia, 
Pa., sekr. J Piorun. 2.'i Chri,.;tiall 
st., Phil., Pa. 

439 Tow. Syno\\·ie Mazowsza w De
troit, Mich, sekr. M . I(rzvwdziń
ski. S l S Garfield ave. 

440 Tow. św. Józefa \V Chicago, III., 
sekr. J. Górski, 2004 W. 48th sI. 

441 Tow. Synów Polski w Pequahuck, 
Conn., sekr. j. Lipski, box 10 . 

442 To 11' . Gwiazda Zw\,cit;srwa w 
Loraill, O., sekr. S. No.1 icki, 
1109 Long sr. 

4-13 Tow. ś\\'~ Stanisrawa Kostki IV 

Vulcan, ,\1ich., sekr. ,v\. Grodecki. 
4-14 Tow. I. Oddziaf Polskich Kraku

sów II' Cllicago, III., sekr. A. Ta
bert, 43 Crittenden sL 

4-15 Tow. pod op. Ś\l'. Józefa \\' I'ord 
City, Pa., "ek!'. SI. Kornasicwicz, 
box 240 . 

446 Tow. Henryka Sicnkic··.\ i~Z~i w 
Cleveland, O. , :-ekr, A. Kotko".,· 
ski, 204 Fullc!'wn st. 

ej n To II' . Adama Mickiel\ iezu. w Utica, 
N. Y., sekr. W. Wojciechowski, 
8 Carolina st. 

44H Tow. Króla Jilnd III SObieskiego 
pod op. MaIki Boskiej CZl;sto
chowskicj Król. Pol"ki II' NI::mon· 
~ahela, P., sekl". W. CIabryszew
ski, box 99. 

449 Tow. Korony Polskiej w Pill,;
burg, Pa., sekr. A. Jardanowski, 
42 Socho str. 

450 Tow. św. Józeia w Hackensack, 
N. j., sekr. J. ;V\eczkior, 43 Jac
kson ave. 

451 Tow. św. Wojciecha B. i M. IV 

Pittsburgh, Pa., sekr. Ł. Jasillski, 
2584 cor. \Vad~wortll and WQI
lace sI. 

4.52 Tow. Rycerze .lana III Króla Pol
skiego pod op. św. Piotra i Pa
v.·ta w Hazleton, Pa., sekl'. ,VI. 
Czaj a, 3 Brake st. .\0 25. 

453 Tow. św. Trójcy w Youll,gstown 

Op:lllujcie życic \\'olą, wiedzą i serceIII, a zobaczycie jak 0110 wam łatwo 
poplYllie. (O. Wróblewski). 





cago, III" sekretarz K. Rojewski 
S83 W. 17th sI. 

-ICi7 Tow. Pulk. l\J\ilko\\'ski,go w lJal
timore, tvld., sekr W. Ichniow
S:\i. 613 S. Bond str. 

tSS To \\'. I. Sz\VaclrOIl PPl. Kraku
s<i '.v /. pou Wawelll 'v Chicago. 
III.. sekr. K. Litwicki, 8.1 Cor
nlClI st:·. 

-l-srJ Tow. PolalOY i Litwini Ila Za
chodzie w Ballard. Wash., sekr. 
:\1. ]\owicki, 2·j4 \I. Third ave. 

490 Tu\\'. św. Woj ciecha II' Braddock, 
Pa., sekr. A. W,dewski. 010 Tal
hot ave. 

191 TolI'. 1I0110r Polsl,i \\' Herkimer, 
N. Y., sekl'. R . ./. Lopacki 221 
StilllSOll sI. 

·I()'! Tow. Brat. Pom. Trzech Zabo
róIV IV Chicilgo, III., sekr..J. W. 
CZill'l1C'cki, '1i:l27 S. HLrl1lit~ge ave. 

404 Tow. Górnik w Wlslville, 111., 
sekl". S. Nowacki, box 47. 

4<lS Tow. Gwiazda na Ws:hodzie w 
liaw!horne, JlI., sekr. N\. Gru
dzillski, box 127. 

~96 Tow. im. L. ,1\1icroslJ\\'skiego w 
Pilisbllrg, Pd., sekr. A. Starzyń
ski , 147~S. 10th st., Pi rtsburg Pa 

ł07 Tow. św . W,dcl1tcgo IV S(Juth 
I<iver, N . .I .. sc:kr. SI. Sokolow
ski, box 375, Midlessex Co. 

498 To\\'. Korony Pobi,iej w CleVe
land, O ., sekr. L. Okol1, 781 S 
Woodland ave. 

199 Tow. Jerugo Washingtona w 
Chicago, III., sekr. A. Szmyd, 
601 W. Land ave., 20tll st. 

500 Tow. Postt;fl w Pll11mann, III., 
sekretarz H. Przyslabki, 309-12 
Place., ChiLa~o, III. 

502 Tow. 13erlo Pobkic w Detroit, 
.\1ich., sekr. A. Grab, 34 Warsaw 
Place. 

.'i03 Tow. I{róla Władysława Łokietka 
w Chicago, III sekl'. Steian Ró
żal'1s',i, 145 Fry :3t. 

50·1 Tow. Ognisko w Chicago, 111., 
sekr. E. ;Ylars, 77S Milwaukee avc. 

S05 Tow. Polacy i Litwini na Zacho· 
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cizie w Puehlo, Colo., sekr. B. 
Jonow:;ki 1312 Pille str. 

506 Tow. Polski Orzeł w Pittsburg, 
Pa., sekr. F. Ptaszek, 3 Stanton 
ave. 

507 Gwardja Rycerzy św. Antoniego 
w Homestead, Pa., sekr. .'\1. X. 
Mioeluski, box 549. East Pitts
burg, Pa . 

508 Tow. św. józeia w Hudson, Pa., 
sekr. J Brzycki, box 41. 

509 Tow. Soboda IV Schenecrady, 
N. Y., sekr. T. S. Witkowski. 
103 Lang s!. 

SIO Tow. Tael. Kościuszki \ol' New 
13rigton, N. Y" sekr. R. L. ElIer, 
421 Richmond Tarrace, Statc'1 
Island. N. Y. 

511 Tow. Jednolić w Windber, So· 
merset, Co. Pil., sekr. \\'. Gieral· 
tO\ls~i, b0X 510. 

SJ2 Tow. św. Izydora w Rochesrer, 
N. Y., sekr. W. Lewandowski, 
111 Hudson ave, 

513 Tow. Jedność IV Wa!lingiord, 
New Haven.. Co. Cann., sekr. 
A. Dembiczak, 222 Cerry st. 

514 Tow św. Jacka /.. Ch icago, III., 
sek r. A. Bochniak 822-- -17tl1 sl. 

517 Tow. śś. Apos!ołów Pioi:a i Pa
\\ła w Blossburg, Pa.. :;ekr. P. 
Stachowsi<i, box 19. 

S18 Tow. Skała w Chicago, III., sekr. 
F. Wielbiński. 940 Clybourn ave. 

519 Tow. Korona Polski w Cilicago, 
!lI., sekr. Z. :\1alkowska, I ·n 
W. Chicago al'e:. 

520 Tow. Strzelców Tad. Kościuszki 
w Toledo. O., sekr. j. Malikow
ski 2522 Locust st. 

521 Tow. św . Krzyża w Wilkes Bar
re, Pa., sekr. ·P. Kossa. 12 Wil
law st. Geoq~etown, Wilkes Bar
re, Pd. 

522 Tow . Stowarzvszenie Polek w 
Grand Rapids: sekr. Mrs. SI. 1\I\a
tiba 260~ 71h st. 

523 Tow. Orzeł Polski w Cilicago, 
IlI., sekretarz j. Scntowski, 454 
Noble st. 

CZY 11l0Żna schwy t ać lIa gor'lcym uczynku złodzieja kraunące[!o.. . lód z 
louow liii' . 



57.4 Tu". Gwiazda Mtodzieży Pol
~I;icj w Nanlicoke, Pa., sekr. j. 
Lenczcw~li i. 46 S. lvlarket st., 
Nilllticokc, Pa. 

525 To\\'. \Volnosć Polski pod opie
ki! ŚW. Kazimierza Królewicza w 
I'!olyokc, Mass. 

S2ń T mi, I'ulek O~nisko [Jamowe w 
Pillsbllr~., Pil., sekr. J. W. Do-
1l1 ,l ćhowska, 305 Main st. 

527 Tow. Nar. Postc;p w I.odi, N. J., 
:;<.:k r. A. Z. Górski, box 7'1, Lc'di, 
[ler~c i 1 Co. , N. j. 

52~ To\\'. P"ls:;o-Lite\\skie 01 ta i Po
g()'I i w Oglesbey, IIi., sekr. j. A. 
S<Iibic\\ski, b:)x 72. 

529 Tow. 7.~oda Polonji w St. Louis, 
M()., sekr. L. K. Kozlowski 1948 
Cil~S ave. 

530 Tow. I)raca \V I3raddock, P., se
krdarzA. I(ułakc)\Vski, 1216 Was
hin.~ton :iVC. 

5.31 Tow. św. Anny w Chicago, 111., 
sekr. llelclla Slachuwiak, 1008 
S. Tmv st. 

5.12 Tow. Polskie \V Sc~ntor., Pa., 
sekr. P. Leśniak, 1222 St oIle .: ve. 

533 Tol\'. t-!enrykil Dąbrowskiego w 
New Kcn~ill.gtoll, Pa., sek. J. Dlu
gokG~ ki, box 680. 

S:l ·1 To\\. Ś'N. Stanistawa Staszyca IV 

Cuc\ahy, sekretarz F. NI. Heine, 
box Tl. 

53;-) Tow. Filareci w \Vilmerding, Pa., 
sekr. A .. Jarosz, box 100 (Ally 
Co.) 

5.ló l'(Jw. HClHyka [Jqbrc'lI'skiegn .", 
\'C\I lL:JiorJ, .\llas" , sekr . j. 'vVyz
i-(a, i ,f FullClIl Cour\. 

.')37 To\\'. l~racia Po!acy \V N(·w Phi· 
Ji;!delphia, Pa., s~kr. Jan Nawroc
ki (Silver Creek, rJa.), ScllUyl
kill Co. 

.1:)0 To·.' .. Kacpra I(arliliskicgo w Bul
Uo, r--,;. Y., sekret. M. Cy.~Jllck. 
20 Bril(l1iol1 ~tr. 

530 TL,II. ~w. Ailloniego IV Dupond, 
KUZCII1c Co. Pa., sekr. T Mos
~· (\kOv.sl;i, hex 51. 

S·IO Tow. Oórllik IV Clitrid~c, Wcst-
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545 
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547 

548 

549 

550 

.s51 

.~S2 

553 
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morelami, Cu. Ila., sekr. J l3id
g~, box 164. 
Tow. Bratnia Miłość w Cliiciigo, 
III., sekr. St. StObIlicki, S.l Will
de stl·. 
Tow. Sokcła pod op. św. To
masza w N2nticoke, Pa., sekr. 
M. Siedlccki, 1111 H<JIlover sI. 
T(;w. Obrollo Korony Polskiej 
w PottstOI\'ll, sekr. A. l:33rtczak, 
833 Cross str. 
Tow. Kacpra Karlillskic!!o w De 
troit, Nlich, seh. K. Mużyk, .131 
P id llH'r ;;1. 
To\V. Niep. POl z. Najświl;bZI"j 
Milrji Pallliy w CarbonclJle, L<Jc
ki;l'Ni;IIlil Co. Pa., s ~ kr . M. 81a
żusia 1<, box 806. 
Tow. liusarzy Jana III Sohie
sl<i, g" IV ł-iJ m J110Ild , I ll d. , ""kr. 
.J. J<utkol'.'ski, 847 La Snle ,;1 

T(w. OrzeJ Polski II' PlymOllth, 
Pii , sl·kr. F. F Illowicz, 82 Wil
Jow st. 
Tow. Polska PostGPOWil Czytel
nia w Cleveland, O., sekrctarz 
J. Kluczykc,wski, 97 J"remont sI. 
Tow . .I~clI1()sĆ w Portland Ore., 
sekretdrz W. Kriio:Yliski . ,rl MOt'
ris st. 
Tow. im. Bartosza CJlow3ckitgo 
IV Lowcll, Mass., si.: kn.:tarz \V. 
K;1 para, lOS Paige sI I· -rear. 
Tow. 13ii:l!ego Orta w C :illden, 
N. J, sekr. S. Rożal'lski, 1143 
S. Libcrty st. 
To\V. KsiGcia P()rJia10\\'~kieg() \': 
Chi(a~o, III., Sekr. B. Bujewski, 
747 W. 18 Place. 
Tow. św. Piotra i Pawia IV Rcd:
vale, Colo., sekr. J ()zd Putyra, 
box 44. 
Tow. Synowie P<)I~I, i pod op. 
Matki [3oskil.j Cz~~( w Sal.111, 
Ma,;", sekr. H. Zl1y ~Z yl'lS :(j I~. 

101/" Valr.: st. 
5Slj Tow. P"wsti\Il Ojczyzno w Ed 

w<Jrdsdalc, Pa., sekl'. j. Skawiń
ski, 104 Payne st., l\iIlgslon, Pa. 

SS7 Tow. Króla jallil III S(>oicskiegn 

I 'i~kl1(), jesl lo oJh!ysl, nic skoriczoności poprzez SkO(lCZOIlOŚĆ. 't () prze-
czucie 1\0":1. (1<:1111). 



w \Vilkesb '~ rre, Pa., sekL J. Ty
burcki, 207 S,:,,, tvlilin st. 

S,~H Tow. Pos,'omcy Hakaty w Bill 
limore, ,Vld., seJn. F, O/ dako\\'
ski, 1915 Bank sI. 

,-iSO Tow, Szewców Polskich i Prze
lll\,stO\\'I:ÓW w Buffalo, N. Y., 
~e·kr. W. CzciIliJk, OOWarneravc: . 

,;60 Tow. SIII/o.\il:! Korony Polskit:j 
II ' Tokd", Ohio., sekr. A. Wo
li/'ISki, 1269 Bellllont ave. 

S(ll Tow. św. Józefa w Donora., Pa., 
~~I<r. W. Deilllil. box 411. 

.:;52 T()\\,. Harmonia IV ;'v\il\I'Jukee, 
\Vi~., sekr. \A/lad. Pctrvkowski, 
(J 12''''(llh ;we. " 

,'ió3 Tow. Króla Włau~'sh\\"a jagiclly 
IV Milwaukee, Wis, s<.:kr. M. 'v\aj
chrzak, 1060-2nd ave. 

S()~ Tow. Emilji Plaler w Pittsburg, 
Pa" sekL N\rs. St. Zyglerowicz, 
lO\! Orchnrd st., Knoxville, Pitts
blllef Pa 

S6S To~~: Pui:;ka i Litwa w Chicago, 
III., S~'\I·. 11. Styhurski, 73H Gi-
rard ~l, . 

SM Tm\'. Narod. Polskie Tildcusza 
Kościusz',i IV Duluth, jV'in., sekr. 
:'v\' Ll1lyśl,'jlly, 115 Wieklaw sI. 

SÓ7 To\\'. Sztandar Polski w Detroit, 
:V\ich., sekret. I( I(ozicki 131 '1 
Chenr sI. 

SńH To\\'. I3ratniej ['omocy XX-go 
wieku Tad. I\ościllszki l,' Nanti
(ok\:, Pa., sekr. J Cempura, 
J 92 Ch urciJ SI. 

S69 Tow. Sztillld<>r Pobki I\' Chicago, 
III., sekl. W. ,\,\;i1czewski, 1761 
N. Albally ave. 

.170 Tul\'. Sztallclar Polski IV Eric, 
Pa., sekr. A. Donikowski, 4 [9 
t. [ó :-;t. 

S71 To". Jadwigi Królowej Polskiej 
\\I L'Jr<lill, O., sekr. A. Jarosil<, 
UOO Par:; SI. 

.::'72 Tm\'. [micnia jencrata Langic
wicza, Morrisanid, Nowy .Iork 
City, sckretarz W. iv\illius, 149- 00 

L 125 st., \viilialllbridge, i'\. Y. 
S73 Tow. Klub Patrjotów Polskich 

.'i3 

w Fali River, l\1a55., ~ckr. F. Sen
drowski, 480 Tecl!tnscy st. 

S7~ Polska PowslLije I'.' Dun ', i r, N. Y., 
s,:kr. j. l(otiwiJis~;i, 7,', E. Pine sl. 

S7S To\':. T::d2L1sza KościlIszki IV Mo
nongach, W. Va., sekr. j. R,,
gul5ki hox 13S. 

S76 KOlliederdcia T\,~wv: i L!cka I'.' De
troi t, Mich', seJn. ;\11. I>alllicłii, 
7·14 Kirby ave. 

S77 Syno\l'ic 'PoJski \I' Montreal, Ca
nada, sekl'. W. Tuhiclcwicz, 121 
Laiontaine str. 

578 To\\'. Unia Lubelska II' Chicago, 
III, sekr. Ant. Dobrz<1 ilsk i. 727 
W. 18 Place. 

S79 Klub Patrjotyczny Polek II' Ch i
cago, III., sekl'. ,\\. ,\'\; eczniko\\'
ska, 2495 :'v\ilw3ukec al'C. 

SNO TolI' . Mi,ha}a \bloclyjo\\skiego 
w Chicago, I i I., sekr. L. Łączny, 
82 Clcal;-cr sI. 

581 Tow. Bratniej Pomocy pod op. 
św, józefa II' Westlieid, ,'vlass., 
sc:(r. W .. ~1inkstein, óD Meadow SL 

582 Tow. jana Chl'zeiciela IllI zucha .. 
cizie II' Roslvn, [<ittita~Co. , \\';Ish., 
sekr. J. Zc·:tcrm:icli, hox 393. 

583 Tow. T eofila LClla:-toll'icza \I' 

Bufialo, N. Y., sekr'. W. Dropik, 
253 To\\'ns~d str. 

.184 Tow. Mat\ii :.3oskiej Lichcliski.::j 
IV Chclsea, Ma3s., s ~ kr. St. We
solowski, 24 Front :st. 

585 To\\'arz. Kościuszki IV :\1eridcn, 
Conn., sekr. T. Karasi cwicz Quin .. 
lan ave. 

586 Tow, Patriotvczne ,~,matorsl,ie IV 
Ltica, N. Y.,' sekr. K J, SzypuI
ski, 114 Lafayetrc sI. 

SS7 T01V. Wolność Ojczy7.ny \I' Phi· 
ladelphia, Pel., sekr. W. Dziewul
ska, 726 :-.l . .1 rd st. 

588 Tow. Pulek Bialv Orzd \\' Chi
cago, III., sekl'. ,\\ ,nja Kraszcw· 
ska, 7M W. 1 Sth st. 

589 Tow. KsiGcia józcia Poniatow
skiego N2 l IV Chicago, III., 
sekr. L. Kowalski, 9JS o. 32ncl st. 

590 Tow. Kazimil.:,ziI Pul,:skie.go IV 

Jedllym racjonalllylll podatki em byłby poJatck lICI złnjGzyki. 
(l( s iqŻIl:1 l("rajd:r) 



Chicago, Ileights, III., sekr. M. 
Cieślak, 1625 Hanorer sI. 

591 Tow. Pal] Polskich im. Królowej 
Jadwigi w Passa ic, N. J., sekr. 
N, Studzińskll , 35 Pllrk ave. 

sn Tow, św. Piotrll i Pawia w Du
l\Jth, J\!linn" sekr, j. Kuśnierek , 
2117\V,óthsL 

593 Tow, Powstallcy Polscy ped Ra
clawicami w Philadelphia, Pa., 
sekr. W. Iwanicki, 3615 Earp sI. 

59J Tow. Bratnia Dłol1 w Chicago, 
III., sekr. W, Sołtysik, 35 cm
ma sl. 

59,:; Tow, św. franciszka w Rossford, 
Oh io, sekr , M, Przyhyła, box 151. 

59() Tow, Józefa Poniatowskiego w 
Waukegan, sekretarz W. Więcek , 
1330 Jackson sI. 

599 Tow, Orła Białego w Natrona, 
Pa., sekL A, Oornolin, hox 122. 

600 Tow. Bartłomieja Głowackiego 
w Wilkc~,barre, Pa., sekr. J 80n
dzio, 471 Grani sI. 

601 Tow, C6rek Polski pod opieką 
Matki Boskiej Częstochowskiej w 
Detroit, Mich., sekr, W. Bara
nowska 911 Shcnc st. 

602 Tow. Ksi<;dza Kordeckiego \V Bal
timorc, Md" sekret. P, Twardo
wicI:, 5 11 S, Ann sI. 

{)OJ Tow. Obywateli Polskich w Cle
veldl,d, O., sekr. J Grams, 76 
Poi,: ' ,d st. 

604 Tm,. \ladzicja w Priceburg, Pa., 
. ~: [sekr. St. Różalls ki, box 5, Dic

- kson City, Pa, 
605 Tow. J eci nosć w Chicopce, Mass., 

sekr. j. Ru cki, 34 Park st. 
606 Tow. Leszek :\iary w Chicago, 

III., sekret. St. Papciak, 2193 
N. Albany ave. 

607 Tow. C!ani Polscy l{sic;stwa War
szawskiqĘo w Chicago, III., sekr. 
i\. l(urczY(lski. 73.3 W. 18th 

.. ~ Place. 
60S'·Tow. Gwardja Królowej JacJwi

gi w Dunkirk, N. Y. , sekr. T. j. 
l3egier 19 E. Talcott sI. 

wo roll'. Dzwon Wolności w .les-
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sup, ra., sckl'l':t. B. :Obztolnik , 
box 1-;3. 

61 (1 Tow. św. l{rzvża w ,v\ocanqu ,l, 
Luzel'l1e Co" ~Pa., s \: kr. j. Wy 
wiorsl,i, box o. 

611 Tow. Orzcl l3ia~y IV S(JIIth Mil
waukee, Wis., sekret. A. GaGI, 
box 409. 

ó13 Tow. PolakÓI\ w Bataviil, N. Y., 
sekr. W. S. Dydyński, 118 Ilut 
chins ~t. 

614 Tow. Wolność IV Amsterdam, 
!'\. Y., sekl' J.I(ozio~, 09Granc! sI. 

61 5 Tow. ł(adetów Polsk. w Presto n, 
Pa, se lw;tarz l. Pil:szczoch , 115 
Ohio sI. i\k Kels Rocks, Pa. , 

616 Tow. N. Serca ,Jezusowego II' 
Enllmcl,lw, W,lsh, sekret. Palli 
Frisk. 

617 Tow. św. Michala Archanioła IV 

Stanlcv, Wis., sekl'. T. Sliwl«(!, 
I3oyd, ' Wis. 

618 Tow. Ohrona Ludu II' West Se
neca, \I. Y., sekr. F. Chrostow
sk i 500 Illghc'llllT ave. 

619 Tow. Zmart\l.'vchwslLlIlie Polski 
IV Luzerne f\()rouj..(h, Pa ., sekl'. 
W,.J. Szczęsny, box 4, Fort y
fort, Pa. 

620 T ow. Sztandar Zwiijzk owy IV 

Chicago, III., sekr. S.Orpiszcw
ski, 11(J Augusta sI. 

621 Tow. Przemysłowców i Rz~micśl· 
ników Polskich IV Town (' i L:l
kc, Cllicago, III. , sekr. A. 1(0-
zl u w, l<i e , 4540 S. Hermilagl: ave. 

622 To\\'. Ks. J. [)olllbrOlvsk iego IV 
Dclroil, ivlich., ~ kl'. I. Antezak 
1565 i\'lichigall RVl'. 

623 Tow. r~ycerzy Polsk. pod opieką 
św. Barbary IV Elco, Pa., sc:kr. 
F. Srodkd, box :Z .. b [ len, Pa. 

624 Tow. SYllOwie Wolności N~ 2 
IV l-[q[e\\'isch, III, ,; ekr. A. ICo
silni, 13259 [rie ave . 

625 Tow. Adama Mickiewicza w De
troit, iVlich., sekl'. F. l(wiatkO\I'o 
ski, .'i I H Chcl!e ~tr. 

627 Tow. .len. Suwit'\skiego w Ea~l 

.. .TiI" Vs i~ ·~szczt;~ciell( łuJzG, . 
Jak~~lyby \VieczórszczG~cia miał lru'a ć lJtllglC wieki. (SlOllilCI,i) , 



SI. Louis, III., sekrd. W. Kmie
cik, ó02 t\ . 3rd st. 

(;20 To\\'. św. Michab Archaniohl 
NQ I [ \V Chicago III., sekl'. Jan 
Wojtowicz 1095 W. 18 th st. 

630 To\\'. św. ivrchata Archanio.ra w 
West LYl1n, Mas, sekr. M. Po
wieki, 37 AhlJOtt sI. 

631 Tow. Rzymsko-Ka to lickie w De
pew, N. ·Y., sekr. W. Bednarek, 
64 Penora ~t. 

632 Tow. św. j(>zeia Ohlllbiellca 
Najświctszej Marji Panny IV Hur
le)', \\Jis., sekre tarz H. Pawlicki, 
hox 587. 

(i33 Tow . Sztandar Polek w Chicago, 
111., sekr. Sl. Oąbrowska, 612 N., 
Lincoln sl. 

6.)4 Tllw. Jen. Kościuszki w So. Chi
cago, [[ 1., sekl'. F. Andrzejczak, 
8726 F.:ican ~h a av. 

(l35 Tow. Narodowe p. o. Matki B. 
CZGstoehowskiej \1 ' Heaver, M ich., 
sekret. Jan S::-:ielewski, Route 
.\" l Linwood, Mich. 

636 Tow. Polonia ;..,;, t na Zacho
dzie II' IJallard, Wash., sekr. F. 
A. Nowakowsk i, 1627 Terry st., 
(real') Seattle, Wash. 

(d8 Tow. św. Antoniego w Ridge, 
Pa, sekr. P. Gronek i, box 208, 
1:)'l1on Lnekawanna, Co., Pa. 

639 Tow. Patrjo[ów im . l(nzil11icrza 
Pulaskiego IV S. Ornaha, Neb., 
sekr. P. Woźniak, 826 31 ih J. st. 

6·10 Tow. Przyjaci61 w N. Braddock, 
Pa., ~ckr. A. ZalilVski, hox 389 
I:. Pittsburg, Pa. 

M t Tow. Fabiana Sebestiana Klono
wicza w Chicago, fil., sekret. 
K. Gibasiewiez, 165 W. Chicago 
ave. 

6-12 Tow. Nowy Świat IV Auston His., 
Pa., sekr. J. P. \leier box 66-
,\1oync, Pa. 

643 Tow. św. Stanis~awa Ko~tki IV 

Chicago, II!., ::;ekr. j. Kudła, 
442.') S. Wood :;[r. 

(,-1-1 To\\'. l~yLcrzy św. Jerzego, Su-
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p~rior, Wis, sekr. Jan Ziemski, 
101 \\'. -IsL 

645 Tow. św. Stanisław a Kostki w 
Lyndora Pa., Sl:kr. B. !(ubil'j:;ki, 
box 422. 

646 Tow. Tad. I\o~c illszki w Thorp, 
Wis., sc l,r. M. !3u!'zyllsk i, box 
226. 

M7 Tow. Ułani Kaz imierza Pula
skiego II' I<ansas (ity, Kans., 

. sekr. J I(si'lżck, 20'=; S. Mili st. 
638 Tow. św. Piotra II' Gl en Lvon, 

Pa, sekret. M. F. Kowa lcl~ski, 
box 141. 

6-10 Tow. św. IzydOra Oracza IV De
troit, Mich., sekr. A. Walkow
ski, 2-11-33 rd ~ t. 

650 Tow. św. Pawia Apostoła w 
Chester, Pa" sekr. W. S. Szulc, 
272ó W. 2nd st. 

Cl51 Tow. Tadeusza Kościuszki IV 

Ipswich ,\-Iass .. sekr. M. Masel
bas, Pea tfie ld st. ~ 3. 

652 Tow. Sok6! Polski w Steli ben
vill e, O., sekr. L. Tanczuk, 221 
N. 7th sI. 

653 Tow. Wolność Polski w Wilkes
harre, Pa, sekl'. F. Szczygicl, 
97 Darling si 

654 Tow. Pod Skrzyd Icm Sokoła w 
Dunkirk, N. Y., sekr. A. W. r\OC
si er, 39 Lakc Road. 

655 Tow. św. Stanisłall'a 13. i M. w 
MCI'idan, Conn., Sekr. H. Kwa
śn i ewski, 98 \letcran sI. 

656 Tow. Synowie Polski 1\' Taylor, 
Pa., S. Szewczyk, hm 71 Coy
ne, Pa., (Lackawanil Co). 

ClS7 Tow. Polek Marji Konopnickiej, 
sekr. ks. M. Ławilicki 202-2nd 
sI. Jersey City N. j. 

658 Tow. PostGP \1 Collinsville, ,\1a
dison Co., 111., sekr. P. Wiśniew· 
ski, bo\: 119. 

659 Tow. Gwiazda Wolnoś:i II' Chi
cago, III, sekr. S. Hernaeli:i, 
2857 Archer ave. 

600 Tow. św. Piotra i PawIa \II Larks
ville, Pil., sekret. F. Biernacki, 
bo\: 1100 fast Plymoll th Pa. 

U! jak są rliżIIC przeJ pra\\'Jy mistrzyni,! orły-eho: \\',;zy s tki c jeden h,,· 
1;15 Cl.ylli~. (Sl o\l'<leki ). 



MI Tm\'. św. ](jzcja w Pittsiield, N\ass. 
sekr . .l. Kielar, 229 Onota si. 

MJ2 Tow. I\s. j. Poniatowskiego Nr. 
II l'.' Cilicago, 111., sekr . .J. M. 
Przanowski, 696 W. 18 th. sI. 

Ó(l.3 Tow. (jwardja Kościuszki \V Chi
cago. I i 1., sekr. L. Kujawa, 72.3 
W. 1(lliI sI. 

M4 Tow. llratniej Pomocy p. opieką 
św. J(jzcfiJ w Mallor, Pil., sekr. 
A. Piekutowski, box 236, West
moreland Co., Pa. 

665 Tow. Polskie św. Stanisława B. 
i j\'\. pod opieką Matki Boskiej 
Czqstochowskiej w Woollsockel, 
R 1.. sekr. J. 130bala 26, Black
stanc st. 

ó{)ó TO\\. św. MichiJła Archaniola IV 

Oak Brook, Berks Co., Pa., sekr. 
j. \1. Tylkowsl<i, 626 Pine st. 
Reading, Pa. 

667 Tow. Bartosza Glowackicgo w 
1\lssaic. N. j., sekr. A. Smoleń
ski, S3-3rd sI. 

MS TOII. Legion Polsk. Strzelców 
Króla Jana Sobieskiego w Chi
cago, III., sc;l(rel. I. Recki, 279 
Armita.ge ave. 

ó60 Tow. Ojczyzna IV Chicago, 111., 
sekr. M. Bielim, 159 Augusta st. 

670 '1'0\1. I\'\iecz Kościuszki w Chica
go, III., sekr. J c)zd Szczendor, 
(l0 Elllma str. 

671 Tow. Gwiazda Wolności w Cle
velaild, O., sekr. A. Rrzozowski, 
285 University st. 

(l72 Tow. Przyszlość Polski w Clli
CigO, 111., sdr. W. Niewiadom
ski, 1156 N. Lincoln st. 

673 Tow. Oświata Biały Orzeł \V :.Jew 
Yorku, N. Y., sckr. E. T. Bu
dZYliski, l ,II Washington st. 

674. Tow. Gwiazda Wolności w Nort
h:,mpton, Mass., sekrdarz A. Za
\\'orski. South Ilampton Mass. 

675 Tow. Króla Jana Sobieskiego w 
Newmarket, 0:. H .. sekr. W. Woj
da, box IS3. 

(176 Tow. Stefana Czarnieckiego w 
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Chicago, 111., sckr. J Czarnecki, 
40.1 Corlll:11 ::-:1. 

677 Tow. I<"ccm; Polscy pod opieką 
M. Bo,;!(. CIl;s10cI1O\lskiej w Cel1-
traIH:;!lls, R. I., sckr. J I<ępata. 
381 i iigIJ st. 

6713 Tow. Synowic I(orony Polskiej 
w Wchrulll, Pa., Illcl. Co .. "ckr. 
F). Pamula. bo:\. J 7H. 

679 To\\'. św. jVlicilala w Detroit 
Mich., sekr. W. Piotrowski, 121-\ 
30th st. 

6HO Tow. f1olskiego Qrro pod wc
zwanienl ScrGI Jezusa \1; iiarla
stown f1a., ~cl<r. 1. Miko::;z, lJox 
óS, Hanilstowl1, Pa. 

681 To\\'. Synowie 1(01'0111' Polskiej 
IV Chicago, 111., sekr. F. Glom
bickl, 40·11, S. CeollT alT. 

f,S2 Tow. Królowej .Iad'.\i!~i IV South 
Chicago. III .. sekr. t-rclnciszka 
KOIJicczna, 901·1 I:xchallgc ave., 
Co. Cllicago, III. 

GS4 Tow. Allio.!'tl Stróża IV Plalltsl'ille, 
SOI1I1, sekl'. P. S",:ol,.l'ski, box 71, 
Plantwille, Cunll. 

605 To'x. ~w. Mich:.la w Clc.:alulll, 
Wash .. sekr. j. Cicklil'l;:ki box 
32, Cle;,[ulll, \'/;Ish. 

586 Tow. Gfirllików I-'ubkich \1' I)ai
Ilcsdalc, .\1icll., "ckl. NI. .lciźko· 
wi,lk, Iyx 43, I).!inc:~d(llc.:. ;V1icil., 
II()lI,~ht()tl Co. 

6S7 Tow. Jctlcmla Ta(il:II~7.a I\o~
ciuszki w Chiea.go, III., sekret. 
K. Karpil1ski, 0H -:33~d sI. 

6RS To\\'. Bei!" i qjCZy!111 w ChiGq~o, 
111., sekr. I. Swidcr, 'IRr': :\. Su
perior st. 

689 To\\'. I~ycnzt: Stolicy \Var~za\\'y 
\V L\ulialo, N. Y., ~d<r. Zyglll. 
Slupski, 3SÓ /\lllilCI'st sI. 

690 Tow. Synowic Wolności w l)ull
kirk, !\1. Y., sekr. A. W. Wld
trowski, 17 N. Ciazzclle st. 

691 To\\'. św. Jana Chrzciciela pod 
op. ~. tv\. P. I(r. Polski \\' Peck
I'ille, Pa., box 216. 

6<;)2 Tow. Ulani św. Marcin,l IV Bal-

lak ludziom Pan Bóg zl1Il;czonYIlI wybaczy. odpoCl.jll'ać d~(je II' zmar-
twychwstaniu. (Słowacki). 



timore, ivId., sekr. Jan 13. Szy
maIlski, 82~ S Luzernc ~r. 

603 TolI'. Kr'óla Stefana l3alOrlgo \\' 
WI'iting, Incl., sekretarz \\'. !-:lajer, 
hox 213. 

(J0~ Tow. Synowic Wolności IV Chi 
caf~o, III., sekret. ,\1. Turbak, 
111 Wadc "t. 

596 Tow. Jan III Sobieski ](r. P. II' 

.Jeanette, Pa., sc'(r. A. ](urnur~k 
523-5tl1 st. 

607 To\\'. Ojczyzna iWolność II' Wf~ce
ling, sekr. I)av,d Bania, 131'icl
gc(lort, Oil io, box 160. 

(J9d Tow. św. J'Aicilahl Arcila:lioła IV 

Arcadia, 1)(1., sekr. i\. 13cclniilski, 
Arcadiil, Pa., Indiana Co. 

()\J9 Tow. św. Stanisli.llla B. i M. II' 
Boyonnc City, N. J. sekr. j. j6-
zef(zyk. lt·1 Linnet sI. 

7UO TO\\''' Tadeusza Kościuszki IV 

Los Angeles, Ced., sekr. J'Aa\sy
mi[jan !<odax, Garvam:a St. Los 
Angeles Cal. 

701 Tow, SI. Jad\\ igi Kr()1. Polskiej 
w Natrofla, Pil., sekl'. Jan i~zecz
[(owski, box 66, Natrona, Pa. 

702 Te)\V. Legion Polskich U[8rH')", 
Stefana Czarnieckiego II' Chic()PI~, 
NhlSS., sekr. Szymon Przybyra, 
7 Hullance sI. 

703 To\\'. Synowic Polsk[ [Jod opie
ką Mdki B. CZl;stoC[lOwskiej IV 

Sloan, N. Y., sekret. Anaslazy 
Arendt, Box ~O, SI(JCln, Erie Co., 
N. Y. 

70~ To\\'. Bialy Orzet w KerlOsl1a 
Wis. s,kr. K. Nowacki, 81 ~ E[i
zabelh sI. 

705 Tow. Gimnastyczlle Sokół Pol
sl,i .V 27 \II ,\vondalt:, Chicago, 
1[1., sekr. S[,uliing, [i) Gresham 
st., Ch i c<q.,(o , [[ I. 

70() Tow. Narod. Tu\\'. Bralilicj Pom. 
T,ldeuszil I(ościuszki wIJavonIle 
City, N . .J., sekr. Wradyslalv lv\u 
sZyl'lski, 332 Ave F. 

707 Tow. Wolność \\' TrenteJll, 1\'. j., 
sekr. St8nisr,iw Cieśniak, 811 
New Yor'k ave, Trenton, N. J 

57 

708 TOII. św. Kazimierza w Phoenix
viile Pa, sekr F. Przysiecki, lOS 
D 11'lon st., Phoe:lixl:il[e, Pa. 

700 ToI\'. 1\C1zilllierza I'ulaskiegll w 
W:.::-;t l3a)' City,\'li-II., sekr. L :\;\a;.; 
PO!UIll, 130\J Erie al'e. 

7t O TolI'. WolllOŚć \I' Pcckskill, N. Y., 
sekr. B r\relld!, 620 Ilarriso:1 
are, Peebkill, N. Y. 

711 To·.I. Wo;ni Synowic Polski, illlie
r1ia l3artlbzi\ (Jlowackiego \II C[li
wpee I:a[!s. Vlass., sekr. Fr. SI8' 
siowski 9ó Grove st. Chicopee 
rd[[s, ,\'LI~s. 

712 Tow. Ohrona Pa[s'd \II Chicago, 
III., sekr. T. Jakuhowiez, I~ Cha-

713 

714 

715 

71 () 

717 

718 

71\1 

720 

721 

722 

723 

pin st. 
TOII I3raci WaleclIlych w Ra
cine Wis., sekr. J. P. Sztatkoll'ski, 
box 23, Racine .lullction Wis. 
TOII Promieniści \1' Phi[adclp!lia, 
Pa., sekr. 1(lel11l.:ns Głuc[IOIl'ski 
31 SÓ li [ton ~ t. 
Tow. M[odzież P. O . .J. J w 
i'v\ount IJleasilllt. Pa., sekr. l31'O
ni~lill\' Majc[lI'ollski hox 161. 
To\\'. Obrot'lcy 1\01'011)' Polskiej 
\V (Jardlier IVIass., sekr. A[ebCl:1-
ucr Wiktorski, 10,' COllaut sI. 

Tow. R\'cl'rzv TadeUSZa I(ościusz
ki, F.,!st hi\m i)ton, MI~S., sel< ret. 
St ;\ntor'l, 35 Gaugh sI. 
To\\. I<Ohotnik Galicviski II' Chi
cago, III., sekr. S. Dzicdzilli.l, E. 
1,17 st, ,\\ 236, Harle" III. 
Tc)\\'. Górllikc)\\ Pol~kich \1' Sta
ullton, 111., ~ckr. T. DworZ\,!·ISki. 
To\\', ś\\' . .l'ld.', i.gi Kró[owej 1'0[
ski II' C[mlel'Oi, Pa.. sekr. W. 
1(, 'ra[ell'ski, 828 S.' Shady ave. 
Tow. św. A.toniego z Pad., l' W 

par. W~z~'stkich ŚŚ. IV C[liG~go, 
1[1, sekr. Jan Kuciuk, 11~2 N. 
Hovne al'e. 
TU\I. Dobro Ojczyzny w Chica
go, III., ~ekr. Łucji.lll Strztżcw
ski, i 9 l(eellOIl SL 

'1'01 .... Lill\a '- UCtul'3 II' Jersey 
City, N. J. s.Kr'. Wituld ,\'htlo
dCL ki, 72 Van \\'illc!e alT. 

() świilt lell gorzki, śllli~chelll przeraźliwy, 
Ula tych co płaczą, czy lo i\rwiący łzami. (SłUlICleki). 



723 Tow. Bfogosl. Jana z Dukli w 
GI(;~tonbllry, Conn., sekr. Woj· 
ciecll Wilk II' Gla:;;I()!lDury, COlln., 
box II.). 

72."1 Tow. BratlliL'j POI1l. ŚW, SLlIli
~la\l',1 11, ;\-l. IV SOllth IkrlchcJn, 
\',1., sekr. Wawrzyl1iec Wawrzy
niak, ()2,'l [)clllrc sI, 

72() Tow. Wl'z!lawcy I<róla IJolskiego 
,v\iccz\,s!i1\\,il l-go IV ScarIJro, 
W. V., sekr . .I. Paleczny, 110X 21-), 
SCaJ'bro W. V. 

727 To\\'. Gillll1iJstvClne Sokól Pol
s:<i imienia Henryka Siellkiewi
(Za \I' lJaltill10rc :'vlcl., sekret, j. 
I<rymski, 22 I O bscx st. 

72S To\\'. rVclllieślników Polskich IV 

Chicago, III., sekr. j. WleklillSki, 
33 Sloan st. 

729 Tow. Adama Mickiewicza IV Cle 
veland, O., sekr. I:. iVlancwicz. 
2S Hoiimann sI. 

7.10 Tow. Króla S()bic"kie~o JallCl III 
w .'v\ilwall:,et', Wis" sekret. Jan 
Skwicrawsk:, 763 Windlakk sI. 

731 Tow. Dzicci rozcrwancj Ojczyzny 
irn.tllkasillskie~o w Danllllry, 
Con., sckr. W. Wrr ',hel, .32 ])",1' 
verst. 

732 

1.34 

73,) 

736 

7:37 

7,11-) 

To\\'. im. K,lzillli,~rzil Pllla:-;kiq~ll 
w Duqllcsne, Allcgilcnc Co. Pa., 
sekl'. I. I>atyko\\'ski, hllx 11.12. 

Tow. Taueusza KoscllIszki pou 
oj)ieką M. B. SicI\'n cj II' Clrlisle, 
Fuyctle Co, W. Vu., ::du'CI. 13. 
Kli"ls!l)'. 

Tow. I$ialcgo Orla i POi.(oni II' 

Milhru, Conll., sekr. Tomasz 
Sapito\i·ic7., box SOO. 
To\\'. SpicwlI i Dramatu, Wolny 
DlIch IV Chicago, III., sekr. GlI
staw Piotl'O\\'~ki, 693 W, 17th sI. 
'1'01\'. Nuwa Polska w Chicago 
III., sekr. Jan Jarl.v{lski, 0.16 W, 
lS st. 
Tow. ŚI\'. Stanislawa I(ostki w 
Everson, Fayette Co., Pa., sekr. 
1<' Michal~k( hov 250 
Tow. Grupa l<uj,l\vska IV l~lIiial(), 
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Lric CO., N. Y., sekr. Stanisl·aw 
I) Dl)miniak, 59 Pers')n st. 

73r; Tow. Chór [)ialC'~() OrlJ IV Clli· 
cago, III" pJ'(:i:C~ W. .la::;iecki, 
281 I-Ian'c)' ~1. 

74() To,\, rVcmi c ~lllik()\\ pod oj) iekq 
św. Willcenlt'go IV Alq(helly, Pa., 
sekl'. Hip. (;.',crwil'lski 1207 Hridge 
aVe. 

741 Tow. ,WodzidlCY Obrony Polski 
II' Sharhsi.(ur~. Alle,ghellY Cn., 
Pa., sekr .lÓzcl I3litzko, .31 0 Bu
tkr st., Slatielll Ernil (17), Allcg
beny, Pa. 

742 TO\v. Polskie św, ,\1ichala !' rc ha
nioła IV Derhy, Conll., box 273, 
::;ckr. ,II,. Golisz. 

743 '1'011'. Lq(ioll I. Woll1y~h Pol
skich I<rakus()w IV Scllcllecladv, 
N, Y., sekretarz J. I(rallza ,\~ 6Ó7 
Si). Ccntre st., Point House. 

744 Tow. POs[(;powe w G I'and I~a
pids, Mich., sekr. W. Lipczyńska, 
Pa, 255 N. Last sI. 

74.1 Tow. Polskich Ohvwateli IV Lo
wcII, :V\,ISS, sekr. J\. Ciawlowicz, 
230 L'I kevielV ave. 

7Jó Tow. Obrol'Je\, [Jobki \I' Cleve
land, O ., sel,,:t.:[jJ'z I~, IIaymolld, 
cnI". JCllllilli.(S illld Dl:llisoll ave. 

747 Tu\\" S() k ()~ Polski pod opiekil 
~IV. ,j61.da IV Troy, N, y" sekr, 
\\'. IVad kiewicz, 'i 19 Riecr sl. 

740 Towar7.. :\1iko;aja l<o;Jcrnika IV 

North ChiGl)~o, III., sC'kr. I-'rall 
ciszek Piotrowski, 7.) Victoria 
st, box I :-)(), 

740 To\\'. Wl.iljclllnej l)oJ[Jocy i Dra
tc ' stWi] ~II'. fr" 11Ciszk,1 II' AslitOll, 
Sherlllan Co., Nl:b. 

750 Tow, św. jellla l\' GlassrJ.Jft, Pa., 
sekr. .Jan I>iotrzkoll'ski, P. 0" 
box 42.:;. 

7.1 I '1'011'. Stefana I\atorego \1 Clcve· 
land, 0" sekr. A. Kolczcllski, 
6() Pulaski ,;1. 

7.12 roll'. l3riltllil:j I)omocy poci op. 
~w. Andrzt.:ja Apost/ll a IV Chica
~(J, III., sdr. j. :Vlaslollka, 4254 
S. i\sll lancl aVe. 

,\\łodość 11',;z\'slko stroi 1\ 1~lliące fnrby, 
j\igdy oi, IlIiiłycll Ilie ~;[ll)dzie\\'a lichol, (SIOWiICI,i). 



753 Tow. Narodowe Wzajemnej Po
mocy Tadeusza Kościu51.ki w Bay 
City, Mich., sekr. A Kaczorow
ski, 1401 S. Monroe sL 

7.'),+ Tow. Kupców i Przelll\'slowców 
Polskich II' 13uifalo, N. Y., sekr. 
.J. Krys!.talkiewicz, 1112 {3:oa
dway. 

7055 To\\'. Strzelcy Ś\'./. I(azirnierza 
Królewicza li, BaltiIllOI'C, Md., 
sekr. M. I.. Mich,lbki, 72.1 S. 
':\1111 st. 

75() Tow. św. Sti<llisfaWCl rkkllpil 
KrakolI skiego IV Dougias, W. V., 
Ti!dcr Co., se:m.:lllrz t. ('e
k,II'lski, Albert. W. Va. 

7SS Tow. I(rólowej .Iaclwi:.;i \\' Wor
cesler, N\ass., sekL J. Mieczkol'.
ski, 17 Langdon 51. 

7S(j Tow. Naclwiślill\skie, II' Cilica!-"o, 
II!., .J. Sohota prezes, .'iS7 Mil
waukee aVe, "eh. W. Z3iilC . .'il) 
[er\' sI. . . 

7W Tol\'. B. P. Arlylerji Polskiej pod 
011. ŚW. Sta!Jislawa B. i M. II' 

Chicago. II!., sekr. Pawcr \V~
gl'lyn, 967 18th si. 

761 To\\'. Patriotów P()lskich IV Dllli
kid(, N Y., sekl'. J POk'lj, 14 
(Iazelle st. 

762 TolI'. !V\lodzieLY Polskiej IV SI. 
Palii, MinIl., sekl'. August .J. Bu
lil·iSki. 257 J-:drnund st 

763 To\\'. Wolllych !'olskich I<raku
sów IV J::111Iiesvill(', O, sekl'. J(j
zei Zbylllil:\\.-ki, IOJ2 Woodlawli 
aVe. 

7M Tow Majol a Walcr,lukasiliskic· 
go l\' Ilarvcy, Cook Co., II!., 
sekret. frallcis/ek I\ossak, BillI.' 
Islilnd III., R f. D .. \~ 2. 

76.1 To\\'. IV. Plllk Wolnvcl! Pobkich 
Ulallów im. ŚW, Michala Arcila· 
Iliofa IV SI. LOlli,;, Mo, sekret. 
S(,\\CI'Y1l JallCzclbl,i, bIb O'hll-
1011 sI. 

7M To\\'. CJimllclstvCl.llC Sok('>! Pclsl,i 
oN I w Chicag,', II L, "el(l·. Wta· 
cI)'slal'" CJlal.i:l, 7H() W. 17 til sI. 

7ó7 '(owo Dzieci Nil's'>:cl.~śliwcj Oj-

... Czystych Illodtilw w!;ldz:l, 

59 

76S 

769 

czyzny \V Fali River, Mass., sekr. 
Pawd Mroczka, 255 Montau p st. 
To\\'. (jillllHl~tVCi:lle Sokóf Pol
ski ,\: ::;7 II, chicago, I l 1., sekr. 
C. Przyd!l'ga, i034 Ada sI. 
To\\', Ciil1llUStl'UI1C Sokół Pol
ski N2 32 IV Clel'cland, O., sc-
kretcirz A. Bączkie'.l'icz, 2365 W, 
5th s1. S. W. 

770 Tow. Gilllllilstl'C/:ne Sokół 1'01-
~ki N2 42 II Ch icago H cights, III., 
sekr. Józd Marsza!, 152ó Port
land ave. 

771 

772 

/73 

774 

77S 

77ó 

777 

779 

7::;0 

7 <"i I 

Tow. \iarodowe Koroliy Polsko IV 

Ch iGlgo, I l 1., 5ckn.:tmz A. Kur· 
ko\\'sl,i, 663 H"lt il\'l':, 

To\\', Ci i l1lllastv,we Sokót Pol
ski iii!. Tac\cusża Kościusl.ki X~ 41 
II' New Kensingtoll, \\'e511110re
IGlld Co. Pil., SCki·. M Glód, 
Ne\\' KeIlSi!lgtoll, Pa. 
To\\. (iil1ll1Gstl'CZllC Sokól P, I 
,ki ,\i, 6 II' l3u'ffallo, 1'\. Y., sekl'. 

Józef Clirośniak, 17l) Play ter sI. 
Tc)',l'. Ciillll1"SIVCZl1e Sokól Pol· 
ski im. Ka/.. 'Pufaskicgo ,\:'::;0 
II' ,\1c. I\ccsport, [)a., sekl. E. 
I'oplaw,oki, P. O. hm; 293. 
TOI\o. św. Piotra i Pawła Ap. w 
11'01l\\'()od, .\1ich" sekr. I~'. Nie
ratku, 311 L. A~'cr st. 
To\\'. Woisko Tadcu~liI K':ścillsz
ki \\ Wilisenhllrg, Colo., sekl'. 
Jan .\·\at'Jl,u, hox 84 Walsenburg, 
Colo. 
TolI'. Clililllastvcz:le Sokół Pol
~k i .\~ 45 IV St. Louis, Mo., sekr. 
SI. Sarzl'(iski. 2CO" O'Fal!o!l sI. 
Tow. ,,i'armeró\\' Polskich" \I' 

Frie]1dsilip Wis" Adnms Co., sekr, 

fe. S\I'iial~k: hiendship ,\dams 
Co" \V;s. 
TolI'. ~[Jil'I\'U Polsko-l\':lrodowc
go ,.Ha;·llluniil" \\'Clcl'clandOilio, 
sekr. \\T. I .. Gawryszewski, 6<'306 
Gralld ave. 
TOI\'. Polel; .. Pomoc Oiczl'Źllie" 
w Philadelphia, I'a" sek. 1~\. Kt:
c1zicrska. 230 Tholl1Jsoll sL 
To\\'. Gilllllastyczllc' Sokól 1>01-

Usypia wszystkie troski i u:lllierza bóle. (SIOllileki). 



ski No. tj. im. i\d,llll,1 :Vlickiewi· 
cza \II Pill~blll}(, 1\,., ~ekr. J GlllyS 
2iOO ,\\i":,ion ,I.) S. Pillc,»un.(, Pa. 

7::;2 Tow. p. Ilialynl Odelll \\" Chel\" 
ton Lil'.Tel1ce, Co. I)a., 5ckr. J 
S()I'l~ki, ho.; :::':13 \V;lillpuin, l.a· 
IITCliCC Co., Pa. 

7"i,) TolI'. (jit\ll j i\~tvcznc Sok,)1 Jlol
ski ".lcdn()~ć'" ,v 52 IV f\ocllc
ster. :'-1. Y., sekL I". Chudl.i (i ~ki, 
936 ĄI'CllllC D. 

7,q·t TolV GirnnJstyo:llc Sokól 1'01-
sk i :\:, 10 IV Flu fialo, ,\, y" SI,kr, 
L. F, Slupski, 3SÓ Al11hcrst st. 

7;'<1 To\\' (Jilllll<lstyC/.I1C Sokól 1'01-

60 

,'ki ,i\~ 2 IV Chicago 111., sckr. F, 
l~omallo\\'iCl, 120 \1/. Oil'isioll st 

7,S() Tow, (jinllla~l\,czll' SnkM [Jol
s\i J',; .11 IV [)'cl 1'0 i t, :\:\ich., sekr. 
L. A. KO:;C!I'l:,:,i .ci2() CilJliicld 
'll'C. E. 

7::;7 ·Cow. (iwanlj<J Ko~ciu'l:ki \I' DIl

rl'a, P't., ,;ckr. Aildl'zci l~u"le\\'iC!. 
Gnx 472. . 

71')S TI)\'i. Ciillllla"tvcZIlc Sok()1 ['ol 
~ki J~t' :, w cli i ca,go , II!, ser. 
O. T'.lhiclell'ó, ,13·17 I'i~k 51. 

7;-.;<) Tow. Gimnastycznc Sok('j.r 1'01· 
ski .\' .~ O w - Clel'eland, (lilio, 
sekr. L iVlico.zCi'.I'IISI,i, 7()) 1 Iluii· 
mann al'e 1'\. ( 

Czasopisma l}Oiskit~ w Ameryce, 

Ameryka, tygodnik, wyclawcl i r('[1. 
A A. Pary,;ki 2 dol. To!ccio, Ohio, 
I1S2 N'l'hl:~lska av('. 

Czas, ty~odTlik, 1 dol., nay City, 
fv\ich., 70 S. FarrafĘIII ~L 

Dziennik Chicagosl<i, reJaklOl'l.v: 
Szwa ikal I i I\cu mi.lll 11 , 3 dol., ChiCiI' 
~o I (I, (~( (~3 W. Divisiot1 "t. 

Dziennik Milwaucl<i, red. 1:2,,], Ko
walski, .1 dol.. lv\illV~\lII(c Wis., ·(1')1 
Mitchel' SL . 

Dziennik Narodowy, wydawcy ~pól
ka ilkc., red"ktor Lowe·S/ydlowski, 
-1 dol., CJlic;.]~o III. ljr->, W. Divi~i()1l sI. 

Dzień 3więty, Iy:~()[It1ik ])OI\':C

ści('wy, wydawcy J [e:, Sll1ubki : Sp., 
reu. SI.'pil'lSk i, 1 dol., 50S Chic :QU III, 
NolJle sI. 

Dzwon Niedzielny: 1)'i.!;()cJni'; ilu· 
strowully hutnorystycwy, wydawcy: 
spl)rka wydall'nicZJ, rL'd. 01. 1'\. Zlo
tnicki, 1,50 dol., 2i35 Armitagc ave, 
Ch ic<Jgo III. 

Echo, cocl/icllltic, \\)'(1;11'.'«\ i red. 
A, A. Pary:,ki, 3 dol. , Toledo, Ohio, 
1152 1\ellraska ave; (w Ciil,L',U roku 
l ()03 [lOlqcznlle zosia lo z /\ll1cry!' i!). 

Echo, tY.!2.odni!(, I dol, I3df,'lo, 
N. Y., 1210 Ilroadway; ·p '·zc,;ta.!'o) wy
chodzić w ('ią~u roku Il)O:l). 

Gazeta BlIffalosJca, tyi~OlI, red. l·'. 
()lsz;iil(J~',ski, J ,.'iO Jol., Bufialo N Y., 
()~() FiliilIon: avi,; o 

Gazeta I{atolick~.: ty,l(Od:lik, wyd. 
.l- I:. Slllulski i Sp!., rd. L SWpil1 
ski, 2 dol., Chicago III, :')(J5 l\lo\J1c sI. 

Gazet~ Pitisll'Jr[jsb, i " godnik, 
~"yda\Vc;.1: spóha wydawn icza, t .50 
dol., !'ilbhllrg, 1"<1, C'Jr. 17 rh., Sl. 8; 
L ihc:rty <IV,: . 

Gazeta POlska, tygodilik, I\yd. W. 
DYllielliu, 2 dol.. ,')32 Noh1c sI., Chi
Cil~() ! II. 

. Galet~ ?n!s!:a w Brazylji, lygo· 
lIllik, led. Leon Bielecki, lO trtill·i,;i· 
"ów, Curitih:t cstado do Parana, BI'a· 
zil, I'ua 1.1 de i\'\~io, mo. 35. 

Gazeta Wisconsitlska, tygodnik , 
W\'rli\lI'l'a Mic llall(rllszk;l, l dol., .\Iil
w~\llkl'C:, Wi~., P O., [\0\ ()0. 

Głos Narodu, lywdnik , wyd. W. 
\Vlłll~, 1.50 dol, Jerscy City, N. J, 
205 W; lshill!.(tOll ";1. 

GOlliec Polski, 2 razy \1' ty;'.()
dll iu, rcdakt. Ci. ICtlczy;'lski, South 
IklllL Ind ., 301 S. Chdpil\ :--1. 

Harmonja, illic:;iL;CZllik p()~więco 
ny J11uzycc, red, ()1sZi,;'.\~!;i, 1 dol, 
DeiY City, jVlich., 70 1 S. hIITa.~lIt sI. 

Jutrzenka: tygodllik, IUI. Alfolls 



Chroslo\\'ski, l 
Ohio. 

Kronika Niedzielna, 
.J. Zawisza, 50 
653 W. 20 Ih. st. 

Kuryer Nowojorski, 
i wyd. J. Janusz, 1.50 
\". J.. 150 Sccolld 5t. 

Kt:ryer Ohioski, t"godnik, \Vyd. 
ks. Suplicki red. B. Daliwwski, zarz. 
F.A. lI(ilkn\\~ki, 1.50 uol., Toledo, 
Ohio, (llO Supct"ior ~l. 

Kllryer Polski, u!.iellllik. \Vvd.: 
spóJka wydawnicza Kuryer-a, 3 dol., 
Mil\vaukee, Wis., P. O., Box ()i-j. 

Tygodniowy I{uryer Polski, 
sp6lka wvdawlliczii clll!, 
lViilwaukee, Wis., 

Lud,tygodnik, 1:1., 
23 Lubeek st 

Naród Polski. 
ZjednoczeniJ Jlob:c 
K WachleI, ChiGI~u 

Niedziela, tyr; (J,l 
Rom. I)iijlk()w~ki, L uoi., l.kii"ćilt, [\11Iell. 
Polish SC::l)inmy. 

Nowy Swiat, miesit;cznik, rok II., 
nak1adca i red. i·s. Fr. Hodl1f, 1 dol., 
ScrCinton Pa., .13:") Logust stl·cel. 

Orędowllik, Iygodnik polityczny 
i spofrcz., red. S. l\uliherda, I.S0 dol., 
Tren lon N. Y., 117 Second street, 
(prl.Lswl wychodzić wciągu roku 1903). 

Pa\ryota, tygodnik, red i wvd , 
T. W,!sowicz:, I.So 
Pa., 1 S64 Frankioni 

Polak w Ameryce, 
SI. Slisi"., ,~ dol., Bn 
Lovejoy sI. 

Polonia, tygod 11 

Kapcia, 1 . .10 uol., 
Canlield ave. 

Polonia, tygodil 
[3aulro, 1.50 do\., Baltilllore, 1\1ld" 
1922 AliceallllCl sL 

Polonia w Ameryce, tYl4odnik, red, 
I'. DlużYliski, 1.50 do!., Cleveland, 
UhlO .. l(;<,,,{ BrOJ.dwav. 

Prawda, tygodnik: redakl. Przy· 
bysZL.:ws,i, 1.50 dol., l3az City, Mich, 
312 COllllllbu, ave. 

Promień, tygodnik, wyd. ks. dr. 

Bernard M. Skulik, 1 

II!., 9-th. &: Hcn;l..:pi: 
Przewodnik polski. 

c1r. \\I. Godlel\'ski. I 
Mo., 13 I i) ((lSS ;I\'C 

Przyj aciel domu. 
Klemens .J. SiwiliSki, 1 dol., l3alti
more, ,vid. 

Przyjaciel ludu, tygodni~, red. 
i WYCbo\C3 Wm. Wedt, l dol., Phi
ladelrJlCl, Pa., 2636 E. Duphin st. 

Reforma, organ urzqduwy Ko
~ciolil polsko-!;atol. w Stanach Zjc
dllOClllllycli pÓJn. Ameryki, ty.godlli\<, 
rćc\a 1([or Ilie wymieniony, 1 S:) dol., 
Chi(jgo, 23 l.ubeck ~treet. 
I'a wychodzić \\' I 

Robaillik tV<iodnk 
re iakt. j. B~ B~rk 
Chica.~o, III., 792 

Robotnik paraósld: 
gan ludu polskiego 
Witold t\owerski, 1) 
ClII·;tiba, rua Xavier 
(Upadl \V ciągu r. 1903, ulI:; z r. I90.J. 
POU,! i Z1l0WU \\-ychodzić). 

Rolnik, rygoc! nik, redaktor Wo· 
I"zalla, 1 dol., Stcvens Point, Wis., 
410 Main st. 

Słońce, tygodnik, red. Jerzy N\ir
s\i, I dol., Bufialo N. Y., 880, Sy
call1ore SI. 

Słowo polskie, pismo tyg. dla lu
ciu. l\3kladq: 3p()rka wydawnicza. 
kierO\\'nikiem f(..J. WiCCI1Cci:i, 
Chicago I J 1., 812 !\"lill\'il!l kce 
W. Divisioll SI. 

Sokół wychodzi 
siąc, 1.50 ciol., ChiG!0.0 
W. Divi::;ion st. 

Straż, tygudnik, 
sław [)all.l!e~Cango·.\C;'(I, 
Scran(ol1, Pa., 1 i '() 

Telearilf, lygudnik, red. C. r. 
Pen O~I\c;, 1.50 dol, Chicago III., 801 
S., Ashland ave. 

Ty[Jodnik katolicl'i, La Salle, lIIin., 
COl". 10 8; FonIi street (przesłał wy
ch()dzić w ci'lgu rakli I\!OJ). 

Tygodnik milwaucki. red. Ign. Ko
\I"ilhki. 1.50 dol, Miiwaukce, Wis., 
-IS I Milchell sI. 



Tyuodnik nowojorsl<i, j .SO dol, 
:\c\\'. York, I~. Y., 0.', SI. ,\\arb pl'lee. 

Warta, tYi-\ot!n ik, wydawca biskup 
niczalcżny Stefan 1(:mli:'ls!ii, 1 doL, 
Buffalo, N. Y., 170 Sobieski :;t. 

Wiarus: Iygodld, wydaWC7.ylli 
,\'hs J Derllowska, 1. .iO dol. Wino
n <1, :\\i 1111., 329 F. . 3- ni sI. 

WielkopolaniiI, tYi-\., or~an um;
dowy polskiej rzymsko-kat. unji św. 

62 

Józcla, red. I.. Macllllikowski, I.SOdo!. 
PitL<burg I·'d., 56--22-nd sI. 

Zgoda, tyg.: (wydan ie d la męż
czyzn), organ związ k u narodo\Vci-\o 
polsldego, r~dakt. Tomasz Siemir<ldz
ki, 1.~0 doL, Chicago, 111., 102--- 104, 
\V. Olvision sI. 

Zgoda, Iygodn ik, (wydanie dla nie
wiast, ()r~an I.WiąI.KII nilrocJowego 
pnisk), red . T. Sicmil'auzki , 50 cel·lt. 

P ()C Z rl" .ć\.. , 

Rodzaje korespondencji. 

1. Listy zamknięte ophca się w kraju po 7 kop. OU luL.!, jeżeli list 
wazy w i ęcej, niż lut, oplaca się Jlo 7 kop. za każdy tut Illh część tegoi.. 
za granicę 10 kop. Z,I każde l S grm. albo C7.I;ŚĆ lakowych. 

2. Listy otwarte moi.na pisywać na blankictilch poczlo-.vycll , z oby
dwóch stron, zostawiajijc pól ~tronicy 11<1 aclre:;, \II kraju po 3 kop. z od
powiedzie1 6 kep., za granicą po 4 kop., /. orJpilwiedzią t-) kop., luh I'la blan
kiet,:ch wyl'Ohu prywatnego cupowicdllicj wielkości, lIak l ejając na nic od
powiednią Inarkl;. 

3. a) la przesyłki opaskowe zamiejscowe z druklll1i pobiera sit; 
opl ata za piLr\\'sz~ 4 luty 2 kop., ił za każde nastl,'jJne ·1 ruty lub część ich 
po 2 kop. Za takież przesylki z pClpiel'ami aktowymi-za pierwsze 12 fU
lów luh część ich 7 kOjJ., wyżej zaś 12 lutó", Z,I każue .( IlI ty lub cz,ść ich 
po .~ kop. Za t :kicź przesyłki z pr()r.allli towarów za pierwsze 'I luty lub 
C7.<;Ść ich po .1 kop., a wyżej za każde 4 IUly luh CZI;ŚĆ 2 k:)p. 

3. b) Z;J przesylki ppaskowi.: Z,I!jJ'fllliczne z d J'U KJIll i, papicrullli 
akto\\yllli. próbami tOlvmów po 2 kop. Z,t każcie .'iD gr., lub czc;ści ich. 
Najniższa oplata Zi! przesyłk i op;Jsko\\' e zagraniczne z pJpinami aktowymi-
10 kop .. ił z próbami towarów, -4 kop. 

Najwy;i::-;za waga dla przesył ek opaskowych 11Iicjscowych i zal11iej
scO\vych ok.re~·lona: ula druków i papierów aktowych il funly, a dla zagra
nicznych-2000 grill. (-I i. 28 I.); dL.! przesyłek miebcowych 7. próhami to· 
warów-20 {litÓW i dla zagranicznych-TiU ~!rJll. (27 1.). 

4. Korespondencją rekomendowal1~ (pokcoll,!) mag,! być listy zarn
knięte, otwarte oraz przesytki pod banderolą (()pa~ k owe). 

Rekomendowanie opbca sit; markami bez II'z~!Ic;tJlI na \\'ag~' li::;[u 
lub przesylk i: l) wlwnątrz pilllstwa po 7 kop., 2) do P,lI'lslw związkowycll 
i niektórych niez\\'ii! zkowych po kop. 10. W razie za~inil:cia kore:;ponci<:n
cji można reklamować w urzędzie [lou lowym gubernjalnym do przełożo· 
nc~() nad urzf;dem, rodpis'lnyrn na kwicie:, lub depart'Jll1elltll pocztoWCf(O. 
l<eklartlilcje nal eży podawać najpt'>i.II;l:j po uplywie roku; do reklamacji na
by dolączyć kwit lub .iCf!O kopię , zaświadczollą przez policję,notarjuszJ, 
luh urząd poczlowy. Za zgubiony list ogólny', związek pocztowy wY[JJaca 
poszkodowanelllu lub wskaz<.Jilcj prze!. tegoi. o~(Jhie 50 f~<.JnkólV (18 rh.). 

5 Przesyłki mogą być z wartością zadeklarowaną lub bez niej. [Jrze-
sylk i bez wartości nic Clsl:kurujc Sil;. Przesyłk i należy opakowywać \I' skrzyn
ki, skórę, ceratt; luh w płótno; \li pI/l'syłlwch nic WOlllO przesyłać płyn(lIv 
ani tluszczó\\' \\. ilości lI'ięk:;/cj, pienit;uzy lOsyiskicli, wyrohów tabacznych 
i listów nieobanderolowanych i t. ci. Wartość przesyłki l1ie Illoże być wyż-



szą Ilad 2nOnO rl).; waga llajwyż~I.U 3 plldy. I \dre~ pisać na ohwolucie lllb 
11a ~kl'ZyIlCC; \I'/,brot1iot1c jest pI'/'ylepianie lub przyszywilllic udrcsu. Prócz 
\\'a~olVc.~o przesylki wartościowc i węzly oplacaji) as~kurację od wartośc i 
asekuracyjnej tuk, jak pakiety wartościowe. 

6. Ko:'es[lolHlencja obciążona zaliczeniem Zaliczeniem wolno ob-
ciążać tylko korespondenci<; wcwnętrzni), a mian owicie: listy' rekotllcndowu· 
ne zapieczuuIVill1C, przcsylki opask, )wc rckom endowane, pakiety i przesyl
ki wartościowe. Wysokość zaliczenia nie może przennsić rubli 200. Prócz 
szczegó-i'owcgo adn:su należy dopisywać wyrazy: "Za ZJliczeniem" oraz wy
sokość zaliczcllia literami i cyinlmi. Za korespollucnc;ę z z:liiczcniem, prócz 
"lal~Il\':q.!o, iisckur"cji i rekomcndowanego, opLlu się k'1mis()II'C II' stosun
ku 2 kop, od rubla; nainiższą jednak of)łatą za zali~zenie jest 10 kop. do 
5 rub. l(orespondctlcj<;: z zaliczcniem oddawu-: naldy II" urzt;J/.ie pOCl.to
l\iyl1l; wrzucana clo skrzynki nie je:; t wysylan" , \ieprzyj~'ta przez adresata, 
kOI'espondcncja zilliczeniowa wraca do wys"ta:,!cego. \Vy,;ylaj'lcy ocl tl ic:ra 
ialiczcnic bez doplalY specjalnej, IV z<tlllli 11 ,t;h:j ~opel·cie. 

Przekazy pocztowe i telegraficzne. Prz.; kaz pOllt my, al bo telcJ.!' a· 
ficz"y może być napisany na jeunym blankiecie do Surf1\' 200 rb. Oplata 
przekazów ci:> 25 rb. I S kop., od 25 do 100 dl. ' -25 kop., au 100 do 125 rb. 
-cłO kop., od i 2S cli) 200 rb. SO kop. La przekazy tclcC(raiicZI1e do Ro
~ji l:uropejskiej oplaca sit; do 200 rb.-I rb, Iwp. 15, od 200 do 1000 rb. 
-I rb, 40 kop, Na przekaz'c nic może być poprawl'k, skt"Obal'l, \\)'\\'abiall 
atramenlu, ula IInil<nit;cia więc kosztów na wypadek zepsucia blan\ietów są 
przekazy bez stempli po l/ł kop. 

Przekazy Im~yjmują urzt;dy pocztowe i telcgraiicZt1c. 

Stemllle Wekslowe 
Obowiązujące ód d, 10 (Z,l) Czerwca 1900 r, 

I<~ Cella ark. 

I 
I 
2 
,I 
·1 
5 
6 
7 
;-; 
!) 

10 
t I 
12 
L\ 
14 
1S 

;~ i 

10 
19 ' 
20 
21 

Ił uh I i i kil Jl. 

--.10 
-.15 
-30 

AS 
-1ltI 
-,75 
-.';0 

1.05 
1.20 
1.;-\,) 
1.50 
2.25 
.1.
·L50 
6.--
7.,~D 
f) 

lO 50 
12. 
1,1,50 
IS. 

dO rubli 

50 
100 
2UIl 
jO() 
400 
,'iDO 
,!lO 
700 
ROO 
~()() 

I,OUII 
I,S()(I 
2,00\ 
3,11011 
·1,000 
5,000 
b,OOO 
7,000 
X,OOO 
<.J,IJOll 

111.0011 

Stemple Aktowe 
obowiązlljące od d, 10 (23) Czerwca 1900 r, 

II Od .1~1l1 pOdlq:-;i!ąCt:gO opbli~ I 
C l I stl'mlllłnll'j 

...~ ella ar \. \\')'/ ,~ ,j -- )d~z.('j 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
!) 

10 
II 
12 
13 
II 
15 
16 
17 
IS 
I() 

20 
2t 
22 
23 
24 

({uIJ. j łi.oll. (J o r U- b I l 

·-.40 
.80 

l:. O 
1.60 
Z.-
2.,111 
2.8U 
3.211 
,UO 
.).
X.- -

12.-
16.-
20.- , 
2'1.-
28.-
32.-
36.
·10.
~O. 

t20.
](0. --
200 . . 
'100,-

l un 
2' 11 
,1i1t) 
41;0 
51)9 
óu', 
7U,) 
t\il() 
():I(I 

I,'.UI) 
2,11110 
,3,11( o 
4,111111 
5,(lOU 
6,II0cJ 
7,Oi::) 
S,Out) 
D,UI)0 

IU,III.IO 
2",0L(1 
311,on'l 
4\1,(11111 
,')O,lllll1 

IdU,COO 

1,000 
2~łH o 
:1,000 
'1 ,111:0 
S,OIl;) 
6,00 , 
7,IIILl 
8,11110 
l),lIdl) 

l') 000 
20:0011 
:lO,lJOll 
411,000 
5U,UOO 
61l,OllO 
70,000 
~1~IOUII 

90,000 
100,000 
2(\(o,(j00 
300,000 
"(lO,UOO 
5110,000 

1,000,000 



\/VY f(:A Z 
wszystkich dni nieprotestowych i nie urzędowania inst. r,ąd. 

w 1909 r. według nowego stylu. 

Styczeń: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 24 i 31. 
Luty: 2, 7, 14, 15, 21 i 28. 
Marzec: 7, 14, 21, 25 i 28. 
Kwiecie!!: 4, 7, 8, 9, lO, II, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 25. 
Mllj: 2,6,8.9, 16, 19,20,22,23.27,30 i 31. 
Czerwiec: 6, 7, 10, 13, 20, 27 i 2e). 
Lipiec: 4, II, 12, 1 B i 25. 
Sierpień: I, 4, 8, 12, l S, 19, 22, 28 i 29. 
Wrzesiel1: 5, H, l I, 12, 19, 21, 2(, i 27. 
Październik: 3, 9, 10, 14, 17. I H, 24, 30 i 31. 
Listopad: 1, 3, 4. 7, 14, 21, '27 i 28, 
Grudziell: 4, 5, H, 12, 19, 24, 2.') i 26. 

Taksa dorożek w Kaliszu. 
"1, DI;,:;,,"b""I'Y~;T'~i;'~~- '~I' ))1;: j i·d t1 ' l); (jll 

ll or!,l ,·k 

i 'e ~ ::: ,..; '~ II ~!-::..; .~ 

1 ~ .~:'; ~ ,g 7"~, I 
II ;; ~ ~ "C ~ I :::: ~ "C ~ 
li" 1\ o (j J' 1: ° ,J 

I -," >, 
! ~.::'~ 

j ;~.~ 

Na dwnrzec bez bagażu 
Z dworca do miasta bez b,lg ,lźU 
Na clworzec i :~ pO'Molem bez ba~aż\l 

z pótl(odzi Imym przystan kielll 

1--1-

I', -lii I 55 30 
1 SS I 75 40 
li 1 

, 90 I 100 60 
I 
I 
I 

Jazda pa mieście: 

Za k ur~ j lleiy 25 I :lS 
" gOclzinę j~zdy luh przysliJn:\U , 'I 65 l 90 
" nastepne j.(odziny i 4.) i 60 

15 
50 
30 

Jazda po za miastem: I: i 
Do Szczllpiorna II] , .' 75 

J 0-"" o.",: 
Szczypiorna i z powrotem ::.f -3 ,~. -g~, 100 
Skalmierzyc. 1 ~;5: ,~.; 100 

" Sk:Jimierzyc i z !1owrolcJll i ';: c: 120 

Na TYl1iec (do OlonCJ[1olu) 'I'j i 30 
Chlllielnik i 'Ch;.-, l 'ot:;". 30 

" Wydory : ..2 :'> l .2;$ 30 
"-0 0 1 -0° 

" Czaszki 'I ° E, ° E 30 
Ogrody i L:.::l ; o.::l 30 

.. Dohrzcc t\'bły i') 30 
Za pól dnia jazdy (6 gldzin) II 300 i 200 

" cały dzień j~zcly (12 .godzin) . , I 500 ' 400 
., jazdę z hagażem dopłaca sit; 10kop, II I 

40 
60 

70 

25 
75 
50 

K 

20 
30 

40 

10 
40 
2S 

30 
45 

50 

20 
60 
35 

'8fJ >-. 50 -l >-. 
.:;: 6 75 1:' g 
-g E 7.=. I -g c 
o.::l 100 I o.::l 

40 20 30 
40 20 30 
40 20 30 
40 20 :lO 
40 20 30 
40 20 i 30 

l ,łotllu2 150 I POU'"~' 
I ulllowy I :l00 i IlIOOWy 
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TOWARZYSTWO UBEZPIE~ZEŃ 

"ROSSYA" 
(kapitały własne przeszło 67,000,000 rb,) 

ZAWIEI<.'\ NA DOGODNYCH U B E Z P I E C Z E N I A 
WARUNKACII_ - - - " 

Z· yel'owe" kapitatów i dochodów ella zabezpieczen ia przyszłości 
" rodziny i starości, z udziałcm IV zyskach Towarzystwa; 

od nł'eszczps'l'lwycl1 wypaliko' ~.,. uhczpiec7.enia [)o-
'I: lL n. jcuyl'lczych osób, 

ubezpieczenia pasażerów. zhiorowe uhcz[)ieczenia rohotników 
i oficjalistów; 

od ognia: nieruchomości i ruchomości wszelkiego rodzaJu; 

od kradzl'eiv Z włanlanł'enl" rUCłlO!llOŚC,i ,domowych, 
J " uhranla, hlelizny, kosz-

towności, srehra, Spf'Z(;tów, a także gotowizny i papierów pro
centowych; 

transportów: morskich, rzecznych i lądowych; 
SZ\/b l' luster :vszelk,ic!.!o rodzaju i gatunku od ~tluczenia 

J I rozbiCia, 
G ~---------------u 

Deklaracje na ubezpieczenia przyjmuje i wszelkich objaśnień udziela 

Głó'\.vIla AgeIltura 
na Kalisz i okolice: 

s. Bobiński w Kaliszu, Plac św. Józefa M 6 
(w domu p. Samuela Sachsa). 

~ 1»~---~ ____ _ 
OSwiata, to sila lIarouu, podstaw:1 powagi mora111ej, dobro bytu i znaczellia, 



II 

t.-~'-===::::::=::::;~-~"2 .---~ 
YI' u FIRMA ===-=G- '--~ 

I ~ b d Y i J,~ n.l;0n ons e arsDvie" Ci I 

'Iv Kali ,; ;-;u , uL 'vVorDZ8\N Ska (pierws%y do m o d h,ynkul !I 

poleca wyborowe, i aw~ze świeże 

rUKRY DESEROWF- C/'EI(OLA I H:~, ~=---== 
\. ł LJ I<:A I(AO=,=c== = 

z riel'wszorz-:dll)'ch fahryk w<lr,z;)\\',;kicil: 

I 
( 

01 
Karmelki \\'ar:.;z<!l\'skie, orilZ /\bl'ikoSOW;I, l\llrlllillliJ, L:in~llI;) i ill. I 

J Fl'llZi!2 s1{iC~10' I~CSl' 0.: Piolr'o\\)skicH'" 
Bisz ko pty I', AllczcII'skicgo. Cukierki "Złotego Ul,,". 

\\'yborlle SZYJKI RAKOWE !(rolllskic,Wl. 

\VYbO;O\\,;J herbata M. RoOivuc dOIlO::~ ___ J 
2..S ~ 

HElIIRYK WALACH, Kalisz 
dom hand lowy adykułów dla przemys~u obuwianc~o, wyląclIla s[lrzetiaż 
!la Cesarstwo i l<:rc lestwo belgijskiej oryginalnej pasty "lmmalin", Clmerv
kaliskich prtjl :irat6w "Copanil1a" i ,. Manilla", oraz francuskiej pomady 

do czyszczenia metali "La Japonaise". 

MAGAZYN OBUWIA 
J. G U R A N O W S K I E G O 

Kalisz, ul. Warszawska ,~~ 56}25, 

N. R E I O H dawniej Baumgart 

w Kaliszu, ul. Warszawska M 9}10 

~ [leCiilllly magazyn bielizny, skład pt:icien jarosławskich i żyrardow;;ldch, 
oraz linoleum, firanek, cerat, dywanów, kołder i towarów meill"wycll 

Zakład rowerów i przybory rowerowe, oraz wypożyczalnia rowerów 

A]eksa~dra f eil ul. Warszawska M 13 

WIELKI WYBÓR GRAMOFONÓW i PŁYT. ~\\?i~~~;a~@2(d]2 
Ś\\'ial je:;t przepa ś, iq, kto si<; w przcpa~ć rzu c ił 
i,loże Iligdy nic wrucie, (Słowacki) . 



K f\ L I 5 li 
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ZAKŁAD 

F'lZYKALNO-LECZNICZY 
W FARK\J MIEJSKIM 

POD KIERUNKlEM LEKA RZA SPECJALISTY. 

@2@2@2 Sezon od 15 maja do 15 września. ~~~ 

WodolecznicLwo w oc\js%e\'szym z,lk1'8Sie (wecl~ug ))1'01'. 

Wintel'oitz'a). KEpie]e mineralne, mu~owc, kwasowo-'vvę

glowe, elekLryczne, słoneczne i powietrzne . Elektryzacja, 

miQsiGnie, gimnastyka s%wedzka. Lecz8nie gorącem po-

wietrzem. Hartovv- nnie . 

. W~zystko ku celom ostatccmym goni. (Słowacki). 

lIT 



B-. -S-z-c-ze-p-';':llki:'icZ KSIĘGARNI~S\l 
w KALISZU, ul. WarszawsKa "'\J'~ 15/61 

sktad Ilut, materjałów piśmiennych, instrumentów muzycznych, obić 

papierowych (tapet), prenumerata pism krajowych zagranicznych 
poleca: książki szkolne. teologiczne, naukowc. balctrystycznc, uziecinIle, lu
dowe, rolnicze, oraz do nabożcI]slwa od najskrolll/liejszych do /lajwykwilltlliej
szych. Materjały piśmienne, wzorowe kajety UCl nauki rOlldO\\'QlĘCl pisa
Ilia z I i II, 01'<JZ ozuobnc papiery listowe z filhryki S. W. Nielllojo\\'sktc~o wc 
1_lI'o\\ic. Nuty Ila skladzie IV .wielkilll lI'yborze - nieposiauilnc sprowiluza \\' 
cią~u IYWllllli~. P"ZlIbory dla ,Irtystów malarzy; farby olejne. akwarelowe, 
CZY'lell,;e: polska, premjowa /lo\\'osci, rosyjska, nielllieck,l, tlziccillllc. Insb'u
mel<~y: skrzqlce. Illalldoliny, gitar)', Cytl'y, bałóliijki, wiolollczele, okaryn', fle
ty, har:;]o"je itp. olaz strUIl) i wszelkie przylllw;; ż.!uane inlle ill:ilrullIcnty 
spro\l'adza po ccnacl1 k~lalo·go\Vych. Pocztówki J'(iżnc \I' wielkim wyborze 
jak równid \lłasnel(o nakładu 50 widoków J<,J/isza C!;JrI~ych i kolorow)'cl1, do 
iycliże specjnllJc albllm)' jako pamiątka z Kalisza. Albumiki Illnłe 12 fotowa
iiewych widoczków Kali:;za cena 12 kop. Tapety wyłączna :;przedaż lla ."ub. 
kaliską i 1("lisz z pierwszej w krajll fnlJry:d J. Franaszek w Warsza';ie. 

rJ 
S'-----------'~ ____ sr------_D--~~J 

~I __ --------------------------~~ 
FABRYKA 

MYDŁA, ŚWIEC SODY 
o r~ A Z 

HURTOWY SKŁAD ŚWIEC NEWSKICH 

EMILA SZT ARK 
II Kaliszu:ulic8 Nowa, dum własny). Sklep ulica Warszawska NQ 9;10 

poleca hurtowo i detalicznie: 

mytllo do prania, mydi() toaletowe, świece kościelne, perfumy, 
kO~ll1d~'ki, świece stolowe, w()~k()we i stearynowe, krochmale 
r<l!ne, farbki do bielizny, zapatki, ~ZlIwaks, pomadkę "Amor" 
do czyszczenia, knotki do palelJia, wosk, parafilJę, itlllllalin, gu
talin, esencję octowij, olej sronecznikowy, olej rzepakowy, nalll;, 

~~mmmm __ mM ________ O __ li\.V_~.J~(_).P_3_-I_e_n,i.a __ i_J_O __ P_O_(_ra~~_'_ . .m ____________ ~ 

1(10 Ill;, dusz<.; na \'.szyslko wytrwałą 

Złe i dohre I równą twarzą powita. (Slowacki), 
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Zapisana do zwi~zku hodowlane!lO piotrkowsko-kaliskieyo 

OBORA lAROllOWA 
rasy nizimej czarno-~rokatej, odmiany wscho
dllio-fryzyjskiej, odznacza się wysoką m\ecwo

ścią i silną budową krów. 

Początek obory 180R rokll daty stadniki holen
derskie i oldGnhurskie, oraz zakupy cieląt odmiany 
fryzy.iskiej. 

Od roku 1903 do 1907 pokrywat import z Fry
zji .. Wilhclm", prcmjowany nil \\ystawic w Gdal1sku. 

Od roku 1907 pokrywa import z rryzji "Ber
tram", nagrodzony II nagrodą i sretlrllyll1 medalem. 

Kohierzycko sprzedaje cielęta w cOllie 1.') kop. 
za iunt, ji!lowice cielne od 100 rh. i byczki od 100 
·- 200 rb. 

tY1JU Leutevvitz. 
Owczarnia w Leutewit~ zdobywa na wszystkich 

wystawach rolniczych pierwsze nagrody i ztote meda
le \\' dziale owiec sukieIlniczvch za cienką wdnG. sil
ną budowę i figóry równające się rambuljetom. 

DOn!. Kobierzycko co 2 lata sprowadza orygi
nalne h;uany z Leutewitz i sprzedaje tryki począwszy 
od I lIIarca każdego roku w cenie od 40-60 rh. 

'Produkcja zb6ż siewlwch, kartofli gorzel .. 
niczych i jadalnych, I\asi()'1, tynjuteuszu, kuni .. 
czyn, bDbiku, wyki czerskiej. ~~ 
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VI 

fABRYKR KOTLARSKA 
MILEVJSI{I l VV ABERSKI 

W T(jRK~j 
wykonywa kornplctnl: urz'ldzenia gorzelni i clystylami [)()dlllg najnowszych 
system(m; zacicrnie uniwersaln c z clJlodzeniclll i bez; pamiki .. HenC(~"; 
pompy do zacieru, woJy i okowity , re!.envoary, klify żelazne do trans , or-

tu itp. ICahryka i:,lnicje od IS<)l roku. 

K SI p G A R N I A CZYTELNIA i PRE~JUMc~ATA PISM, 
..q ......l SKtAO MATERJAtOW PISMlENNYCH 

ORAZ MAGAZYN GALANTERJI 0J~S\g~~S~~I@~~~~illJ1~~ 

[>C. FJILI~ "'-'7" rrurku. 

,~------------"--.... ,-","-,,-~,~~ 
. Towarzystwo Akcyjne Browaru Parowego 

Haberbusch i Schiele 
W KALISZU 

poleca: 

piwo BA WARSKlK PILZEŃSKIE, ~~~ 
~~KULMBACHSKIE j MONACHfJSKIE 

Skład hurtowy w Kaliszu 
ulica LIPOWA. 

~::==::========::::==:::_::::=~~ 
FRANCUSKA FIRMA 

., EO. BLANCHY & Co." w Bordeaux 
założona w /780 "oku 

poleca z wla,nych willnic wyborowe wina: biaie i (ZU·WI)II('. JCllualny re
prl'lClll,nl Kazimierz Becki w Kali~ /.II. ul. l)allini1 .\" .'). 

( 5 ł o \\acti). 



PRACOW~JlA RĘKAWICZEK DA~\SKICtl i MĘlKICH 
------. W WYBOROWYCH GATUNKACH 

SPRZEDAJ': TYLKO HURTOWA. 

---- --- -

VII 

,\1~Hszalkow~ka 124, skrzynka poczt. 320. P. Kwiatkowski. 

~========~~========~ l BI(jROf.~sE}.~g~W~k~Y Jt'JE 

l ___ o_o Łask (gubernja piotrkowska) c-=-",:c= - ~-===~ 

lI'ykOllllj~ \\', zelkie llIeljoracje rolne, jak : drenowilnie, ni.I'.\·ild niilnie 'i 0<1 -
\\adnianie l ilk. Kuli lI ra murszów, staw)' ry bne itp . Reprczc:J tJcja faiJr)'

ki ll1ilszyn Ju \l'I"l"OUÓII celllentowych dr. Gaspar y "" Co . 
I 

d ~~=======~~~ ~ 
;Jan 1ł.u:i~cĄyn:iki War_s}a\\'~, Senatorska 2~: ._.!e_le!o~!i:S5. 

fah l yka wyrobÓw złotych, oraz duży wybór bi żuterji z brylantami i kolo· 
ro\\anyll1i kall1ieniilmi. Wykonanie artystyczlll: . FC1sony wtasn e. 

--- -- - - -- .. --c=-,~ CENY ŚCiŚLE fABRYCZ:--.JE. =~=_-=--__ ---===== 

~!APIERII i MATERJAtÓW PIŚMIENN\~ Maurycego firUn 
w Kaliszu Główny Rynek .]\g 25 

specjalny oddział własnego wydawnictwa kart poczto
wych z w idokami Kalisza i kart rodzajowych . 

MAGAZYN BŁAWATNY pod firmą M. M. T E N O E R 
. -

Kalisz, Główny Rynek L\lh 1 
P o I e c a wyroby jedwabne, wełniane i bawełnianie 

w wielkim wyborze. 

Lltografja, deukarnia i introligatornia 

Jakóba ~O~'l 
w ~alis~u, uJ. .sukiennic~a, dom Wegne:a 
przyj muje wszelkie roboty w zakres litografji i drukarni 

.. _ ___ _ wchodzące po cenach przystępnyc~_. _ _____ _ 
('Z:I , wszysl ko oukryjc 
Czas Zll"lll jest przewoullikiclll . (StOli" ac ki). 



VIII 

i 

~~ W Kał i s z u ~ 
załatwia wszelkie opera

~ '" cje, wchodzące w zakres ~~ 

bankowy w kraju i zagranicą. 

Niech żywi nie trJG[ !Iodziei 

l przed narodelll Ilio,ą oś\\'iaty kagalliec. (Słowacki). 



IX 

.~~~~========~ 

Odznaczona na wystawie w Antwerpii w 1906 r, Merlal złoty, 

f<aJiska l'at'owa r abryka 
wyrobów z granitu, 1l131'1llUI'n i piaskowc(J, 

Alfreda fiebi~er 
w Kaliszu, Aleja J6zejirjY J\Q 15, karj1lrr ,\~ 17. 

Wystawa nagrobków: ulic<:.. Wr'ocławska M 36. 

Oddział w Łod~i: ul. Cmentarna oM 64'\ 
Wielki wybów gotowych na~rohków, plyl, kl'l)'i.ów z gl·~llitll. IllJl'Illllru i pia

skowca. Fabryka wykol1uje wszelkie robot)' hudo,danc, IV z:\kl'cs kall1ielli:\rslll·<I 
wchodzące, płyty do umywaiii, krc.lclIsJW i t. u. z rÓLllu,;o !';iltUllku 11I:lr1UUllJ. Stoły 

) 
I 

I 

11 

! restauracyjne i cukiernicze. Krzyżc i kraty :\llte i lalle. ()dstall;! Jo wszystkich 
miejscowości KrólestW<I i (cSMSlI\". 

Własny oddział ślusarsk.i. \\i) c\I.!Y') ,d'/ 'd;? ';';;) Ceny przystępne. 
~==============.~_~=k=~'=O'~=(=~~=~.==~====;===~ 

SKŁAD SUKNA 

B. ERNSTA 
W 1<aJis~u Aleja lÓĄefiny 1{~ 8 

poleca na każdą porę roku: 

Materjały krajowe i angielskie na garnilLJry i palta mGski,', 
na uhrania uczniowskie i diagonJI n! spodnie oficerskie i dla urZl;dnikó\\'. 

Wielki wybó,- sukna \I' różnych kolorach i IlditlOlVSZ)'ch dese· 
niach z wtasnej filhryki i z najlep,>zych renorno\\iI!lycil iahry'{ krajo
wych na kostjumy, żakiety i okrycia damskie. 

Znajduje ::;;t; równicJ. tla składzie sukn,) bilardowe, granat 
prawdziwy do ohicid powozów i wata z Cl, stei wełnI. 

CENY PRZYSTI;PNI:. 

1111 wyższą jest cywilizacja, lem lI'i~c('j prdca jest pOSZdllOllilnil. 

(I~ocher). 

l 
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Akuszerka-masażystka 

Antonina MAZUREK 
Główny Rynek M 1. 

S (/ LEP z cukrallli z picrwszorl.ędnych fiml w;lrsz il\\'sk ich, J llIian owi
'\ ( ie: "I~ics c i Piotrowskiego", "FrllZir'I O' I; iq(o" , " WeJla", " i\n

czc\\'skiego", ze " Z/otego Ula" i inllych, I(akao z. roz lllaitycll i irlll . KarllleJ l, i \\111'

sZilwsl,ic, o raz KrOlllskl cgo, 13o n llallil, :\I.>rlko$o\\'a I 111 1le. Iler b ~l a ,\,I. Rogl\'uc cl,o 
IIQlll iclll a. 

Kalisz, ul. Warszawska X, 6. 

A. DAUM dawniej J. HOL TZ 

w Kaliszu, Główny Rynek M 33 

spccjalll)' Illa~azy n bi elizn)', skład płlJcien jaro s ł aws ki c h i żyrardowskich, ora z l i llo 
kUIll, firanek, cerat, dywullów, I,o/dcr i l owarów mehlowych 

WAt\TL'Oi Y, WORKI i Pl;\N Or=:I(1. ---------_______ _ 

'~~~~~=~~~~~\ 
HANDEL WIN i TOWARÓW KOLONJALNYCH 1 

Gustaw (schiąkel w l\aliszu 
l/) 

I filja: Wrocławskie-Przedmieście, dom Bliimla 

r 
II filja: Zduńska-Wola, obok poczty, 

P O L E C A: -_.~ -. ---

codziennie świeżo paloną kawę "Rapił". 
Kawa palona: Wiedeńska ~ 00 f. 1.20 k. 

I " " 
Cesarska " 

1 
" 

1.00 
" I " n Karlsbadzka 

" 
6 Il 84 

" " 
Familijna 

" 
22 

" 
76 l " 

Perłowa 
" 

1S 80 
" 

" " 
Perłowa 9 » 58 

" 
" " 

Jawa 'I 10 » 48 
" ~ 

~ ~ 
Da j sercu Illojelllu tyle Illitości, ile jL'SI \\ ' se rc;l ch ludzkich ci \Ć l'pieIJia. 

(Swi~lociJ O \\',ki). 



XI 

Fabryka mydła i skłal! papIeru i matm'jałów pI
śmiennych j iTstlnkowych 

F. Buchajczyk i S-ka 
polecają mydło do prania i materjały piśmienne 

~--=====--= ___ -== PO NJZKJCH CENACH. __ ~ _ _ 

CO!{IEF{NIl\ 
,----- ORAZ -- - - - - _--=--_- __ _ 

Specjalna Fabryka Cll~ÓW, Czekolady i Lodów 
A. Schauba i )\OZłoW5kie~o 

Kalisz, Warszawska M 62. Tel. M 20. ~~~~~~<~ 

DOM 5FEDYCYJNO-KOMISOWY 

J,ÓZEl:5 JELENKIEWICZ 
W KALISZU 

podejmuje się wszelkiego rodzaju ek8]wclycjt w za-
kresie clenia tOlvarów !la. komorze \V Szc?'ypiOl'llie. 

Skład farb, lakierów i obić papierowych 

IZRAELA ROT H w !(aliszlI, lIl. Wrocławska .\i, 4 

poleca: lakiery fral1cllskie "I.e Ri polin" , fal'h)' ;i I't\'" t ycz 11 C, OL1Z wrzelkie przybory 
II' zakres Illalarstwa wcll()(lq(e. 

U\VA<iAI I I u 1'1 0\\')1 sklad cementu portlandzl,iego i g--'-.ips'--:u, _____ _ 

Isaak Ohaftka w Kaliszu. Wroctaw. Przedm. 

skład towarów galanterYJnych, matcrjJ.łów piśmiennych i przy
borów fotograficznych, 

Filja: "Bazar pocztówek" u I. Warszawska Ni! 8. 
--- "---

IlJc~il Jlotlbij;1j dllchy lIarodów, aż ci~ ukochają JIJ wielkości i alli~lsl\\"l ce-
lów I\wicll. (SIO\\'ilcki). 



XII 

NOWf\ MLECZf\~~If\ 
EMILJI KF\lJLBER5Z0WEJ 

UliCe) Wl'Oclaw ska }..;Q -lt3 

poleca mleko wyhorowc z Win:ar, śmietank~ kremową, maslo zwyczajne 
i śmietankowe. sery różne, siadle mleko na porcje i garnczki, owoce, piwo 
wszelkie towary kolonjalne; w zimowych miesiącach zaką~ki zimne, gala-

rety, peklówki, oraz drób hity na każde zamówienie. 

arl J. D. MAISNER \SI 
KALISZ 

~ FABRYKA HAFTÓW i KORONEK. I O\------ta 
Instalacja piorullocllrollów, wodociągów wszelkich narzędzi sanitarnych. 

G G () B 
Z'1 kład Blacharsko~ r nstalacyj ny 

Wiktora HOfmańskiego 
b. ucznia szkoły tcchnicZIIcj blacharsko-instalacyjnej w Alle 

Kalisz, Warszawska 23 

wykonywa Kryc ie dach()w, wież i kOfluł hlachą l1I i edzianą, cynkową, ocynko\\' ;lIlą , że
lazną, ;1 t ;lkżc pap~ i holcementem. Wyra bill naczYll ia i.lonlowo-kucIICIlIl€ i przyj l1lu
Je \\'szelkie reperacje po moi-liwie lIajniż sz ycll cellach, pod dłu~olctnią gW;lrancją, 

Sp6jnia W Kaliszu, ul. Warszawska .N~ 17 
poleca konfekcję ualJlską, zaopatrzoną stale w świeże towary, z ouuzicln)'11I d<iaklll 
kapeluszy U3111Skich z rlcrwszorzGdnych firm. Na ,kladzie są ciągle kwi;\t)' i piór;1 
p;lryskie, wstążki, krawaty, gorsety, poflczoct!y, paski, Wiell,i wybór ~otowych r;;cczy 
jako to: bluzek, halek, spódnic ilngiclskicll, iartuchciw, począwszy od n3itaflsz)'ch do 

najdmższych. Ccny stale. 

DOM BANKOWY 

LOUIS MAMROTH 

I wielkie ecllil ludzi nic lIlog'lc przekonać 



XIII 

~' ~ "~ 

l K. MY~~Y,~?W5KI J 
~ Mąka. Piekarnia. l l Wyroby cukiernicze. Cukry. 

~ c CZ8kOla~Pierniki. 9 ~ 

PAROWA 

Fabryka Fortepianów i Pianin 

ARNOLDA FIBIGERA 
w KALISZU 

l uf. N.owa, róg ,SĄopena caom własny). 

~ S" ..... 2' __ _ 
I(ażdy jJos(rullck zawsze coś z CZCIl1Ś związuje, jeden stryczek jeno ma 

przywilej rozwiqzyw<lnia 'L. iyciclll. (Kolce). 



XIV 

WA~SZAWSKI MAGAZYN GALANrElty JN" KAZI M lr RZA 

P/(ACOWNL\ fl,ĘKAW!CW{ Musiałowicza 

J E [)\ \' Mm: 
WEŁNY 

rlAWEtNY 
Tf<YKOTAŻE 

Gi\1.ANTEI~JA 

STAU: WielKI WYSÓI{ NOWOŚCI SEZONOWYCH 

WŁASNE FRACOWNIE 
PR,\COWNIA 

HII~UZt\:Y DAMSI(IEJ 

i lvH;ZKIEJ 

rl<ACOWNI,\ 

KOŁDER NA WACIE 

PIV\COWNIA 

sukien, bluzek i szla

froków 

I _ \\'ypra~y ślubne _ _ WYSYŁKA ka\,tlogów, prób, zle- I3EZPŁATI\!,\ . 
bpu 12,)-25()--.)OO-~()U J 11)Ze]. C~JI po nad rh. 12 t> 

~~c bro 
FABRYKA fAJf\NSlJ I MAJOLIKI 

F\. FF\EtJDENF\EICM 
w Kole (gub_ kaliska) 

ZAŁOŻONA w 1842 ROKU ==-._--= 
poleca: cegłc; szamotową, wytrzymującą 3000° C. gorąca, po 
rb. 60 za 1000 szt. _. Zap_rawG ~z_al11~t()wą _ p~_r~_:......~ za 10.2._ ?t 

Ilo Sil gor,;zc oJ kąkolu. __ 
Wiluy uu ojCZystcll1 1'0111 _ (Sławucki). 
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~t ~~ 
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II CIECHOCINSKI 

r J ZAKŁAD 
Kąpielowo=Zdrojowy 

pow. nieszawski, gubernja warszawska 
jest otwarty od dnia 8/21 maja do dnia 8/2ł września włącznie. 

Wody Ciec!iocińśkie jodo-bromo-słonp, szczególniej Si! po
żyteczne w cierpieniach skrofulicznych, reumatycznych, ko· 
blecych i wielu innych. Nie ma dziecka, Idóre nie potrze
bowałoby kąpieli Ciechocińskich. Zakład posiada 10 źródet 
z rozma itą koncentracj'l solanki od 6% do 1/,% (artezyjskie do 
picia). W razie potrzeby dla solankowej kąpieli dodawany by
wa CicchociIlski szlam i ług, produkty lecznicze, wytwarzan e na 
miejscu przy warzeniu soli. W Ciechocinku można brać kąpie
le: soJanko,l/e, błotne, kwaso-węglowe. elektryczne, świetlne, 
tuszów ki, inhalacje, oraz zabiegi hydropatyczne. \V Zi.lrzą
dzie zakładu jest do nabycia Ciechocii'lski szłam leczniczy i Cie 
chociriski ług leczniczy, stosowane do przyrządzania w domu 
sztu cznych k'IPieli Ciechociriskich, oraz gazowana solanka 1/3% 
i I ~~ do picia. 

Ciechocinek łą czy się odnogą dr. żel. warszawsko-wie
der'lskiej z pograniczną stacją Aleksandrowo. Komunikacja ze 
\\'szysjkillli rociCjgami warszawskimi i zagranicznymi. Tania ko
munikacja Wis/ą statkiem parowym. 

Na każde zapotrzebowanie są wysy/ane bezplatnie 
cenniki. 

Dobrze sobie radzi, kto lIIy~li o czeladzi. (Przysłowie) . 



XVI 

Zf\KŁf\D OGRODNICZY 
KAROLA NESTRIFKE 

w Kaliszu, ul. Niecala, dom własny. Sklep kwiatowy ul. Warszawska 5 
Poleca w wielkim wvhorze drzewka owocowe. krzaki parkowe, 

ozdohne i kOllifery, kwiaty dckoracyjllc i k\l'itlli]cc. 
Ohstalunki w zakrb (lgrodniCl.Y wchodzące wykonywa siG w krót

him czasie i po przystGPllych cenaell. 

f\FTEI\A S. FIOTROW5KIEGO 
W Kaliszu, ul. Warszawska om 12 

polcca \\'szelkic nowe Śl'Odki lekill'skie, wina lecznicze, lekal'stwa spe,jalnc 
krajowe i zagraniczIle, \l'ody minel allle naturalne, sole, rugi i wyciągi igli
wia sisllowego do I"lpiel, sole do kąpieli z kwasem wGglowym, środki 
opatrunkowe, środki odżywcze itd, 

Wody mineralne sztuczne przyrzijdzanc jaknajstaranniej pod oso
bislym kierlInkiem właściciela apteki, 

złute 

Sl,ad materjał,;\\, J[,tccznych i iarh M, MAJERANA 
w K,tliszu, ul. W.rsz<'Iwska M 7. Tel. M 61 

poiL'CJ: l1lillcrj<llv <I piec l.Il C, wody mineralne, rerfulllerjc; krajową i zagranicz
lIą, aparaty i rrzyiJory futugraficzne, dzw~lIki i rrzybory ełektryczlIl-', zapal

niczki do 1'1fJicrOSI'w, latarki clci(trycznc, carbolineum itp. 

~-~' , Z,-\I(tAD ZE(,\h~;\ll~;TI<Z()\VSI(IE, Il'Ul,,~I)E 
~ l~] ,I%--lij~ :I. -

.;;; ~\\! \I' Ki\I,ISZl' u\. W"rsz<llI'sk<l :\i! 2 (I pi~troJ 
'Y\ · l~')1 l 

'~flI ~'''~ rokle! \\'illl;i \\'\'h"l' zegarków i, regulatoró\\' z najlepszych fabryl;, 
, " orilZ pl'zcdllliottJ\\' optycznych ,I .plalcro\\',<Inycll, blzutel'jc srcbrr~e, 

brl'i,1Il10\\'C, licpL'l'i1cjc zć:c;:ll'llliSlI'ZOwskle I Jubilerskie wykonywa Sl~ II' krótknll 
, cz;bic I pIJ ccnJch przystępllyclL 

~----.-----------------------, 
BROWAR Ff\ROWY 

Kf\ROLf\ WEIGT 
W KALISZ\J, 

I("żli" bo!eś2 clicl' \\'yra!.u 

Kiedy \\' sercu jej za ciasno, (Słowacki). 
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W ~I~~~~~F~E~ ~ 
L, llZIE WUL~KIEGO i K, ARNOLDA 

\IV KAL.lISZ"l; 
Aleja Józeflny, dom W -go d-ra Drozdowskiego. 

AJENTUR/\ UBEZPIECZEŃ: ) 
ŻYCIOWYCH i OGNIOWYCH TOW, "JAKOR", I 

I,OLNYCH TOW. "SNOP". 1 1 

~ . OD. GRADOBICIA 2,WZAJEM:\EGO", rQ;--J 
~ ~ lfCjjj\ llWill !lD)i' ~ .1tH 
p Ł Y T Y do pieców piekarskich 

po 20 i 30 kop, za sztukę , wyrabia fabryka faj ansu 

F. FREUDENREICH 
W Kole (gub. kaliska). 

PRACOWNIA SUKIEN DAMSKiCH 
Marji Kurcewskiej w Kaliszu 

ulica Sukienrticza, dOIli p. Dloch .\~ 2, I~sze pi~tru, rni~szk, \~ g .. 

A K li S Z E R K I Joanna i Jadwiga ~u"isowe 
Kalisz, ulica Wodna 3 

~~zYJ~ldJ~Z~N~ÓWIEJ'JJ!\ w MIEŚCIE , i , ~"Ą~~!.JA~~~( 
I(to 111 Ó\\' i "czl()\\'i~k", tCII poJ tylll wyrazem rozulllie tak kob ietę , jak lIh;i.· 
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C[~7-r rabr: kjaFROS!N~;jOCÓW 
I JIlNIl T5CMINKLIl W KIlLl5ZIJ 
( 11:I ,l'.ro d':()f1:t zlOI \'ll l I1l cd : iI~ llI li:' ,\~. s t;ill'ic zdrojowej II' C I I~ C 110 C I ,'oj !( U 

I \A:1 [,Sci ciA lrl :'i I'llIY C US UI Vi T:sc l'iin kf:) : 

II p O l c C :1 : 

\'( Fi\S(j U~ S7 PAi<:\(jOV/.1. l:ASOLĘ PCRLOWr\, UIWSll::l( ! J<A- I 
II RUliq . I<Af' LJ ST I; lWi J!(SLLS!(i\' 1\/\LA i<I-YI(L; MtOD.-\ I(AI<OT- f 

l\[ ; 1 1 ,~ A . ICLi SK:), l\'lACU)Oli--IE (Wilt/ yWi! rniG~zal1 c) , SZPrWA CJ I, i 
1( :\:\ ,\ I\ :\SY, CJI';LJS71\!, i\ \O i< r-: LF., TIWSI\,'\ WKI, I<ENGLODY, SU\\I- I 
/11 1\1 I; I<:\N CUSKIL, I-<O;\,\ ['OT 1\)If-;SZi\NY (Fruits as'orli~), \VI SN i!: I 

CZt\ I<N L, \\iL 'NIE CZtRWOi\ f:. SLIWKI , N\ARMOU\DY ANGILLS!\il::. I 

))'i.-r-:) i\' p"szlw'll ~th II" I,il, i Ii i liilllw)l'h. if'r1( 
~~==--===-=--"'~ ~~=--====c:~) 
SKŁAD IvlATERJAtÓW APTECZNYCH i FARB 

WaFf\WŁOW5KIEGO 
W 1\F\LI5Z\J j Ciłówny t<ynek J\~ 25, tel.;N~ 73 

palcca: IllClk r; ćtly aplcC!. l ll' i I~ rcp;lraly chemiczne. Specj,lij:\ zagra nicZIle, Wyroby 
chir ili'giullc , I't ril l lny, Mydła to,t1etowc. Pud r\'. Wody 1,()IOl i ~ki c . Grzeb ienic 
i ::' / cwlk i do \\ ·:u :S lJ\",. (j ilcerync; zgęszczoną. CI' mc SimOIl. P:1~ty do zl'hó\\', 

'J A N fJł:DL\./VLN-, 

WÓDLK ! TO~'IIf\RÓW KOLONLIf\L~YCH 
!-\ENRYM GOLlf'J 5KIEGO 

W KaliszlI! Główny Rynek, róg ul. Warszawskiej 
p o'lecc, 1,O\l\l clry po cenach lHDiarkowanych. 

(SIOII',ICk i ), 
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ZAKŁAD rRYZJcR~ R. Grochowskiego 
w Kaliszu, ul. Marjańska ~ l. 

Mam zaszczyt donie~ć do w iadomości sz. klijemeli, że zaklad Illój, 
istniejący i·d lat 28. po gruntoll'nej rekonstrukcji nadal jest prowadzony 
pod 1ll0il1l o~ohistym kierunkiem . 

Polecam sz. pp. swóJ hogato zaopatrzony sk lad periulll z pierw· 
90rz~'dllycll fabryk krajolVycll i zagranicznych, jako też \\'~zclkic fJl'zylJol'y 
toaletowe. Polecając się i nadal łuskall'ym względom sz. klijelltcli, krcślę się 

Z glrlbokim szacurdriem R. Grochowski. 

Zakład fotograficzny 
W. MAKOWIECKIEGO 

Kalisz, Wrocławska N 1 ts. 
-----------------------_._---

KĄPIELE "G O P L A N A" 
IV Ka lisZlI, Aleja Józefiny .\b 11 

kąpiele \V wannach micdzianydl i emaljowanych po kop. 30, 50 i 60. 
·Łaźnia parowa czynna co sobota od godz. 3 od październ i ka do końca maj a. 

Si. Żychliński 
W Poznaniu POLECA: 

Znane z dobroci papierosy i tytun ie 

fabryki "Sulima" F. L Wolff w Dreźnie, 

oraz wyborowe cygara hamburskie, bre

meńskie, jako też importowane hawańskie 

w wielkim wyborze, po cenach przystęp

nych. 

l(ultura ducha, to Jak placa lIad lolą, nad mach i II,!, to )11',,(:\ , klcira \\')'m':.t;il 
'i;-Hlr\~' :1'1"11 /I' , 'Pli ';:l "_'_i ~'\", . ' ._ r' \ ~ 
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r~-

Hawańskie i krajowe cygara 
w WIELKIM WYBORZE 

polecll-----.- -

jY(, t)rosłe, ?ozna!~i, W Bazarze. 
.,) ~ 

K~RTOFfuEF~5RyczNe 
kupuje; z każdej stacji, znany jako najlepszy odbiorca. O ła

skawe oferty uprasza uprzejmie 

J. 8iałecki W Ostrowie 
1(" !-). (-~x I)ort l~artofli, 

r SK ŁAD Z~A~L ;!~ó? ;TA~O~~: ~~R~!,I ~:~ZE.'OSŁ I 
II NASION i NAWOZÓW __ SZ_T_U_CZ __ N_Y_C_H ____ _ 

POLECA ' PO CENACH PRZYSTĘPNYCH: 

" U)ŻI(A ITI.AZNr:, \\' ;\1\1\:1' i t)I~\'SI.NICL, MASZYNY DO Pf<ANI ;\ 
i "CAn I)Ar(-\", ŻU.Ai':I(A I;() l'k\SOWANIA, KlJC!iI:NKI NAFTO\\'O-

(jo\ZOWE, Pll-n:: ŻELAZNi':, Plf-:CYKI NAFTOWE, NOŻE STOLOWI: 
"GEr~LĄCHA", NOŻE RZr:i..NICZr:, KUCHENNE, SCYZORYI(1 i t. d 

OKL'ClA [ILJDO\VL\NL, CLMLNT, Srv\OłJ~, TEKTIJfn; SMOLOW-
cm\' ,\. l.lLAUII; DACIIOWĄ ŻITAZN:,\ i CY:\I(OWAN,-\. 

RLI<Y Cl.10NIONE itĄCZ'.;IKI CZARNE i CYNKOWAl\L:. 

l>rUYIlOIU :\1YŚLlWSKIE, FUZJE, I)ROCH, Śf<ÓT, UII.n i t. p. li 
- - PRZYI30RY DL'\ STRAŻY OGNIOWYCH OCliOTNICZ1'OI- ... 

i FABI<YCZNYOI, 

\\,IR()WI<I "ALFA I.AV/\I.", !V\ASI.NICr:, I<ONWII :, :\~I;\kY i W.\GI 
l sn:MPLOWL, Lt\"IAI<I\1 SlAJLNNł:: i PODW()IUOWE. 
I OITkTY Ni\ WSI.ELI(IE .'\1" YI(I Il:.Y ll:CIINICI.t'-iI: i w l. i\I(I~b IW,\NŻY li ŻllAli\ WCI;()IL-:,\CL l 'SKun:U:\I/\ Sil; 1'()CZr~UIJWI<O~I'NI\ ' I{;I • l 

Ze zkj widzellia Sll"Olly, rz~cz się zb~ okaże, 
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OENNIK 
drzew owocowych i ozdobnych krzewów w szkółkach 

dona. MARCH CZ 
Sł. p. Op.łówek Gub. Kaliska. 

DO NASZYCH SZANOWNYCH ODBIORCÓW. 
Wyd a jąc niniejszy cennik, najusilniejszem naszem stara niem b ę · 

dzie dostat"CZcnie szanownym od biorcom drzew dobrych, typowy ch ga· 
tllnków i od!1lia;l, które cennik nasz obejmuje. Drzewa nasze odZlla
czają się pięknym wzrostem i dobrem ukorzeni eniem. 

Zwracamy uwagę , że dobry wzros t drzew n lciy od umi ejętnego 
po~adzcnia i ci'lgłej staranności. Odbiorcom naszym chętnie udziel a ć 
bę:lziemy rad bez płatnych, tyczących się sadzenia drzew owocowych, 
jako to: odległość pomiędzy drzewami, rozmiary dołów , za[Jl"ilWialli e 
[L,wozami , jak rÓwnież i dalsze czynności w młodym sadz ie. 

Prosimy o \',yraźne wypisanie nazwiska i adresu, a odpowiedzi 
utlzi e la ć będziemy za nadesłaniem marki 7 kop. 

Warunki sprzeda:ty: 

I) Wysyłka uskutecZl!ia s i ę n/l rachunek i ryzyko zamawiającego. 

2) Ceny podane \\' niniejszym cenniku z od stawą do stacji 
k. kaliskiej Opató",ck. Przy obstalunkach poniżej 10 sztuk, ceny 
l ic zą s i ę jak za sztukę pojcdyticzą. Kupującym 10 sztuk drzewek 
o\Voco\l'ych jednej odmiany, dodajemy jedno drzewko darmo . 

.1) Opakowanie ohli-:zamy po cenie kosztu. 

-t ) Wysyfka dm:\\' rozpoczyna się je:'\ienią od pi.lź dz i ernikil, 
WiOStli\ .)({ rozmarmir,cin. ziemi do maja. 

S) W razie wyczerpania której z odmian, obkt~'c h niniejszym 
ccnnikielll , zastGPować je bt;dziemy illnemi podobnemi odmianami , je
żeli nie bt;dzie wyraźnego zastrzeżenia. 

ZnakI przy nazwach oznftClal~ wartość owoców, 1\ mianowicie: 

'r Owoc gospodarski. , Owoc stol owy. 

·h· Owoc g()spoc.lal~ki wybornI' " Owoc stOlowy wyhorny. 
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JABŁONIE. 

C [ N Y. 

Drzewa IV koronach S-ciu i 6·cio lelnie 
l-n3 szt. 

-- 40 kop. 
100 sztuk. 
36 rb. 

!l " ,,4-1'0 letnie - :lS kop. :\6 rl> . 
100 szluk drzew w 5·ciu odtnianach 25 rb. 

~. <mt ',"B'H Od listopada do lutego, 
~r(;dnicj wicJkoScl, baryłkowate, 
sllIaczne iabłko, rodzi oblicie. 

!i,ntonówka' G!'1'1' Od wrzcśnia do 
l ist opada. jal>lko duże kanciaste, 
żehru\\'ute, tni~so soczyste wybor
ne"o sllI aku 

""OI.t (I :nlpCI:cur de Russie) 'S'H 
I'aździcrnil, do Bożego Narodze
lIia, chilraklerystyczne olhrzYlllie 
jahłko bardzo piGkne, z powodu 
sll'cj wielko$ci przezwane dzie
c:<;Cij glo\\''1. 

BU"sztówka sty,·yjsk.a OO1't Paź
dziernik do wiosny, jabłilo $rednie 
okrągle. leidco zarutn ien., owoc 
handlowy. 

Chariamówka "3>1" wrzesień i paż
uziemik, owoc Sreuni, żółty, k\~'a
~n)', soczysty. 

Cyt .. ".nowe <\},z,1' Listopad do stycz
nia, Srcdni c jaułko ciemno czer
wone, w smakll przyjemne win· 
kowatt..:. 

Glogerówka "·<3ott Od pO/td·.iernika 
do wiosny, duże jal>łko przy urO
dzaju Sreunie, owoc smaczny, 
iniGso hiałe, rozpływając c się. 

Grochówka wielka ·j·t Zimowa, 
Irwa UO lata , owoc ~reuniej wiel
k()~ci, wyuurny go,pouarski. 

!(,'::IZ\'nek purpurowy <S>'3'H Od l i· 
~lOpada trwa do nowych owoców, 
ci C:' lInl) czerwony, wyborny h~n 
dlowy. 

l(05'''~cI,, -i""1" I'aźuziernik do stycz
Ilia, c~nlla od ,niana polska, owoc 
żótly siodld, rodzi obficie, lecz w 
pńtniejsz}'m wicki!. 

Królowa renet ,(·.g,·I--1" Od patuzicr
nik" do w iosny pi<;kne jabłko zło
to żótle o Jllit;sie jędrnem sOCl.y
SI CJIl. !J;,rcłzo sJIlaczncm, drzewo 
ro~n ; e pit;kllie, rodzi obficie i co
rocZIlie, owoc bardzo ceJliollY 
i poózuki\\'ilJlY, handlowy. ZaJ(!-
12ca11l)' jako jedn~ z lepszych 
rener. 

M .. !j",~wa oberland"ka {5"2' "I""I" 
l'ażdzicj'JIik do grudnia. Owoc 
Sreul!i, SllIiICZI I)', drzewo na IIIróz 
w,'rrzymalc i płodne. 

Oliwka ,<"GJ> Sierpiefl, wyborr1l: jabl
iw 1l' l l1ie, drZl'I'.o wytrzYlllale i 
rud zi obiicie 

Oliwko II:runselska -['"j·t·l· Wrze-

siei"!. jedno z n<Jlepsz)'ch jabłek 
jesieJlJlych. 

Papie"ówka '0"8·1' Wrzesień, p;d
d7.iernik, średnie jabłko osklirze 
delikatnej białej, sllIak kwasko· 
wato słod ki. 

Pepina Lineusza <8 '-:::"i' Listopad UO 
marca . Srcdnie, pi~kJle k:;zl<lłtnc 
i SIll3CZllC jabłko. 

Pepina Ribstona '~' i·-rt Od ).!rudnia 
do wiosny. Duże, żcitte z rumier"l
CCIlI wvbornc jabłko. 

Reneta Boumanna <'<" n Grudzid, 
do wiosny. Owoc ~redni, jedna 
z lepszych rellet 

Reneta Burcharda ,).:'ti" 1':17.· 
dizicrnik tlo gruunia. Owoc śreu ni, 
ruzą okryty, smaczny, drzewo 
płodne 

Reneta Kulona cZ'<\}tt Od grudnia 
uo marcu, du~c iabłka, zi<:lone. 
l>ardzo smaczne, j'odzl obficie. . 

Reneta Kaselska wielka 6}';"tt 
Od stYClnia do nowyell. jedno 
z Iliijlepsr.yc11 ziJllowych jahłek. 

Reneta Landsberska 'S"8' -J-i' UU 
listupada do stycznia [)uże jilbt
ko, urzewo ro~nic ,;zvbko i rodzi 
obficic. . 

Reneta Szampańska <t"" " i- Od 
wuunia do lata. L"unc jabluszko 
SIll<iCllle i nadzwyczaj trwale. 

Reneta Woskowa ·J;t.j·rt Trwal ii 
przez całą zilll~. OlI-OC wosl\owo
żlitty, bilrdlO ,JTlaczn)', iJlnalorski. 
Drzcwo rodzi obficie 

Reneta Złota ,~,,> Paż<!zicj"JIik, "rll ' 
dzień. Owoc żółty z rulllień c'em, 
barozo :;n:acwy i pi<:kny. 

Reneta Ró,.anka wirginij ska 
<f/ tt Sierpier'l, wrlbiell. Dosyć 
dużl' , plt;ł\nc, zupełnie 7.Ółlc j al>ł
Iw od s ł Oika z;,rulllicnionc. 

Śmietankowe 'l "6"I' Sierrerl, wrze 
sicIi. Wyborne letnie iabłko. Mi~-
50 lila śmietankowo-li iałe, Drze· 
11'0 rodzi douu_c. 

5trómiłówka ';;"}"j" WrzesielI uo Bo
żego i\uouzcniil, hal'dzo dobr,1 
OUllli"l1a li tewska. 

~btety"", c .. erwona 01't Grudziel; 
dll wiosny, zllane i l>ardl.O pOSZlI ki
wane j'1i>lko, uosy~ uuze i SllIilCZJlC 

S,.tetyna .. ielona i-:"~"I'-I' ZiJllowe, 
d1l1.e Jiłllłl;o. I lrzc\\'o 11'\'lrz\,lIl<iłc 
ro~lIic zdrowo i rodzi ólJiicie. ' 



'ritówka, czyli Tu ls kie '>!"r \Ihze
:i ICf!. PI<';K!lt I duże jal.>lko, dosyć 
$ Il1 JCcIlC, D rze wo odznilcz,1 sil; 
szvlJk inl wzrostem. 

Żeliżniak </>H TI'I\iI pr l.ez e<l l'l 
ZII :IG Jo nO\l'ych, wyborn e jab lko. 
[JrlC\\'o \li! kl i lllat 1I'~'l rzy lna ie . 

CZEREŚi\UE. 
I sz tuka ~O kop, lOn 57. tuk 3S r b, 

l) Czanl il \\'ie l!~a. 
2) I.llauo n\i.()wć) \\'C7. l'S ll il, 
.\) Sercowa d uż a. 
-I) \liCZCSl!iI cieillno -czerwo na. 
5) Ró żo wII S"IU )\\'a , 
ó) CZ<:l'IIa pÓ ŹII;!. 

~JBŚ~IE. 
l 'llil sz tuk ll ·10 kop 

I) Wi ' liia ~/.ktanka. 
2 ) () t'li'.\' i ~l li a różowa wiel ka . 
ci ) lVi,nia czarna PO\\'szechni c znanJ, 

U~~; \\'i1n a nil ko nfitury, I sz t. 15 k. 
' UO 9 1U I, (Ii rb Drz ewa silne 
I'; koroll<lc 11 . 

W;norośl ,I szt uka 'lO kop. 
Agl·esy. WI L' !!\O - O'.~ · oCO\\ · v ! -/la sztu

ka 10 k o p., IO() sztuk' 7 rb. 
Porzeozk i Iliak i czerwone [ 'lolcl1-

dc rsl,ic I $ Zl. lO k., ; Oil SZ I. .5 rb. 
Maliny I $I.t . .s kop., łOiJ Sz t. 2 rh. 

Zra;l!: !i' dl"zew OWOCGwych. 
Zrazy ja lllol1i, grusz i cz e re ś n i \\' 

o Jnlil lnilc h \I' lI in iejszY I1l celln iku powv 
żej wymienionych. Za ;- n,\ Si t. !i I;., 
II! :,Lltll, jeJ ll cj oJ llliall\ 20 KOIl. i3io
rący'll) mniej lI i t 10 sz luk liczyc bę· 
u ZIClll y Jdk ZiI ~zr ll('i,:. 

GRUSZE. 
"Zwr;\ClllIY uwa ~!c.:. l1a para grtlf 5 

ogu ln)'ch UW,tg, z:.Hl1ic$zczn ll ycli lI a 
wS I~pie !li!l j cj $ ZCl~O cL' nni k a. 

Ccnn I SZI. 100 SLI. 
Drzew ka II' ko ronach si /nc 40 k. 35 rb, 

" " 2 \': "horu :l.'i k. 3 I rb. 
ll\le", .. : .. le,· L .. ca·s '2'0i' L islOjl,HI, 

wu dzidl, lI ickied~' dłuże j . U uża , 
pi,f.n<l i dohra grtlszka, Drze· 
11'0 \\ ' \, l rzv ll) :lłc i rodzi ()hficie. 

Be"'gamota' Gan s!a '2"7 I 'alJzie l'
ll iK, OII'OC ~r(' dni ~i wielkości , biJl'
d!.D ~":'IIWLl.lly 

Be.>., coloma (Urhalli sl kli) ' :'~ Pa;'· 
dzierni k,l islUpa d. Owoc duiy, ma
SlOlI' i1 la , bardzo s macznll gruszka. 

! Bera Masłólvka (d" '\l11all(i~) 0 0 t 
, Wrzesi l'(]. Duż, iI "lIlaew;:, SOCl.y-I" ,;1:, ~ lll ~zl;11. [Jr/ cllo 1\'\' lrz ~'n l : l

k , ,'rl"zi co dl·u).:i ro"- , 
Ber2t r:. i e!;.\ ">2.>i· L;:)lopad, grud z.ic (1. t 1)0111':' gl'U,zKd 'Iolowa. 0\1 IlC II' y -

:1 II 
I 
d 
I 
I 

li 
II 

I 
;1 
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ra,ta nieki<:c1 ': b ~ rd l.O c!lI Żi , z ':: )' 
kle ~r2d l1 i. 

ue,.a &-!a :"dego <2e ,:C (' ilidzierlli !; , Du
LlgrU5z Ka, O ·.~·O C \'," ybor l1y, sO ":Z\'
:5 t \', DrZeWO \\' iil ło do;i: i n a 1l il' ():; 
nieco c zu~e " 

Bera Hard'2~ ponta ,? eS> L isloj:lld, 
g r udzi eń , Dohr;:c przcc!lO\\'2IlC 
uo le;'.y Jo drllgiej pO iOll'y zim\'. 
O\\OC ~re d lli. " bri J' d%o SOC/~\~tv 
i SIl1~CZ!11'. [)rzewo d o::; yć '\\,~,:
trz \·mał c . " 

Be .. a 't~ a poleoaa <: "" Ch oc II' ::[)() !' 
II\', slo lal':':. Dr/ el\'o \\\'orzl ' Ili,,
kną l;oro ll~ s lo l.kową. (~odżi 'o L-, 
i icic. doirzt!W~ l \\ L~; ~ o D a dLit.:. 

Bera !...hli1·S~t 3 (·0 \\·r z~sie(l . paź
dz iernik Duż ] ŻÓ i l~ l , So c 7.y::-\tn 
i Slll llCZ il il gr llszka. D rz ewo pio 
JIlC i na :nruz I'.'y\ rzy lli<lk. 

Re ' 3 SobiGs ld G!JO (l3olll;rel <l) c)0 

Jl:~il!ll ll i! gru szka ś r edni i!1 zie lolla 
z rumi e l'l cc ill , bard,io ~ JllJ(Zlld. 

C;':G:o:elOa W C 1!:es a (D r , Jules) <>'.it 
Wrz es i eń, P:17,dzicm ik. OIIOC Il ia 
do ;(1)111', bardw du ży i sm aczlI':. 

DobNI Lucl wik .. 0'j ·P3żdzicrllik . 
D L::: ;I zóhJ '\\ a, ··xyhorn:.1 ,~r ll :-:.zk::~ 
pi ę k ni\..: Z~li·~ I : nicl1. i \~od?! . \': (/c 

~Il i e i ohiic ic. 
Diuszesa Wil ;an1sa 0<?, Paźdz ie l'

nik. Duż il ż Ó łtal\' :! i smacz ni! 
gru si "a, II ;] Ill róz II' ililodo:: ci 
CI. uL.\. 

DU3 1Ulil x · m owa c)~ .. S t \·(lcń do 
wicJ::;' ll \'. O\ro~ JUl y .. :-iillflCZIl\', 

zieloll'y, \I'ylHagJ Sl OI1CC/ilC j wysta 
wy. Dl'l~Wcl wylrzy llla l e i plod" Q, 

DlIanna letnia (2J {.J Do\Jrd gruszka 
le lnia. OI\'OC S IlIi1CZ Il\', śred niei 
\\' i e ll;o~ci. DII,C"i;O \\,\·tr l\ 11Ulc i 
rodz i dobrze. . . 

F"'wol"'Stka ,,"2' Si erpi61. Owoc du
ŻI', ladny i ';!I I:} (2I1y. Orze\\'o 1'0 -
,(zi obiic i ~ i od,:llacz;1 "I]. pięl\l l )'11l 
roz ros tem. 

Jaśnie p" ńs:"a " " , Wrzesieri, P,\Ź 
dzierniK . Owoc b J ~c!O-ż0 1to-lie 
IOli\', Smi.lC7.1l\·, alll ,! lorski , lJ ;t:"
dl.o prędk::> p·r t,echoclz i. 

JózefinKa ': Grudziet'1 do "tl'czn ill, 
~ i lJa\\'~t i l~il!ż,~· j . S lll~łCZ!ia' gru sz
l,<-t śreJ nic; \\' ic.;lko~ci ż()łio - zi~ l o
n:!, Drzeli 'o z~rOII'c i v io dll ~ . 

Kar'o! E r nest L;.t:)t OJ gi'ut1ni :l go 
Illt ego. O\\·oc ~I'CJi li , pi~l"l :\', ź61 -
I)' I. rU lll i et'l celll . D rzew o jesl W\, -
II' I. \' )));!i e . . 

Komis owka (D uZll1n;1 1\I' ią zk owa ). 
Od kO (lel p'lź d 7. ic rllik a , tr \\;, UD 
nn !'\" cgo r o ku. O woc d()s\'~ dui.\' 
f)rl. c\~· o rO~ ll ic Jll ierllie ( 1\'. Ui'i:~' 
Iliccl l.li.c korolly , 
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Kongresówka 'S'Ś' \\' rzes ic(L Bar
dzo dl!ża .~ ru~/l\[j! SI~)aC/na! ma
SIO II'd''', [eCl [:r(;dko p[-zechor[zi, 
()woc llanJ[ow\', 

KrÓl I<a .. ol Wirtembcrski ,H Du-
'f e' ,WlIO',kn j~~ienlliL Niekiedy 

\\'vrasta olbrzymi ;', zwlaszcza na 
k;[rlach i młtidvch drzell'bc[l. 

Marya Ludwika 0'3' [)aździ~rnik, 
Owoc Srcdni, żółl)' wyhorny, Ze
brilll;i II ' polowie pażdl.icrr,ika, 
tlWil do ,Wlldllii\. 

DRZEWA i KRZEWY PARKOWE. 

!,ocer PlutanoidefJ. [([on po
!'jlo l it ,<, wane drzewo Ilic
wy hredne na iZ[ch~ 

fi~scłJl g u !'< ~lipocaQłanum. 
J(a<;zlall pospo[ily 

B e ... b e.'is lmlgal'is. /(II' :!
,;nic,1. Si[ ne egzclllplMle 

Ca~'a~ana a,·bol'eseens. 
.\,I\acja ż6/\;;, ;:\I'a[13 sybc
I'\' ;s[;a, \\'I'horna lIa żnl'O
lii(LY,- IUlJ ,zt\l~ S rb , L da 
le si~ bi[rdw <!o ;lrzc IIa pia-
, b ch [(lOO,z l 25 rb_ 

Caa'agan~ z(·bol'esc. pen-
duła, płac ząca, . 

Ca~ .. ipa 1(':łempferi Sur
mia .~lt.iioń.ka. pię kne 
d [-W\\'(), szynko rosnące ° 
v,j'.:ikicll J i ścwcll i ~Iiczllych 
l.;\\'ia!i!(h 

Cor ... m ail:9, S ... idwa De
re.', Iiliałll. [liGkn )' kr zc\\' 
id ąb uI',::- Kora li ii [nlodych 
gał:vktlcil C7.(:rWOl1ćł, 

C(wylus AvelIana, Orzech 
laSK()\\' \', Hlrecki 

Crataegll-s coxy2cBnta Ułóg 
nil Ż\,WOIl!olv 100 Szt , .'i rb , 
si[' lc- hz'ewy- IO[lu :'zt. ,10 rh . 

!lE> :~ i",ia (;I'e:!lai:a, Żl'listek , 
:<rzc\\' , ~,r (;dniL'j \\'<:-:.oko:)ci, 
"iJi :cie [, ial o I , \\'il ll ąc y z I'() -
7,Ol'.' I'ill ()(lcicllic lll, bilrdzo 
P:G[,IIY-

FI'OX;nU5 pe.1I:!ula. .Iesioll 
p łaczący ud 7.1 k. do I l. Sil . 

Gleditseł>ia. Iglicznia trÓjko [
czysla, [li~kne dr ze \w nicco 
po c! u llnc do ilkacj i, z_ wic[
k ill[ i [(o[CiI[ni . 

e~ erlł Helix. I\[nsz(z zw\'-
(z~ljll)' II' doniczkach -
He z d lllicz<:k [00 5Z! 18 rb, 

:"igisłr ... m vulgare, nieoce
nion y krzew na iywopłoly 
:': l'.' laszcl.i1 ni skie. 100 sztuk 
·1 r b" I ilOI) SI L 20 rb, 

QlIereus imb,'icaria. Dab 
() [i~ciilL i , JlOdlu~oll'atyclt 
CIl:[1l1l0 I. ielonl'ch . . _ 

Sambueus iol. -lut cis. Bez 
czilmy o [ i~ciac[1 żó!tych 

10 SZl. I I s, ~nD, l-

1.50 20 

200 2S 

100 15 

, 75 

[50 :!() 

150 20 

250 30 

IDO IS 

2.'i0 30 

I (I t) 15 

200 25 

Sambllous "igra. Bez czar
ny pospo[ ity . 

Spirea albiflora. Tawuła 
hii1 !o·kll' i lllilCiI _ 

Spirea sorbifolia. '\';[11'11);[ 

jarzE:bo[i't ll il O wielkich bu 
kic iach hi~lych kw iat6w 

Sympho,'icarpu6 orbieu
!atus :)nic,~lIl iczka Okrąg!;1 
'.,,\'bol'Jl\' krze\\' k[ abo \I\' 

Sirin-ga v"lga,';',. 'Bez -[lil-
chnHcv . 
100 'siln ych krzewóII ' I, rb. 
I\zy :;zczepiollc w pięknych 
odmianach pelno- [; \\iato\I't 
i pojedy([ul' I rb. 

Ulmus c:.mpesłr;s. \\'i~z 
poln,', drzelIiI w korOllitch ' 
I',,:,;i;e ",iilz nizki prz w illllV 
\la sz pil ler v, ,,' ,.,;o lw pro 
wadzo n\' , 100 ;1.1111; '1 rb, 
lliO() ;z i, 2.'> rb , 

II i t i s h e d e .. a c e a. 
Dzikie V,'iIlO, lIieocenionil 
ruślina pnąca, po\\'szechnie 
ZJlana 

Weigelia, krzew obficie i pi~
knit..' k\viiIH! Cy . 
(posiau81ll,' Od[lliallG :\1111[
re [l, i,. ll ; l'I\'I'Ill~i!~ jilq okry
cia) 

DRWWA IGLASTE. 
Pieca l"xcelsa. ŚI\' ierk po

spo[ity. pi~kne drzewo 
parkowe, \\'y,;(,[,ie i 20 cm 
100 ,;zt [.') rh . 

Thuya occidcntalis. Żywot
IliiI zachodni , szł'tka od.5n k, 
Jo I rh, 

ROŚLINY TRWAŁE i GRUNTOWE. 
Aquilegia steiata. O r [ i k 

gwiazdkowy w I'(jżllych bar
wach. 

Iris Germaniea, [«()S,~ C ieL, 
kwial [i la z ni e bi e~ iem, li ,;t 
,;zcroki . 

Iris Kaernpfcri sibiriea, 
[i~c wilzki, Imi,,[ fio[etowy _ 

BlIdbeckie laeiniahl fi. pl. 
pit;kne kwiaty z lOlo-żólle 

17i~ 
kop. k, 

151) 2(' 

h!\ IS 

[01 1 /5 

ISU 20 

180 20 

100 [S 

200 ~ 

250 :lU 

200 25 

100 Iv 

HO 15 

100 15 

(()u [5 



1

10.\l1. I S. 
:"0 [J. L 

Viola odoraŁa. Fiołek IlJ-
(hl1ąC~', !lojedy(l;':/..~ i dulh.d-
lowe .: (i) lU 

Vial ... ł,'ieolo .. , lIralki llliC-, 
,;;\nt: I'.' I"Ó7.lIych kolorach, 
(11) SIl I rh. 20 kor 

Myosotis al~e5tris, '\ic/;;-
POlllill:ljki, 6u :,zl I 1".211 k./ 

ctBllLKI KWIATOWE. 
Gladioh.s G~ ... da"e,~sis h]i'-

bridus .',11 II) 
!>Iadiel. Ler:;.)i;H!; "rb,'i€!. ·SI) 111 
Montb .. etia, (yllo!m;\\ b I)()-

11lt!r(lIlCJO'.\'o c!.l'n':O :l:! 30 5 

xxv 

Jrj Sll-'- 1"1 kop. 1.:. 
C~HiFw.:i C.'ozy, PoCiUI"l'i.:Z:lik: 

\\'iclko'K\\,!:!towl' i 
Ca~~n", Crozy Caieedol~;.t:a 

\.\'; ,'.n~,l, J~~ Zll'loJl\, \\\Idt I 'i 
<.tJil\. \, 'LI~ , . )0: 

Canl~2l . Cr02!f Re!~e Cha!:..... ~ I' 

loUe lliZ~l!, i i,< /ic:olly, 
kw iat c:;:~'r\\'( )]) '. · z Ż ,)ł i \ III ~ 
bl"/c0icm' 30l 

C.:1R1na 'Crllo1!Y r~ax r~'iae~" 
\\,.' :";()!';L ł\\'·;iI11 I.::C I111 11, (7.l.:r 
\\: ;j:'" 

Cam,,,, ·C,.o:<:y O.'chidea H. 
C a c fI ~ l a ;d-:: ( /l'I\\'O; Ir, I 
,", \\ - i~l ! :-='z:lIn() ~~ . w:;::;O~\ ; l . '. 

15 

20 

mU~LlA JAURESI. 

Silne 1,lilć7C 1 :'ZI. 3(1 li, .Y\lud c 
z ~aJz():lL'k i - I1 ,l :-'7.l ll k il 2\l !.; op . 
Pink Pea,· ~, ;\\\ ' ltI' p ~ i l u\\'() 1"020\\'\ . 

k OI1( (; p ~d lk6w hi;: Ln\'~ s!r:':~ j1i ;]~it ' 
Lotte Kohhn.:olluslehmer, kolor 

j as llo krt'Jll o \\'y pr;! \\'j c hidfy, p ~.iI · 
ki s irl.~ pia:-ih.: , IW dl ~ l ~ic h ogonh(i cil 
k\\' iat z\\'i c:'/L1i:lt:y' ~:G l1i l.l\ o. 

Hohenzollern. I\\\'i,;[ duż\' !;"i,, ;1. 
rOlll~'.ra llc!.()\\ ' t"'go . h~,rdl.() P ; l.'~ \ : · (: 
i orygillalnie ·.\' Y ~O <1. 

Steila, karlll d /~' IlC>\\'o r('Ż(J\\'d, pLu;·.i 
spiczaste, l\a :'dzo p,,!;ll;1 IIi! IllO' 

cll ych s/. )'[lulkdcll. 
Standard BeaN!I', O~lliSIt)-,/.kllr 

liiiiW, plillki spICZll"lc. 
Gartenklirost1e .. , pIlr 1;:lrO\\'o· iioic 

1'011' ,1. II izlii!. . 
Cesa,'z:,::w", A.u.g .. sta t"ikt'H'~a, 

kll'i;lI hial)', pllll!;i sZCI'okic. 
Kapitan Lans, ~;arko\'.·()-ż()ilL\, kOI',· 

cc pi lliki)\\, r(rżO\\'a\':e 
Jugend, perlo\\o-rói.r)\I<l. pldeki Sili 

Cz aSie do ~rodka skrc;colle. Bar
uzo l, i,.:l\ n<l. 

Norłhern Star, ogllislo - CiC11111O
~/,kar!atll;l. Płillt~i [1(1 Z~\,,'l1atlz \'.'\'. 
k1'l~CO II C: . l )r z cślic z ll;J: . . 
PO\\yżcj \\'Y lllleJlioJL' ,!.!;LlJr~j!ii..: Sil 

Ilajpi ~K lli ej s l. e i 1l1IjIlOW;;/.C /.c \',-:, z)',;; · 

ki(l ~ , ;~·.i~ l il.'i ą~\·": ! l OUlllłi.lI :. ~·i '.' k tórl' 
z 1:: ": ;1 l i' :'; :~<.~ JC:'ZCZ<...: pll :\Z':!.()l1C .... \. h;:I1-

l1.'; ;:-1'1.( .. '/ ii:t:-:/l' ZJlddl:y () ~.rOdl ll...'::-:C 
a /Jt ·".'!:1 ~~;~ !i( /\\'Oś ci ,ą, klć')rc; )~ ! C r:)
' ·:lJ.,::1 o'; ru ,1I ". l'rók,I\\ic. 
I< o i~· '~, ( ; : ! !. lU ·().J I1l ·~~11 z 1l~/.\~'I ~ \al1i ~ r. 

. h:..'/' naz\\" Il;i,-:sz. I r. jl) k 

:;l JJŻ ~; .in l1~iaania ;;lą~ijw kobierccw}c;i. 

AitE:t·t!3n~he;'·2 am-e~e. Kulor jLisny 
Aiłel'tI. s~ectabil;s Ol("i,;1O karmi II. 
Alt. ah"'osa"~lIi"~,, l;<lr~zo Ci"II1:1a. 
Altel"'nant!.era anrea żórl~. 
Alie .. ". ve,'slcGlol' dwuoal'\\·na. 

CE;':Y 

f(ll) :~:!Jl.o!lei\ ci,t:\'ch 7.1 kop 
111-.1 ,aJLOllc:, z :,()rZCl1iallli l.',!) kop. 
JL'l; iiO l)kilO /. IlJ:) ~z tllk 5U;1 kop. 
Acl1l','a'ttocs "lIe,'!>chaffellii :'iI' 

uzon \: i z I\orzl'niami. i "'11,1 sZllll\a 
3 kop, ,O ,;zt. 2S kop. 

Cc.'eus HerG l :' .l I, .. II) s. 25 k, 
G","'pi'2Ili ... m lanahun I ';;.1. ,kop .. 

l() ~/lll;\ 2.~ kup. 

Sedum earneulh fol. val'. : U(I ';<1-

UZUIICK z korzcn;,'llli I rb. Sil kop. 

Okno ro ś liiI [(oili ćr cow)"cll IllOŻ Ć hyc 1.:1'I'Ó\\·!oOĆ II' ;,ilku odlll:Jn<lch. 

, ilrn Ó\\' iclli,1 Ila cak Ok ll,l przyjmujemy nu 15 m;lrc:.l Llo I maja. 

Sprzedaż sad~onek od l-go maje< 

I 
.. _---, 
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"Nanon" 
W. \NCCtF\W5Kf\ 

5Fr-CJALI'JY SKLEF ELEGf\f'-JCKICM 
~= DRf"',5KICH Kł1FEL!J57Y. =-

Poznań, ul. Herlihska /j~2, ró~ __ ~~~~ori~, I 
I ;d~(VJ!;!JJJ,6J}~gzLdD.@;d1~8)i'J2MiNj!!{:!.i)i"hi\~1r.~OlS)g~\blS0Jł0b;\\l);~b;~ti; S\l;:~;D~(~'); I 
~ ----==--==~-=--~--_=!I 

f( 

II F. 
\ 

CHL\JDZIN5KI 
""'\ 

j 
, 

COIFElJR & FAt~i=-I·JME\JR 
ulica TeaLralna ;:~ 'liV FOI,NANll; 

roleca swoje picrwszorzc;dne salony do spuszczajlia i fry-

zowallia wtosów uja dam i rTIl~:~Clym ; wykonanie gustow-

Ile, jako też sprzedaż w~;zc!kich do kgu artykuh5w, wyJ'()b 

·1 ell kto sic: śmieje, zawsze Jllacz;~cycli z,,·ycic:J.;1. 
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tr----------~~-~-, -------~ 

b\ ~Cl ta t l?OlE N 1\ Ń. j 
eJ OC; 'tS 

ANTO NI ROS E 
?Dznań-13azar 

Tel,efon 381. -0---_______. la.roż. roku 1847. 

POLECA SWÓJ PIERWSZORZĘDNY POLSKI SKŁAD MA

TERJAŁÓW PIŚMIENNYCH, GALANTERYJNYCH i SKÓ

RZANYCH. FABRYKA REJESrrRÓW GOSPODARCZYCH 

KSIĄŻEK KONTOWYCH j WYROBÓW PAPIEROWYCH. 

ZAKŁAD UTOGRAFICZNY i DRUKARNIA. 
NAJWIĘKSZY SKŁAD TAPET, ANG. i FRANCUS. LI-

rWLEUM j ROZET. 

~ _________ c __ ~~ __________ ~ 

Pokażcie mi ) ,!.!Jl. ie ~ą I; l :\ ;~' idc~ i dąŻl:l1ia, kló r,,' lllh :; rIO\\"ili.!U ; SZLz .: ra 11 1: · 

ł o~ ć przc:,;zk ody s ł aw i,da. (O rzeszkow a) . 
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--------------------------. 

c. A A łVl L ~\ 
Poznań, Bazar, Nowa ul. 718 

Gniezno Fr}'derykowsł{a ul. 5 

P i~rVf ~ ~H~~~ IlJ M ~ [~Hn 
Artykułów Mezkich 

;- OICLiJ hurto\\'ll ie i ddilli czni~: 

KAPELUSZiŁ 
z iabrych il nQi eh k ich, fra ncuskich i wicclel'lskich 

RĘKAWICZKI 

damsk ie i I1l f;zkic 

BIELIZNĘ MĘZKĄ 
bialij i kol o rową 

KRAWATY 
z za~rallic7.ilylll fii hryk 
CZAPKI z \VICl snc~o wyrohu, or,IZ rrallcll~kie 

i Llngi,"lskie 

., 
I 

PARAS OLE i LASKI 
TRYKOTAŻ~. I 

Wszelkie nowości zavoIsze na składzie. ---l Na wystawach przemysłowych firma OOZl1aCZOlla złotymi medalami. j j 
~~,-_____________ ~~-~-~t .. _____ ~ 

Człek grzc5l.11 y Cl.~Slokroć Lllllier'i 

I Illałej ba jki życi a Ilic zako(lczy, (Słowacki) 



XXIX 

.----------------------------------~ KonWl'e c.lo tr,ansP,ortu mleka , (; h ł o d n i k i, oraz \\·';.c lki e sprzc.;ty 
mlecZ I1I CZ". 

SZ 9 f y i I"bet y ż e lnzn e do p~e n i ęd z), Z., 0piHI·zo nc w stalowy pancerz, 
a z 1~llllkallll najnowsze) kOllslI'llkCjI. 

Meble ogrodowe, że l aZIle, drC\\ llia ne i trzcinowe. 

Łóż ka ż e lal. ne , \\' y ~cieła lll' i mos i t;ż n e dla dorosłych 
Deut do ogrodzcll na płoty kol u;\51) i Si~llko\\'y. 
NOWOŚĆ! 

1"\f\SZYNY ... 

dzieci. 

NOWOŚĆ! 

do krajania kapusty, bardzo praktyczne po użyciu , po ma

rek 25, 33 i 48 za sztukę· 

f\Pf\F\f\TY 
do gotowania konserw oraz odpowiednie słojki do konserw, 

jarzyn, galatct i Illit;sa na l / Iti' I/I' II" '1'2 ' 3 \' 1, 1' :\ . 1'/ ,,2 litr . . 
CEr"1Y ZAGRf\NICI1 ZNIZONE. 

s p I'Zęt.y kuchenne i domowo-gospodar'cze, 

MCZlS yny do p.r·ania "Schm idt; ,", lI'ydl)'nlllllJ ie, 1Il;lgIOl','ll ie poko jowe 
a Z l ill , g l ('I~ h:l e . 

P ,l' eee Hansena, iryjski c, oraz inn e syst em). Kuchnie (anl~iclki) bardzo 
J praktl'C zne, od 3() IIIk. pocz1lwszy . 

Szafki do lodll w rozmaitych lI'; c lko ś ci;\cll 
poleca firma T. OTMIANOWSKI 

od 1892 r. właścicielam i: 

13. aięfkLewic~, .5. Ja.~ińci~iewicĄ 
Poznań - Bazil~·. Telefon 565. r --;'\dfe~O\\';ł( lH O:'Z t~ : ~ 

fiRMA T. OTMIANOWSKI J ~ 
.. ,--- 11'1,1:;':. I"hab. 8. Zi'i lkiewicz, S. Mińcikiewi cz ---' 

"- POZNAŃ ~ POSEN. 

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



xxx 

~~ Ó-Ó6 o -;; ~~ 

Leon Kuczj ński 
-poznań - Bazar 

lu 1. ]'-1 o \LVet'.i '-----=== 

~ ~====-~- -~.====~~ 
p o I e c a: 

l( <- ~l, r) e l u 8 Z (?; rrl. G z k L e 
'!. l,ionmol'7.0rl ny (:h [alll'yk Ihbiga, llo/'silliu il, CliO/ii)', I'l cs~. 

NA SEZON JESIENNO - ZIMOWY: 

1<:: a, 1=) e 1 Ll ~ h e f > lu s z () \IV e 
słynnej fabryki j. Ficklcr, Graz. 

Czapki sportowe, laski , paras\Jle~~ 
KAMASZE DO KONNEJ JAZDY i POLOWANIA. 

}( l <. A \\1 ~ J:Yy angielskie, iJ,lllcllskie 

I-<f)C\\VIC/KI AN(IWI.SI\II~, SZ\\TDZI<II: i \Vr:!'\I:C.I!\ŃSI<W. 
VLU)Y AN<iILI.SI<W, SLAWUSKII: WAI.I!:Y i TORl3Y 

POIWÓL:NE, 

Si e I i z n ę >Vi 1/1(:\ !jL\1.i\ i 1( 01 ,O!WW,\ IV W,I I:U( I 1\\ IVY 130!~ZI:, 
I<()\VNILZ WYI«)NU.lli N,\ Z/\:\'\OWII:I\'II:, 1Zl:;;,';'>,8m 

~ S4l_~ 
SZilCll ll t'k oddawall\' kl itsie n:llI cl\' cielskiej, jest miarą o~\\'ialy Il ilrodu i im 

więc ej Ilaród jest OŚ\\iCColly, te lll wy/cj Lelli tych, kt ci r l.Y mil świalło prz)'llosq, 
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/-\OTEL RESIDENZ 
\iJROCŁAW, TF\'Jr-r'JTZIENFLf\TZ, 

~ _ .. illl)<NE POr_OŻEi'\IE, f)O POKOi URZ,,\DZO\:YCH-

z hJ)i\\f-·ORTb\'\. CENTRAI_\J E OGRZeWANie:. ELEK-

Tel . Nr. JOOt). Ceny umiarkowane. 

~ar:;ąa-,Mak~ aer"ik. 

lJ5tJJGll_FOLSKft 
~. J 

~ ~ 
Z dniem l-go października 1908 roku przenio-

słam swój 

z ulicy Wiktorji ),Q 17 II piętro 

lic-t ul. L.lLr)()"\,Vfl ,NQ 8 I l-Ji~tro 

i POLECAM NADAI~ UPRZEJMIE NA CZAS DŁUŻ
SZY i f(J~()TSZY. PO.M!ESZCZENIE URZĄDZONE 

Z KOMFORTEM. KUCHNIA ZDROWA i SN\ACZNA. 

/n/ia f(oc.~orowsku. 

~o~"ań, łeJefon 1ls 938. 

~--------------------------~~ W~g"l"d<1 jak ~~ I ylct uderza. (Słowacki). 
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~ ~ 
I ! )Yra,gazyn Ubiorów I 

(ł) MĘZKICH, DAMSKICH, UCZNIOWSKICH t,rf - ~ i DZIECINNYCH 

t.l}! Józefa Skwary 
\ll \.tv "\1\1 2xn~z e t vV i e 
i r Marszałkowska Nr, 122, Telef. 82-91. 

.,,"wiec" N, ', 1. T"", 77-~ 

~KŁAD SZK~~~\;;~~~L:~y~O;~J~:~Su, MAJOLI~ 
i NACZYŃ KAMIENNYCH 

t~ ~ WŁ ił SNA MALARPJIA ~.{ » 
6 Srnatol'~ka II 20 Bracka 20 , f. t V de k'l. F II. j A: 
Tclcioll 20- '18 • Z S I Teleioll 90 X5 

w W AFłSZA\NIE 

POLEGI1 eAłKOWITE WYPRAWY ŚLliBiJE 011 lIajski'omni_ejszy~ 11 do wykwilllllych~ 
11 1~lmY i :\10\'!()(iIV\iv\Y i\ (\ SZI\LE i I)OI~CFI./\NIE 

(jłU[l S !\\ ' O je,,1 lI'ieczll e, J:llI[l';I \\'O Ilic IIIO i ,c lIIllierac, 
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w śródmieściu, ul. Marjańska .NQ 5. 
L.1 k lacl pi(,I'WS%O l'%~dny o /I:~ pokojąch, VJ cenie ocl 
SU k. op . do . ~ I',). lij kop., urząch:ony z kom .Co,'tr:'D, 

I \V;\lH:2 I pl'ys:/.nic lH miejscu. Dwie sale balov.' C'. 
T p,',,,') f'on J\fQ 7 LL ~-

Omnibus hotelowy na każdym pociągu . 

I \ 
l'o\"szccllIlic zn;III:1 ze SllCj dobroc i . l,uchnia, oraz wielki zapas llajro/-b-~')'h "'" , w,,,,,y ,~:~ p~O;;~~~~~ 

:Bracia Ginłer w l\aliSZU 
fabryka kamie"iar~ka i pracownia t'2;e*fJ. 

Dom handlowy Karol Truszkowski 
Zduńska-Wola 

sprzedaż węgla kamiennego i koksu, materjarów budowlan~'cł1, oraz na
wozów sztucznych. Sldad i kantor ul. Kolejowa, połączenie teliOfonlczne. 

FABRYKA 

WYROBÓW CEMENTOWYCH 
poleca: ============ 
dach6wki cementowe po 25 k. lokiec kw " rury 
na mosty po 3 rb . - 6'/, rb., cem browiny n;l 
studni e 6'/, rb."szllIka. Żlouy, zielI)' pau rynny , 
słupki do ograu/c!'1 i oznacza li pól. Hodowla 

królików "asowych kł a pou cby na mięs o, niebieskie i srebl'l112 lla skórki au 4 '/, rb. 
par;]. Cenniki na żądanie gratis. LEON PRZYŁUBSKI 

J(;lt y, p. Ostrowy, gub. warszawska. st. kol \: jowa I\l'Ośniewice. 
- ---- --- --------- -- --:------ - -------

Cywili zacja godna clłowi e ka musi być chrześcijańską. (J\I\ickiewicz). 
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• Specjaliści. 

LEKARZE POLACY W POZNANIU. 
(należący do Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Prz~iaciól Nank). '- ,= -= 

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

'Dr, Adamczewski (chor. dziecięce). Św. Marcina 70. 

" Bolewski (gardło, nos, licho). Ul. Bismarka 6. 

" Bartz ( ~ syste:1t zaktadu akuszerek). 

" Broekere Szeroka 17. 

" Chachamowicz Św . Łazarz . Gtogowska 102. 

' Radca Dr. Franciszek Chłapowski (wcwnętrzne, latcm w Kis
singen). Ogrodowa 13 . 

. Dr. Chrzanowski (Kobiece i polotniciwo. Klinika prywatna). Św. Mar-

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
l' 
" 
" 

" 
" 

cin 45. 

Dal1delski (asystent oJJz. chirurf:!. sZ[litala miejskiego). 

Dembiński (nos, ucho, gardlo), Rycerska 3, 

Dziembows![i Teatralna S. 

Gantkowski Stary Rynek 75. 

Grabowski (nos, ucho, gardło, choroby mow~). Św. Marcina 9/10, 

Janko'hslti (serce, latem w Nauheim). Ogrodowa 10. 

Jan ta-Połczyński (wewnętrzne I nerwowe. Ambulatorjum, latem 
w O)'enhausen). Ul. Wiktorji l. 

Jarnatowski (okulista). Frydrykowska 28. 

Jerzykowski Zwierzyniccka (Ticrgartenstr.) 7. 

Kapuściński (serce). Podgórna 10a_ 

Karwowski (skórne I pęcherzowe). Gabinet do prześwictlania 
i I<:czcllia prol1li~llialTli Roentgena oraz światłcm Finscna i prą-
dami d'Arsol\l'ala. Sw. Marcin 58. 

Koiuszkiewicz Jeżyce. Wielka I3erli(lska SS. 

Krysiewicz (dziecięce. Lekarz J1dczclny szpitala Św. Józefa). 
Sw. N\arcina 69, 

J~t----------------~~ Zapiilu potrzeba, icby pier\\' SlC złillllaC laclr, 

Wy!; lI ' aloś.:i, uy wszy,;tkic zwycit;żyć przeszkody. (l(rasiflski), 
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Stark (choroby skórne i pęcherzowe. Promienie ~oentgena i Finsena). 
Ul. Wiktorji !!. 

Stasiński (okulista. Klinika prywatna), Ul. Wilhelmowska 17. 

Święcicki (choroby kobiece i połoźnictwo, Klinika prywatna). Sta
ry-r~y llek 78 . 

Szulc (choroby pluc i gardła). Św. Marcin S. 

~ ----------------------------~~ Ptakiem przez l11łodoS~ człowiek przeleci, 
Przez życie idzie oraczem. (Pol). 
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Dr. Szulczewski Stary-Rynek 59/60. 

" Tomaszewski (wewnęlrzne i nerwowe). Ul. Bismarka 7. 

" Wicherkiewicz (okulista. Klinika prywatna). Św. Marcin 6. 

" Zakrzewski Ksawery (choroby skórne, pęcherzowe, nerkowe. 
Prom ienie Roentgena.) Berlillska 20. 

" Zakrzewski Franciszek (choroby narządów trawienia). Klinika 
prywatna i za!<lad wodoleczniczy. Rycerska 15.' 

'Radca. Dr, Zielewicz (chirurgja. Lekarz naczelny zaktadu S. S. 
Milosierdzia). Plac BernardYllski 1. 

'Dr. Żniniewicz (wodolecznictwo. Zaktad wodoleczniczy). Slrze
lecka. 

W bez[lłatnej lecznicy Towarzystwa społeczno - hygienicznego or
dynu ją dla ubogich na choroby skórne i pęcherzowe pp. Dr. Kar 
wowski i Dr. Ks. Zakrzewski od 1/29 do 1/210 rano. Na choroby 
dziecięce pp. dr. Adamczewski i na choroby kobiece dr. lazarewicz 

od ~odz. Z-ej do .3 ej . 

Prócz tego udzielcJją tamże konsultacji pp.: dr. DembiI1ski i dr. Gra
bowski na choi'Ohy ~ardta, nosa i ucha. Radca dr. Fr. Chlapow
ski na choroby \Vcwnc;trzne. Dr. J. PokzYI1ski i dr. Skoczyósl<i 

na choroby nerwowe. 

~~----~-----,-------------------~~ Szanownej publiczności polecam mój wygodnie nowo urządzony 

FENSJONF\T DLF\ FRZY JEZDNYCM 
w Poznaniu przy ul. Podgórnej N~ 1213, parter. Po tanich cenach poko

je cieple. Upraszam O łaskawe poparcie. 

Z (fysokim szaclud·dem WARDl~SI'l."A. 

SKŁAD HURTOWEJ i DETALICZNEJ SPRZEDAŻY 

pod firmq ,,0 Et N l S l{ ,O" 
W J( /1 !JS~U, Wroc{awskie- Przedmieście 

poleca wszystkie towary kolonjalne, delikatesy, wyroby tabaczne, mydlar
skie, jak, óWllież towary spożywcze, wszystko w wyborowych gatunkach, 

po cenie bardzo przrzyst~pnej. 

Z poważaniem ZARZĄD . 

Na hłoc i e siad'l': -lIloże tyłłw ptactwo błotne . (Sienkiewicz). 
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KLINIKA PRYWATNA 

dr. POMORSKIEGO 
dla chorych na cierpienia chirurgiczne i ortopedyczne, dla chorych 

na cierpienia pęcherza i dla chorób kobiecych. 

T~()ZIV?tf1., plac Piotra 4 
C'?driplah). @2s...~@L§r2l telefDn 893. ~ 

----~ 
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIAST KATOLICKICH 

~ra~ow, Sfarowiśr"a J. ,~ 
internat 'pensjonat) dla panien, chcących sit; kształcie IV wyższyc h zakładach naukowych 
i uniwersytecie. Za lIlic~zkanic i całkowite utrzymanie oplaw miesięczna wynosi 7t), 80 
do \00 koron, 1\' razie osobnego pokoju (według bielącego kursu 28 rb., 32 rb.-40 rb.). 

Zgłoszenia przyjmuje: biuro informacyjne polskiego związku niewiast kato

lickich. Kraków, pałac Spiski 34. -------------

Poznań, ul. Rycerska 15. 

ZAKŁAD 

LECZNICZY DLA GHORYGH 
na nerwy, na serce i na cierpienia przewodu pokarmowego (przeły

ku. żolądka, kiszek, wątroby), włącznie chor6b przetwarzania się 

materji, w polączt'niu l zakładem wodolmniczym. Kuracje djete
tyczne. Kąpiele elektryczne świellane, z prądem stałym, zmiennym 
i iaradycznym. fiabinet z promieniami Roentgena. ~\asaż wibracyjny 
elektryczny i ręczny . Kąpiele wszelkiego rodzaju. fiimnastyka szwedzka. 

j)r. ,?anieński. 

j)r. Zakrzewski. 

Do nieba patrzysz w ~órG, ił nie spojrzysz \I' siebie , 
Nie znajdzie Boga, kto Go tylko swl<a w niebie. (.\\ ickiew in). 
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ST. KOŹLICKI 
POZNAŃ 

p!ac Wilhelmowski M 3 
telefonu M 972. 

SPECJALNY MAGAZYN 

EJIELIZNY 
DAMSKIEJ, MĘSKIEJ i DLA DZIECI, STO-

ŁOWEj i NA POŚCIELC. -_._- . __ .-

PŁÓTNA, FIRANKI i KOŁDHY, 

13ielizna stołowa z wrabianyrr[i herbami. ~@.@~ 

--=-_ ----====."'- =-= - '.= SPECJALNOŚĆ c. 

KOSZULE MĘSKIE PODLUG MIARY. 

KOMPLETNE WYPRAWY DAMSKIE. 

~~~~~~~IJ 
Zadl'n W Will' zag r ~lIicZlly nic lila taki ego_ [lOkupu, jak now illy. (Ztj łl'o \\'"ki). 
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--ii 
M er an -

~ willa "Stefanja" 
~. 
'(II ~ 

·l~·l~ jedyny tego rOdzaju zakład za
>~I 

I~ . graniczny w rękach polskich. = 
1!l~ Środki lecznicze: klimat, dIeta, wodole-

.! 

1 'K~ czenie, masaż, elektryczność, gimnastyka. rn 
, Wskazania: choroby wymiany materii, choroby 
~l ': nerwowe i sercowe, stany osłabienia i mało-
w..;~ krwistości========== 
t\ *~ 
i\ ~ 

~ 
~~l' 

~J ;" 
4\ ... ; 

= Płucno-chorych zakład nie przyjmuje. 
Sezon od 1 września do 1 cZeJ'wca. 

:t:- ' ;~?.i1 ~!========"""""'====== 
f ,. '~ WŁAŚCICIEL i LEKARZ ZAKŁADU 

I' ~ dr. BINDER I leczy także po za zakladem.== 
~ 
tfE~l-:;-·,-""~w_-;-"""';~-~I.~~-.~-,~:-"~,,.,-~":,,.,.-,,,,,~~-:-:~~-"~:-~"'~-:1.;>«-,:!,>---- I 
;,":~l ~~ ,~ ~.' ~~\:~ ,,~.. ~-

------'--
Najwi~ksze właslle szczęście jest wtedy. kiedy człowiek moźe robie dobrze. (I:'rus). 
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Jan MACIEJEWS 
i właściciel = ==== 

ZAKŁADU OGROnr~ICZEGU 
W Warszawie, dr. GńrCZBwska 2 

skrzynka pocztowa 113. Telefon 65- 30 . 

pROJEKTUJE, . ZAKŁAP~\ J. PRZERABIA PARKI, ~cfI?~ 

PARKI i ZASILAĆ NA OWOCOWANIE SADY, -

DOSTAWA WYBOROWYCH DRZEWEK OWOCOWYCH .- ~ 

i OZDOBNYCH, HODOWANYCH WE Wt.ASNYCH 

N l! 
~ ~ ....: Ustępstwa 5% okazicielowi niniejszego kl/jJolla przy ZIlf/UJ· 
t:: . - O"-

.;; ~ ~ !I'[wiu w roku 1908/9, .Ilin Maciejewski. 
;..: ~ 
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Pracownia bakterjologiczna 

d=ra Wł. I?olm;'rsl{iego 
VI Warszawie, uL Koszykowa .M 17 

leczll ic',t el la Iml!.i pok,! sall "ch l'r 7. (;/. ?11'i er Z(:( ~ t \\"śc iek{~ o r,; 2 w\'rób sur.)· 
wic: przccil':bl o niczcj, Ili"Ztcill' pJon iczeJ, prz\Óc il\·p,·ciork olVcol\"ej· i przeciw
e1y~cn kl ' ~'!l l ci, (,ra I. - II I'ol\'ic i s!.cl.e piOl:e;( przccill'ko \'óży i zarazie ś\\ili 

i chok rz\Ó kur. 

A. W arszawa 
plac Waredci N~ t. Telefon 178 - 55 

poleca l.lnio w o' l.cl k ic nl": lt'rj ały p iś mie llne, robot y drukarskie i lito 
graiiczn e, z:miarlomicn ia ~ !lIl!!IC i hiiely wiz)'ln\\'c, bię~i gospodarskie i bu

cha l teryjn e, pOo,lowki. 

=======- Uczącym s ię odstę puje 10~{ ====== 
\V~zcl kit' ZUlll ó \I, ieni :t z proll'i ilej i za za liczen iem odwrotn ą 

,,-pocztą \I')'sy la ~i.:;, .J 

APTEIC .L.Ą.. 

OENTRALNA HOMEOPATYOZNA 
uliCJ Czysta ,l>,Q 6, tel. ,\2 43--92 

p o I e c a: ,-

apteczki dOJllo\\'e rl')Ż I H· j wie l kośc i i furmy, k:(i:lr~l\l'a specjalne hOllleo pi.l 
Iyewe, I,s i qżk i 1 bro s zlll'~' \\' rÓ7:l lycll jt;lykacil, Na żądanie cen nik i il u 
strowa ne. L a!l:ó \I'i cIlia z pro\l'i ll cji \\ys)"la j,! s i ę od\\'rotną poczrą za go
lóll'k(; lub Zi' z~ !iljC I,.er. l (N,l cli ll ahlll c) do 115zystkicll m iej sc Cesa rst\':: l. 

Adres dla l i ~ ((,) \\' j d c pc~z: \Va r:;z,, \',a , ilPleka centl'H il la 11Omeopatycz:w. 

5 F Le J F\ L N '( M F\ G F\ Z Y N L F\ MF 

FIOTRt\ WEISS 
Warszawa, l < rak-P rz e dll1ieście 2J, \'is ~'t, vis pomnika Mickiewin.l 
poleca ll aj ' I O\\'~ZL: !!l( )(klc 1;\\\1 p sty lowych z pi crll· szorzr.d n)"ch iabryk irn ' 

cuskich, imgic lsk iclt, Il ic llli cc ' ich i ki"aiG 1I'>'c h , j.=" l: :l ik i IlJ j llOW-;z\c h km, -
str ukc ji ll ilflOll'e i sp i r y t \! s c> ć, t;, Ceny ba rdzo p rzystępne. 

:~----

Wszyst ko co cllwi la ru ,"a sir; i zlll ie lli il , 
Prócz II' piersi aclt luuzkiclt - Illu zk iego S IlIIJi <Ćl l iil . (SłOWilCki), 
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lID ~ W ~ fi ~ t C ~ ~ ~ t ~~ ~ ~ W ~ H' 
MIESIĘCZNIK ILUSTROWANY 

redagowany przez ks. Józefa Adamczyka. 

Najw iększe i najtańsze pismo ilustrowane. 
Od lat ośmiu "Dzwonek Częstochowski" nawołuje 

do miłości Boga i bliźniego, uo miłości ojczystej prze
strzeni i ojczystego zagonu do pracy w duchu prawdy, 
sprawiedliwości i braterskiej zgody. 

Na kongresie katolickim we Fryburgu "Dzwonck 
Częstochowski" nagrodzony został medalcm złotym, a w 
Rzymie na kongresie wszechświatowym, urządzonym ku 
czci Niepokalanej Matki Bożej, duchowieństwo polskie z 
ks . arcybiskupem Symonelll na czele wyrażało się z 
wielkiem uznaniem o "Dzwonku Częstochowskim", jako 
wydawnictwi e poświęconem czci Marji Najświętszej w na
szym kraju. 

Obok prac treści religijnej i historycznej "Dzwonek 
Częstochowski " podaje wiadomości z dziedziny polityki, 
nauk spolec7.i1ych i przyrodniczych, hygjeny, pożytecznych 
odkryć i wynalazków - podróży po ziemiach ojczystych 
i obcych. 

Prellumeratorzy "Dzwonka Częstochowskiego" otrzy
mują corocznie premjum. Na rok 1909 przygotowuje
my na prel1ljum piękIlćI, kolorami wykonaną kopję obra
ZII Matl\i Boskiej Częstochowsldcj 

Oplata roczna za "Dzwonek Częstochowski u wynosi 
4 rb z prze syłką pocztową · 

Listy i przesyłki adresować: C z ę S t O C II O W a, redakcja 
"Dzwonka Cz~stochowskicgo li . 

Roczniki z lat dawnych redakcja ustępuje dla czy
telni ludowych i dla llowych prcnumeratorów po cenie 
wyjątkowej, t. j. po 1 rb. 50 kop. za rocznik . 

Redakcja posi ada na składzie książki do nabożeń
stwa, broszury ludowe różnej trcści i wszelkie przedmio-
ty dewocyjne. I 
~. ~~~~~ ......... 

(Pru s). 
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== =-------------------~ 
\Vi~ccj nit 125000 lamp w utyciu. 

Bez konkurencji, gdzie chouzi o sil

ne, I'Ó\I'ne i tanie ś\\"iatlo. 

Najbardziej rozpowszechniony i naj
lepszy w świecie system lamp naftowo

żarowych. 

N.'\CJRODZOi'\E 

ZŁOTYM MEDALEM 
na wysia lll l: l11 il;u l ynaroclo '.\ ej \I' Pe
tersburg\l \1' r. 190' za Lio::;!\c)Ilaly sy· 

stelll i ~ tar:d lilC lI·yhoIJanie. 

Cenniki i bro~zl1ry wy::.yła tow. akc. 

"L U X" 
Warszawa, plac WarecJd Nr. 1. ... ____ =-~~ __________ ._~~ ____ ~~ ___________ , ___ .d 

f R l' Z JE R --~?l 

5TEFJ\N l5RODZKf 
SF\LONY DAMSKI I M~5KI. 

Viielki wybór wyrobów z włosów "Postiches" od 3 rb, 50 k. 
CZesanie dam przez uzdolnionych specja! istów 

50 kopiejek. 

r<:C)E3n) etyl~i i lJerfun:'lcrj2l I 

po ccnilCh l:i1hrycl.ll.1"Ch. ( 

) ----v VV(J i'0~ClVv'cl . TrębcWKd >.> ~) .. V I 

J..~n~~=-,,~::" ~~ '07_~_ 16 ~~~~~":~,~~ 
l() 1"l i,o d/ :c !() !.fo dJll' \ridl. ~ t.· C ~,\\'i~lrło go .'_, 
Co 11-1ildro~Li IL:IILZyC j I. I1Ild(,'.\':< Jll oże, ll\rj !:,i (I:;~i) . 
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fiłówny· . · 
Skład Zyrardowskl 

Warszawa, Krakow.-Przedm. 55. 

~OLECA: I 
WYROBY WŁASNEJ FA-
- -

~~~NANEJ _ -_~A NAJLEPSZĄ: _-----=-:_=:::_ ~ --~ 

PŁ<2I_,,!A, ęIE_LlZN~ STOŁO~~, 2_łjU-

§.~~, WYROBY POŃCZOSZ~ICZ~: I 
GOTO~1 ~_.!3!§_L~ZNĘ DAMSKĄ, MĘ-

SKA, WYPRAWKI DLA PENSJONA-
,.- - - -.-~,..=.==::---=-= -- .==-= ,;:;-- -=--.==",--- --= 

REK i UCZNIÓW, WIELKI WYBÓR 
== 

KOŁDER i FIRANEK W RÓŻNYOH 

" ... ':( ~: ..... .. I ' , . _ . ~~ • 

Smutek najg tęb i ej i naj trwalej osiada w tych, któ rzy go ani gni ewe m, ani 

osk a rż e niem wyl cw,lc z sie bi e ni c ullliej'L_ (Orzeszkowa). 
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PierW8z0rzędny )intel Wiedeński 
w Kaliszu, róg Garbarskiej i Kanonickiej 

numerów 30 urz<;dwnych z komfortem od 60 kop. do 3 rb. Stainia dla koni. 

Restauracja i handel win zaopatrzo'le w wielki wyhór win , likierów i ~o
niaków zagrallicznych i krajowych. -------

Omnibus hotetowy na każdy pociąg· 

Tamże wYllajem eleganckiell pojazdów 

~~-o- u~ 
~Bf\Zf\R FRZEMYSl(J KRf\JOWEGO©'d 

St. Golędzinowski l 
W ARSZA W A, Jerozolinlska 35~ rJ 

POLECA WSZYSTKIE WYROBY RĘCZNE @~ 
Z DZIAŁÓW: PŁÓCIENNYCH, WEŁNIANYCH, 
DRZEWNYCH, GLINIANYCH i INNYCH. NA 

I ~1?N\IEJSCU WŁASNE WZOROWE WARSZTATY~ . 

~~·· ··c - KILlM~RSKIE = :~~ 1d 
Pracownia mebli bambusowych S. Kwiłowski 

Kalisz, Marjańska I 
wykonllje podłllg J\;tj~wieższych modeli wykwinlne :,;arnit ury !l'nnOlilcll . i buduaro',';/ch mauli 
balnlJusowych, jak równid pojedY"lczC przedmiot~ ... Fik szafy, półki , ekrill1y i t. d. 
z hambusu. Ceny nlzkie I siała. Wysyłki na zamówienie za zaliczeni em po:zto\\cm 
i kolejo\\'em. .--.-_ .. _.-. . _ - . . - - - - - - - -- - - .... -

J. A. SIEDEL, Kalisz 
ul. Wrocławska NQ 6 

pOICGl szlda różnego gatu ll ku, porcelan ę, fajanse, lampy, oraz składowe 
części lamp. Ceny nizkie. 

I'óki człoll'iek żyje to s111icrć jest niczcm, 
b~<.lzie niczem. 

- - - ----
a j~k ona przyjdzie, t(l człowiek 

(Z<iłkoll'ski). 



XLVI 

KALISKIE TOWARZYSTWO 

ulica Parkowa, dom towarzystwa muzycznego, 

par'ter, założone w roku 1899. 

1. Przyjmuje czł o n k ów (przez ba loto wan ie). Udzial 100 
rb. (m oże być wpłacany ez<;.:';ciO '.':n). 

2. Udzieła p o życzk i do wys·.dwś ci 5zesc i o kr ot l le ~~o udzi el
łu: a) za pon:czenic lll osó b, nawct do To \V a rzy~ t '.\ a lli c llal eż;l
cych; b) Ila o ' obisf<1 odpO\vi edz i alllo ść i c) na zast IV pap ierów 
Jlublicwych (%-wy( I1) . 

.l. h ,,' rcdniczy prz)' kupn ie prz cd lTJio t()w ni e zbęd nych dla 
poirz 'c h ;'.os podarczyc h LZI(Jn kliw . 

. cl. I' t'zyjmuje wk łady, tn jest oszc zęd ności, w sumach do
\\ o łn ych na różne term iny ohecllie l mocy ar t. ,1111stawy Ilo c hotl7.ić 
mogące do 1,000 .000 rh. ; procC:l1ly Wypi ilC Ci en p(,t ro kl! (t lipca i t 
stycznia) Jlodillg stupy od .1~; -S~, . 

Ponicwaz wszyslkie il lit racje to\\a rzystwa, IJa mocy usla wy lIadawczcj 
są zwolnione od wszys tkich opial stc ll! plowycil, uziul len jes t najkol'Zyslnicj
sz,! lokacją dla osób, Ilra!;lI ą cych grollladzić OSl,CZędlłfl s Ci. 

Procenty od wldaMl\v wypl:l ca jil sic; co prJI rok u 7. dol u 
(I s f~: c7.llia i I lipca) i Ilic podlegają opiacie lJ(Hlalku tiOCh llrlll W C~O. 

Biuro otwarte codzie nllie, z ... \ ' yj~ltki c lll liiulliel i ś \\' i 'l t, od 
godziny l) rano do 2 po Jl o lu dniu . 

Gł CJ\v n y lll celem towarzystwa , któr<:: si t; ci eszy wielk ielll 
uznan ielll i licz)' Ilr/.csz lo 17(10 cz/onkI5w, jes t II dzi cl,l lli l' p ożycze k lU 

wdru nkach pl"Z)"slt;pn ycl1 drullll y lll kllpC01ll i r ZC lll ieś l nikolll , oraz 
prl.yjlllowil llit: drnb Jl yc h oszC7l; dll oś Li. 

Towarzystwo \I' ciqgu ostall i ich o- Ill iu ł a t wyda/t! [wżyczck w 
sumie ·1750000 rb.; przYiG!o \\'liladGw, I. j. oszczędności 4600000 rli. 

Wszelkie obroty picnięzllc uskuteczniają siQ l'a Z\\'yczajllylll 

papierze i nic podlegają optiłci c s t c łll [liow cj , (} 

--------------_ .. -----------------~ 
Czucie i wiara siln iej nH;wi do IJJll i", 
:-liż ll1 ~drca sz" idko i oko. (,\ \ ickic\\' icz). 



XLVII 

Fabryka lalek ruchonlyeh 

T. ~ IEbENI EWSK I 
w Kaliszu, ul. Piaskowa M t. 

}lku~ĘerĄa Maria 1<orcĄa~ow~~a 
polecona przez Tow. dobroczYłIlności 

Kalisz, ul. Wrocławska M 30 
przyjmuj e zalll6lVi~lli a nil miejscu i na wyjazd . =-- -

BI\JRO TECHr'-JICZf'JE 

WINCENTY ZBIJEW5KI 
inżynier 

Warszawa, Wspólna J\S S9 =- --

wykonuje urządze ni a i projck ta centralnych ogrzell'clll ró żny c h sl·s tcmó '.I, 
wentylacji, ka nalizacji wodociągów, kąpi eli, instalacji w za kresie przcl11yslu 
roln ego. Porody tcchnic7.lle, projekty, kosztorysy, dustawa wszel kich 

artyk ułó w technicwycll. 

~~~~~==~~~~==~====:~==~. 

WLOŚCIAŃSKA PÓLKA 
LISKOWS A 

poleca swoje wyroby tkackie, lniane ba
wełniane z własnych warsztatów. === 
Zgłoszenia i zamówienia adr'esować: 

Spółka w Liskowie, poczta Ceków, gub, ka,liska. Składy w 

lKaIiSZU: u p. Chmielikowskiej, ul. Rzeźnicza j przy Stow. 
spożywcze m "Ognisko", ul. Wrocławska. ===== 

..J. 
Okropni ;;'1 IlIdzie: Z;lWS ze lo giczn i . (I 'ru,), 



XLVI!I 

ZAKŁAD 

SIODLARSKO-RYMARSKI i GAlANTERV JNY 

f\. f· 13D~dańsk · e~o 
I<ALlSZ, GRODZKA .\& 2. 

I Za kład Cg7YStUjC l(lt_:24. ~ 
~==~~:::::::::::::::~:::::::::::::::~==::::::::::==~:::::::::::::::~:::::== ' 

Konstant)'lIopolska picllii r.lla ze specjallly!:! oddziałem C!lh:ro l\'lliczj'm 
2 r<J/:': dzienl1 ic ~wicży wypiek. -';1(!e~ ó l ll I C lWI ct ca SI G ll \\ a~ę sz P uhl l CZIlOŚCI, że 
w \I' "tclkjc ś\\'i~'!;j i llicdz i eJ~ ś \'.' · CZ) II)Jl' c k )C , t OclelZ , dl ClI!\ II I IlICZI Jl l d \IJ UWIl)' 

przez CllkiCl'lli !i.:1 ~pc;..: ja li~ lG . 
M. A. IBIS~OW 

I(,l lisz , Wrocławska , róg i\l ci j ózefi ]] I', 

FIEKf1R NIf\ KI1LISKF1 

lJ\JLJ\J5Zf\ TY5ZERf\ 
Kalisz, Wrocławska 68, f ilja W,II'sz(I\\'skn :) 

wypick pa rowcgo, !',iznwcgo i pszeIl IlO- I'; ! zu \IT i.(1l ch Icba, (,dzI1Jcz<l.i'Icegn 
się d( ,borowym ~1l 1 ,lkiel1l i stnl'(llll1ym \l'vpickic lII, Rallne piCLZyll'<l (0-

dzie 'Jrlie śII'ieże t, d, \II ii lji jelk i IIa ltIici:'LlI \I' pic f.:a rni , Szczeg(i ln ie oc! 
zll<l c z a ją si (~ i cicszi.j sit; Ul.ll<l lliclll w~rl)d S I., puhl iun :)śc; smaczJl c war
szawskie kajzerId, 

Zaklac\ i ryzje!'sk i z cd dziah:11l dl Cl P:II'\. Url.ij c\wll y wulll!g ll ćlJ
no,',:>zych wymagaJl h Yl~jelly, Aparat do lIlyci ,: i ~ lI ::;ze l iia lilu:-;ów, Spe
cj a ln ość: champoillg, czesa nie P;,1I1 50 k0p" manieure, 1',5zclk icgn rodzaju 
wyroby z w!usó.1' "P:,q ic!Jc" , f ' rhO '\'<ll l ie \\'h)~()\\', 

uuzef Cichy , Kalisz ul. Marjatlska J'\J§ 8. 

~~------~--~._------~~----~~----~--------
Pierwszorzędny magaz./u garderoby męskiej 

LEONA LANGNERA I 
~:~II~~L ~~t~I~~:~ ~~~~( i :~\ i~ILl\:-;k i (' i krajlJlIT , C'.'nl' um i<l rko- I 
wane. Usru,gJ rzeteln e\. Z;I IIJ()w i(' !l i:1 'I y l;Ollll jl' \', 2,1 godz ill acli , ~ 

.. UWAGA: \'is a vis /lutein EIlf(IiJ ~iskic~(j , J . '1....... __ ~ n " 
I!c si, c1U ;ZZl II'ZllISI.,., Iy:<.: J ~IJ ;'; ; I In !'I! ' I"I' , 
o ile du sza II' J\ o~ u, O Iy le 1.l<'l i~ I'.' duszy , (M ić k ie wlcz ), 
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mil'ni. 

~~,gentur)f celnr 

w War~Ul\v[~:, 
Ale!{Simdrimit, 

"V" \ 

\, ~ I' 

\~ ./ ~. r 
, c. z. 

:.t!JiSl!l - '.ll'ia Jt)J:ciiu.,' r~ !~ 

Sosr!CwiUłC~' i fimnicy 0* 

W cl ili uła tw i cl l i a !'{.':~1I1ac;i od!loSn)'ch. wilcż-

Ilu ści, kokj \Vu r·si.:-Wied . ot\\'ici il \\' <l~~ 'niu rach 

na 7ćl staw pnpicn5\1l p~·ocento \Vy c h . lu b za 

POI'c;o:cni (: 1ll insty tuc ji bankowych , dzi CiLij acych 

nil zCls:'idzi c N Jj\\'yżcj zat\\' ic rdz~llyc h us t a \\· . 

XLIX 

11
1 

Bliżs:o:/ch ;nform2cji ud z ie la na żąd2.nie I, 
wycJziai agentur celnych Vii V/2.i'Szav'J' i 2, II 
Zgocl~ 15, tel. 3i-19 : w f(alis:?:L' oddział l! 
kaliski, I-\Iejc~ Józe flnY 1\:2 1, lc!efo ilu 121. 0 / 

==~~~~~------~~~~~~-~ 
(Prus). 



Fabryka w:;~elkicij drucianycij wyrobów, ogrod~eń, ~iafek ifd. r 

J. Szczepika w Kaliszu, szosa Szczypiorska, dom własny. 
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KALISKA MECHANICZNA FABRYKA OGRODZEŃ 

DRUCIANYCH i TKANIN METALOWYCH ~ 

J. Kardoliński 

LI 

Kalisz, ul. Wrodawska, obok fabryki fortepianów K. i A. FIBIGERA. 
OGRODZENIA [)r~L.:C rA:--J E , BRAN\Y WJA ZDOW E, KI_ATI(r , OKÓ LN IKI, DI~LTY 
KO LCZ .. \ STF. , LIN Y DIWCIANE, SIATKI DRUCIANE, TKAI\' IJ'\Y WSZELKIEGO RO
DZA.ll J, \v YCICRACZI( 1 STALO WE DO N6G, .\~ I\lc l~ACE DO tC)ŻE K, IW 13 0 TY 
SI ATKOWE OCIIRONN E. ; - -----

" 
C ~ES~1\ W G O (\S ł{I 

Kalisz, ulica Wrocławska tM 16. 
Po dlu ż::; z y 1l1 po bycie w Londynie i czteroletniei praktyce, po ukOllczeni u 
Akadami c Nótionale des Maitres T ailleurs de' Paris: j estem IV możnośc i 
wykonywać najIVykwintni ej ~ze fa sol1y obyć damskich, całK ow i te ko:;tjurTl~', 
amazonki, spódniczki do roweru itd . Wykonuję również wszelką ga rd l: ro bę 
mc;sk,1, z czem s i ę po lecam szanownej publiczności. 

CENY PRZYSTĘPNE. 

SI<'ŁAD '--MIN, 
KONIAKÓW, LIKIERÓW, TOWARÓW KOLONJALNYCH, 

HERBATY, KAWY i DELIKATESÓW 

Władysława ZiÓŁKOWSKIEGO 
w KALISZU, ul. Rzeźnicza 

poleca: wina węgierskie, francusk ie, reńsk i e , krymskie i kaukaskie, wielk i 
wybór wódek i likierów krajowych i zagranicznych. Konserwy, sery, oraz 
wszelkie towary kolonjalne w najlepszych gatunbch. .. . -

Kaidil czysta dusza obawia s i~, czy spełnia jak należy obowiązek. (Sienkiewicz). 
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S n l' I , 'UOh'h(J . ;() , ' d l~ _ ~t)··(. .i, \T;( ~~. " 1 ~ t l.' '\,' l ~11 ~' In 
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j,l:/.y i duje .:,;,,·II\ic Ot' \ .. : li, ,II.;',' /. c! ,) :\ ( ,k·j ~. , . ; ~ ~ t1 s;: \'.J~' / Li\ i l'-

go "(lLk.l' ,:)\ \ ~II ' lj 'I' , : , ,,': / "i :.,1. ] il oś_ i 1,,' l i : Il! chl l i \n plC l ,;J il \", :' / y -

slko jJi; Il Jj~L,r~d l i1icj . IW c, , ,1<\ ,I d, l \:1" (" ,I' d l l L! r i ; l \\', I ~~ i , pl.lIk" lny . I ~ ; r ~ o 

sorJc il , or" z "l\\cii..:h·:;,~oll" dla " pC' (j :>l Jlcc(O ;)1 '1, \ '.' O/li Il k bl i , ---

J3a" krakowski i cuk~e l"nia 
\.IV 1'--2tl i s z u 

vis a VIS T o warzystw a K r ed yto w ego Ziem sk iego 

jedYI1Y zak ł ad : "Tanio, szybko i sm aGn ie" , Wy daje jeui:cnia 
gorące, Obfito ść zaki'! sek, w l iclki, l ih:ry, koniaki i willa. Wy
bo rowe ci astc:l, lody i kremy , 

Właśc iciel I«AZIM/ cRZ N, l\'1 ASŁO , 

Chc esz mllie S'ldzić, nic ze Illn,! t('zelw bl' ':, lecz wc Illnie. 
U\\ ick icwi cz), 
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- -
Najw;lżll i c j sze l11i rz ecza l11 i, które łącz,! lub dziel;l ludz i Sit: 

lub (, ;i. II C sY l11patj e i cele. 
Wiara, wspólue 

(Pru s). 
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Chrześcijański skład hurtowny i detaliczny 
wszelkich mąk własnego melenia ===== 

Alfonsa HANDKE 
W KALISZU 

ul. Kanonicka, róg Warszawskiej 

l
specialność: "ajJeps~a p!i~enna mą~a 

ao wyfwornycij piec~yw.============= 
b ~ 

Maga~yn męs~iego i aarrts~iego obuwia 

J. Szymczak i W. Mazurowski 
dawniej NAGLER 

'"'V\T K a 1 i 5 Z u .. uL Laz,ien.:r.:.ta 7 

s p e c j a I n ość: wybór z miękkich praktycznych skór. 

CENY PRZYSTĘPNE. co-o -- ._--= 

A<:[agazyn. 

~ OBUWIA MĘSKIEGO i DAMSKIEGO = 

PETERSBURSKIE KALOSZE GUMOWE, BUTY FILCOWE i SANDAŁKI KNEJPOWSKIE 

= J. SOfuECIŃSl{IEGO = 
w Kaliszu, ulica Marjańska M! 4. 
Nie ma wi~kszcj ni edoli, jak nie mi~C przychylnej ludzkiej duszy (Słowacki). 
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l\linika oczlla dr. 13. Wicherkiewicza 
foznań, ŚW. ]Y(arcirj 6, obok pomnika ]Y(ickiewicza 

przyjmuje chorych lIa oczy każdego czasu. GodzillY porad od :10-12 i od 4-5. 

Hurtowy skład nafty, soli, olejów mineralnych oddział w Kaliszu, 
Częstochowie, Sieradzu i Zduńskiej-Woli. Reprezentantem jutowych 
wyrobów fabryki" Warta" w Częstochowie na gub. kaliską 

~. D. ~l\Rl{OWIC~ 
Szosa Szczypiornska, Kalisz. Skład i biuro. Oddział detaliczny 
ulica Złota, dom Działoszyńskiego. 

SPI<-ZEDAŻ 

WĘGLA GÓRNOSZLĄSHIEGO 
HURTOWNĄ i DETALICZNĄ 

bez pośrednictwa, w naJlcp,zych i wszystkich gatunkach, na zamówie
nia począwszy od najmnicjszycl1 do kontraktownych dostaw rocznych, 
z dostawą własną \II micście i okolicy, jako też iranco kopalnia 
każda stacja kolejowa.-- --- ---------- -

Dział prze"\.iVozo"\.iVy 
zwozenle towarów z kolei, frachtowanie wszelkich dostaw, wozy na 
czas przeprowadzek, oraz przyjmuje zamówienia na na wszelkie 
nawozy sztuczne z renomowanych zagranicznych fabryk. ~~ 

I A ntom: JVieciengiewicz. 
l(alisz (Tyniec) ul. Łódzka ..Ni 4, telefonu M 142. 

~------------------------------~ 13ufeł łr~eciei kJa:;y 
pod kieru!,\kiem Slarjisława Wi!,\czerskiego stacja Kalisz. ~pe" 
cjalność: wszelkie lrunki w cenie sklepowej, w zagrarjiczrjym i kra .. 
jowym wyborze. 

----
Szczęściem jest umieć znosić nieszczęście na ziemi. (Karpiński). 
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:J B O R A L /J, R O D O W A 

0J-JDI:I, TBURGÓvl 
\iV Bruclz:'Yl1-Lll 

(stacj ::>. pocztowa i telegraficz na T U REK) 

rVl a na sprzedaż s!aciil iczk i i jałówki po i l11pOrlowil-

nych ~tadJ1ikJch , 

Obecnie obora ta n abyła stadnika po GCllcralu, 
który ot rzymał 17-cie !laj \fy :~ szych nagród w 01-

denburgu, w Gdarlsku 4, w Hanowerze 2, IN Berli
nie 4, po którym sć! stale do sprzedania bycz ki 
ja lowice . 

II 
I 

l! 
i 
! 

I 
\ 

Z gfllpot ;~ ludzk ą , d:il eko wi <;ccj lic z )'Ł s i~ tncba , niż % ludzk im ruzurllCIll. 

(bl cja). 
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[610 l~0 [9CJ-rs<0 t'~f;J ~VJ; G. vi'll I: 
($;l12S i9~ i9t;:§ Nk'J GI2S LQ!25 Gc,f;;?: _ II 

l\alis~.?wi. Ii 

]eśliś ze mną jest złączDrlY, 
Grudzie siJry, grudzie m6j, 
(a"lrz"j pi iJl(J w· une struny, 
Gdzie sh-:\:z hzyrnasz swej ku'(uny, 
!fa placDwce dzii21nie st6j; 

Jeśliś jecLlej ze mną wiJry, 
W l1ieśnlierteln.ą życia muc 
Strząśl1ij plrzśnie, grudzirz stary, 
W brzas~u pracy i ufiary 
Gnuśnych zrYjie\'zch6w porzuć nuc; 

Jeśli moią lT[asz nadziej~, 
Z mej k1ltwicy linę will.,. 
SkrDś przez burze, przez zawi2je 
"Podaj SlH SWÓJ tam, rclzi2 dniej2, 
I do wu!qych brzeg6w p'!'yll~ 

Jeśli muje ci koch,lnie 
W żar wybucha, w pil2Śrl i czyq, 
!)l1ia ci ni()s~ zwiaS1Dwanie: 
SwiatłD niechaj ci Się sbi1ie 
13DŚ ty ducha prawy syn! 

1:arnowkc, dn . lOjVlII 1907 r. 

1\ 

I 
I 
! 

[ 

! 
:1 

l' 

_I 
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'J '71}{P]ILil~U©\lYU 
do słów Mj\ONOPNIGKIEJ naPiSał){ENRYK~G[R 

"Warszawa d.21-9 1908r. 

Jcsli.i ze ",nąj!stzr~'ClO' ny. Gtn·dziestil-ry, gro-chie mój, 

T [~~3=r3~~~~~~==-~F=J -*-~-::::::;r~- -~---Jdo' _~_ ~=L.....:. ___ ...J 
>-
I./) Je śli ś ze mną je,t z' <j czo - "y. Gra - d/ie 5ta - ry. gro'dlie mój 
c( 

; ~if=frtif ~~~_.\. ~=H=t J ~~~ 
J,Śl i ' ·ze mr~ jes!zIiJ.-CIO ny . Gro·dlie st.· r1, g'o - dl ic mój.Pa -trl"Joi!-no 

P,,-trl~ pi l· no w one stro·ny, Gdzie straż {rly - masz swej ko · 'o · ny, Na pla 

P,1·i':~jo i l. no VI one $tro "Y, Cd/ie strait rlY'''''sz swej ko . rO ny, Na pl. 

w one ~tro ny, (iuli. str.ż IrlY -"'ilSl sw.j kO- r. - "y. 



r.ó-wce dziel'nie stój I J. - ś lis je - dn 'j 'e mną \/I i a - rj 

I ~-:?_-~-~r_8-_1a~_~t-- ~~3_D~--__ :-~_.i;::_,., ___ ~==--::Q;-.:t=-=-==- _=_~=-:~~~~ 
có ' wee dziel 'oie stój'l Je - ilii; je - ooej ze mr,'!. " ia "y 

p 



m,1S7. na cizie - ję, lmej ko-lwi - cy 
ete St. 

D ~~~=j~-_ =t=B=~-~L4~-t_-- - 1-
,~,I Je - sli mo ją masz, Z mej 1<0 lwi - ty 

T f&!iJ ~-=~~~~~~~~~_~=:-=ł~~ 
li - nę wi~ .. Sk,oś p'm bl/ - tre, prze, l~ - wie - je Po -daj &!er swoj 

TI ~~~~~t~~3~~~I~1!2r-=~-~'-=:1~~=~1-=)~ \==ł~ 
li - nę wiń ... Skroś P'lel bu - ne, P,"zez - z~ - wie - je Po-d<'j ster slJIoj 

I @~~-~.l~:~L\-=-~H-U~~~-~t~~~~ -~ 
wie - je Po d aj slEr swoj 

II _~ti;~~~F~~=l~~='=-t-~-~]~~~ł~t~ bd 
II n~ win ... Skroś P'lH bu - rze przez za - wie - je Po- naj sler swoj 

I -[~~~~~~~~~nł~~-~3?- b'k:~_~~~~~~~=~ 
t~m, 9"vt doie· je, l do wol· nych brze -gów ptyó , i 

( - - -

II i-'*-_,,;.. / ~ry.- ~- r~J'=': .-=/I:..--=~.-.Ę~~_.t:.--'I~-:- ~=::l- :=l=-::==r. =--=-::;,,~ .i f-lg---,_ ... _-~ .=-~ ---I~'" - ~- -~-.::Io--7'- 1=--=-1l.::d.-----"'-D. ----
tJ--- -- - ---- -- -- _._- "----- -- --- ' - , 

t',",qo1ie do',e - je, l cio wol. "~ch brze· gów płyń. i 

[~)~~fJ:~~_~~f=l:~~=~]-~-I~Al-~~~3~ 
lam,gd1ie dnie - je, l cio wol· n~ch brIe 90w, !:lo wol -ny ch b'JC-gó" 



J f~~~;=!~~~~~~ ~\-f~~ --~~f~~~ J ~'~4 
l.' 

dc WO I' " j"CIIOrle'gów Je . sli 

do wol - nych brze·go.... płyri, rio bra - 9ów płyń~ Je' śl i 

. P P -s;;--r 

]J ~b==t7~ J$k~~J=$iJ ~~~ :r bA 
beLe gów ptyń, i do wolnych bm·~;w p łyń I Je· sli 

I ~_ ~~~ ~~~~ ni , j§ 
mo - je ci ko ·cha · nic WiM wy' bu· cha,wpieśń i w CZyli, 

mO 'je ci ko·c ho · nie wiar wy-bu -C ho,wp:csi> i w c>yn, 

mo - je ci ko · ch~ · nic wżar wy· bu·cha ,wpiesń i w Czyn, 

II ~~~-~F~1it13=-~~ I~-~~ 1sEJj 
/TIO - je ci ko·cha·~ie wża~ wy - bu chll:.pieśń i wczyn,Dnia ci n;o- sę 
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l\utograf9 posłów. 

Mandat poselski, to dowód wysokiego zaufania narodu. 
Społeczellstwo tylko tych nim darzyć winno, którzy wybitne mi 
zdolnościami, nieskazitelną i 
szłością życiową Sięgnąć po niego 
tylko ci, którzy kraj, którzy dla 
ojczystej umieją 
praojcowie orężem, 

i piersią własll'1, 

sprawy świc;tcj. 

Naród cały znać pOWll1len swych rzeczników i przedsta
wicieli bez względu na to, z której ziemi oni pochodzą. 

Tą myślą kierując się, Redakcja kalendarza kaliskiego 
na Szkołę Rzemiosł chce być pośrednikiem między narodem i jego 
przedstawicielami. Rozumiemy doskonale, iż podać winniśmy 

sylwetki posłów wszystkich trzech dzielnic naszych, ale to rzecz, 
jak na nasze trudna. Zebranie i 
dobizn przechodzi materjalne, dajemy 
lowo to, na co 

W tym 
ła Polskiego w 
cując w wydawnictwie 

zebrać autografy 
umieszczamy w Kalendarzu, 
następny uzupełnić 

(Red. Kal.) . 





~aJi~~owi. 
POEMAT STEFANA Z OPATÓWKA. 

Cztifodoym Państwu F. i K. R.. 
pośwl~ca 

stary przyjaciel 

Stefan Oiller. 

L 

Gdzie od gór Ślązkich Wielkopolska niwa 
Zielono-złote rozpłaszcza obszary, 
Trzy wyspy Prosna w dolinie opływa ... 
Na nich się wznosi nasz Kalisz prastary; 
Pomimo wieku zawsze jędrny mIody! 
Pełno w nim wszędzie zieleni i wody. 

2. 
Polską Wenecją mieni się i wdzięczy ... 
Domy i drzewa dwoją się na wodzie, 
Co płynie falą przezroczystej tęC7.y, 
Unosząc śliczne pod flagami łodzie .. . 
W mury się stroi a w gaje rozrasta .. . 
Nad Kalisz nie ma piękniejszego miasta! 

3. 
Wspomnienia dziejów ... to przezrocza czasó\\ I 
Pod ich urokiem wstaje cmentarz głuchy .. . 
Jakby do nowych na ziemi zapasów
Praojców wielkich opiekuńcze duchy, 
Jeden za drugim spieszą całe tłumy, 
Pełne serdecznej troski i zadumy ... 

4. 

Najpierw przybywa, gdy błysło zaranie, 
l3olko nasz wielki - ciałem, duchem, trudem, 
I stawia zamek na leśnym majdanie, (1) 
Sam wojewody wyzn acza nad ludem, 
Aby był gotów - tak knecht y jak draby 
Najezdnych hufów odegnać do Łabyl 

') Majdan, ołtarz polow);', mogiła z. zakl~śni~c!em VI ~rodku, na kt6rym 
palono ognie ofiarne, potem stawiano na majdanach tWierdze, czyI! grody, sti\d po
" ,e'"" r>6iniejslil nazwa "grodzisko", "hradyszcze". Za chrze~cijaństwa używano 

ko na fundamcnta pod koSciory. Polski "majdan" na Zawodziu przeszedł 
,m te wszystkie przeistoczenia, bo na nim stał najniewi\tpliwiej kOSci6ł Sw. 
IV którym spoczywaji\ zwłoki Mieczysława Starego. Przł' rozkopywaniu mo
trafiamy głęboko l1a kamienie i cegły z wapnem. Majdanami nazywają wsie całe, 
awod/1lej z czasÓW przeJcltrzcScijallskich. 
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S. 

bcrła 111 i ccza, 
pach,! praw ksiG~ę .. 

!v zabezpiecza, 
dzielniejszą pot<;g<; ... 
zespolić się trudzi, 

to mur z dohrych ludzi. 

Ó. 

Znów rycerz śmiały, jak i bogobojny, 
A pan przemożny Korony i Litwy-
Tu stawia twierdzę do krzyżackiej wojny, 
Tli cz~rpie ducha do GrulJ\valdzkiej bitwyl 
r'illlą ta jest mu dla narodu, 
lio w bramy grodu ... 

7. 

przl.~sra\Vnej Macierzy 
rm;drców stary, 

swiatrości rycerzy, 
zamiary 

iia od pogromu, 
niewoli sromu ... 

8. 
I znowu poznlC] - w dziejowem przezroczu, 
Gc\y w mgłach się zmicrzchry - togi i hirety, 
Inne szeregi budzą zachwyt oczu ... 
,\1Indzianki zbrojne-o Kaliskie kac\etyl 
Rosną i w świętym bojowym zi:lpale 
Umiejr) zgirnr, flhy oMyć w chwale! 

9. 

Z k li się od ścierniska 
Opr/(ll poległych wiesza, 
Gdzie a dech ból zaciska-
,V\łouy,h pidllićll/Y \\ystępuje rzesza, 
Co przeczy śmierci w boclwterów tonie, 
I pieśnią budzi duchy po ciał zgonie ... 

10. 

D\I'oje mtodzianków, przez Kalisza bruki, 
Za on'l rzesz'l, na jej kOliclI prawie, 
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Szło z seksternami na kursa nauki. .. 
I wnet na j,'dnej znalazło się lawie. 
Siedli przy sohie, jak hracia rówieśni, 
Po jednej lIl<ltce, po narodu piL:śni. 

11. 

Obaj, synowie żołnierzy - tu lac7.y, 
Tych, co Ojczyzny, gdy \I' p(~tacil zemdlala, 
W boleści niemej, ale bez rozpaczy, 
Odbiedz musieli tam, gdzie wojna wrzała ... 
Pełni tej wiary, że krwi kropla każda 
Zbliża cnych synów do swej Matki gniazda. 

12. 

"Krwi rozrzutnicy" (*) po świecie ich zwano ... 
Sami Ojczyznę w pierś wcielili iście ... 
I do tornistrów na bojowe wiano 
Garstkę jej piasku kładłi uroczyście ... 
Tak, gdy ginęli, to w swym krwall"yJll zgonie, 
Zawsze się kładli na Macierzy łonie ... 

13. 

Młodszy z plcsnlarzy był rodem z Kalisza ... 
Na świat przyjf;ły prastilrc go mury ... 
Starszy z blizkiego pochodził zacisza .. 
Przybył z za lasku, z za Winiarskiej górX, 
Przez strużkę b~rwną, jak nitka tf;czó\\"ka, 
Z małego gniazdka, z miasta Opatówka. 

14. 

Młodszy miał imit; i serce Adama ... 
Z brzozy, płaczącej na mogile - lutniG, 
Co, jak słowiczek, odzywa siG sama, 
Radość swą nawet wylewając smutnie .. . 
To też, w pierś wziąwszy wszystkie czucia bliźnie, 
Mistrzem nad mistt·ze sIał siG był w Ojczyźnie! 

15. 

Starszy był polskim przewodnikiem młodzi 
Do prawdy słońca, co rozkuwa z oków, 
Strzegł serca, duchy od fałszów powodzi, 
Która się lała z usl nowych promków ... 
SpiewaL by wytchnąć w samotni tIkrycia , 
Jako ptak w liściach pośród gradobicia ... 

16. 

Gdy codzień krótszą jego życia droga, 
Gdy nie jest pewny: czy nim jutro minie, 

'). "Posłanie do braci" K. Brodl.it"Jskiego. 
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W grób mu nie wklęśnie, osrilbiona noga? . 
O swej doczesnej rozmyśla gościnie .. . 
O tej prastilrej na ziemi gospodzie .. . 
O tym kaliskim, pi~kllym naszym grodzie'! 

17. 

O grodzie śliczny! tyś, po Częstochowie 
Drugą skarbnicą łask Bożych wspaniałą ... ! 
Jej święty szafarz, Józefem się zowie, 
Dary cudowne sypie garścią carą ... 
Zdrowie w chorobie przywraca z rozkoszą, 
l męztwo ducha, gdy nieszczęśni proszą·· 

18. 

O, uproś dla nas, serdeczny Patronie! 
Od Pana Boga, co króluje w niehie' 
Zgodę i pokój' w Litwie i w Koronie! 
l pomoc w każdej giAałtownej potrzebie! 
Pod jego skrzydły-niech cicho i zgodnie 
Kalisz nasz drogi oddycha swobodnie' 

19. 

Jakoś go zbawił od Pruskiej czeluś,i, 
Tak archaniołów duch zawsze zwycięzki, 
Niech będzie z nami! niech nas nic opuści! 
Niech gród nas strzeże od żywiołów klęski, 
Od krwi przelewów, od moru wybuchów, 
Ale niljhardziej - od ludzkich zrych duchów!! 

!(alisz 23 mn"ca 1 riO& °rok" 

Kartka z Legendy 1794 roku. 
POWIEŚĆ EPOPEICZNA 

Stefana z Opatówka. 

(Ciąg dalszy). 

Stach był panem Zielonki, co wśród strug strumicni, 
Wśród łąk bujnych, kwiecistych, wśród gajów i lasów, 
Zdara się hyć- sielanką w kąpieli zieleni, 
M~rzeniem młodcj duszy, rajem słodkich wczasów .. . 



I , 
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Zywa bojów kronika, którą dla Ojczyzny 
Na twarzy pargaminie krwi,! zdobiły blizny. 

Przed laty-we łzach mtodą pożegnawszy żone;, 
Poszedł na odsiecz Gdańska i króla obrone;, 
A po rozbiciu Tarły, by ratować Piasta, 
Przedarł sit; przez obozy sarn jeden do miasta, 
I te! samą znów drogą, bez pomp i zachodu, 
Wiódł majestat w sukmanie do Królewca grodu. 
Uniwersał królewski stąd wiÓzł do Dzikowa, 
Widzialy go w kul gradzie-i Warta, i Wschowa ... 
Walczył me;żnie, bez szczęścia, lecz i bez lIiesławy 
Aż do samego kOIlca króla--Piasta sprawy. 
W domu, bojów nagroda czekała go sfodka .. 
Zastal bowiem przy piersi syna pierworodka, 
ChłopakCl, jak olbrzyma, którego niebawem 
Na pamięć Stanisława ochrzcił Stanisławem. 

Pó latach - znowu bociek w okna dworu puka, 
Niosac Stasia Stasiowi a dla dziadzi wnuka. 
Ten iedwo ślepki rozwarł, gdy z Baru nowina 
Dziada z ojcem, przez wici, od kolebki syna, 
Na koń sadza i wiedzie w krwawy bojów wrzątek 
Za wiClrę, za swobodę, za ojczysty kątek l 

Wielka krzywda wolności świętym powstań żniczem! 
Wit;c kiedy pod Puławskim, gdy walczą z Drewiczem, 
Aily rJCljazd odeprzeć od stóp Jasnej Góry, 
Cidy zw)'cięzko tną wroga w wycieczce za mury
W ra miolla siG ojcowskie, pierś chwytając, tuli 
Jedynak pierworodny, rażony od kuli ... 

Sarn ranny, krwawą ręką, za obóz na mary 
Na barkach zwłoki syna dźwiga ojciec stary, 
Zegna krzyżem kapłana, westchllieniem modlitwy, 
I na cmentarz rodzinny wiezie z pola bitwy ... 
Z czarną ilagą i surmą towarzysz na przedzie, 
La nim w kirze rumaka \\ iemy stuga wiedzie, 
Za nimi idą zwloki w bojowym szkarłacie, 
Za niemi ojciec we łzach po najdroższej straciG ... 

(C. d. n.). 

Z AFORYZMÓW 
Stefana z Opatówka. 

PO TWA RZ. 

Ty jesteś zawiści dziecit;, 
L prawdą ci<; zta ch<;ć rozwiodła 
Wit;c z najpodlejs~.ych na świecie 
Stałaś się najbardziej podła. 
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Bez światła, bez prawdy mocy 
W syk żądla przeszedł głos wurgi, 
I po nocy 

skrycie twe 

Jako ny morder<.iJ 
Sam ciosu ;,;;adać nie mo7.,;, 
Tak jad swój sącząc w mdle sel'CI. 
Wpychasz ofiarĘ ilU noże .. , 

Pierś twa 
Myśl 
Plunąć 
Tak j 

'zbójeckauospod,,! 
od smolI' 

ci<;-śliny , 
tyś nic 'w:irta l 

PraweJy s1011ce fałszu 
Jak cie11 marnej ćmy rozprasza
A mistrz każdy swe potwarce 
I swojego ma Judasza, 

WIEŚ ASTO KA. 

Ziemie, które w dalszym rozwoju historycznym zl,!czone zo"t31)' 
pod jcdnem berh~m polski<lm,-zicmic, ktcir~ byty świadkiem już w zar,lniu 
swego istnienia ciągłych napadów od Zachodu Germanów, a od WSCllOdu 
różnych hllll\,,'czych ludów, te, w kiedy się ich 
czyna, były pUSZCZdllli, bagnami, i nie do przebycia u-
dliione zrzadka, Gdn,- niegdzie tylko, brzegami \\(lcL o:'ladały 
groma9Y ludZi, których zaj~ci,;m byly harcie, rybołówstwo, myśL\\stwo, 
wreszcIe gospodarka na wspólnym zagonie. I lud tel; spokojny, niezi!
czepny, rozmiłowany był w swojej krainie pól, w swej Polsce. Tam, gdzie 
puszcze były, szumiące lusy i baglla rdzawe, gdzie ziemia małourodzajlli! 
nic zuchęcal'a jeszcze do kurczowania lil~ó\\',-nad Bugiem, nad Niemnem 
i hen, dale·], aż nad DŹW,iW, lowienie ry\ które rzeki i łachy 
wód i jezl(Jr:l obiitywaty, dogląuill1ic liunych bam ostc;pach 
leśnych, !-(i6wnem, zajęciem u:!'7,ymaniem. Cid?ILClndziej 
zaś, gUZie po wykarczow:lI1iu drzew odsloni ziemia tam 
gdzie z pod idnego zaszycia wychylać się zaczęla ziemia rodzajna na świat 
"kil jawu"-na KujaWach - siano tatarkę, len, proso, owies i żyto. I tak 
przez d tugi czas lasy i puszcze zasłaniały widok tych ziem zachodnich, 
gdzie już toczyły się walki, gdzie wchodziły już w grG namiętności wielkie 
i ambicje, gdzie cywilizacię ogniem i mieczem szerzono. Oddllnie się 
ukochuncj zielni i borom bylo \\szystkiem. 

ta, ten lasom i wodom mozolnie wydany - \\'szy-
stko zresztą, na!eżaro do Zwyczaj, I,:;-\' koniecz::o~ć, \',nnhił 
w charakLCrzc tego ludu wszystkim p!C11110n011l sIO\\i:u'l::>idlll or-
g,lIlizację rodowego }.(millowtadzlwa. Ziemią władały rody. Ale prawo to 
posiauJnia rodów było przez zwyczaj ściśle bardzo oki'cślolle: zwykle sy
nowie tylko wlaściciela pozostawali wc \\spólnocie majątkowej, wnuki zaś 
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rozdzielali si~ ziemią i tworzyli nowe ośrodki społeczne. Podział ten spra· 
1\'0\\'<11 si~ zwykle przez rozlosowywanie ziemi dziad<1 i stąd pochodzi 
mWI':! ówczesnych posiadaczy ziemi: dziedziców. Posiad.tdść taka zwała 
sit: dziedziną, działem lub źrebiem. Tym sposobem tworzyły się nowe 
komórki wspólnot rodzinnych posiadania ziemi. A wspóllloty te były bar
dzo charakterystyczne i żywotne: ród obowiązanym był w sprawach kar
nych do wskazywania przest<;pcy, dziedzic działu nic mógł rozporządzać 
I<j wła5nością bez zgody krewnych. Zwyczaj jednak nie zezwalania ze stro
ny krcwnych n;l sprzedaż dziedzictwa, zabezpicczony możnością dochodzenia 
praw do posi ld łości oddanej IV illlle n;ce, nie odnosił się do ziem naby
tycłl Illb otrzymanych od księcia. Te posiadały jakby cechę prywatnej 
i n i ('o~raniczonej własności, krępowanej tylko wolą nadającego. 

Za istnieniem owej wspólnoty rodzinnej, przemawia, między inne
mi i sama nomenklatura: spotykamy w aktach i dyplomatach ówczesnej 
epoki takie ni.lzwiska, jak Raciborowice, Kwiatkowice, Radoszkow.ice, 80-
guslawice, Sę:<owice - w"ie widocznie z nazwy już swojej dzierżawnej, bę
d'lce lI'łasnością j:(lllinną. Ale równocześnie też zdarzają sic w tychże sa
mych dokumentach nazwy takie jak Radom, Wojciechów. Snać ohok 
wfasności gminnych, ohok ziem, b<;dących wc wspólnocie rodu, musiała 
być posiadłość jakiegoś Wojciecha, który ufundował Wojciechów-dwór, 
istnial Radom-dwór. Te jednak były rzadsze. 

Kilka I~b kilkanaście wsi razem złączonych z sobą jakiemiś, bliżej 
zrc~ztą nillJkreślonemi i dotąd niewyjaśnionemi węzłami pochJdzenia-mo 
ż-: w:-;pomnieniami osiedlania się grup koc7.0wniczych - nazywano opolem. 
Bylo to najdawlliejszą organizacją administracyjną polską. Istnialo ono 
jL:sl.cze \II Pol:;~e przedpiastowskiej i przetrwało z pewną żywotnością aż 
po sam kOIlice XIII stulecia. 

Różne hyły obowiązki i przywileje opola. A naprzód, w oczach 
księcia, w spraw<lch administracyjnych i sądowych wybrana starszyzna 
opola b,' ld przedstawicielstwem danego kawała ziemI. Opole, w razie 
sporów granicznych, wydawało sąd, opole obowiązane byro ponosić odpo
wiedzialność za [lrzestępcę w razie niewykrycia I~inowa;cy, opole było 
ohowi.twnem do ponoszenia cieżarów na rzecz księcia, skradania danin 
w naturze, I. z\\'. narwzu, dawania [lodwód, przewodu, t. j. eskorty w cza
sie podróży ksil;cia, slJ'{iży na zamkach książęcych, ono było ohowiązanem 
do stanu, t j. do dawania kwakrunku książęciu i jego żołnierzom, do szro
IlU, t. j. do czyszczenia wałów zalllkowych z lodu i śniegu itd. W czasie 
rowów ksiąŻl;cycll opole żywiło calą świtę księcia, utrzymywało przeliczną 
psiarnit; jego i mnogą il(lśĆ sokołów. Za to wszystko miało opole wiel
kij sIVohodę administracji wewnc;trznej. Był to najzupclnicjszy - kto wic 
czy szczcgólniej na owe czasy nie najdoskonalszy - typ samorządu gmin
ne,L(o. Opole posiadało pastwiska, łąki, pasieki, lasy, należące do całej 
gminy. Ta wspólna w.łasność była albo używaną wspólnie jak np. pastwi
sko, albo też wyd7.icianą jednostkom, np. drzewa z barciami "na udział". 

Tak się rządziło opole. Wkrótce jednak zaczęło się rozprzęgać, 
tracić ~we znaczenie i władze;, a pod koniec XII I wieku przestaje już być 
illstytucj,] żywotną. POCZąWS1y od XI stulecia coraz częściej spotykamy 
nadania książ(;cL!, nil mocy których książe panujący, jako znak widomy 
pl'z~' wiązania swego do koś-:ioła oraz dla zhawienia swej duszy - jak się 
wyrdżają Iladania-darowywal. kJw;ztorom liczne ziemie bez zwracania uwa
gi na gran ice dJwllego opnla Swiadczy to wyraźnie, żc opola tracity już swe 
znaczenie. 
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ską. Dopiero, gdy książęta wraz ze świtą i rycerstwem zaczęli wycieczk 
po kraju odprawiać a łowami się bawić, wkradać ::;ię zaczęły powoli różne 
obowiązki, już'nietylko danin w naturz(;, ale i danin pracy. Tak, w nic
których miejscowościach chlopi ohowiązani byli zwozić siano do gumien, 
albo trzy dni żąć, a jeden mrócić itp. Gcspodarstwa folwarczne jednak, 
w pojęciu takicm, jak je spotykamy ·w póżniejszych czasacll, były prawie 
zupeJnie nieznane. Posiadał tylko książe ludzi swoich, którzy dlaó upra
wiali ziemię. Na zwyczaju takim zaczęły się wzorować klasztory. Często 
jednak nadania klasztorne wprost wyrażały motyw ekonomiczny daro
wizny: założenie gospodarki, zaprowadzenie oWodownictwa, rybołówstwa, 
chowu bydła. Warunek taki zdarzał się czasam, w rzadkich zresztą nada 
niach, na rzecz osób prywatnych. Tak np. Leszek Czarny nadal na wła
sność Marcinowi i Przybysławowi 42 łany wsi Rrzeźnicy dla wykarczowania 
i osadzenia na nich kolonistów. 

Nadania książęce wprowadziły nowe przeobrażenia: powolne zmia
ny w sposobie wymian] sprawiedliwości. Sprawowan ie i wymiar sprawie
dliwości od najdawniejszych czasów i u wszystkich narodów był wyłlIczno
ścią panującego, było to poniekąd jego Ilajdroższym skarbem, klejnotem 
korony książęcej, widomYIll znakicm władzy. Nic więc dziwnego, że owo 
prawo )<siąż<;ce zazdrośnic hyło przez ks ; ążąt pia~to\\"al1e . Nic znaczy to 
jeszcze, hy książe sam i zawsze wymicrzat sprawiedliwość, choć cz~sto się 
to działo, ku czemu służyły ciągle objazdy d\\'cru. Gdy g:r~lI1ice państ,'" a 
zwiększać sit; zaczęty, wladzę tę książda powierzać zaczęli kasztela nom 
(castellani), a więc sądo l 'l kasztelaJlskim, lub wojewodom (palalini) i ich 
sądom. Był lo tylko przelew władzy czasowy, samo zas źródto władzy 
rozostawało u księcia. Ale przywiązanie do tego klejnotu korony ksiCj
żęcej ustępowało pierwszeństwa przywiązaniu do Kościofa i pragnieniu 
otaczania władzy kościelnej jak największą aureolą wpływu. Nadania dóhr, 
czynione na rzecz kościołów i klasztorów, coraz więcej zacz<;ły usuwać lu-

. dność osiadlą w dobrach nadanych z pod juryzdykcji księcia, oddając moc 
sądzenia obdarowanym. Coraz cZGściej spotykamy w nadaniach książęcych 
wyraźne zrzeczania się wladzy sądzenia ludnOŚCI w dobrach nadanych, na 
korzyść braci zakonnych. Widzimy takie zrzeczenie się np. w nadaniu I(a
zimierza Sprawiedliwego 00. Cystersom w Sulejowie. Niektóre nadania 
zastrzegają, że, gdyby opat klasztoru nie korzystał z nadanego mu prawa 
juryzdykcji lub w razie spraw ważniejszych, Illdność może Sit; zwróci;; ~o 
sądów książ~cych po sprawiedliwość. Takie zastrzeżenie czytamy w nada
niu Konrada, ksiGcia mazowieckiego, uczynionelll na rzecz klasztoru w Czcr· 
wińsku. Zwyczaj ten wyrzekania sit; prawa sądownictwa na rzecz orata 
w dobrach kościelnych ostatecznie star się prawem obowiązującem. W ro
ku 1215 (dn. 29 grudnia I papież I nnocenty I I I potwierozit akt Leszka Kra
kowskiego, Konrada Mazowieckiego, Władysława Kaliskiego i Kazimierza 
Opolskiego, którzy przysięgli arcybiskupowi ~nicżnieliskiemu, Hen,.~·kowi, 
oddanie juryzdykcji kościotowi i klasztorom w dobrach im nadanych. 

Za zwyczajem zrzekania się przez ksi~cia prdwa sądzenia na rzecz 
duchowiel1stwa poszcdt przelew w nadaniach tej władzy świeckim. Wy
padki te jeullak są bardzo rzadkie. Nielllniej jednak, niewątpliwie, w nich 
. patrywać siG można zarodku IlastGpn~j władzy patrymonjalnej szlachty 

j chlopami. 

Równocześnie, do dziedziny prawno-ekonomicznej wkradło się no
: prawo: nadania na prawic niemieckielll. 
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Warunk ekonomiczne były tego 
książ<;ca przy znacznie osłabioną 
Sil; zllll1iej~zać ry/dykcji ksiilżęcej. Zapi;cly 
j[~zdniczycll tfum(l\v I:itarów w XIII w. - w 
10, co wieki zdołaly nagromadzić. 
posiadaczy, a zabiegliwych i ziemi 
nimi nielllcy. Ci, [lO\\'cj ojczyźnie pozostać 
by może osied:ali się na tej ziemi, gdyby nie zabezpieczenie 
używania swych zwyczajów i praw. A zapewnienie takie było już możli· 
we, skoro wyrzekanie się przez księcia wJadzy sądzenia nie było już 
plerwszyzllą· 

Zresztą, prawa niemieckie, zebrane w t. zw. zwierciedle saskiem 
i 7.wierciedle szwabskiem, nabraly takiej podówczas ogólnej sławy, że i w 
Pol~,cc ówc7.esnej 7.a wzór stawiane były. Wprowadzenie więc prawa tego 
uważanem być było moglo poniekąd za dobroczynną innowację. 

Prawo to wdarło się do Polski, naturalnie, naprlód przez .ściany 
graniczące z NiemC\[lli, Wiii:: [liWrzód wprowadzonem SIn/l; 
potem w Wielkopolsce, J o.asów Bolesława 
na Slązku, a za tak się już 
po sam Kraków 

Prawo 
we m t c II t 011 S 1(1(: t1I 

ma,l(deburskiem, 
sta brano pierwu\',zór 

dyplomatarjuszów 
) lub cywilnel11, nazywano 
środzkiem, w miarę tego, 

Lud IlOŚĆ, te przywileje, by ta wYjf;ta 
polskiei.!o, posiadala zupc!lIie oddzielny samorząd gminny ~z owej 
pochodzi wvraz "gmina" z niem, "ciemeillcle"), miala nawet swoją juryz
dykejl;, czc;,to zalcżllą od miast, skąd brano prawo, a nawet często swoją 
jurysprudencje:. 

ZilCZC;tu od zapewnienia takich wytączeń osadnikom niemieckim, 
chujc ich przyciągnąć i oSldzić na ziemi. Syta w tem pobudka ekono~ 
miewa: chciano tym sposobem wzbogacić kraj przez zdolnych rzemieślni
ków. Zn;sztą biążc;ta radzi byli widzieć pośród swych ludzi takich, co 
I.(ładkością i polorem zachodnie dwory im przypominali. CZGslo dawali 
książG1J wsie swoim lu<hiol11 z obowiązkiem, sprowadzania kolol1i~tów, za· 
pewniając im, naTU przywileje. Leszek Czamy, 
ki, nadat wieś i Przybystawowi z 
karczowani3 lasu niemieckich osiedle(lców 
środzkiem, wówczas jeszcze 
jawski, sprzedał rYlikot<Jjowi za 10 
niem zdprowadzcni;1 licckiego. Zdawało sic; 
w których dużo pochodzenia sitdzia 
ły za sobą rzemic,;lnlkllw o przywileje takie 
raly. Przeor kla;;zl.fH Cyoltl I Jenryk-wyjednal LI 

Ottona, księciu wielkopolskiq,(o, \V r. 1233 dla niejakiego 
ry z Niemiec wraz z całą kolonją niemiecką przybył i osiadr na 40 ła
nach frankOllskich wc wsi Callgrodzie, wytączcnie z pod prawa polskiego 
i zapewnienie chełmińskiel.(o prawa, 

Początkowo więc stosujące się tylkO uC! cudzoziemców prawo r.iemiet . 
luh wlaściwiej, przywileje prawa tego ZdC7.t;IO Ila;;tc;pnie slOsować i do 
dnoścl, dotąd na prawic pniskiem o~iaulej, WZf!;Ic;dnic czGste widzimy 
wody przeno,;zcnia ziem z pod prawa polskiego pod kompetcllejt; pr 
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niemieckiego: np. Ziemomysr, książe kujawski, przenosi wsie iv1arulewo, 
Batkowo i Srop,;ko z polskiego pod niemieckie prawo. 

Zaciemniał 'Się horyzont chłopa polskiego przez wprowadzenie in
stytucji niewolnych i przez nadania książęce, które coraz liczniejsze wy
mieniały daniny. Chłop ten pamiętał dobrze, Że lepiej było na tej ziemi 
jego dziadom i ojcom, to też chętnie porzucał ojcowiznę i szedł do wsi 
posiadających przywileje niemieckie. Tu i dalliny były mniej'7.e i otrzy
manie sądu łatwiejsze. To też w drugiej polowie XI II wieku, Slą7.k szcze
gólniej, roi się od osadników nowych, już nietylko nicmieckich ale i pol
skich. Odbywała się wówczas wielka wędrówka wewnętrzna. Doszło do 
tego, że wsiom na prawie polskiem zagrażało wyludnienie zupełne. Wów
czas Lt'szek Biały, książe krakowski i sandomierski, zniewolonym był do 
wydania zakazu opuszczania ziemi. 

Czy przywileje prawa niemieckiego były we wszystkich wypadkach 
równe? 

Nie mówiąc już O tern, że były różnego pochodl.enia,- \\' samych 
nadaniach przywilejów spotykamy roznlce I. s:opniowania, Nie odrazu 
książe wyzbywał się prawa juryzdykcji; naprzód zgadzał się na to rylko 
w sprawach mniejszej wagi. W kOI1cU jednakże ksią;.ęta, nadając przywi
leje wsiom na prawie niemieckiem, uwalniali je zupełnie od kompl'łencji 
sądów książęcych, kasztelal1skich i wojewódzkich, Ijak to czyni np. nadanie 
Leszka Czarnego klasztorowi Zwierzynieckiemu), a nawet narzucali sobie 
obowiązek, w razie gdyby do nich sprawy dochodziły, sądzcnia podług 
prawa uprzywilejowanych. 

Kolonizowawanic ziemi przez nowych osiedleńców skrzętnych· wzbo
gacało na razie kraj i prócz tego dawało rękojmię, pewnosć zupełną, re· 
gularnego wpływania określonych sciśle z góry czynszów na rzecz księcia. 
Czynsze te były różne. Często przez pierwsze lata zwalniano osiedleliców 
od wszelkich obowiązków, zastrzegając na lata późniejsze pewne daniny. 
Tak np. dawano przestrzenie lC'śne do wykarczowania z prawem używal
nosci całej przestrzeni poleśnej przez pewien czas określony, poczem część 
gruntu wracała do nadawcy. Była to t. zw. wolnizna nowego posiadania. 
Stąd powstały liczne nazwy wsi owych przyslowionych woli, \Vólek, 
słobód i t. d. 

Sprowadzanie kolonistów cudzozieQlskich związanem hyło, jak to 
wyżej zauważyliśmy, z pragnieniem postępu ekonomicznego. Istotnie, do
piero w drugiej połowie XIII wieku spotykamy ślady intensywnej gospo
darki. Dotychczas na wielkiej przestrzeni ziem polskich typem gospodar
ki była gospodarka ekstensywna. Brano z łona natury, t. j. z borów 
i rzek, co się dało i jak się dało. Rzeki te by/y Jakby opatrznością ludno
ści i jako bóstwa częstokroć uważane były i sląd nawet nazwy: Roh, Bu[; 
wzięły początek. Borów było też poddostatkiem. I one czc;stokroć za sic
dliska bóstw uważane byty; stąd pochodzą liczne naz,l)' miejscowości Bu
gajami zwane (Boga-gaj). Cała niemal Poiska by-ra lasami pokryta. Były 
one i· rodzajem obrony, twierdzy i źródłem dochodu. Lasy broniły lu
dność; w nich człowiek czuł się bezpieczniejszym, bo rzadko komu były 
wiadome ukryte w nich bagna, jary, czeluscic, trzęsawisk l, rzadko komu 
były wiadome kręte ich drogi. Jedcn tylko czech chełpliwy-jak czytamy 
w kronice-chwalił się, że zna drogi poprzez lasy polskie. IN lasach tych 
siedział zwierz dziki, ponętna zdobycz ówczc5'-nego wieśniaka: toś, ni ~dź
wiedź, ryś, świ~,tal(, kozica, żubr, rrJsomak. Nie dziw wit;c, że II' cza~ach, 
gdy łowy hyły jednym z główniejszych dochodów, zastrzegano nieraz pra-
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wo rolowania w nadaniach książęcych. Tak np. księżna Grzymisława, 
wdowa po Leszku ~iałym, nadala w r. 1228 Michałowi, biskupowi kujaw
skiemu, wylączne prawo polowania w kasztelanji Wolborskiej . Prócz 
zwierza posiadały lasy lic7.ne barcie, a więc dostarczały miodu poddo· 
stath iem Utworzyła się nawet oddzielna klasa ludzi- bartników-a miód 
często nawet miast pieniędzy służył za wartość wymienną. Również wy
rc·hita s : ę klasa ludzi, specj31nie zajmująca się łowieniem ryb (stąd nazwy: 
Rybaki). paszeniem bydła, czyli t. zw. skotu (stąd nazwy miejscowości: 
Skotniki). Łowienie ryb było niezmiernie ważnem źródłem dochodu 
i równió podlegało nieraz wyłącZllości na zasadzie nadań. Przemysław 
Wielkopolski ograllicza prawo ludności łowienia ryb w niektórych jeziorach 
klasztornych, wskazując sposób łowienia oraz czas i miejsce. Czasem 
książęta zastrzegali sobie, że ich ludzie (a nie inni) bC;dą mieli zupełną 
i nieograniczoną wolność łowienia ryb, stosownie do woli książęcej. 

Wody liczne śród lasów widocznie obfitowały też i w mnogość 
bobrów (stąd nazwy miejscowości: Bobrowniki), gdyż w dokumentach tej 
epoki często bardzo znajdujemy () bobrach wzmianki, często też widzimy 
ograniczenie praw tych łowów, luh nadawanie wolności łowienia bobrów, 
co biło faworem książęcym. Bolesław, syn Konrada, książe sieradzki. za
pewnia w oddzielnem nad3niu Cystel'soIll w Sulejowie wyłączność docho
du z rzeki Neru wraz z prawem łowienia hohrów po obu stronach rzeki. 
Toż samo pn!\l'o zostało zatwi',·rdi'.Olle Cystersom w kilka lat później przez 
Konrada, ksic;cia krakowskie~o i h;cl.yckiel,!o. Snać do prlywileju tego 
Cystersi wielką przykbdali wagG, co dowodzi, że nic było to rzeczą ma
loznaczącą. Bobry były rzeczą tak ważną, że często je wymieniano na
wet w aktach sprzedaży lub zamiany wtości, na równi z wymienieniem 
ł'lk, pól, boró łoi i łąk. 

Nic dziwnego, że ludność, zaszyta w lasach bogatych, właściwiej 
ekstensywnie eksploatowała ziemię, o ile wyraz ekstensywność do owych 
czasów przystosowany być może. Zdarzały się nawet wsie na miejscach 
już wykarczowanych, na których nie zajmowano się ani orką ani siejbą. 
Bo i po cóż? Wszak szumiący opodal las dawal bogactwa wszelakiego 
do woli. Zresztą, gospodarką obliczoną na dłuższą metę, trudno było się 
zajmować, trudno było zasiewać łany i ohszerne gumna a śpichrze sta
wiać, ho i zbytu na zboże (wówczas) nie byto i potrzeby niewiei kie, a na
dewszystko malo kto na otwarte m p elu swego dobytku był pewny. Wszy
scy jeszcze w podaniach i opowiadaniach pamiętali owo straszne bezkró
lewie, co panowanie Odnowiciela porrzedziło, ów czas, gdy-jak pisze 
Kromer w kronice swojej: .. po ustąpieniu króla i syna królewskiego wszy
stka Polska jako żarliwością 57alon/\ zarażona, ze krwią a wzajemnem mor
derstwem pomieszana była: gościńce i przechody wolne łotry a zbójcami 
osadzone; wsi, miasta·- wypalone; miesz3nina zewsząd: mieszczanie i po
tentaci, chorągwie zniósłszy, w krwawe boje zachodzą, a im kto śmielszy 
tem większą zgraję łotrów nazhierawszy dobra cudze najeżdża, dawne 
dziedzice z własnej osiadłości wypęd7.:óI i bogacze spieniężone i zamożyste 
gospodaf/.e-krom brllku-zahija" '). 

Wprawdzie panowanie Odnowiciela zabliźniło rany, ale pamięć 
tych strasznych przejść żywą byla we wspomnieniach. Zresztą i czasy, 
gdy dziedziny rozdzielonego kraju dzierżyli książ'lta, mający między sobą 
waśnie nieustanne, gdy od Zachodu i Wschodu zapc;dzają się ludy sąsie-

"). Kronika Marcina I(rolllcra, ttol11acz. l r. 1661 M~rcina z Bra:i:cwa Brażew
skiego (vol. IV) 





Hl 

pozostawi la wspornn ienia-- -na\\'(;\ dziś wprost widomego-jego działalność 
dWI1 0111 iczna') 

Zasiadł kl-61 \V Wiślicy z prałatami, baronami, komesami 1 IIlną 
szłi.lchtą a podd:lllymi i wziąwszy pod uwagę różnorodność praw, zwycn
jów, obyczajów oraz przywilejów, wszystkie ujednostajniać zaczął. 

Nie tu mieisce zastanawiać sit; nad układem, pochodzeniem i sta
nowiskiem tego wiekopomnego dzida. Zastanówmy się nad jego ZIlacze
niem dla gospodarki rolniczej kraju, nad jego wpływem na ekonomiczne 
stosun ki. 

"Król chlopków," zdawało siG powinien był, pomny na pochodze
nie Piastów, zreszlą, opierając się jl1Ż podówczas rosnącym wpływom ta
kich Prus()w, Gozdawitów, Trzasków, ba i możniejszych jeszcze \V Mało
polsce: Toporczyków, Starykoniów, powinien był, zda się, nadewszy,;tko 
naduć bezwzgl ędne przywileje kmieciom kosztem warstw innych. 

13yrby 10 uczynil król, któryby szukał oparcia lIa jednej klusie na
rodu, poświęcają c dla swej osobiskj korzyści, dla widoków korony dobro 
samego kraju. l \litem wblściwie - jak na owe czasy, bo wypadki dzie
jowe przez perspektyw(: hi storyczną sądzić trzeba - -leży cała wielka zaslu
ga Kazillli erzCl, ~e zrozumial ogólne potrzeby kraju, że prawami pragnął 
ugraniczyć poczynający siG ucisk kmieci, żt: ohwarowal i określi t wza
jemlly ~Iu su llek warstw spolecznycll, ale nie w celach iaworyzacji jednych 
kosztem dru gich, jeno mając na względzie nie interesy klasowe, ale głów
ne, zasadnicze: interesy ogólu. ROZllmial stan obecny i patrzCłł w dill. To 
dostatecznl;m jes t, oy przy odpowiednich okolicznościadl, rzeczy wielkie 
tworzyć. 

W ówczcsllych warunkach rolniczych ziemia sarna przez się wła
ściwie nic miał'a w a rtości. Posiadali! wartość dopiero wówczas, gt.ly byli 
ludzie, którzyby ją obrobić mogli, stąd konieczność utrzymania na roli 
osadnika_ Z drugiej zaś strony naJeżało osadnika tego ochronić od sa
mowoli i od wejścia IV stan niewoli. Trudne to było zadanie. 

ZCl dan iny uiszczane panu, chlop gospodarowaJ dla siebie. Taką 
!)yła zasad,l pierwszych czasóW Piastowskiell i - jak zaznaczyliśmy-zasada 
la paczyć SI(; już nil:co poczęła. ZJarl-alo się, że pan, uznając dziedzictwo 
chłopa IV linji prostej, IV razie braku blizkich spat.lkohierców zabieral ma
jqtek km ieciom tytul em t. zw. "puścizny ". Sti/tut wiślicki, pmgnąc ohwa
rować i zahezpieczyć wIJSIlOŚĆ chlopski), zadchctowar, źe w razie bezpo
t()mn()~ci kmic:cia, z Illai,jlkn jego należy przeclew:-:zystkiem oddać kościo
tov.i parafj cilllL:1ll1l kielich za 11/2 grzywny, a "c1nJ.l~ie wprawdzie dobra na 
blizkiL: krcwl:(; alhu przyjlJcicle nil: zawadzaj,!c i żadnelll nagabaniem przy
paść m8j'l jako : (l\\llOŚĆ a ~praIViedliwość każe". 

Rozporządzenie to wi e;cej zwraca na siebie uwagę z powodu zasa
dy, leż'lcej li jego pod waliny, rllż z pr8ktycznych wzgl ędów. Tak długo 
jak isrnial z\\'yczaj dl.iedziczenia przez pana, tak dlugo istniała fikcja do
minii directi pana: dll op hył rzeczywiście tylko dzierżawcą nawet swego 
dorobku, choć dzie rżawCO! z prawem przelewu dziedzicznego, Statut wi
śl icki zl1i() ~ t te; iikcj<; wzgl<;dnie do o:;obistego dorobku chlopa i przez to 
wply n<,ć mu s iał na \Vi c;ksze zainteresowanie kmiecia do pracy. Wobec 
tego, wobec postawionej zasady, że dorobek kmiecia, a tembardziej jego 
osoba, nie nal eży do pana, dziwnem s ię wydać l1am może to, że w rilzie za
bicia kmiecia zabńjca karanym byl karij 6 grzywien IIa rzecz spadkohier
ców oraz" grzywi en na rzecz pana. 

Staje się to zupe łnie zrozumiałem, gdy uprzytomnimy sobie, że 
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sirata osadnika-kmiecia była rzeczywistą stratą malerjalną dla pana 
w ówczesnych czasach, gdy ziemia miara o tyle wartość o ile ohrabiani! być 
mogla. By4'a to więc strala spotecznie-~konomiczna dla całego kraju. 
A właściwie o to ogółne dobro chodziło prawodawt:y przedewszy:;tkielll. 

Z tego też samego z310żenia pochodzi pewne ograniczenie, stosu
jące się da możności opuszcz3nia wsi przez chtopów. Z samej redakcji 
zakazu widać, że panowal zwyczaj zupelnej wolności w tym wzgl<;dzie, 
s koro prawodawca wyraża ,;i(;: "gdy z rozdzielenia poddanych dobra panów 
czę~tokroć zniszczawają u 0IJlIszane bywają żJdnej zwłJszcza sprJwiedłi
weJ przyczyny k'temu j~ przywodzącej, dla tego widzialo się było nam 
i naszym poddallyl1l pUl10m lej szkodzie nicieni wie zlbieżeć, z którymi 
(podd,lIlYlll i panami) pospolu u,;tawilichmy, iże nie więcej kmieci albo 
osiediaków (osadników) z jednej wsi po~polu do drugiej wsi i1logliby wy
nidź, jedno jeden albo dwu krol1lie wolicy pane, onej \\'si, II' której lTli~sz
kają". Tylko \II pewnych w)'p~!dkach - w razie POWSli:l\\i1T1ia Jlana Jlod 
I<lątwą koście'ną - cała wieś miała prawo opuszczania pana swego, Nie 
byto to wcale jeslcze przytwierdzenie kmiecia do ziemi, lecz wtaściwiej 
za,gwarantowanie pana oel samowolnego porzucania zagonu, lIj)l'ilwiCillego 
na rachunek chlopa i pr~el. chlapa na zi1sadzie taciti consensus, Tem siG 
też tłomaczy prawo przy7.llane panu zahieraniCi rzcczy kmiccia zb iegrcgo 
i dochodzenia go \V ciągu roku. Zresztą, "zbieg jcśl~by dla o l,: rucic(Jstwa 
all10 gniewu palla swct.;o -mówi statuI-wrócić się bojąc tcż prawem zwy
ciGżolly nic chcial", za opłatą trzech grzywien i czynszu rocznego stawał 
się wolnym od obowiązku służby na prawie zielllskielll. A ":: ;t:dy za 
prawdG w prawie niemicckiem kmieć siedzi - mówi stalut-[L:n \lci ,:c albo 
odejdź nie może, jedno dziedzictwo przedawszy albo miasTO siebie kmiecia 
równie bogatego zasadzi albo rolę zllpdnie wykopawszy, oziminl: i jarzy
n/; osiawszy, panu swemu oddawszy, odejdż nloże podle slV~j wolej". 

To już jasno wykazuje wyższoć swobody osobistej przechowaljej 
w pra\vie polskiem, nad niernieckiem prawcm i zarazem najzupclniej po
twierdza i j~sno dowodzi, że nic było je:,;zczc przytwierdzenia 11i(2\\'0Ini
czego do ziemi Vi Polst:e, że chodziło tylko o zahezpieczenie \\'ykonania 
przez kmiecia przyjętych zobowiązail. 

Bo, rzeczywiście, gtówną pieczą, jedyną nawet piecz'l Jlrawodawcy 
był rozwój ekonomiczny kraju, Bo, czyż nie znajdujemy, prócz tych 
ubocZllycl! śladów, dowodów jasnych, wprost wykazujących jak drog'l by
ła pruwodawcy sprawa dobrej ~ospodarki kraju'~ 

Mądry Kazimierz ~nać dobrze wiedz i ał, że kocJyiikacja odnosić 
sit; może tylko do stosullków już istniejących, że \I' zasadzie powinna 
określać tylko stan zwyczajowo przyjęty, a nie narzucać f 01"111 zgoła nowych, 
nie wywoływać zjawiSk nuwych, Do tego służyć powinna inicjatywa samego 
społeczdlo'twa i twórczość rządcy, To też prawodawca !lasz uji]ł w formy 
prawne statutu to, cosmy poprzednio nazwali gospod"rką CkStCIISYWl1ą, 
o intensywnej nic czyniqc wzmianki, bo jej jcszcze pra\\ic nic: było, ale 
za to rozwijając cneq~iczną robott; w tym kicru n ku. 

/\ naprzód, jak ujęto' \V forlllG prawną stan ówczesncj gospodarki? 
Zwrócono przetlewszystkic!il bacznij lIwagt; na lasy Za \\'yrąbanic 

w cudzym If;sic 1 lull 2 dębów karano po 6 skotów od dt;bll, za ścięcie 
3 dt;bów winowajca ponosit karG trzecI! miar zboża, trzech ,r,;rzywi0.11 na 
rzecz właściciela i trzech grzywien na rzecz scldlL :Jawet obrywanie ga
ł~zi byto surowo karane przez zabranie ciąża, karano również surowo 
śt:ięcie drzewa z barcią (I grzywna kary), nawet, jak statut zaznacza "kto 



za prawci e; kromie pszczól il wszakoż pszczołom godne drzewo podrębil 
cicrp;;! cem\l ~ 7k()(k pólgrzywlly , a s,jdowi takoż pólgrzylVny przekonany 
ma zapla c ić ". . 

Cli ()\',' bvula, ::,zC7.cgólniej IV stadach dzikich był, najglów-
IllelSZVIll dochodem i zajl;cielll ówczes llej ludności wieśniaczej. To 
tc{ dżial ten I~() :;poda rki krajowcj bardzo ścislym podlegał przepisom. Kto 
chowal' d7. ik ic stau ,\ byula na polach lub Iusach, musial mieć pasterza IM 
czas od św. WOjc iecIJu do św. Marcilla, W razie wejścia bydła w szkodę 
sąs ia dO\\i, wlaściciel ~lada pociągany bv[ do odpowiedzialności karnej. Dla 
uniknic;cia jedJlak moż liwych z tego powodu nieporozumicll, zastrzeżono, 
że za: nlowanie bydb \1.' szkodzie jest zakazane. 

Widy.illly z ty ch zastrzeŻel], jak znaczną pieczą otacz3no własność, 
słusznie sijdzijC, że tym tylko sposobem wznieść się będzie mógł ogólny 
kraju llobruhyl . 

Pierwsz)' lO król - Kazillli erz·-co zrozumial, jak ważną dla Polski 
je5t arterj :\ \Vi~ly i jak:) rol ę \vi:; !; l \\ 11l;ćwOju calego życia odegrać po
winll:!. CllC<]C dać moż ność ',,,ielkiej produkcji w haju, należało zbyt jej 
zapewnić 7.a pUl1luc<] ~plawu , llależalo \,'zmocnić jej brzegi, Otoczyć wała
mi i wzbogacić nadbrzeżnc miasta. \V Imjtkim przeci'lgu czasu hrzegi Wi
sly upiek::;zolle zost<lIy wielkimi śpichrzallli \I' stylu zwanym dotychczas 
KilL:irnil~I)',(J\':yll1. DulycllCzils uzi<.;ki sIVt:j IllIcIowie prl.etrwaly Olle i na 
wilCki zostaną. Prawie W~7y S lkic miasta naclhrzCŻlle dostały specjalne przy
Ililejc, zrnierzaj ,)cl: Jo zaprowadzenia w nich radu i dobrobytu: Sandomie
rzowi IlaJał Im>i wieś Radoszkowice dla zwi(:kszcnia dochodów miasta; 
arclliwulll Illia:;la Plocka przccllOwalo oryginal liadania, \V którem król 
przeznacz<J 40 grosz)' z wlasncj szkatuły i żi!da od mieszczan 100 groszy 
na otoczenie miasta wy:;okilll walem, zwalniając mieszczan za to od danin 
Ili.! czas Ilieokreślony. Po Gt łym kraju zaczQły powstawać liczne młyny 
wodne, cz~~to nawet z funduszów króla. 

Coraz wi<;cl:j zaczęlo przyhywać ziemi uprawnej. Z ogólnej prze
strzcni (i\\"cćc~n cj I'olski 6700 mil kwadratowych, okol o 3000 mil było 
pod upraw'l, 2JOO mi l pokryw,;Iy lasy i hory, stepy zalegały 600 mil, lia 
pu,tkO\l'ia ; n i eużytk i odpadało około 800 mil. A lasy malały coraz har
dziej pod sick ierą nowyc h osadników, czego dowodem są bardzo liczne 
n : l Lłal.\ :l ll ia i::em, odlogiem Ież,jcych i lasów różnym osiedleilcom dla roz
kolollizow:l !l i,1. I cetla zicllli podno ić się m\lsiała, gdyż napotykamy har
dw zna CZI !;! ilość dllhrU\\'iJ lIlych aktl)w sprzedaży dóbr, w kt(irych CZt;sto 
wyiioill\C :-;;! mlvny WI)(IIIl: , Zre:;zt'l, () wysokiej cenie ziemi pOlVl.iqć mo
ŻllCi i ~ ( ,j J prl.,~kO!li l l1ic:, że CelEl produktów rolnych doszła do poziomu: 
:2 1.1. 2-1 ;~r. za kmzcc psze llicy, 1 zl. 12 gr. za korzec żyta i 23 gr. za ko
rzec ow~a, l. j, do pozio lllu cel1, które przetrwaly aż do czasów Zygmun
ta AU.L(lIsta. I<<iwnicż i ceny bvdla doszły do pozioll1\1, który przetrwal 
dwa \\ icki: IV r. 1 JJ3 wól kosztował 2'1 grosze (czyli okoto 26 złotych 
dz:~icjszych), k rO\\':\Ql"os zy 16 (t. j, naszych zł. 16 ~r. 9), dwie gl;si kusz
towały 1 grosz (czyli 1 zl. 3 gr,), pit;ć kur tyleż co jedna ~ęś itd. 

lawrnda I"Obota, I'Ohota pożyteczna, dohra i owocna na wszystkich 
kra:'lCilch ['olski za Kazimierza. Ludl10Ść zaczt;fa oplywać IV dostatki, wsie 
zaczcly Sil; zaludnii\ć, llliasta rozwijać, nowe powstawały. Ale na to, by 
ta mądr:1 gospodal'ka nadal dobre wydawać mogła owoce, trzeha było po 
jednym IClzim;erzu· .. drtl,l(ic:gn. Trzeba bylo ZI10WU takicf',o, któryby nic dat 
sil: rOZll'i:l,!Ć z:lrodkonl zlte,L(u, co w każdell1 prawodawstwie, jak w każdem 
uziele llldzkielll, istllieje - alc nic takiego, któryby, z Węgier przybyły, nie 
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znając ani praw, ani zwyczaJow, nie czując wielkiego powolania dziejowe
go narodu, poświęcił norodową przyszłość interesom swoim. 

Były zarodki zlego nawet i w prawodawstwie Kazimierza. /\ na
przód rozróżnienie zbyt wielkie stanów kmiecego i sziacheckiegn: była tu 
wielka różnica glówszczyzny za zabicie kmiecia, szlachcica, czy skartabel
la. Istotnie, statut wiślicki, kodyfikuiąc stan istniejący stosunków spo/eez
nych, rozróżnia bardzo wyraźnie trzy stany: szlachcica, który zwie się po 
łacinie w statucie miłes famosus; klasę pośrcclnią --zapclI'nc odpowiadającą 
późniejszej drobnej szlachcic - nazywając ją skartabellami (scmtabelli) 
i kmieci (kmethones). Za zabicie szlachcica płacono kary 60 grzywien, 
za zabicie skartabella 30, za kmiecia 1 S. W potocznej mowie i IV prze
kładach na jc;zyk polski statutu na określenie skartabella używano \\'yraZll 
(spolszczonef..(o) "ścierczalka" (skąd poszlo pogardliwe: [iarach). 

A dalej, prócz zbyt wielkiego rozróżnienia stanów, miał statut in
ny brak, któremu zapobiedz należało: ,vzbranial skupu sol t yst\\' , t. j. sta
nowisk rządcy ziem na prawic niemieckiem tylko szlachcicowi nic wła
ścicielowi tejże wsi. Właściciel zaś wsi, która miala przywilej solTystwa, 
mógł nabyć soltystwo i tym sposobem stawaj się prawie nieograniczonym 
władcą wsi. Już w r. 1345 Henryk, przeor klasztoru tynieckiego, sprze
daje Piotrowi z Lipnika sołtystwo Zborowickie za 40 groszy; nawet sam 
król, robiąc nadania klasztorowi Miechowitów, skupuje soltystwo od Sta
nisława Paszcze ki. 

Mądry, godny Kazimlerzowy następca byłby spostrzeg ł odrazu, 
czem się może skoliczyć taka praktyka, tal<ie rozdwojenie narodu, a zwla
szcza skup przY'wilejó'N soltystw. Ale król Ludwik, obcy narodowi, u s tą
pil możnym, podpisał 17 września 1374 go r. st;jlut koszycki. Osłahiono 
więc na dl ugo-na bardzo długo - calą robotę l{azirnierzo\\'ij, a tym z je
go następców, którzy byli i duchem i sercem godnymi jego następcami, 
nie powstawało nic innego jak okrom czynienia ustępstw wielmożnym lub 
podnoszenia wałki nierównej. 

Chlubnie zakończył dynastję ten, co Wiell<im został nazwany: 
"nie tak rycerskiemi sprawami -- mówi kronikarz-i waleczną zabawą, jak 
okazałymi budynkami i znamienitą sztuką gospodarską, a wielu miast 
i zamków obmurowaniem, nazwisko pomieniane zasługując, którego jako 
był sprawiedliwością, przychylnością, przewybornością i dobrocią swoją 
w najprzedniejszych i też najpodlejszych stanów dostąpił, tak tymi właśnie 
cnotami i przymioty wiek swój dokonywając, w potol11nej go wszystkich 
pami~ci wykował". 

I tem był właśnic Wielki, że widząc zewsząd wdzierające si ę i jak 
rdza użerające się wplywy odwiecznego Orang nach Osten,-z ducha, ze 
rdzeni narodu wywiódł pomniki swoje, na których nową budowę wsparł. 
Wiedział, żc nawale tej wewl1~trzną moc i hart przeciwstawić należy. 
Stworzył ten kamieil wę~ielny, na którym w niespellHl wiek po nim pow
stal Grunwald. Ale, następni już deprawującym skutkom inllowacji Cll

dzych i wplywów obcych oprzeć siG nic zdo!ali. Naclc~zly CZClSy, guy 
próżno hyśmy wolności kmieciej- tei idei, na której sit; pierwsza I)olski 
wsparla hudowa - szukali. Przyszła niewola, rozw i elmożnienie si t; \\'iel
możnych,-a wraz z tern kraju zguba. 

Powtarza się historja. I lI/ IS 1f\\ J i sroży się eksterminacja ger
mailska, jad swój szerząc. Nie uosobienia Kaz imierza nam dziś już SZll

kać, alc odlJalcź~ go winiliśmy w nas sillnycil, w skupien iu i kr~erielliu 
sil wCWI1c;trzllych naszych. Odnalezienie w glt;bi d ll ~/. naszych wielkich 
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przeka7.C1ń przl:szfości, "wykowanil: przekaull'i \V potomnej wszlIstkich pa
micei" - toicdyna droga-do (11li cllwafy do pola Grunwaldu. 

Helllyk R,adziszclI'ski. 

Przyszłość rzemiosł w nauce ogólnej i zawodowej. 
;\\ilujijC)' kmj i jego dobrobyt wypowiedzieli cichą walkt; s[lrClwadza

niu wyrobów zagranicznych, widząc w ti.:ll1 matel'jalne poparcie prilcy ro
dzimi.:i i moralne zadowolenie z używilnia tego, co prze111)'sl swojski dostarczyć 
może. Inicjatywę podaJy zlowrogie zakusy nicprzyjaci('>I, ale dyktuje je in
stynkt samozQchowawo:y i zrozum ienie kOllieczności podniesienia tej braci 
naszej, której losy kazuły IV pracy rąk sz u k ać za~pokojcnia potrzeh życia. 
Sprawa to SfUSZ1U , obywatelska i w~zystkich nas obowi'll.lliijca. Pr,lcowni
ków naszych chwila ta za~koczylil na tyl e niespodzia!lie, iż wielu nic posiada 
odpowiedllich kwalifikacji tak ogólnycb jak i zawlJdowych. 

Ozisiaj z blllem serca skonstatowClć 111 u~illly fakt, iż nic tiorośliśmy 
do poziolllu \\'Yllla.~al'l chwi l i i w każdej lmlllży z[wjdujt:my wielu niepolVo
tanych, :;tąd ustawiczne skaq .. O na c1ostawcehv, nieufność ku nim i rozgory
czenie: pOwszcclllle. Nie pora jednak glosić jcreil1jady, załamywać l'l;ce 
i kannić si~ bellem, ale rao:ej ohowiijzkiel11 je:st tycl1, któIA: zlo widzą i za
radzić mu 1110~'1. choćby czdcio'.vo, zilhrać sil~ ni\t)'chllliast do clzidJ i uta
[wić zdobycie srodków do uregulowania spra',vy. 

j\iL: jesteśmy narodem biednym pod \'/ZI~lędcm hogactw przyrodzo
II)'cll, ił jedilak ubogilll pod IVzgll;dcl11 dobrobytu i ślllialo powiedzieć 1ll0-

Żll,l, iż nairrosbz}'ch rzeczy n;llll brak, co wy1l1ownie dowodzi, iż tych 
skal'!J(lIl' rrzyrodzonych używać nie umicmy. 

Taki hrak na:;zylll pracownikom na polu rZ l'miost, znielicznym wy
jątkielll, lei f<:\chO\liej ulllicjl;tllości, któraby ich pl·zclhi l; biorstlVom ułatwiła 
wyniki pożądane i zapewnila przynajmnicj IV kraiu nllS7.ym prze\\'agt; llad 
wyrobJI1li zagrallicwymi. 

Przyczyn tego zjawiska dałohy się przytoczyć wiele, podniosę tylko 
jedną, ktcira mojem zdaniem i wplyw drugich osiabić zdola, a jest niL! brak 
llmystowct::o przygotowania, którc już w samem spoleczclbtwie wywolało 
niedocenianie ludzi pośw i t;cającycb ~it; rzemioslolll. 

A j,dnak rzemioshl- .. to ~ila naszych mia~t; -·ich przyszłość Icpsz3, 
to jed llO z llaj\V;I:i:lliej~zych zagadnicli spotecznych. Rozumiej,! tę spraw~ 
lepiej oJ nas Ila Zachodzie, intcresują sit; nii[, a nawet IV roku bicżącym w 
październi ku odbędZie się międzynarodowy Kongres we Wiedniu, na którym 
sprawa ta wybitne miejsce podczas obmd zajmie . 

. Iakie pra ktyC7.ne skutki dać może nauka rl,cmioslom naszym? 
Pierwszym warunkiem rozwoju rzemiosf jest zapewnienie nal eżnego moral
nego stall owiska w spoleczer'lstwie tym, którzy im si~' oddają. Jedynie 
nauka wyrównać może tl; różnic~ klasową, jaka dziś ludzi r6żnych zawo
dów wyzwolonych od siebie oddziela! Ona jedna, podnosżąc stan kulw
ralny fach owców, uspołeczlli ich, zbliży miGlizy sobą i każe w nich uznać 
wsp61towarzy,:z6w życiowych zabiegów naszycll, a nie ja!< dotąd-jedynie 
bezmyśln e na!"Z(~ dzia do wykonywania powicrzonych prac. 

Nauka dalej przygotule nowych i zdollliejo;zych ad eptów do rzcIlliosł, 
którzy int csyw ll ość pl'acy podnios,!, a sprawfl()ściq fachową umożliwią ko
rzystną produkcjt;, a tem samem zapell'nią zbyt swej pracy, 
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Przez podniesienie pojęć społecznych za pośrednict\V~m nauki dadzą 
się zrzeszyć siły wytwórcze, Ja się zjednoczyć kapitał rozdrobniony, otwo
rzyć kredyt niezbędny do przedsiębiorstw i obudzić godność osobistą w 
prawdziwem znaczeniu tego wyrazu we wszystkich czlonkach koq)oracji 
rzemieślniczych, a to są czynniki wprost torujące światlą przyszłość pracy 
zawodowej. 

Nauka wreszcie otworzy podwoje do ziemi odkl'Yć i wynalazków, 
znajdujących zastosowanie w pracy codziennej, samą pracę uprości, ułatwia
jąc tem samem t,u'lSZą i szybszą produkcj ę· Ona ws ,<aże nowe drogi dotąd 
niewyzyskane, naliczy tchnąć myśl i Jucha w pract;, a tym sposobem mim! 
czasy nie\Volnicze~o naśladO\vnictwa, a ukaż,! się płody osobistych sił 
twórczych. -

Przez podn iesienie ośw iaty ułatw i my przedsiebio,cotll oriemowanie 
się w przyjmowaniu prac, uprzedniem oblic7.Uniu zysków, wskażemy źrcidła 
nabywaniil materjału suroll/ego i uwolnimy ich od wyzysku, tak licznie do
tychczas praktykowancgo. 

Podniesienie kulturalne rzemiosł ka7.e pomyśleć im samym i spo
Jeczeństwu o z1pewnieniu znośniejszej starości, z;.\ bezpieczeniu od wypadków, 
powoJa do bytu instytucje, których zadaniem będzie tę zani edbaną a mOle 
często i niezmHlij placówkę objąć z pożytki em wielkim. :\ gdy do tego 
dodamy moralne wyrobienie, obudzenie uśpionc[(o poczucia obowiązlw
wości społecznej i zawodowej, ufać !nożemy, iż lepoze cZilSy nas/allą dla tych, 
którzy mozolną pracą zdohywają warunki życia. 

Nakoniec nauka opromieni szare życie I'zemieślnika, da mu zaztlać 
innych wrażeń niż zwykly zysk pracy, wprowadl.i go w świat subtelniejszy, 
a po zno.inej pracy i licznych zabiegach oderwie myśl jego od troski, prze
nosząc w świat życia intellektualnego. 

Wobec tego, jako logiczny postulat nasuwa się konieczność czyn
nej pracy w celu udostępnienia nauki przyszłym adeptom rzemiosL 

Projektowana kaliska szkoła rzemiosł w imit; zasad powyższych 
pragnie zaji:jć to miejsce w pracy społecznej. 

Poprzyjmy wszyscy skutecznie myśl powziętą, spicsz<1c lIa oltarw 
oświaty zawodowej sercem miłością bratnią przejętem złożyć to, na co 
nas stać. 

Wrzesie.-l. l(s. ~U. jasiliski. 

NA B R U K U. 

Na bruku ... Te dwa wvra7.V słyszymy, mówimv, czvtamv i odczu
wamy tak cZGsto, że rzec by moż;1a, Iż srłą przyzwyczajerlia staly sk zupc:inic 
naturalne, najzwyklejs7.e ... A mimo wszystko wyrazy te zawierJją tyle ja
ki~jś dzi\\itlcj rozpaczy, tylc tragizmu, iż jednostka wraźliwa wymawia je 
zawsze z uczuciem pI'zykrości i smutku ... l nic \I' lcm nie ma dziwncgo. 
Wyrazy "na bruku" oznaczają [Jolożcnie wydzicJziczon)'ch, Si.! symptotllem 
IH;dzy i niemocy, jakitllś obrazem, którego tlo przypomina tlam n ieho 
jesienne, chmur pctnc, CZilrtle i monotonne ... 

'.leż to figlIr namalować można na tle tego .obrazu!. . 
Zycie odrazu przywodzi na myśl i te dzieciny bez n,!z\\'iskn i da

cllu. ktt)rc t"k często \\i murach więzicnnych, \I' ś I'[)dcl\\i"ku 111(Y>1\' ~po
lecznycll żyć muszą, i starców, którzy nic um ieli i Ilic rnoc(li zabezpieczyć 



24 

sobie przyszlości i wrzeszcie tych, którzy w :'pelni źycia nie umieli dać so
bie; rady, a miotani hurz'l niepowodzeniil, wyrzuceni zostali na twardą mie
lizlH;, JI2l Idlirej żyć lrudno ... Tych ostatniell jest również dużo, hardw 
li użo ... 

W ich lo szeregaclJ znajdziemy również i "b. obywateli ZiClll;;kicli". 
Los nic:izczGŚliwy pozbawit byl ich ziemi, tego \\ilrszlalu pracy, I. kkn)'m 
siC; zżyli, na kt()l'ym tylko pracować potrafi". Ich" lwardą miclizną", to 
wlaśnie życic miejskie "na bruku". Bez kwalifiKacji do jakiejkolwiek in
nej pracy, bez znajomości stosunków miejskich, a natomiast z całym za
sohem jl I'ZyS 10\\ iowych wad sprowadzaj" sit; ci ludzie do miast z trady
cyjnemi już dziś slowy "jakoś tam b(~dzie", czasami nawet z niewielkim 
kapitalikiem \\' k ieszeni. Ale cóż z tego? Kapitalik ten alho zostaje zje
dzony albo przez latwowierność i niezaradność swych wlaścicieli przecho
dzi do rąk i'(;żnych wydrwigroszów, oczekujących na te,t;o rodzaju ofiary, 

Wszy:)tkie te szczegóły wskazuj" jasno i wyraźnie, że tYllli ro7.· 
bitkami życiowymi, tymi "wykolejonymi" zaiąć sil; llalcży koniecznie. Sa
ma logika wskClzuje, że jeżeli oni nic umieli sohie dać rady w przy
jaźniejszych Warunkach, to tembardziej nie d ad:>:,! jej sobie w nowych 
okolicznościClcll, bardzo trudnych i nieznanych. A że W interesie spolc
czelistwa leży zmniejszać na każdym kroku rozwój proletarjatu, a że ci 
ludzie bczwz,t;Ic;dnie do !eJ!;O proletarjatu należą 'wi(;c wskazana jest naci 
nimi opieka ~p()łCCZlla w catem tego stowa znaczeniu. 

Wyrazem owej opieki powinno być towarzystwo pOlllOCy dlCl zban
krutowanych ohywateli 7.iemskich, kt()re lllialolly na celu: I) wyszukiwanie 
posad uia tycli luJzi i 2) uJzielanie im wszelkich rad i wskazówek, doty
cZąCYCli życia miejskiego, a przcdewszystkielll informacji o IOK()waniu ka
pitalikó w, kj reszty resztek, 

T O\\'Clrzystw,) takie, w lllian; zdobywania iilnduszów, 11l0globy na
wet ud:óę lać zapomogi, ale to na ostatnim Willll() hyc ulllie:)zczone planie. 

Lyjcmy w epoce delllokrilty7.acji Wla:iilOŚci \\·icjskiej. Pairzyllly na 
upadek srednich gospodarstw rolnych. Opnilz tych, którzy już siG "na 
hruku" znaleźli, lllallly w perspektywie cale zastt;py no\\'ycll. 

Z IClll wil;kszą do nich zwrócimy siG opiek'l -- lem pn:dl.cj zor~alli
ZUjt.:llly dla nich instytucjt;, Zdaje nam sit;, że "p l'awa ta powinna \\'~jść 
nil pmz'jeJek dzienny obrad centralnego tow, rolniczego. 

Do rZl;du swych piGknych prac niechaj sympatyczna ill~tytucja Zle
mietlIska zaliczy i kwest je; przez nas poruszoną, 

Nit.:chaj ci, któl'zy pozostali na roli i z niej owoce zhit:rają, zi.ljmu
jil siG tymi, którzy lla w,;i pracować nie mogą i Silil smutnej konieczności 
zni.lleźli sil; "na bruku". CezwyŁagiewski. 

PRZED K R Z V Ż E NI. 

Dopókiż, Pallie, przez jak długie lata 
Męka Twa krwawa daremną zostallie? 
Dopókiż br,:Jziesz \V obliczności świata 
Cierpiał powtórne konanie? 

Przcbó,0,1 N\y gorsi od zdrajcy Judasza, 
130 chwik szału miast srebrników bierzclll ." 



25 

l pocilunek Misll"i:a nie odstrasza 
Nas- zi)J"ojll)'Cil j;lisw puklerzcm! 

Pr7.L'!J(IQ' :\1v ;;Ol':',j cd ,di:i I'ii,ltil, 
Bo Cie' skalldcl11 LO dl1i ~ r. ~ l :ślnie l'ć huczl1ie 
CiebiL': Tv, c 6ra\\'d~/, T,,'. c pra\\',:, TI\'c ucwie .. , 
NieuSł~lJ'!cy h r:ć !lI i (II\' wyrok ::;\·,i~lt::" .. 

Wy stokroć g()r~zylll Illaż~my oit:; grzecl!ell1 
Niż z~!raia ka()\"' , 11;('ki T\\ei ciei\JI\ a, 
liD 11;,~ZC cak życicj c~ l trlli ~i1l ilChelll, 
Co z Ciebie 5i(; \1;li,grall':1! 

,'V\yst<;pl(i l1 a~ze " ci<lglc ponawiali(: 
I [lI"zemyślni e j 9l cOcli.iellniL" to raZCll1 
Olbl'zyl11ia lI'ióc!.l1ia, co ()~treIl1 żll,lzem 
Wicu",! rozdz,icl"Cl Ci riii1l:' 

A U;pycl! gwoździ co Zei r wc ~lr(J'z ! ,,\ ~I 
Skul;: TI\l' ciaio z (VJl1 krz\,i.eJll bOld,:i1. , 
no każdy cztO\lic'k C() Il'i ~\I'ial przY!)I'\1 <l, 

S\\ój ,gl\('~źdż przy illl l ycl1 UJ11ic~c i , 

I Ty tak cicrpi~7, bez. kc/l'lG\, bez mi"r.\', 
;\ieuslJji!Cci kiiphll1ie oli :tr.\' , 
i\ 7. lo;:ć ~;iG Ju:lz!;,1 I'ml<ISlil i lilno:i,)' 
I ma byc JcIJicj, ,I coraz jest ,r.;or:ćc: ! 

PrilWdil, lO do I!as i,ailit:1ll źdźh!ciTl :,;t\lorzenia 
O Twuk,i rll Ocy i dn!Jw( i wola, 
Co nal l l (Id Wil~k l)1I' ko liicze IV sumienia, 
Ta prawd:l !()/I~I"ć,IĆ 1i;lsl.~:(11 St:I'C 11i(; zdola 
I II' ni<.:/:elll il;, :~ nie przc ll l l clli~!! 

Kiedyż ~~il: \\::;,}~[k() o!1l(ki il1ilCZCji 
I(i cd~'i. '1'\\,,, 1I1il~ :'.ć gl:/ccll z\Vy..: i (::~\'<' r:lczy? 
Kiedyż sic 11Id / i ,~ zhudzi! 'ć i.i\::;lellicn ia 
I b0;1" Tli y 111 i >: C!.yilll, 'nic z il l; icllia:'>1 

Wszak wl~dy koniec przyjdzie dlul!,icj 1l1L;CC, 

I:dcjmq Cil: z, kl'ZYlil miluiącc n;ce, 
A rozkochallyc ll liS! jl ()CilIO\\"!'lic 
Ola r,ln Twych Icki l' lll ~;; (: ~tiln i el 

I nOll'e dzi eci , ;~ ó',crnL !,ie' l illlie llia 
Stall,) szer",!~icJ11 rod Tv,',! ~i(jL!k,! lI'od zą 
I za ~lVyclJ ojCtlW w,/,y~lidc poko!cnia 
Milościi) swoj,! lla~',rodZi!! 

Lecz oto lata mijają i lucly, 
Nowe c!i!żcniil, z.WyG.uJe i prawd, 
1\ Ty wci"i. cierpis!. i milczysz ,i~lk \I'prz,Oldy, .. 
... ;\ illl~zcz:l siG l1ai;2,I'""''\''' 

.......... 
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Okolice Kalisza pod względem geologicznym. 

Cóż może być ciekawego ' na równinie? słyszy się nieraz; coz mo
żemy tam spotkać prócz piasku, gliny i marglu? I rzeczywiście, instynk
towne to uczucie ~a jednak głębsze uzasadnienie. Równina, to zwyk le 
część skorupy ziemskie.i spokojna, bez burzliwej przeszłości w postaci fał
dowall, gwałtownych przełomów lub lI~koków; skladające ją warstwy, ula
wicone poziomo luh pod małem bardzo nachylcniem, nadają jej cechę jedno
stajności; brak gh;bo~o wciętych wąwozów, obnażonych urwisk, gdzieby 
wewnętrzną budowę pokładów studjować można - słowem, kraj będący 
w niepodzielnem wł'adaniu rolnika, lecz omijany przez górnika i geologa, 

"C0 do Kalisza jcdnak, to nie można powiedzieć, aby Icżał on 
całkiem w równinie.- Wprawdzie na północ od miasta rozpoczyna si ę kraj 
płaski i mało interesujący, prawdziwa równina- lecz za to na pol'udnie, po obu 
brzegach Prosny, ciągną się góry, i to aż dwa odrębne systemy, przecina
jące się pod kątem właśnie w okolicy Kalisza. Niejeden może dzielny ta· 
ternik lub bywalec Szwajcarji rozśmieje się na przypuszczenie, że mianem 
gór możlH ochr7.cić wzgórki między Chełmcami . a Godzieszami, lub pasmo 
Ostrzes7.0wsko-Kotło'A'skie. A pfl:ecież są tu prawdziwe systemy górskie. 
\V geologicznem znaczeniu tego wyrazu zarówno, jak ~e()graficznie Góra 
Chełmicka jest ostatniem wzniesicniem pa~lIla Krakowsko-Wielu liski~go. tego 
samego systemu,' na którego wynios tościach zbudowane są 111 ury Wawelu , 
Tyńca i Bielan pod Krakowem, \\' l<tórym wvź.(obiona jest urocza dolina 
Ojcowa, który w sk<1le zamkowej w Ogrodziellcu pod Zawiercicll1 dosięj:(a 
492 metrów wysokości n. p. rn. - -a dalej ciągle w prostej linji prlcchodzi 
przez Jasną Górę, Olsztyn i Wielufl do Chełmiec . Tu już pasmo to jest 
bardzo nizkie, przykryte przez wieIIde masy glin i piasków i zapada osta
tecznie w głąb, przechodząc na północ od Kalisza w płaszczyznę. Pokłady 
tego ~ystemu należą wyłącznie do formacji jurajskiej. znanej ppoki ryboja
szczurów. ichtyozaurów i plesiozaurów. Szczątków tych potworów do' ąd w nich 
nic znaleziono, może dlatego. że zachowały się one najlepiej w łupkach 
ilastych tej eooki, gdy tymczasem w paśmie krakowsko wielu liskiem znamy 
prawie wyłącznic wapienie i gliny. Charakterystyczne dla naszej formacji 
juzajskiej są białe skały wapienne, (stąd nazwa: biała jura) znanc z Często
chowy lub Ojcowa; jako skamienial'ość znajdują się w nich "amonity", 
muszle, podobne do skręconych w kółko rogów baranich, dochodzące nie
raz do wielkości koła od wozu. 

W górze Chermickiej jest-jak wspomnialem--formacja ta przykryta 
grubą warstwą gliny i piasku; u stóp jednak góry, nad rzeczką Trojanówką, 
między wioskami Szale i Trojanowcrn rzeczk.a wyżłobiła sobie dość gięboko 
koryto i od słonira biały, mocny wapień jako rdzefl góry Dawniej musiaJa 
tam sterczeć skała znllcznie wyżej. lecz \V ciągu lat wyłamano ją i wypJlono 
na wapno w polowych piecach; dziś jest ona ZLIpelilie zniesiona aż do po
ziomu wody w rzeczce, i tylko na ZIIacZIlej prze~trlE:ni widać mnóstwo gruzu 
wapienncgo. Pzed kilku laty wlaściciel sflsicdnic,go Opatówka miał lamiar 
ro zpocząć na nowo eksploatację; w tym celu zJtożono odkrywkę obok 
rzeczki i ciągnąc wodę z pomocą pomp ręczn~!ch, opuszczono roboty o kilka 
sążni poniżej zwierciadła wody, Wydobyto przytem dość znaCZlHI ilość 
mocnego, pięknego wapienia, który ustawiono w stosy nad brzegiem; zawie
rał on pełno amonitów i innydl skamieniałości jl1rajskich. Gdy jednak 



okazaro się, że pod wapieniem leży war"twu ~iwci gliny, zaprzestano robót 
a woda kamieniołom napo\\'l<it zalal i!. Wedlug OpOlI iada"l robotników 
ostatnia warstwa kamieni;], leżąca na tcj glinie, u~illala Sil; jak slaby lód 
pod Ilo,gami. Pra wdopodobnie doszło się tutaj do dolnego pięlra formacji 
jurajskiej, utworzonego przez siwe żelaziste gl i lly. W~kazl1ją na lo pokłady 
rudy źelaznej b]kowcj w dolnym bieglI Troj 5nówki tworzące progi na rzece, 
a zawdzięCl.<Jjącc zapewne swe pow5t~nie wspomn ianym żel,!zislym glinom. 
Podobnie WySlt;pllji! gliny te przy moście nI Praśnie w Zydowie i dalej 
\I' górę rzeki. \V Zyclowic ruda żelazn:> h!kuwa I.najduje się w tak wielkich 
i twardych brył8ch. że llllclynki gosp :)c1<lruc J.\orskie z nicj są wymuro~ant. 

Gliny te dolno, jtlzajs'( ie, po ktrJ"ycil fllynic Prosna powyżej Zydo
wa, ci'lgn[j się dalej do Cirabo\\'a w W. Ks. Pomal·lskiem. do Praszki pod 
\Vieluniem i Konopi"k i I krbów p:Jd CZl;slocho\\ '1; zawiera.ią one obfite 
ztoża nidy ŻCla7.lllj ilnskj (sferosyderytu). dziś illll:zywllie eksploatowanego, 
zwłaszcza na potrzeby ilut ŻtlJl.llych Tow. al\c. J-1,lI1dke \\' Częstochowie. 

\\' samyIII Kali,,7.u I)odobno Ilat,'uiiono IIJ \l'apicli jurajski nu znacz
nej już glęboko~ci r:zy biciu ~tlluni ilr:ćzy.i<,;ic:j x rynku. Bliższych sl.cze
g()tÓ\,', nicsl(;ty, dowieclzic:ć sit; nic: moglem. ojców miJsta takie kwest je Ilie 
interesują i rejestr świdrowy oLv(Jru, jak "ie; zdaje, przepadt bezpowrotnie. 

L \\ierzcho lka ,!.(óry w Chdl1lclch roztacza ~it; ob~zerny widole 
LV>Taca przcdew~zy~l:, ielTl LI\\'agc; po oru!~;c j st ronic granicy 7.naczna wynio
sl'oŚć. na której szczycie widać I\\\',rd!;tto'.\y budynek. Jest lo od1L:gly 
O 3 mile Kotlów w W. I(s. POI.J1ar'l:ikieill, przewyż:iwjijcy górę Chcłmicką 
O -10 lIletrów <Jbsolutnei wy:,o!wści. WZllil'~iC:lli<J tych punktó\\' nad poziom 
morza S;! n<Jstc;puj'lCc: Prosna pod Kalis:ć ciIl ()8 Illctró ',v , Chełl11ce 190 111, 

Kotłów 229 m. jcż"li Chełlllcc S,! o:,;tatniern WZniL:iicniclll pasma Krakowslco
Wicll1liskief~(\. to g(lra, na której sto' "wrożytlly z ciosanego w kostkę gra
nitu pr7.ez Bolesława Chrobrego wzniesiony kościól Kotto\\ ski, jest krańcem 
zupdnie illne~o sy:-;tenlll. Jest lo t. Z\".. dzial i!!talliczny między górzystą 
Europij środkO\\"ą et rÓ·.I'nin'l ni2Il1iccko-~arlllacką: pasmo wzgórz i ciągnące 
siG nieprzerwanie od wrzn:-;owisk Lunebur,;kicil, a Iloszące przed Elbą na
l.wę "F1allling", llli(~c1zy Elbą a Odrą ".!.(ór Kocich", za Odrą zaś "gór Trzeb
Ilickich", IW Szląsl<u osiiW:a 0110 największą s'"oją wysokość: 31.) m. n. p. m. 
\V obn;bic W. I<s. Pozn,1I1skicgo n,rjwyższym punktem są Rogaszyce pod 
Oslrzeszowclll. 278 111. n. p. 111. 

Kierunek krĘo pasma jest na cal ej dhl,l.;ości jedllakowy: z zachodu 
na wschód. Dopiero dochodz,!c do Proslly wykn;ca on pod kątem na pót
noc, a ostatni cypel p,i\ma idzie od Kc:pnCl przez Ostrzeszów 00 Kotlowa 
z pOłudnia na pÓfnoc, t. zn. w tvm salTlym prnwie kierunku, co wzgórza 
Kr<Jkowsk!)-WieIUllskie. Wat wzgrirz Trz(:bnickich, skladający się p rzeważnie 
z glin i piasków, jl:st pochodzelli a o wiek młodszego, aniżeli pasmo juraj
skie; powstał on dopiero przed Sdlllą epoką dy l uwialną· Gdy wit;c fałdo
wanie sic; jego dos/lo J!) dn iejqcej już floprzcczncj zapory t'.vardszych skał 
juzajskicil. zll1icnik) 0110 S'.\ój kierlInek na rliwllokgly. nasuwając wszakże 
IIiI utwory jUZłjskil: mClsy glin i piask i.!,\, i 1'.\ Ol" Z 'I c IV kn sposób wyniosłości 
od Godzicsz do Cllcril1c, a dalej do n()killi i Williar. W ten tylko spo
sób tłomaczyć Inożna sobie fakl, że pasmo ci,lgn,!ce sic: hez przerwy przez 
cak Niemcy, na~le przed Prosllq urywa się. i to htzpośrednio po spic;trz ~niu 
się (jak gdyby przez oclbicie) do najwit;kszcj swei wysokości w górach 
Trzellnickich. 

Formacja, do której pasmo Trl.ebnickic naleŻY. zowic się trzecio
rzędow;j (Teriaer). Składa się Oll ",!:'!: już wspoJllniałem, z plast~Ci:nych 





niż dziś Prosny, która odmyiJ je) z nas~'pi~k epoki lodowcowej. Podobnie 
zupełnie ma ~ie rzecz \V dolinie Warty, ~d7ic ulk s~,m() oc!,,}onic;ly trzccio 
rzędowy wC;gicl bnl\latny \vycllodzi na wierzei: IN UrLclnie pud J(ollinclll, l)iJ~
kowiec ZilŚ z GoslJwic posłllżył do b II d (W, Y "kal11icnllc!!,o moslu" \\. l\ali~7.11. 

FOrJllacia trzcciorzędo\\ć\ l1J(iŻ~ kn'ć wcale C'cr!il~ skmb\' II" s\\'cm 
lonie. Wedlu.g 'Rosenbefi,(-Lipilisky'cgo Z1\'aicl,iono n. D. 1\' hlrzY;lOwie pod 
Oslrzcszo\\,('1l1 pod 4 melrami iłu nOprZe!ll:an ,,\~,!'S~\\U\\a!lC z pi"skiclll i iłclll 
S poldad(Jw węglii bl unalnego o ,'ZnJhości 3, 2, ().2, 2.S i 2 metrów, Lecz 
niestety, górnictwo w lej formacji jest wielCe' :Ilnldnio!ic przez obiitość \\0-
dy, a nClsl(;pnie brak twardych skaL [ks,Jlo'lta' .. ja opłacać Lly Sil: lllogla, 
gdyb~1 można \\,(:giel JObYWilĆ robot,) wier':"chO\I'ą (odkrYlIk,!) :r:bo Il'Ż, gdy
by IlJd nim leżal piaskowiec, a nie pl~stl'o.l"lgi:l1:l luh kc:r;:\'\'!u. 

Tyle o ~ tarszych I'orm<lcjacll okolic 1(:llisli'!. I~ozos(ajc opis 
formacji dyluwialnei, czyli ludowco\\'c:, ił \I'il.'c ulll'ur\' )\\C()\VC, 

pierwszy i dru~i ukres lodowcu"v)', dawllc kur~·ta rz~k, biE;dil<..: ;;i;:;:y i I. J. 
Lecz szkic nillicjszy, i tak już zbyt dlugi. jak Iii ka:ciLi,l!'Z, lIróslil~' lio I\il:
dozwolonych rozmiurów. 

KOllcz<; wi<;c wezIVClnicl1l do l1lie~!ka:'\C(iw l(alisza, inkrcsui<jcych 
się wszystkiclll co dotyczy rod7.innq!,o Ill;Cl~l", ;.-:llier~!li skrzc;tllie \\'s!.l'i 
kic dane co do budowy Ilodzic:mia Iwjillii,:'/.cj I)lwlicy. .\ii2.sto dziś \\'7.I'dsta 
w szybkielIl tcmpie-·-budllj:t i,;hl'Y'ki -p,·zy nich I\i.((:; stlIdnie; nic'ch ndt:)d 
żaden z tych ((lk cieka\\'ycll dokull1elltcj',\', j:i1,illl .ic'~t rc'jc..:'l' ()[\\O!'l' ~\\'id\'()
wego, nie przepaclllie - (\ mieiscowy org:1n CIH;lIJie Z:W"·I Ile \\iadolllOści tl go 
rodzaju, przez wydrukowanie \I' swych lanuch, ot! Zilj)()l11ilieni,1 uchl'Olli. 

Dr. SWllis!aJ:' Laszczl·/iski. 

W zeszrorocznyrn kalendarw opisy'.\"liśI11)' zwyczaje dawlle naszc
go narodu podczil~ Bożegu !\;Irodzcnia i Wielkiej Necy, nil: oJ JZtuy hl;' 
dzie powiedzieć IV tym roku o ohclwdzie i:ielunych S\\'i'ltek. 

Z naslaJlielll wioSI!y lud wylq.(il przed cil:i:Y, patrz'!c na I'OZpO~(O
dZOlle niebo i hudzi[C,! ~i(: z ZililO\l'cgO :inLl ZiClllit;. Wtedy lO odczuwa 
najwięcej ealą Iijczność czlowick;i z prz~TOC'l. 

Od~zLl\\'a, wielbi i na S\dlj spos()h 1\'~T~iża zacli',l,yt, śląc dzil;kczy, 
nicnic dla meJlki ziemi i slo(lca, dawcy wo,:cclkicgo życia. 

W każdei ZiiŚ okolicy iruczcj ll; CZeŚĆ lI'yl:JŻ:\jL[ i in;le, choć zbliżo
ne do siebie, mają z wyc;~aie. 

W Maropolsce, t. j. w l\rakoll'skiem, I(irjcckicm. Sillldomil'rskicm 
i Lubelskiem, począw~zy od Wielkiej Nocy, II' j':c\żJi! ilic:dz!elt; i ŚI\it;to 
zbieraja Sil; pod krzyżem, u prześpielVaw~zy jidqś piC;;I'1 11obożn,!, najcZl:
ściej proszącą () pOgOdl; i dobry czas Ila Z:tSil'I\'~', bil',gni! liii uroczysko 
lub błonic. '['(1111, dajijC iolgC; wczbrallemu Sl'rcu I uczuciom, jakie \\ zbudl.i! 
wiosna, zawodzą pieśni zwyldc nil pn.'dce UlOŻllI1C, a do olmliczJl()ści za· 
s~SOWilne. 

Mi(;dzy innemi śpiewi'j;[: 

ZwiesIla idzie, l.wiesll;i, 
bodaj byli! wczesna, 



albo: 

żyję 

30 

u.~orze, 

L'clv zaorz(~1 
. 1111, IJaI 

kocham dziewki młode! 
Dziewczyny zaś zlIlielliają ostit: l1i dwuwiersz, śpiewając: 

a ja póki żyjt; 
dbam o SII''1 LIrod,:' 

W Wielkopolscc, f.(dzic dużo jL\'zio;', które na wiasne; rozlewają sze 
roko, obchodzą je w procesji, śpiewając: 

Nad 

Wody, slodkic wocly, 
dla was hyłv !!ody! 
Teraz i mili; t;'zeba 

cillc:ba l 
za: 
ilej wici kie jezioro, 

1::Llilki oj, uciechy 
ludzie, je,;zcze oook 
wodv l1a tej naszej .~I 

Na ;V!azo\\,>c I'.ieczor)' od Wicll< 
lonyeh Świątek Uważaji!, że \vledy prl: 
dzi\~a jest niegod lil, t)ll\(I plótnu pmvillno każdą 
wać. Podczas rozldaciania piótna i pobvalliJ śpiewajw 

Zebrawszy 
o świętych. 

Sfoneo:ko gor'lce 
posu(i sil) polące, 
muśnij po tej przr,dzy, 
by zbielala pr<;dz\:j. 

sit; zaś wieczorem, obchodzi! rola za\mdz'l pieśni 

, Zapytalli, na jaką pami'llkę to 
Swiątkami i rozesłaniu Japostolów przez 
oni po świecie i nauczali 11Id \\',zclaki, 

czynią, mówią: .. Wprzódzi, przed 
Panel Jezusa. po świecie, chadzali 
,\ tyż na Swiatki \V~7.clakicgo 

obrzadku" . 
. Koło Cieci-

som - a pi(;knc: 
opuści, a serce m;i 
Swiątki ukaże ~()Id 
łom darował';. 

wieczorach mó",ia: 
iosm; a j:::~eli 'kto 

!Iżdego skłon Ile, to mll 
[[;11 sam, co go I'<l!' 

Zielone obchodl.i najuroczyścią 
uboższc:j chaty logil posypana tatar;ildcnl, 
nie i bydJo ustrojone \Ii hrzi.2t:l:lu\\;,; gałal.ki. 

, Na Kujawach przechowuje sil; zwyczaj obierania \II dzieli Zielonych 
Swiąiek króla i królowej. Tt:\1, co najl)icrwszy wYI)qdzil konic lub hydlo 
na PilS7.ę, otrzymuje miano królil. Starają sil; o tq,i,OlII1UŚĆ z wielkim po
śpiechem, il najweselszy Il1h najbo.l!,atszy rarobek, chCićhy Glłą noc nic 
spal, pilnuje ŚI\ itania, jeżeli lila ochot<; \vydilć ~(rosz 11,1 pocz<;stul1ck. Za
pra~za jlo((:rn naj urodziwszą, ił najczqściej i n;ljhol!,atszil dziewkG i ohoje 
są lIwielJezeni jako król i królowa. Przez caly dóel] znoszą im podarki 
w postaci jaj, sna, chleba, masla, \Vl:dzonki itp. 
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Jeżeli dziewczyna wogóle jest luhiana, otrzymuje rozmaite świeci
dła, wieczorem zagrzmią skrzypki i hasy, król dodaje pilVa i wódki i roz
poczynają siC; ochocze tany. 

Podczas wieńczenia króla śpiewają: 
Niechajże ci ta korona da dużo mocv, 
pilnuj że nas i dohytku we dnie i \II riocy. 
Poczęstunku dla narodu wieleć nie żałuj, 
a królowe;, jak przystato, grzecznie pocałuj. 
A my idąc za twym przykładem 
dogonimy każdy swoją za sadem' 

Zaczyna się gonitwa, całusy i zabawa . 
I{rólowej zaś śpiewają: 

Bądźże ty nam, bądź królową cały dziel'l, 
a nie uderz mądrą głową o ten pień , 
bo korona by ci spadła z główeczki 
i te jasne i czerwone kwiateczki, 
a chłopaków trzymaj tęgo na smyczy, 
czy to swojak, czyli jaki z paniczy. , 

Przy zabawie przyśpiewkom nie ma końca. Swit a następni.:: 
dzwon z poblizkiego kości ola kładzie kres tańcom i hulalIce, a uczestnicy 
z przepe.rnionem sercem radością i OW'l wyczutą a nie umiejącą się wyra
zić inaczej poezją, śpieszą do codziennej pracy, a stońce wzbija się coraz 
wyżej i wyżej, śląc złotodajne promienic. Z. Morawska. 

Kilka uwag o znaczeniu rysunku 
w szkołach elementarnych rzemieślniczych. 

-_ .. '- '··<>E8C- ~---

Zadaniem szkoły elementarnej, powinno być przygotowanie uczniów 
do życia i ulatwicnie im wstc;pu do szkół średnich i zav.odowych. Ideałem 
naszym jest, by szkoh; elementarną ko(]czylo każde dziecko, co osiągniemy 
przez ;Jowszechne nauczanie. W szkole elcmentilrnej powinien być \\ykła
dany cały szereg przedmiotów, mających, rozv. inąć ogólne zdołnosci ucznia 
i te spccyalne, które będą w związku z wybranym w przyszłości przez niego 
zawodem. PO\\szcchnie przyjętemi przedmiotami nauczania są, język ojczy
sty, nauka religii, nauka o liczbach oriJZ pf7estrzeni, przyrodoznawstwo, 
geograf ja . historYJ, rysunki, śpiew i gimnastyka. Oprócz wyżej wymienio
nych przedmiotów, we wszystkich elementarnych zakładach zeńskich we 
Francyi i Niemczech wykładane są roboty n;czne, a w wielu nauka domo· 
wego gospodarstWa. 

Wiemy o lem, że wszelka nauka wymaga wladz pomawania, a więc 
n'auka rysunku wymill,(a od wychowal'Ica, wytworzenia w nim wyobrażeń 
odnośnych form, aby takowe zdołał odtworzyć. Chcąc cel ten osiągnąć, 
trzeba systematycznie kształcić zdolności rozróżniania cech przedmiotów 
pierwszorzędnych, hez których dany przedmiot straci/by swoje znaczenie. 



i c1ruc~or/l:Jllycll, kic)re są CCCliilllli przYI;;:dld)\\e:lIli i ;~llljClli l Cllli. Do umiejl;
ill()~ci rozl"(')żni ; llli", jlrl.vCi~·nil "iI' d()"iaCI1c ZClr'OI.IIJV.'iI11ic ucznia z jc~o 
!lć]iIJ;iż~l.clII oloCZelliclrI - i l wi,.'c cli' 7. IJPc': nrrltiil'li nl<liJująccmi siL' 
w jcL',O mic~zka'liu Tą tylk :) di'<.H.(i) 111i)i'i l osi ag.L !Ć k<iu:cc'nic ohscl"I\'acyi, 
t. j. Zt!()IIl!lŚĆ WylI ulylVu llia IV UlII', ~k ti/.il'c\a Ili:jduklillinicjszycli ~p()strzc
żd: -- które Wylllil~il j;l analizy WI,lSIIO:~i,': dililq;O IJl/cd:nirllu, mi:Z Olldziei
Il~'cil aktli\\' lIw:I!.!,i. Dla \\yja:;llici:iu li i.1 Cll.nl j)OlL- ,~,1 k;;[;i!Ci.:llic obscl'\\acji, 
bicl'I ellll' IJod 1IIV i l ~: t; ccd,,; j),'Zcd:lli;'L:, l. I. :"l.i:dL illi:j,] CY IIJjW;IŻllici~zc 
ZllilClCllic. Wiclc clzieci ilU II:ed(;ki.ldll~ :)nj~ci,:; () k"/it<i1cic lip. dOIllU, 
k(>Ili,l, co jest \I)'ilikielll ni c: J()~Ć p~:ne:;() I':yuhnżelli" II i e lkości i ksztallll 
jlos7.czcL',6iI1)'ch CI.~~ci \', stO'l:!~:';u jcll ,'(l drugich. I'r;lcC) kiJllSlrllk-
cyjlla, ja, r}'so,·\ ,lilie.: dOIliU, Lo':i:!, n, .. cli U(,'~;l: SI\:cj \l'ilrtrJ~(i [lcda,L',o-
,giczllej tćmu rakto'.l'i, że d!.i ~( ki) l.allliL' ::i:J l ~: er) I'.Ti'/i;lir), Ila ~I.crl',s:. l o l'Il l 
\\yrażollych o iówkilln, 1I'1:,gLJ:1, k: ~d[.: :j. ()l'i'Cl'l\· cy:1 li<:ll)'C!J pr,~t!mi()tl\\\' 
prilIiilila PO:;If:PO\\" ' ć l.gndliic:;, 1),,(iIIICl1li pl'"WltI11i IOl.l'.'u.iu Ilillysluwu,\o, 
l. j. p ' zlcli udzić 00 ~[;tdi:ltll lIicc!ok'<td do C.:lk [) llitc ~,() i ()krc~l()ilcgl), 
od rZL'CZY prr'slycil do CUli\/. i'd:'d z !r )źo n ycil . P..:stalon i , [:ropneJ 
w sw"cli IlIet od .,cli k~/.t,lłLL;l lid dz:c:c k c: , l'Ollllll i" i i 1\·<li.IIO~ć i 1.1':iiVC:' or,[(.I
niuny, Inil;d/.) ~, postll.eżcl l il'lIl k~zta! rll ,': ·.:cLlll,i:.Ic')I'.', <I ]C!l,O \\'yrJżenictll 
w iorlllic konkrd llcj I.;] POllt CC! oi(\\\ :,,,. 

J\y ~ ullek s' C7.egól ll ie mit II ;<: ik ic /ILtClI::ll",ucl.'ż Z<l jJOIIl()CiI llic,ilO 
d/iecku zilSp:: kil ja sl\'(jj s: IIIl' · r l. ll liJ ~: pO !Jl'd do II;; ." :d'i\\'::lliil Iliillll'Y, rozwi.ii:\ 
pl'ZYICIll /lioll l() ~ c i abtr i!kcyjlle. po nic;\\; ii. oJ:I.t.ic'l'1 1), ,.,1;:( 1\'id i i"lnq fornly, 
oc! jt:j r/c;Cl.yw i:; t();:ci. [Jo niedawna nauka rY;; II:lk(i,v pU I·.gili J LI ri'.l S Ila 
kO[lim'!:lllill WZCHk()\\', co hYlw jnlJlic; l l ic ,-; plYIH;!n ilil rozwcli :\ ' yohraźlli 
i Ilic k~;zliilcilo zllIy slu Spc);;trZl,'!,i l. \\ Cl.Q2.", il: Jj'i C (::~() l"" wielkie: zlwCl.cn ie 
w lOi:WOjU ulllyslu. 

1':01 przyldi!oelll s/kól clnlli~ki(1:, ~\t()I'C ILljp :erw w f'l rO\\'ilol.i l y 
ryslIllck z Ilatnry, ~y;,lt.:rII len Ill·z\·.i,,1 ~ic i LI 1lLJ:" lii,: [lO riJZ p ierwszy, 
gdyż pr/cd stil liily komisji:! cdllkac.\illd, jl()I,~cili: kicro\\lIik')11\ "zkól, przy 
bi:\li ;llliu pu\'rouy oclt\\'i '.rzClllie !1'Sllllkiclll ()Ic',z,·)\\· j)()!.llii IVanvcli. 

Srodkiclil ul'Ozrnaicajqcy'lll i zaril.'.CIll IIIOl':!(\'11l i101116dz do dokli!
dlll'.l.',o oclt\\ilrZCllli:l rzec/.)'" iSi'ści, jiC"t kol. Ji'C)\\'C!II:e 1.:1 j)l)Ill0Ci.! odpo\\'iednich 
ol (1\I'1\r)\\" ry ~;()\I'iJllycil IJI·/.ez dziecko Id·I.Cllllli',,()\, c:: :llr\':'1la \\'y(JhrJŹlli~" 
rozwijaiilc jednocześnie wrdzl:\','o';,' In h:!il\·.', i ';\'.;lll \1' IlI'ZYJ'Odzic. 

h\SIIIlCk, (11)J'()cZ kOil.yści illlcie·ld, il'IIYli!, lilii II iL'lkic z!"t()~()\\',IIJi e 
\\' i'Oz\\'oju l)rZcllly~lll, czcr[li;!cl'.'~{) lli (J I)'\\'Y j)IZ'cl,,. ' ,Żlllt: 7. pl'7.yIOrly. .l ilko 
Ilrzyk.ład sfużyć lIalll rno~c 1)\!'~llly,1 I'. C i'r;'J:lcyi --- kkJry II"~ ul~lIiewa 
hogaclwul1 pomysll)w i barw \1' wyro!j,lcll prb:llly " lll (kilckiq~() , drzew lJ egD , 
szklanllc,gu , Illl.:t i:\ lowcL',o i ~kl\rzalle0,(). I(r.li, w kl(,r\' 111 zro zullliallO celo
\\'ośc ry~lIllkll, cJopro\\'adzi~ tę s/.luh; do ;: I't\'ZI11 l.! , (,hiitu.ic IV ,:zko:y z:,wo 
dOlle, :PI-z\,Qotol\uic: faclw\\')'ch izcii1icślllik()". ;Irl~'~i()\\', zcj;hy\IJj'lC tym 
~pos()bL.:lll · pier\\'sz()rzt:dllq llIi1rk~' 11Cl ryllku \\:;/.ccI 1 ś\\·iaiUWj'111 - [('III Sil 111 C III 

wyt\larzajijc dobrohyt w kraju. 

W szkol;ICIi elelllL:\llarllych WL' h;lIl~yi, ['JJ'!.li.lliICl.ilN Ilil ry.,;ullek 
dwie !-(odziny tyQodnio\\'o, UJ slalo sil: pJJI"9Cclill;C j)!!\'j,:tn 110 ITlij IV szko
lach elementarnych na Lucliod7.ic. AnI' WZIU:()~ ' II'. ile ()dp'iWit.:dllich kicIO
"rników do szkól elemcntarnych, \V sClllillarYil ch lIIiUl!.\'cielskich wc Frallcyi, 
jednym z j.(lówlliej"zych przcdliliof() ;V Si! r);su nk i, ()pinic liiI silllloc!zielnych 
korn pozycyilcli, n iek iedy w IlostilC i powiastek, kt óre Ila uczyciel lo Opll~l.cl.a 
jąc sLlllillilryulll llIusi ziluslrować olówkielll, Illuzyk'l i śpiewelll, 
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l. ~awędy dziadunia. 
Wyj~te z cyklu wspomnień opowiadań historycznych w roku 

18lt-6--8 w l\rakowie. 

o b r a z e k 2: 

Kiedy już tego chcecie koniecznie, 
A o pamiątkG praskie grzecznie, 
To siG dziadunio o nią postara; 
Ale uziś śmiać siG, z dziadunia, -\vilra! 

Choć lO siG jeszcze \V Kra:\Owie uziato
Choć się matury jeszcz(~ nie zdało, 
Jam już pracując w mojej lallzurze 
Nic brat udziału w lej awanlurze-
Którą po krótce wam lu przedstawiG
Którą zadl.iwiq, -może: zabawię,--
A przccle\\szystkiem zaintl-yguję, 
Skoro powieści wątek roz~nuję 

I powiem zgóry 
Treść uwantury. 

Otóż sluchajcie!-bo to zahawne, 
To z owych czasów wspomnienie dawne, 
Które opowiem wam w krótkiem słowie, 
Co ja widziakm ongi w Krakowie!--
Nic mniej nie wi<;cej, więc moi mili, 
P,:trzakm na to jak uwięzili, 
l pod straż wzięli pewnego rana,-
Z.gadnijcie kogo?. 

Chrystusa Panaf!. 

l prowadzono tak Zbawcę świata 
Przez całe miaslo---by do Piłata 
Pod silni) strażą gdzieś do cyrkułu, 
Aby się slawit do prorokulu 

Na rozkaz dzienny 
Przed sąd wojen n-y! 

Że to jest prawda, - mogę zaręczyć, 
Ale że nie chcQ was długo męczyć 
Zagadką trudni) do rozwiązania, 
Rozpocznt; stawo opowiadallia. 
Boć lo, przyznacie, jest lIiemożliwe! 
A stare miasto nasze poczciwe, 
Chociaż chmarami żydostwa stynie,
Kraków nasz jeszcze - nic \II Palestyniel 
I przecież Chrystus tu oczywiście 
Nie mógł w Krakowie być osobiście,-
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J'\ie zstąpil z nieba tu po raz wl()ry;-- " 
Więc rozwi,!zil nie tej a\1 antury. 

Którą was bawiG. 
Zaraz przedstawiG.-

Po owej wielkiej krakowskiej burzy. 
W której wspt'>ludz :al mój opisatem, 
Kraj pogrqż ol1y był II" krwi kałuży, 
A sm Lltek wielki byl w mieście całem, 
Już austryack ie wladze wróciły 
I stan wojenny proklamowano, 
Szpiegi na wszystkie strony wietrzyły, 
A CO dnia kogoś przed Sądy gnano, 
Cicho i :,:mlltno bylo dokola, 
>.Jikollltl \I.()WCZ '15 śmiać siG nic chciało, 
Postri!ch i lf'O~ka chmurzyly czoła, 
A kontent każdv kto uszedł cało 

Po owej 1I'0jnic,
Si"dziat o;pokojnie, 

Wtem jakis facet ruszyl kOllceptem, 
Pocieszllą iars(~ suhie lItwOI'Zyt 
I z niekoniecZIlyrn dla wbidz ' respektern 
W n;cc JezlIsa kanccztc złożvf.-
Gdzid Ila "l':wierzyl'lcU"" IV 'kaplio:ki lllurze 
Od wieki I', idel\\' powszechnie Ztldny 
Był " Ecce liolllo" V! sta rcj strukturze, 
Jask rawo kiedyś pomalowany.-
W czerwonytl1 plaszczu. - cierniern na skroni 
Sto lat już przesz,to tu siedzial sobie 
Tak zamyślotly " " 

Mial teraz w dtoni 
1<art(; z napisem: "Co ja tu zrobię 

"Z tyll1i o;zelmarni 
"Austryakallli!;>" 

Nikt tei karteczki nic zauważy?, 
I by-lbJ; przepadl koncept furfatlta,
Pan JezlIs hylby sJlokojnie marzyl, 
Gdyby nic ZlllyślllY-1l0S policj Ci nta l 

l-(t()I"Y zb,ldal\szy tlapis 7llchwaty. 
Zgor~wily Ilielce fal"::;;j \l'isu~;a, 
A O powagę irnperium dbaly, 
ZaUerlUt1cjowar te,go Jezusi.l! 
WiG\: obstawiono figurę s tra ż,! , 
.lako widoczll,! huntu strażnicę 
I by oslonić przed rę ką "'Tażą, 
Zamknit;to nawet carą ulicę;-

Szpiegi zalały 
"Zwierzyniec" całyl .. 

Wskutek raportu w nilczelncm biurze 
l(om isarz mczyl zawyrokować, 
Ze chc<!c w z;lrodku zażegnać burzę, 
Przestępni trzeba przyaresztować,
Corpus delicti tak wielkiej wagi 
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Musi koniecznie być dostawiony;
Wysłano zatem poll~;i;lle I raf!i, 
A z tragarzami-dwa bataliony! ... 
Wit:c silt; f bl'Ojn'l \\'l1et rozs[(lwiono,-
Zujęro figul't: i nie bez tl'udu 
Pud silną strażą odprowadzono 
Przez cale miasto - - wśród tłumów ludu, 

.I ak Zbawcę świata 
PI'zed sqd Pitata! 

Czego sit; Pilat tej nowej ery 
Mógł lam dobadać? --- nikt to nic \\'iedzial, 
Boć Jezus nic rzekł ani li tery 
lila policji jij\( kłoda siedziaL-
Na co ta L,rsa !\iemcom sic zdał'a? 
Nikt się elomyślć te,!;o nie ITlOże; -
Figlilrza \\'t;ldza - llic od~Zllkala, 
A ~hll)st\VO luuzkie -- Tyś ,;,!dzif Boże l 

I CNjelziły je \vyższe władze, 
Bo nam figurc; świętą oddali, 
ł poświęcono ją po ZlliewJuze; 
A nikt się oelt,ld Bogu nie żali 

Na Austrya\ów,
Bo wolny Kraków! 
Rząd sprawiedliwy 
I kr,lj szcz~5Ii\\'yl 

Benzelstjema F:ngestrom. 

Cmentarz ~rzy kościeie i groby w kościele św. Mikoilja 
w Kaliszu. 

Cmentarz potacinie "coemctcrium" od wyrazu greckicgo "kojme
tcrion" (kojman -- spać), oznacza miejsce snu c2yli ~poczynku, poniewa~ 
według zasad chrzl!ścijaJiskich ciała ludzl,ie na clllentarzu pogrqżonc są 
jakoby we śnic, oczekuj,jc przebudzenia czyli zmClrtwychwstania i połączc
nia się na nowo z dusZ'l. Z tego też po, .... odu chrześcijanie nie palili ciał 
za przykładem pogan, lecz grzebali zwłoki nietknięte \V ziemi. 

W czasie pierwszych trzech wieków, z pOWOdu przcśladowal'l, cho· 
wali ciała zmarłych \V podzielllnych pieczarach, czyli katakumbach (z grec
kiego kata - poJ i kYlllbos - dól, jama) .. To byly pier\\'~ze cm entarze 
chrześcijallskie. Tam chronili sit; chrześcijanie przed prześladowaniem, 
zbierałi się n<l nabożeJistw3, modlili się za dusze zrnarlych, tam na gro
bach męczenników odpr awialy sit} Msze św. , tam jedncll1 slowem skupiało 
się całe życie duchowne pierwszych wyznawców Chrystusa. 

Gdy prześladowania ustały i relikwje męczc nników do kościołów 
przeniesiono, chrześcijanie starali się również Vv' blizkości ich grobów grze
bać zwłoki zmarłych. Ponieważ jednak chowanie umarłych w kościo./'ach 
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byllJ Z;Jhrolliulle iak IW Wschodzie j,iI; i Ila Zachodzie, przeto Ilrzilclzano 
groby Tla ze\\II<!lrz pod murem kości()ICl, illlw na d:ciedzilicu przed nim 
potożonylll, al ho wreszcie IV oglUdzcniu i ,Qalel'jach, jakie go otacza
ły, \V [en sposób powoli przy kościo~i.lch p,'rafjalnych pow~tilły CIllCIl

t:ll'ze, ZWCinc atr ia ccclesiae pl'zedsicJilki, coelllcteri:l cmeniarze lub dormi
toria sypialnie, dla pocitrzym:lnia wiary IV wiernych, że śmierć jcst tylko 
snem, po którym nast,!pi zl1l2rt\\'ychwstill1ic. 

W kościołach \\'olno hylo chować tylko hiskupów, Opltów, za"lu
żonych k"phll1ów, książąt, fundatorclw i dohl"Odziejc)w kościołów, a IV I(()
ściolach klcsztornych tylko z,\konnikeiw, Od \vicku IX-go grzcllallo IV ko
ś:iolach zwł()ki wszystkich znakomitych parafj,l!l. W wicku XVii i XVIII 
Z'IIHow,'d7.ollO I:iIO',l.'lI cL.lwniejszc ograniczeni,l, nie WSlt;dzie jednak przc
;:,trh,gallc; \\Te,:zcic: pod koniec XVI i I wiekll zabroniono chować u Ill:irlych 
llietY:,;1J \I. kuścillbch i przy kościołach, h:cz \V oQ()le w oilrc;hie miast i wsi, już 
to d!;, bra\u Illil'j~c:l, jll;: ki. :-:c wzglt;dów 'ClIJilarllych, 

LJ liaS IV Polece, co :;ie; lycze clTIcntari:y i c!10\\·,llIia lIlllilrt)'ch, 
stos'I',lano Sil~ do prawa powszechnie przyj(;lego IV kości,lc, a jeżeli rei· 
ŻI1\,'llIi CZ,I~~' L.akr<}cb!y ~ie; poci tylll \\zr.;lt;dCIII nadllż~:ci,l, staiulI' sil; im Za pO

bieg,\': S::"llOciy jJl'U'.\'incjoJlalne i djecezjalne pl'%ez Odli(JlI'id i !i~ ub (J strzenia 
\V łCli,>zll IJicrwszy i najdi1wnie.i~zy (IJI ~' ''(;\ ; i: i,'III1 ,, 1 ! i il i,11; Z\ViI

nem dzi,i,Jj Starelll i'':lcści~, gdyż II,', (cm llIichcu do j)()1 cmy Xl I I II' iei< lł 
Icż,ll starożyt!,.\' K,lii~:z, lIyly talll Ili l'~dyś dwa !;o:;c ioly, pardl.iaJny św. 
\Voicicclu i kolegj'll:'. :~\\'. l)a\Vb\ przy zamku k~ iąż (: (~" ; l1 , \V k()~;cicle św. 
Woj~;CCii:l iwokolo ll iCt';o cfJ'JWa llo micszkali ców óWLZesnej.(o mia~ta oraz 
wsi :;;lSI,'dtiic ll, nale;i'Jcych do pilrafji , \V poclziellliilch za~ k Jlc !!. .i:ltl' ,~rlcba
ni by li pl" ,laci i b :loJl icy , cl.h ;nk v ,l'ic rodziny k~i(!ż:~c c!. iI i ileZ \\''ltpie· 
li ii.! inne Zll dkOlllibl.;, n .' n lly. l am tle;: spoczywa Im'll polski Mi c:cl.yI(J\\' 111 
St~li'y i Syl l jego Ol/nil, 

\V po fO\','ie XII i wiekli L5o !cs !aw POIWŻIIY, k<Lj;i(~ kaliski, przcnió~;I
szy miasto I<a lis,~ , z li ilWliic: ;szycll pO:iad na Illi~jsce tlzisi(:jsze, zaJoi-yl iutaj 
kośció l św. :\1i ko laj;J i o;;;.lcll:il pl'zy nim kaplalli:, Lwall~go n.:kllrem, 
kleiry niez" ! l:Źllie ud paralji św. WOJścieclIiI, sp,lnia: IV nOI':em Illieście 
o b owiązki pil r"rj,Ji IW, Ocll<lcl leż micszk.,(ICY nOll'ego I<alisza ch()wJli sit; 
w kościelc i przy kościc!L; św. J\'\ikotaja. W leil S[lOS()l1 powstał pierwszy 
elllentarr. II' nr)\\'C) założonYiTI grodzic. 

Kiedy pod kiJllic:c XIII wieku kapiitl1,r kolqijaty :~\V. Pawl~ zbu
dOl\'ab 1': Ilf:'.'yn' Kalis/,1I kościlJl Pal1l1y Marji, a IV r, 1303, im II;~ I1Illcy 

dckrdu, 1"'1 Li iI flL'!U l 1">I'zez al cybisklll)a ,l(lliei,niet"lsk q~r), J;tkóha Sl~illkl;, 
przyln,1I1iliobie mielia tyllllC:1ll p Irafj,llllylll czwartą CZt;ŚĆ miasta, powsta
Iii II' nOI\'C1ll mieście druga pilrdfja, et wraz z ni'l przylJyl nowy CI 111.: 11-

taez [lrzy lylilże ku~:cielc. 

7 IJii:l(illn CZ,I:,II wzniesione zostaly w I<albzu trzy kościólki 
dl'C\':nianl', !<L()rc 1),)Z(lótaw;Jiy pod pa[nlllatCI11 kościola Ś\\·. ;\'iikoraja 
i przez killlollihiw rC~lIlal"llych byly Z<ll;'ildzillk, a mianowicie \I' XVI wie
ku kości(l!C:, ~I\', THijcy z I) 1'1: y i ul k iCIll dla sl,pceiw na Wroclaw~k icm · J>rzcd 
mieścili, lam l!,dzic dziś ,;[')i SZI)ital św, TI'ójr.·,y; \1' XVII wieKU l\Ościókk 
ś\v, W,dcll k g!) Ila 1)\"Zcdm;c:;ciu Tortll'I:.;!;icm (dzi~iaj StawiszYI'lskielll), za 
kościoh:1l1 [kl'llardY"iskilll, jl() dnl ,~i"j SilOllic rzeki i r()\\'llirż W XVII wie
ku Kości(i,,",k ś\\" .lakeiki, iUlI li: llJi i Icjlio\\icz:l, 'ibY\I'atelJ k,tliskicgo, na 
I'i"!;orz,,wiu, v,' pro"t lIl iey l'i"kili"zL:\' .. s!,:ej , \V !<()śr i6tkach t~:c l1 idokola 
nich chowallO tub" zlllarlych jJar,ti' j,: 1I ': \'i . Ji'tiI\IJI :ljil, :1 po:1 koniec XVIII 
i w pOUij tkach X I X-W) wiek li, kiedy rz,!d pl'lIski z,Ii, :!!:!! ~Iz , 'hać 
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zmarłych przy kościele ŚW. ,\1ikolaja, chowano wszystkich nieboszczyków 
z parafji św. Mikołaja wyłącznie pr7,y kościót!w św. Trójcy i św. Walen
tego. Tak było do roku 1807, czyli do czasu zalożenia nowcgo cmenta
rza publicznego za ro,gatką Wrocławską, jui starym dziś zwaneGo. Pierw
s~ym zmarłym, któl',cgo tam pOC!lOWClIlO byt And rZ8j Kowalczyk a lias "~o ) 

Smura, chrop z Maj I<owa. :> 
Nidto w kościołach klasztornych, a było ich w l'C8liszu niegdyś 

usiem, grzebano zakonników, fundatorów, dobrod 7.iejó \V oraz tych \\szy
stkich z IlIiasta i okolicy, którzy sobie tego za życ ia \'.')'mźnić życzyli. 

Gló\\'nem jednak miejscem wiec7.l1l:go SpOCZyilku dal'mych kali
szan by/y I,ościoly św. ,\1ikołaja i Naj~lV. Marji Pa :iny \1T,IZ z przyległymi 
cmentarzami, 

\V kościL' le św. Mikolaja było grobów murowanych 10, 112,: okicn 
na zewnątrz; były to prawdziwie ciem ne podziemLI, z których każcie mo
gło pomieścić w sollic kiikC!, f,ilkanaśje i kilkadziesiąt trumien. Oprócz 
[ego istniały tulaj pojcdyi'lcze gi"Oby 1l1urowane, a wiele osób pochowano 
IV >~robacll, wykopanycll IV ziemi pod posadzką. 

Grób kanonicki. 

Pierwszy grób murowany był pod wielkim olta l'ZeJJ1, przl'maczony 
dla kanoników regularnych; cllOw<Jno IV nim hkże p05tronnych księży, 
:ćl11arł~'cil przypadkiem w obr~bie parafji, jak równ i eż (lS()~)y z,\5Iużone ko
ściołowi i klasztorowi. Leżą więc tutaj z malymi \Vyii!tk~lll: \\':;'~yscy ka
nonicy reglllam i od r. 1351) -- 1807. Z ksiG2:)' świeckich: 1) k:;. Glu~how
ski. Z'I miodu odbywal nowicjat u księży kanollikó''v w Tr7.cJil cswie, ale 
wnei k lasi(or porzucił i lida! się za granicę , nicwi,dolllo ,jednak, czy już 
jako kapLin, czy też IV stanie świeckim jC9cze. ,\'!lIsiał on być ducha 
barJzo \\ojO\\ niczego, bo jak sam pisze IV lestamcncie sl\'oi 111 , przechm';a
nyl1l clOiqcl w archiwum kościoła św. :\,likolaja, tula! sit; po różnych krajach, 
by! l\' Austl'ji, n:t Wt;g\'Z(;ch, \Ii Wcncckicm, we Włoszech, brał' ud7.ia! 
IV wojnach, WYCilOclzil ci:;żko ranny z bitew, siarlyw :·d w więzit:niiCh, 
IV koliclI sterawszy na tułaczce zd:"J\\'i~, powróci l do l,raju i iut'lj wysta 
rai się o probostwo w Gosly~~.ynie l). Najmilsze jednak wspomnieni) z ca~ 
lego życia, ja'; S'illl pisze, jlowstawi! \V cluszy jego nowicjat odbyty 
IV Trzemeszni:.', dLl kg!) lci. przed śmiercią z;sll'zcgr sobie wyraźnie, aby 
zwInki jego pr~cwicziono ci,) K:.I li~z 'l I zIO±O:lO w kościele św. ,\\ikoł'aja 
IV grobie kallo:\ickilll. Umarł w rob 17,23. 2) ks . Teofil Libtr:-;ki, pali' 
li,I, kaznodzieja \v Konornicy, zmarly na :'",:JCllOty li rodzili:,' w Kalis/.lI 
roku 170·1. 3) k~. Adam S(' iIlP:l\Vski, kallonik rcguLlI"Jly z Trzcmeszna, 
kt:pelan w Tur~kLJ, prz/bywszy na kurację , IIl1larI w K:1liszu r. IR07, 

Z osób ś\\ieckich są tu pochowani od r. 1730 "l· ! 
l. Ze stanu szlacheckiego: 

l) Tomasz UIllil1Ski, !iasztelanic KrlywiIis~i, zm. w majątku swo
im Czeluścin r. 1730. 

2) Z Dro5zc v :-;kich J Jbłkows'ia, wdowa, benefaktorka kościoła, 
niewiasta wieł:iiej pobożności, um. i 748 r. 

3) Wojciech J Jbtkows:<i, wielki dobrodziej kośc ioła i k!a5ztoru tu
tejszeg0. Przez kilka lat mieszkaj' blizko koścjoła ŚW. M i kołaja i czas 

IO~ 
l). Paraija IV W. 1(,. ['ozlInlisk iem, ~ ffi-iW od K,ilisza. 
'J. [(sięga zm,lrlych zaczyni! si.; dopiero od roku 1730. D~\\' lliejsze akta od 

r. 1600 zag in<;ły IV drugiej polowie XIX wieku z will)' tych, 1"6rzI,' mieli obowiązek . 
.:zuwać IliId cato~ciq .archiwum. 
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spqdzat na dewocji, przewazllle w kościele, z którego wychodził codzien
nie dopiero po kompłetorjuln. Pomimo wielkiej jednak s!qdinącl poboźno
ści by!" niezmiernie skąpy, c7.ego, j;lk akta w:ipominają, serd '- Cl.nie żalo
wał przed śmi e rc i 'l. UmarlI". 1748. 

4) Stanisl"aw Rogalir'Iski, lIlll. 1756 J". 

5) Andrzej Dunin, dła dewocji osiadl w Kal iszu, mieszki\!· \V pn
hliżu kościo·!aśw. Mikołaja w kamienicy Przyhylowiczów, um. 1771 r. 

() Igllacy Chylell'sk i, syn ](azimi~rza i Agnieszki, Ulll. 1781 r. 
7) Józef Lubaczr·wsli i, syn AndrzcjoI i .ladwigi, UITl. 1781 r. 

I I. Ze stanu l1licszcz,ulskieg, : 
!) Kunegunda Królikiewicz, córka 1l0tarjuszJ i sekrctatnt .J. K. ivl., 

um. 1775 r. ., 
2) Wiktorja ze Sli\\"czyr'Iskich l,rólikiewiczowa, U 111. 1775 r. 
3) Ignacy !\rólikiewicz, notarjusz J KI". l\1., kaliski, um. 1776 r. 
4) Wal enty BOl1arowicz, lIlll_ 1787 r. 

Grób literacki. 
Drugi grób był na środku prezbytnjurn, lircr;:ckilll zwan\,o Cho

wano \Ii nim litna tów, t. j. czlonków hrLlcl wi! l iterackiego czy-Ii Trójcy 
św. Przez litera1ów nie należy tutaj rozLlmieć ludzi wykszta łconych, LICZO

nych, lecz tych tylko, któl·zy zIlali litely, L1mieli czyt ~ć , gdyż lakich wy
łącznie \1" 01110 było przyjmować do b ractl'o" a , a to z tej prostej l)r 7. Yczy;~y, 
że cZ{Ollknwie bractwa tel.(I) byli Ohowi,j/alli \I' czasie mszy ŚW, IV Ilie· 
dzielę każd<] o 8 ral10 dla nich odpra·',l"iancj, śpiewać prl.CpiSLlI1C hymny 
i pieśni. 

\V .grobie tym leżą ze stanu szlaciJcekic;(o: 
l) iV\CiCicj ZiGtki ewicz, notarjusz g:roclzki , Ulll. 1730 r. 
2) Dominik Wyt-zykowski, urz<;dnik kancelarji gwuzkiej, lIlTl. 1731 r. 
3) Konstanty A\arszYI'tski, UJTl 1735 I". 
4) Teresa Or7echowsk:!, L111l. 17h2 r., majcIe IM ()2. 
S) Józei J\ilcllcr, lllalarz, lIlll. 17()7 r. 
6) Michal Cclillski, ~;y il I(rysztofa, skarhni ka czcrnicl]()wskicgn, 

dziedzica Cek owa i lony jego Kat,u·7.yny, Ulll. 170u r. 
7) Jv\odesta z Marjat'lskich ZicleJiska, L11ll. 1791 r. 
8) Agnieszka z BOl1arowiczclW Cl lyil:wska, żOl1a dyl"l:ktora policji, 

um_ 1701 1-. 

9) Karol Kass ap tel«irz, nie gd yś rajca, i.\ IV kOI'tell asesor magi-
stratu, um. 1795 I·oku. 

10) JuljaIln Cl Nieszkoll'ska, córka Aclallla i M,lrjallllY "I. Olszowskich, 
um. 1797 r. 

11) Piotr Zwoliilski, dzierżawca Moclły, um. 1797 r. 
12) Anna 7. .Łcbkowskich KotlllJl·o'.vska, z sieradzkiego, lIlll. 1799 L 

13) Beuta z Domaszewskich Kassowa, wdowa po aptekat"zu, Ulll. 
1800 ro;cu. 

14) Nlodcsta z Zielillskich J\rku~zcw"ka, Ulll. 1800 r. 
Ze Slanu mies7.czańskil.'.l(o, z tytlltClli Il!Ihilc~, cizlacllctl)i: 
Pi otr Alllhrożkicwicz, rajca, 17h7. TOllla"z I'arrccki, burmistrz, 

1767. Marc in l~ysir'J~ki, syn l·iljC)', 177S. .\-lalcu<z NickiclVicz, raicl, 17i)ó. 
Błażej L c!l eski, rajca i wójl kaliski, Andrz'cj !.lIilacz'.'\\.ski, l·lIjca, 1789_ Mit
ciej Czen,plc\·:icz, rajca, 1790. BalhiliCl (Jiccowa, 17i)S. I(ci-(ina Bondro
wicz--1707, l(azill1iel·z I<y"illski --- I ,';()(), /\l(nic~zka z iI·\ickicII"icz()\V I voto 
Zaleska, II voto TrawkowskiI. 1801. S(anisraw lJ()lJc',i, ollrtl\istrz ket/iski. 
Zuzanna z [)onlilszil'.skicll GibasicwiczowLI. 
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Grób ~;zla[hccki. 

Trzeci grób, zwany ::::c1acheckim znajdowJt sit! IV samym środku 
gl ó wllej nawy. Wejśc i e do niego pok rywa )a wielka pł~ ' ta kamienna z napi
ser II: "Sl~plllchrllrn nobilium " .'} GrzebJn ,; \li nim, iak n8,Z',Va ~ ama wskazuie, 
tyl ko szlachtc;. . . 

Leżą IV nim po:howani: i\1arianna Skórze\\'ska - 1 75(l , Franciszka 
,Vlirrlcka -- : 7() l, Teresa Mirucka --- 1762, Katlrz)'IEl G:dbka -- 1763, Antoni 
\V oiciecho\\'~k i-1763, Barbara Ka m illska-1764, T c: resa ,\1ierzeie\Vska -1764, 
Barhara KrasI-Cwska, ::lO lat - - 1767 , tuc:a Radzik O\\' ';!\i1 - -1769, Andrzej 
Sztukowski, kO!lfed~rat, raniony jlrze? ro-s_ian \ 1' hit wie poci Kościa ncm 
i pl-zewieziony do Kalisza, tu uInari 177] -~~o r., Slanisbw Napl-uszewski -
1773, Wojciech .Ivlmkicwicz-1774, K'l!.illliclz Stanislil \':S \;j : po_iechał do Na
czes tawie celem objt;cia dóbr tych w ,;z iedz;czne po~iadani e i tam ciGżko 
ziln icmógl; okryty wrzodami na calem ciele prz)'IJyl do I<alisza na kura
cję i tu umarł majac lat 26 w r 1775, A~nieszlu Lipska - 1778, Franci
szek lv\icrzcjewski, syn Miclnla i l(atarzY!l)' z W:c\'.'ierU\\'ski cll, dziedziców 
Młodawina Górncgo pod .Laskicm, przybywszy do Kalisza dla sprzedaży 
wieprzów, pl-zcchodzil z dwomJ tow;lJ-zys7.:Jlili pó;: n~l nl \\-icczorem ulicą 
żydowską i tutaj wpadłszy do stUc!lli niee,gmdzoliej, rozlr!.askal sobie gło
wę i skonał na rnieJscll, Zwłoki wydohyte z wody prZeili(~siono do ka
mienicy Podbowicza, LI po PI'7.yllyciu ojca wyci:SPOl tcmano do kOŚCioła 
i pochowano w grobie szlach eckim 1779 r. , Zoijl Strzeł ec ka - 17::l0, Ka
tarzyna Pągow,;k a, córka Sewl:ryna, kOlllomika poz !lćuiskiego 1783, Kacper 
Wierzchl ejski, :;usccptant grodzki kaliski -1783, Zofja z l\iedrzYllskich Tar· 
nogórska -1783, Marcjann3 WierzchlejskJ' --178 L 

Grób M olskich. 

(Ir'ób ten znajd ował sic; pod ol tar7.cm św, !(rzyża; by ł to grób ro
dzinny J',\olskich, niegdyś właścicieli Łasz k owa i I3lizanowa_ Chowano w nim 
także członkow innych rodzin, zapewne z '\'\olskill1i spokre\\'llionych. Leżą 
tutaj : 

i) Józei Molsl<i, ka~zte lan Rogozillski, Ilmarf nagl e 1731 r. 
2) Dziec\(() ooclkomorzego Sochaczewskicgo, (brak nazwiska) 1737 r. 
3) Anna iVlolska, kasztelan owa r~ogozińs!\a, staruszka , umarla na 

paraliż 17.">0 r. 
4) ,\'\aksymiljan Molski kaszt. RO,~ozillski, hcneiaktor kościola św. 

Mikolaja, zl!l(lrl w ł.aszkowie 176-'1. 
5) I~ozalja z RaJoli" i; il h Dcmbi:'lska, żOlla IWchata, miecznika 

Krzemie!l ieckiego, dziedzica polowy ,vi aj k o\'.' a 1770 r. 
()) Stanisł aw IVlolski, pulk uwnik królelvski, IV wieku lat 70, um. 

w ,Łaszkowi e i 772 r. 
7) T eresa z Rado{] skich I\.ucz kowska, siostra r~ oz alji, żon a Andrzeja, 

burgrabiego liwskięgl), dziedziczka drugiej połowy Majkow3, 1773 r_ 
8) Weronika z R0 7.drażewskicII Molska, żona kazIelana Ro::(oz" 53 lat, 

zmarła w ,ta ~zkowi e 1777 r , 
9) Mich a ł Dembiilski, miecznik Krzemieniecki , z Majkowa, um, 1777, 

maląc lat 67. 
10) Felicjan DembiI'ls:<i, miecznik Krzemieni eck i, syn Michała, 1786. 
I I) Marjanna z Chylewskich .Ia<;kulska, żo n a .I <1 11a, profesora szkól 

kaliskich 1799 i jej synek Tadeusz 1800. 

:'.-0{' ~ J akJ<;-
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Grób Podbowiczów. 

Cr("(lb !ten zhudowany hy.!' poci ottarzem Trójcy ';\1/. pl'zez Andrżcja 
f'odbowiCi'.(1, obywatela kali~kicgo i fundatora obrazu Matki 80S ki ej dCl te
goż ołtarza, dla rodzil-lY Podbowiczów, ale ch(lIIano w nim wicie osób z in
nych rodzin, Są IV nim pochowani: SIani5lmv PoJhowicz, syl1 .lak6ba i I~o
zalji 1778. Stanisław POdbowicz, syn .lózefa, hurm istrza kaliskiego 1778, Użbieta 
z Domaszcwskic lJ Podbowiczowa, żona Andrzeju 1779. Franciszka z Pod
howiczów, córka Kazimierza, żona Wt;gr3, winiarza z Pyzdr, zWill1ego Man
duką, po pożarze I)yzdr przybyła do Kalisza; L1m. 1778 r. [~ozalja z Bo
rcckich Podbowiczowa 1788. józeia z Czemplcwiczów PodbowiCLowa 1801, 
Paulina Podbowicz 1801 , ~v1arjanna z \Vąsowiczów Podhowicwwa 1802. 

Szlach, franciszka z J<:drzejewskich Iloguslmvska 1778. Szlach. 
Katarzyna z Ambrożkicwiczów Kwiatkowska 1780, Szlach, Brygida Grabili
ska, C(')rka podpułkownika wojsk pols. 1792, Andrzcj Dohrowojski, Pro
tonotarju::;z, patron si]du kal, 1762. Szl. Józl'i Kly:izell'ski 1798, oraz kilka
naście innych osób, ; 

Grób pod ołtarzem Sz:wplcrzil św. 

W grobie tym chowano przeważnie same dzieci, iSlnial bowiem od
dawna przepis kościoła, aby mate dzieci nie byly grzebane \II jeclnym gro
bie z rod!.icami, lecz osobno. OkazlIje si~\ że k<inonicy regularni ,prawa 
tego ściś le przestrzegali. Z rodzin szlacheckich leżą llllaj: Stanisław Sliwni
cki, 173'[, Urszula MałilchO\\'sl<il '73,'}. AlIlla .Iccllecl<a 1-:36. :\1arjilnna 
Parczel>l'ska 1739, Zuzanna Drw~ska, c(ilka Ilo~aljLlsz:1 :irwrbu l-(rc\lestwa 
polsk. 1750. Fr,lI1ciszek Parczewski, su,ccptaril grodzki 1753, I<azimierz 
Iliński 1754. Agnieszka BaczY!l:ika 17.'>8 . .la!1 Trzehiliski 1758 Gabryel 
Chociszewski, stuJent 1759, Feli cja n SielOsl.ewski, student 17.1(). Zofja 
Zuliliska 1759. Kalarzyna i\rciszewska 1764. .l lizei Miaskowski 1767, ,Ia
dwiga Ostrowska l'i'(l t) , AnIoni Kossakowsl\i 1773. .lózdata Bogdaliska 
1776, Wojciech Lipski, zmarły IV Wars!.awie 1776, Slcbn Mi l:rzejcwski 
177G. Zofja lvlih~wsk;), córeczka Nl<\cicja i K,\l ,lrzvny 17flO Wit;i1is fVepecki 
17S0. Franciszcl\, synek Felicjana i Józef.\' z \V\'I(anowskich Dembili~.ki ch 
z Majko\\'C! 1783. J(lzcf, synek Stanisława i /\lcksandry z (jqczałkowskkh 
Rudllickich 1781. UI'Y,l(ida ZielcniclVsk,:, Ctlr!(i! .lal1a i I'lcleny z IvhlC%y"L, ;ich, 
dziedzicclw Skarszev:a 1785. Kajdan Gzowski 1'1:,:;,) T(IIII<lS/, z Niedzielska 
Madali(lski, student, ze wsi Rakowic w Sieradzkic l1l 17P,6. Sololl1ca I)em, 
bowska 1786. Jan Wojciechowsk i ,~ No:-;kow<I : 7 ;~ 1). I,gilacy Kuc iliski z P,I
!eslry grodzkiej, 17 letni, 118(1. ArrJrzej UJCl.v(l<,i! 7,')7, l1artlollliej, synek 
Michała i Giertl'l1dy ze SllIo,l(orze\\'sJ.:ich Pyn ll<l\\' z Oszczeklilla 17HN roku, 
joanna, córka jana i iv\agdalcn)' zc Skolir'lS!,icl, I~ddor'l,kich 171)], WaknlY, 
syn JHna i Wiktorji Boryslmv:'kich z Pislwrzcwia (7 1)1. Jllzc:fa, córka M ar
cina i Zofii z Der~I!')wskich Ciórskich, posiad/luy folwal'!<u miejskiego na 
TY'ICU 1797, Marjal.lIla Mościcka, «irka Tomasza i !\t.(nic:-,zki, (<lt,lrzyn<1 
Slawiliska. panrJa z Zakowic j 708. I(acper lV\qścicki 1701:3, Jclzci. synek 
Józefa i Rozalii z r~afalskicll Stanisławskich 17c)(), ,Józef, synek Cyprj,lna 
i Marjanny z f~uszniewskich Toczewskicll 180 I II ildcgun ja, cÓI'cezka Ma
tC~lsza i l~ibji\nny z Bojanowskich Karp il'lskich 180 I. I)iotr Czaimiliski • syn 
N\iclJała i józef Y z I(oskc \ ich 1802, l(al.H/\'I1J SLI'li~la\Vska, (ćlrecz1<a 
Estery, wduwy, .Jad\\'iJ~<t l3ory5ła\vska z PisKorzewia 17~ 

- -- Grób \V prezbyterjulll, [wany szla~heckilll. 

Gróh t~'~";:;Jajdowal sic; pomic;dzy ~r(JiJilllli kanonickim i lilcrackilll, 
cokolwiek z boku po prawej stronie przczbykrjum i pl7ezn aczony bvl ella 
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osób rodu szlacheckie!~o; dli\ tego tei. nilzywanogo 5zlilchcckim. Musial 
011 być zbudowany dopiero \II l". 17C):) ,lIbo malo co \Iczc~niej, ponicważ od 
tego czasu Z:.iC?(;tO W l1im CllOW;IĆ zl1l al'!ij szliLlltc; Sp)cz~'\I'ają II' nim na
st(~pllji!Ce osohy: Józef TJ'I:cbi(lSkii /73, Rozalja I-(amiliska, panna-1764, 
Balhara Kalllil·1:.;ka 176'1, Józef G()sla\\"~ki, rejent grodzki ki:liski-1764, 
Józef Skrzypiliski--1764, Jl;zd l<amiiiski-17.:i4, Tnesa ,\1il.nc:jew~ka ,-1764, 
Mi:ł' iej 1\1ac11 nilcki-]7(J5, /\lbnt Pawło\Vski-1765, Barhara SlI7elccki'-1765, 
U 1"S:~ula (J (·~lal'.'skil,--17(),), .\ Im;1 Piglel'-17(J5, KOlJsta Ile ja J acko\\'ska -1762, 
Justyna Slcdzianowska- 1772, .lózd GI'ahi!ls!;i 1773, Salomea Głuszkow
ska, córka J<ll.eia i Ivh!ri:J1l1lY z Nicegod!.kich 1721,.1 u~tynil Perrh9\Va, 
żona kapitalla wojsk polskich, ,toiących l'. Kaliszu 178+, Zofja ze Sli\\'
cZYIiskich Czyżc\l'ska-17S7, lofjl z 1<1 z)'\':k:J\\skich Jakowicka, /11 IClt, 
wdowa-If;Ol, Miitcusz I<urpitiski S2 Ll mający 1 S02, Wojciech Strasze· 
wski, syn Wojciecl13 i Jiizef)' z (jjszC!)I\ski ch- 1807. 

(jr(Jb poci Oit~tI'i:C-111 ~,w Jan a Cllrzcicit.:!a. 

Ollal"z św .. lal1a Clnzcicic1;: Sial IV lewej l1awie koś~'i()la. tam gdzie 
dzisiolj jest wejście do ka!)licy. l'\~ d cllill/ cm tym hyl .~I"(ib tdk zwany 
l~adzil1lskich, POllic\Vi\Ż rod~il1a til U tu !ll.j 0\\ ,d" go, pr"IIc!O!lJdo),l1ie w pier
'.\'szej połowic XVIII \\'. P()źl1icj IWZ,VI'.'JIIO .!2,O kral\:eli;il~l. POchowi'ni 
\'," nim zostali ze ~t,\nu s;~lacheckic.go: A1111<\ 7. I~adl.imskich Zielonacka, zmarla 
nagle we \\ si Parz\'lw\\'O 17.3:--; r., j()i:cl 1I\ICizchli.:jski, zln:lrly 11:\ paraliż 

" - i 7l l) r., Antoni 'vVii7Ckuwski, SlIsccpt:\llt grudi:ki - 1751, ,\\arcin Tarno
Ivski . i 7,')3 1"., Piotr (JlIlski 17ClI, }'J;-cf SZ2:mbor~:(i, stUQcl1t--1762, Rozalja 
l(ra~l,k()\l;,ka-I77S, \~"ikt()rja z "JU\\ omiej"kich ,\i\yślil'lSk?-17R(), Pawel 
SZCiikicl Zclżi:llic:,i ze ZdZCilic pod Turkiclll, pohity i poroniony przez hra
tanków swoiell S(;llli,:!-l\\i\ i WaknL',\(u, LlJwlrl dnia następnego, Of'iltrzony 
św. SilkralllC!ltallli przu: jJm!io:;;:u,a \L:I>llUI' .. o;kic.~o. Z\\'loki jc!2,O Pl'zywie
ziollo do I\alisza dla rewizji redl, a IIClSll;'ll1ic pochowano IV kościele św. 
;v\ikol:!j,\---170,3 r., iv\:!rj'lI1l1.'\ 1~()~Il()\\'sk" 1793, Fr,iI1ci,;zek l<urcc\l'ski, urzq
dowal w pilkstr/c ~;i"Oclz:(jcj kaliskiej, nas(i:pl\ic przcbywał II' Tursiw u p. 
SLlCIWZlC\\'skicgo, d/iccl!.ica deihr (Jolucho\l.; chory nI SIJchoty przybył do 
i(ali<;.:a dlil I"Itl)\\'I\I1['\ S\\'t'.!~() zliruI':i.\ i (lIwi ulllal't-1797 r., w 36-rym ro, 
Kil i.yci:J, w d()111l1 :\1ościcki,'.~u [;(\ Uliel' \V ,'rsz;\I\'skie i; za poz\Voli::llicm uy
rcklOrillJolicji PO(ilO"Villl)" '.1 ([:( cj~!\ 'n i;(',~c;clc 17on, f(l!nstancia z I\OllOpnicki.h 
I.ipil·iska, ilkll:;zcr!,<!, 75 lat miij.!U, lIiiJ. j 79"1 r. :\ildto '.1' t\'IllŻC grobie 
leż,!: l) :v\ichilł ,V\ocz)'i':ski, tlUCI'\ Il'zccici klasy Ó\\'ucs:lych SZ[,()ł k;\!iskich, 
ile:)y IV IllLl!.y"CC i ~picI\"ic. cl:lujilcy IElU!':ćl i eili''!, ull1ilrl IV 17 roku 
;:YCid l iCO r. 'IV ,lJgl'zcbić: brai,\' 1Ic1/ial caL sZKory I. CllOri.)gwiami, laska
mi l11;il·sza ·lk(lw~kici;li i z ZalJaIOII"m; ~\\'icci1l1li; ,!'\l!IlIlC niesiono 1101 marach 
\\,~pJlli,l k p rzy~'ćroJj()llycil: p)(:hócI p00,rzc!1cH"Y odbywaj ~i(: Prl"Z I~ynck Ułów-
11;: dl) Iwsc jola św. :vlikol:ja 2) I(;:jcli,n AloczY:'lski, organista kościoła 
św. i\l kulilj prz,'z lal 2'1, zrn:irly 17iJ') r. i 3) Palle I ,ir,'ducjewski, drukarz 
!"l5() ruku. 

"-T' Grób przy Ollill'ZII Przcmicnienie: 1\,,'1 s:' iCf~()· 

Gic)b te";; ";1l:i'jct7iw:d "i~' w kl\'".i Ilil\\'ic k,~ci()l:l plzed dzi~il:j~zyll1 
ołtarzelll ś\\'. N\ik(JJaja, Leź,! IV nilll ze Sllllll SZI;lC!:l'<ki'':L;I): ,\lill. \\'i~rlicw
ska--1736 r. Jak(il! Nliil:wski. IlCZt:r"1 SZkl'li jez:!ickich. Prly zawldcn;u ~ię 
jlkicjś k:\lnicnicy odiaillki I1lllrU zranily JTllI ohiedwic Ilo.gi; przeniesiony 
do donlII pl'Wllc'0,O zf()tni!il Ulllilrł JlO J\\'c'>cil Iy~()dni;!ch wś:',id lIaj\', iGkszych 
cierpicI'!. !\IJlł~ni /bijc:\\ski. p()chodził Je waczlhj i zaJ1lożllej rodziny \\'ielko, 
po:skicj, przez klika lal przcb)wajijc po I\i(;bzej C/.t;ści \v.l<aiiszu, prowa-
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dzil życie gorszące i hulaszcze, wskutek czego stracił swój majątcJ< i doszedr 
do ostatniej IH;clzy, \I' kOlku wp adr w cit;żką chorob<:, z której się już nie 
podżwignąL Przed ślllierci'l pl'zel dluższy czas wzdrJgaJ si<; p;'zyjąć 
Sakral1lent<l śW,,;l1c pod wpły.l'el11 zbawiennych lIpOmniet'l spowiednika i oto
czenia pojednaJ sil; z I) Bogiem i z l11odlit l.vij na lIst3ch z'lkollczyl życie 
1746 r. I{atarzyna Gałt;zka-1748 r., W.raJysław Grahski-1748 r., Kazi
mierz l{aźmiel'ski-17S2 r" Jakób Dobrl.ycki, sUsccpllnt groJzki kal.-17S2, 
Jan Dl;bski, przyby! na ~ądy ,grodzkie i lu ulllilrr 1757 r., iVlJrcin SkrzYliski 
- 1760, Jan Arciszewski - 1760, Tomasz Ztolnicl'i, student szkół kzuickich, 
syn ubogiej II'dowy·- 1772 r. . 

Gr6b \V kruchcie. 

Niegdyś istlliala tutaj od strony klasztoru krucht:! i boczne wejście 
Jo k(jścir;ła, talll gdzie d'lisiaj bitar!. ~ . .\'. :Vlikolaja. ;\)a początku XIX w, 
kruchtę rozebrano i drzwi do ko:-\ciola Z'JIllUrOWano, W kruchcie lej pod 
posadzką był grób mlll'CJWilny, w którym grzebaJlo pLWA ażnie s{l1żhG ko
ścielną. W r. 1775 pochowano w l1im szlacll. MarjanllG Otocką, stJru.;z 
kę lat 10i-; mającą, ktr\ra, przyhywszy do Kalisza dla zJlatlvieJlia jakiejś 
sprawy \I' sijdzie gr" dzkilll, tutaj IJagle ulmrla; w r. 1743 Katarzync; jj,:> 
guslawską i w r. 1777 Dcogl'ata Ll(alskiego 

Oprr\cz tych ~,lólV ; \ y l h ,L(rohC\w, istnialy tu jeszcze (I'zy mniejsze mu
rowane; Pierwszy 1\' środkowej nawie tuż przy wejściu do prezbytcrjum; 
leżą w nim dwit: ohywatelki kaliskie, zmarłe przy słabości Drugi, t<lk zwany 
Szczcpaliskich, takż~ w środkowej nawie, pra \l 'diJ pouobnie naprzeciw ambony; 
w T. 167CJ pochowano w nim '\gnie~zkc; Szczepal'lsk'l, córkl; d-fa medycyny To
masza Boczylowicza; w r. t737 Friinciszka Wichli l'Jskiego, który z biedy i niewy
gód umart,'a w r. 17'13 Pawia Królikiewicza, ohywatela kaliskiego, notiJrjllsza, 
o którym v,:yrażają siC; wspĆllczl'Sile zap iski, że byt prawdziwą ozdobą m'(jsta, 
i Jlajgodniejszym Obrui'JG\ spraw konsystorskich Trzesi II'rt'::;zcie l-lejllowi
(l ('liV , niewiadomo jednak II' ktlJrern ilIiejscu gróh ten ' Siniał. Akta raz 
jeden [ylko ° nim wspominają, a J11ianowicie. że w r. 1731 niejakaś Zofja 
PatoJlowa pochowan'l zostara w grobie, niegdyś Hejnowiczów i:wanym. 

\\'ogóle wellnątrz kościoła POCllOlI'<1llycll zost<1ro od r. 17.30-1 H07 
osrJb 830; z tych 30 w gl'Obie killlonickim, S6 IV literackim, 3~() pod oł
tarzem szki:Jplerznym, 43 IV szlacllcc:,im na środku kościola, 23 w szla- . 
ch~ckim w prezbyterjulll, 32 w ,l(rohie Podhowicz()w, 19 IV .l2/obie N\ol
skicil, 73 pod ołtarzc!J1 św. .Ialla Chrzciciela, 33 przed ołtarzem Przcl11ie
r ieni,l Pańskiego, 3 IV grobie Szczt'pa(Jskicll, I w grohie Hejnowiczów, 4 
w grobie przy wejściu do prezbytcrjum, 38 IV kruchcie bocZl1ej i 5() IV po
jedYllczycll grobach, już to murowanych, już też wykopilnych tylko w zie
mi. Z liczby tych ostatnich leży 13 osóh plld chórem i 2 we wiei,y, po
między niemi r~ozalja I voto LeszczYJlska, Ił voto Nowowiejska, wdowa, 
60 lat mająca, um. 1771 r. 

W XVII·ym wit:ku puchowaJli Z()~tali w ko~ciclc: Marcin Bieniasie
wicz. zasłu;i! )I]v cl.loll ck braclwa ŚW, Tró!c\" okolo l(l.')O r., ojcii:c do'do
ra Slesk(Jws~i:go ·- 1()SI, Nli:lteu~z Czartoiy·j::;l(i. starszl' hrac!wa ·· ICJS1, Zo
ija CzartoTyj~ka - ,łó51, Allna Slcskowska, ohywatr;lka kalbka; w r. 1661 
w clzieJ'l Zielonych Swiątek, po prncl'sji, wchodząc do kościob ugodzona 
Cegłą, pl'zypadl;iem czy też naumyślnie strącon'l z wieiy, Pil dla niC'żywa, 
pochowanJ \I' ko ściele, Adam U rożyck i, notarjusl. k;tl iski, gorliwy k<111tor 
bractwa literackie,go I M9, Stanisław I{ollil rzycl< i, I':oje\l"oda pOJ11orsk i, histo
ryk Władyslawa IV, członek tutejszq~o bractwa literackiego, \I" 60 roku życia, 
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urn. 16M r. i [lf'chowa ny \v osobnym grohiC', prawdopodohnie pod dru' 
gim filiirelil za alllboll~, IlO t,1111 hyl IVll1l1row:\I1~' .ie.l',o p ,) l11nik, umieszczo
llV \\! p!1.C'sl.lym roku pod ch()I'Cm. Zoija 1(, hil'!'z~'ckil, żO'la Stdl1i"ława~-
1 ()6ó, pocllowana \\' ko~ci cll'. I)a\\'el Sela, ObY\\iltcl i iarrnako[lola kaliski, 
dobrcdl.iej ko~ci'lla ~w. }!lkol,lj,: . czl()l1e\( brilct\\:J litnackiego, okolo 
roku J(l7.). 

WI'I:<ci\':y CIllC'!ll2rZ grzebalny i'.ll'"jl'()\Vili si~ nil zC\\'I1~tr/. kościora. 
TJ'lldllo ()~ Il~l i ć 7. IIli:kll!! lycma śt:i,lościq, .iaki.: b\'l)' jcgo gl'lnice, alc, 
o ik 1l10ŻIlil wnosIć z n )i,JI\c ll di !IlYc!1, poczerp l;l:i)'ch 7. ksi~gi zmarJych, 
zailllowar on !ll! l icj \\ ' i~'cej tl~ :" i ll1 il pzc.<U'ZC!'l, któril dz isiaj objt;ta jest 
l'l(roclzeni::l11, /.': laszcza ou ulicy Cirod!kej \i:\l.anej ni,gdyś Przygródkiem) 
i I(an :lnickiei, Ulica Sf. !J ilr"kil nic istl:;a!a jeszcze w(l\vczas, ~ \V miejscu, 
gdzie oheCl1ie sloi k,:lll ienic;l 'p. Poro',', ~k i c~n, ,taly dwa domki, należ,!ce 
d l kal1oni k6w rCl;u l,:l'Ilvcl1; ,!cI ki \\il~ C stro ll\' c:nelltall. lIl us iał bvć i hvr 
;ć ,tJL\\'l i e \Vysunil:t~' :,u' l)'li c!on 'kl.lII1 , a może riil\\'d d() I'i ch ~a!liych s'it: 
r()Zcią~ał, co lem Ślll ii.: kj !I10ŻIl<'. twi c> rd /.ić, ile że na ki p'zestrzcl1i \V now
Sl.Vlil cz:s:!cil zlwjclowaJ1<l v: zi:. tli: k()~ci rudzkie, ;\,\icjsc', gdzie d!.iś pom
P:I, (:Li lal dupiero kilkudziesil;ciu iSt lli,+!Ci!, t'cż :\!O l. olm;bi" cmcntapa, 
I. c.e II' ,li' tej strolly L',raniCl; stallo\\'il c" hudYI1:; i klasztorn ,l. Zd~je si"l, że 
tylko na dzicdzil'iUJ, c\zk1cIC)'1ll kl'szlO!' od 1(I'ścio];] !li i.: chowano umar-
1~':!1 :l'.ta howiem, I,\' i;.t(ll') ·<:h bżcle mi ejsce pocho\\ll dokladnie jest ok"c-
0\ 10'1:::, () d/il dzi{lCll I;ic czyn;,! nigdz ie żwil:ej ". zil1i:! llki. 

Cmc!ll arz ()pa:~al1y \1\'1 murem dość \\-ysok i:n; na cll1c"tarz prowa
d/.iiV dwie 1) 1',1111)', .icdn~ Vi rogu od slrony l~yIl kll, drUl;i\ od ulic\' Jeden a
,'llI TyS:l:C\' , c'cyli :;'.':. Urszll l i, dz isiaj j>()J1r!.ccl.;~ o-War,;ziI\\'skic:j, Na cmen
tllrzlI od st , ony Illicy Grod;.-:kicj SIal Iirzy;~ lll ; sY j n~' i figura św, Jana Nc
pOlllllCl'na, oraz kO~lJ l : ca l1luro~\ ~lllJ, ta osLnn i.2 z br1 ku wiel :, iq;o ołtarza, 
l\s i ~WI zll1c;rl'ych wspoilli :i:1 ti.i!\że o Ogrojcu, ".1 uhr~bic którego chowano 
zn:;li']yeil; byt 011 urz,!,]Z()IIY piKi murem ko~ci()i, c d stron)' połujniO\vej, 
,ile ll1iej,ccH ściśil' nZll<lczyć nicpod(;b: l il. l\a 'lllll'ze :,ościoła, również od 
IIliey Uroc1zkil'j, umieszczone 1>:.· ly dwa obrazv: ['an<1 Jl:Zll'iZl l'krzyżowane
Wl i ,\tlalki Boski,'j Boksllcj; jll'dWdOPlldiJbllic hyly onc os :d7.onc \V ni
szad: na . sd-carpCicll, :lllm \' z,0.lq:icllidCIl, .i,:kicll kiika tu istni :: je na ze
..... IWlrzn ej ~c i nil: prezbytel',ium i 111.\\ )' 11'C::I:lj. Na CJllC Jllai·l. lI hyły także 
di'Zl'W,1 PIl'OIdf.ll ll e, IV ilkLKll 1l0\\'iCill :;pull«:lclil \\'zmia:l:\t; o wią zie za 
wielkim ol larzcm i () d,ll'lch II iei'l.lJ:ILh. 

Od r. 1730 dl l S1l7, iI \1 i(;c '"' Pl';:cc iilgu 77 lat, zostalo pocho-
1I':II I)'CI1 mi CIJll'l1tarzlI I,jli? (Nlb, z tych 1)0 ZI \'.ielkil11 uit':rzcm, 15 przy 
WiL';:Y, 11 przed II ielką br:l:J:<! !w~;e i() :Ll, 17 \\' ogrójcu, 27 przt: d ohrazem 
;\\:.1ll\ i il , ls .. iLj g:llcsllej, 2 przld O IH ~lzl'ln [jkrzyi.oi':c\l1cgll, 6 za oltarzem 
:'./:; ap i, l·/::Yili , 102 pl'?)' krzyżu rni sY,inYll1, 32 przy k ')stnic)' , reszta w ró
;:i ,ych illl: ye l! punk tach 1l'l;OŻ cm L'n! ~lJ'i:n, Dla dzieci b,'.'lo oddzielne miejsce 
\':1' /11 aczon e. 

Z osób stanu szlacl1eckicg'l kża tlllaj: Lofja (Jału.~·ii,l"l -- 173-f, 
,'.Iwa Kuro· ... sl':J, l,iedna SZlilCllCi~llli':;1 17.)7, .\-\:iciej L:,sko ,'. ski, nhity na 
Il1Ilścil: pr/y IlI';llllic '.' l'OCLI\\'skicj ui)()k Ini'.lE! 17-12, Ciuro ". s ; i ,·- 1744, 1\11-
tCllli I:loll'; \I,' :; l'kr,l()~u jego [1owiecb'.IIH', że byl Sl.i :c lkiCl'lll, ,le l1ie
sliilchet',YI11, p( l n i e\\"lż 1:()pUS/el. J o; j(; cit;żkich z: ' roc\n i, za k:órc; d,:1 ra7.y 
s;ltlzOI1Y i tyleż Lli.y lI'i~l.iilnv II' kUI'IClI fl rzcd riitllSll' il1 zO:'lai ~ci;,t\· i na 
ClllelllClI' / 1J ,I' m.gll od :ctrony IIlicy .ledC:lla5tu Tysięcy pOl;richa;ly 1757 r., 
.J:il.d \\'i! r;;zc'.'·si;i ŚC;(:l)' na r;dUS/cll 17,~S r. , i~,lrb ri : Ld,rzc\\ska, uboga 
\\lI oi'.a I 'iól, ,vIi, lwI Zulil'lSI;i c,-17(J2, 1<ly.t)' ila Skrzc:'l.ć\I·~( il, \\' wieku 45 
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lat 1762, Szarzyilski i Kamil'Jski wyrokiem sądu micj~kiel!o na śmicrć 
skazani i ściGci 1765 r, Franciszka .IGdrzcjewska - 1772, AntolJi Radziko
wski, zubożaly szlachcic. Z żony Łucji z WiśniewskiclJ mial czworo dzieci; 
syna józefa i trzy córki. Dzieci po śmierci matki rozproszyły siG po świe· 
cie, on zaś utrzymywał się z jalmużny; nic mając dachu nad głową, na 
kilka dni ]'fzed śmicrcią, umieszczony zostal w hrowarze kanoników rc
gulamych i lu umarł, rnajiJc lat 50 1),' r. 1775. Jan Ostrowski -- J775, Ur
szula Rucka, zuhożala szlach cia n ka- I 77(), ;Vlałgorzat;t Brait"Jska .- 1778, 
Anna Pstrokoliska -1782, Teodor I,igowski- 17H3, Józef l} :bat"Jsk i , syn An
tonie,go i Rozalji - 1785, kcnedykt ,Lożecki, noturjus!. ~karbo\\'y kalis ',i--
1786, Antoni Laskows);i-- 17H(), Adam Markicwicz 170~, AIJdrzt:i l~al1kiet 
z Litwy - 17B6, jan Bogdailski za różne wystGpki przez Marcinu ·13o,!~d'll1. 
skiego, dziedzica dóbr SzatowJ, pojlllan)', d,) l(alisz'l przewieziony, lU ra
tuszu osadzony i ścic;ty 17813 1., Maciej [Jsal·"l.:i, żohlicrz z legjonu imie 
lIia królowej jadwigi - 17138, jan M'1kowski z tegoż legjollu - 178S, Ma· 
rjanna Orłowska, [lanna, 70 lal-1791, J(\zd Skowrot"lski, żolnierz z pulku 
GrzY1llaly, w czasie [lożaru miasta, rzucil się, prawdorllJdohnie \II przystę
pie obłędu, \V płomienic i zginilł 1792 r., Jan Odorkicwicz z krakows\,ie
!~O 1792, Franciszl:k ł<orytkowski, syn j<.1na i Marjanll)' z Wierzchkjskich 

1795, S310mea Wodecka .. - 17C)(i, Franc iszek Lukowski z salldomierskie
go, z jahnużny żyjący 1796, Lwa Św;ecka, z Il;Ci:yckiego, 90·cio letnia 
s(,lrllszka - 1797, Franciszek Smoi il'lski .. - WOO, Sta;lishlW Lubil'lski z Pi
skorzewia ·1001, Jan Czyżcwski z Lkrdiny, 1,,( ()() mający, dla załatwienia 
jakiejś sprawy w rejencji, przybył do K'tlis7.a i (u umarł 1801 1'., Augustyn 
l3aczyńs:,i- - 1801. 

Oprócz tego Sil lutaj pomir;clzy innymi pochowani: jan Kindler-
1736, ł(onst~nly Popowicz, gl'd, katolik--1761, Wikrorja Kucherska, 30 lat 
mająca, żona kupca kaliskiego, de'iretelll sijdu miejskiq.(o lHl śmierc ska
zana i ścic;t;1 na ratusZlI IV "tvczIJiu 17()() r. f3ylil Ol LI prawdorodobnie 
żo n ą Augustyna Kuchl:rskiq(o 'i \\'spc\lniczl«! w żah[ijs(lvic jq!,o; w aktach 
bowiem pod d niem 10 grudllia 1768 r. jesl ZaZlla(Wne, że Augustyn Ku
cherski, kupiec, 7. powodu nil:!.wyldej urody żony swujej. został uduszony 
przez nieja k iegoś Nowowiejskiego, si:lachcicu, z-vyrod11iałego rozpustnika. 
Czterej zbrodn iarze z Makgo Dohrca : Roch, :vlikolaj. JII1 i Scbastj ,:n. ró
żnego wieku i ~tanu, ściGLi na rynku przed ratuszem za okrulne zamor
dowanie szlachcica, Józcia Chylcwskiq.(o, >,yll:t clzieri. 'lwcy folwarku Do;. 
brzec 1 Tl2 r., jall Matl:lski, aptekarz, utoll<tr IV rzece - 1772, Leopola 
Maks, czc:ch, pochodZąCY z I.cillrlcritz w Czechach, I<upiec tutejszy i star
~zy bract1va św . .Jana I\epornucelld, 

W powyższym o[lisil: nil: w)'szczl:gólnill:ł1l \\iC;cl:j osób IV kościele 
i na c.mentarzu pochowanych, gdyż wychodzi loby to po za ramy niniej
szego arlykulu; podałem tylko nazwiska ty.:: h , którycll potomkowie, O ile 
wiem, dotąd żyją IV kaliskiem i IV dalszych stronach kraju. 

W okresie czaSll od 17.30 - 1807 r. pochowanych lu zostało ogó
lem 2327 osób, a jeżeli do tego dodamy 173 parLifjan, złożonych u św. 
Trójcy, 682 II św. Walenfego, 12 u św. J,lkóba i 58 w kościołach kla
sztornych, otrzymamy ogólną Sllll1[~ zlllarlych II; przeci,U},u tego czasu pa
raijan św. Mikołaja .3252. Cyfra ta na pozór wydaje siC; niewielką, ale 
palllil;tać należy, że paraf ja ŚW, iVlikolaja w pierwszej połowte XVIII wieku 
liczyła nic cały tysiąc dusz, a pod koniec tegoż wieku nie dochodziła do 
dwóch tysięcy. 
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.lak siG przedstawiała szczcgótowo śmiertelność w pojedYl1czych 
latach tego okrc~u, możcmy sic: przekollać z niżcj podanego wykazu. 

W r. 1730 um. 13,1731--22,1732-.10,1733- -19,1734-40,1735-44, 
173ó-40, 1737-91, 1738-13,1739-13,1740-5,1"/41-6,1742-5,743-4, 
1744-11, 1745--27, 174(} - 10, 1747 ·-- 7, 1748- - 21, 1749-14, 1750 -58, 
17.11-12,1752-24,17.1.1 - 2.1,17.14---29,1755- 27, 17.16-21), 1757-27, 
1758-.13,1759-40,1760-27,1761- 3-1, I 762- ..J0, 1763-27,1764-44, 
1765 21, 17M-27, 1767-27, 1768 27, 1769 - 25, 1770--11, 1771 -22, 
1772--23, 1"/73 - 30. 1774-35, 1775 - 61, l i/6 - 42, 17i/ -24, l i/8- 43, 
1779 - 25, 1780· 29, 1781 - 70, 1782- ·54, 178370, 1784--54, 1785-60, 
1786-34,1787-.36,1788- 81,1789 - 39,1790- 67, 1791-87,1792-40, 
170) - 28, 1794-40, 1705-58, 1796 - ·35, 1797- 47, 1798-37, 179<)-57, 
IS()() - 82, 1801-M, 1802--40,1803 -54,1 <"04- 100,1805-125,1806-194, 
1807 --28-1. 

Na zakollczenie wypada tu jC9cze wspomnieć o pochowach kości. 
Z tego, co się wyżcj powiedzialo, wiemy, że znaczną liczbc; zlllar

łych paraijan chowano w podziemiach ko~ciola . Wskukk tego gl"Oby za
pclni~lły sil; powoli nagl"Oll1adzolicmi II' nich trumnami tak, że hrak było 
miejsca dla coraz nowych niehoszczyków. Z kgo powodu od czasu do 
czasll zachodziła potrzeba urządzania ebhumacji i oczyszczania gl"ObÓw. 
v,/ydobywClno wiGc z nich k w,;zystkie trumny, w których ciała uległy zu
pernemu rozkładowi, i: llmny nElstl;pnie palono na cll1entarzu, CI kości i inne 
SZCZątki składan() IV osohnym grohie, na ten cel albo IV kościele albo na 
cmentarzu wylwpanYIll. 

W prwciqgu XVIII wieku odbyły się cztery te.go rodzaju pochowy 
ko~ci, z kt(lrych dwa dokładnie są opisanc w księdzc zmarłych, a o dwuch 
druJ?:icll wii.ld :>nlO tyl ko z luźnych wzmianek. 

Pierwszy z nich miar miej5ce w r. 1724. 
Drugi odhyr sil; w dniu 26 stycznia 1748 r. za p(}cwoleniem Arcy

biskupa gnieżnic(lskicgo, An:oniego Szelllbeka. \V przeddzieli \\yd()byto kości 
z grobu literackiego, z !,!rollll pud oltarzem Szkaplerza, św . Jana Chrzciciela, 
Przemienienia PalisKiego i z grohu Radzimskich. Część ich pochowano 
prywatnie na cme tar/u, resz:ę umieszczono II' kościele na katafalku, 
a Pi} nabożelistwic złożono IV gl"Obic, wykopanym przed ołtarzem św. Ro
cha. W wigilję przed wieczorem odprawione zostały i\icsz.pory żałobne. 
W SJm dzieli pochowlI od wczesnego rana odprawialy s ię licZlle Msze św. 
SUlllę celebrował proboszcz tutejszy, ks. Augll~tyfl Trachowski, a egzortG, 
zastosuwallą do okolicZIlości, wyglosiI' jeden z kanonikl)\\" regularnych. W korl
cu odbyła sit; procesja w kościl:!e, podobnie Jak IV Zuduszki. Kości nieśli 
II' rękach wierni. Członkowie bractwa literackiego a,ystowali ze świecami, a 
cechy z pochodni'lmi. C,ła ta uroczystość odbyła siG z wielkim przepychem 
i w~pallial()ści,), przy bardzo licznym udziale duchowielistwa lak świeckiego 
jak zakollllego, Ol az I ud II wiernego. 

Na pokrycie k()~ztĆJw lI1ugistrat oiiaro\\'ar ze szkatuły miejskiej dwa 
dukaty, obywate!c zlożyli PI",:eszlo ()O tyllfciw, srawetile obywatelki: Orbil'l
ska, CIIGcka, MarszYI'lska i Zakiewiczowd, każda po dukacic, inlli wreszcie 
dostarczy;i świec, oleju, oliwy i łoju. 

Trzeci pochów hyl IV r. 1762. 
Czwarty odbył się dniu 12 lutego 1795 r. staraniem ks. Onufrego 

Chęckiego, mansjonarza kolegjaty N, Marji Panny, za specjalnym indultem, 
udzielonym przez ks. Michała na Kocie/kach l\ocidkowskkgo, scholastyka 
~nieźnieliskiego i Administratora archidyccezji gnieżnieliskief Ks. ;\-lateusz 
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CZE'lnpióski , prOJOSlCZ biskupic I(i i dl.iekan I" ,liski, za prosil IB h; ur()czy
stość ducllO\\'ielistwo dckanalnc, a ks. ks. prohoszczowie poszczeF(ól ll ych pa
rafji uwiadomili lud wierny z ambon. 

NCl cmentarzu bJizko mUJ"ll przy brami !: od ul icy jed enastu tysi <;cy 
przygo towClno ~rób 9 I.Jkci dlugi, 7 l ,)kci szeroki i '! łokcie glęhoki. Kopali 
go z polecenia ks. Wawrzyl·IL<l Sta l"OwicziI, pr7.e~)ra, ludzie z Chmielnika 
i Ogrodów [lm:z trzy tygrxiII ic, ponil:waż zicruiCl z powodll ciężkich mrozów 
by ta bardzo twarda. 

\V przcddzic(l dokonano (;ksllllma,~ji i oczyszcze nia grohcl\\', prze
pdnionych tl"LI!TlIlLlmi. WyjGlO z gmbu kanoni cki<.:.l(o 7 trumien, z literaci,ie
go 11, ze szlacheckiego na środ:w kościoJa 6, ;~e sz lacheckiego IV prezby
terjum 3, z grobu przy olt<:ll·zu Trójcy św. 3, pod oltam:m Szkaplerza prze
szło 16, przed ołtarzem św. 1~.rzyŻcl (l, p l·,eci św . Janem Chrzcicielem 10, 
przy Przemienieniu Pansk icm Ó, razem 60 tru mien. Zawartość ich, z lVy· 
ł ćlczcniem suchych kości, prz~niesionJ n,ll ycl-Jm iasl 11<1 cmentarz do grohu. 
\\' prabylerjllm hlizko wielkiego oł!;lrzil uloi.ollo z czaszck w)·sok<] pira
midt;, na jej szczyci e oSi1dzono dlmi,i k rzyż cwrn:; , z d, uch stron ~rzyża 
postawiono dwie l; o lulllny, na nich lampy, C\()()kola pilclInidy płonęło ·Hl 
świec białyc h, dostarcZ0nycll przez Sk,lI"(Jllik(nv bractw tll lcjszycil, Sta nis ł a wa 
Boruckiego, MLln:ina AnkiewiC/a i J iilla tle I:illance, il \\ około świcc 'la po 
sadzce Icżały rozrzucone kości SU c\ lC .. U góry po nClc\ tcm \\'szystkicl11 plo
nęły lampy na sznurach zawi<.:szone. Swiatd tych bylo pi·z<.:szlo dwieście. 
-Łój do lampek zakupił ks. Onufry Chęck i . 

Uroczystość rozpOCZ(;ta sit; \V p,·zeddziell od nieszporów, z proce
sją żałobną i stacjami odpnl\Vionych. NaSlt;pnego c\i:ia o .I.!,odz. ·J·ej ranO 
kanonicy regularni odśpiewali wigilj e, a ks. Wojciech l(urzC\wski, przeło
żony i pwbo,zcz tulejszy, odprawil 11L;/G św. żałobnil· O goclz. 6 takie 
samo nahożeń st\\·o odJ1rilwili 00. Bernardyni, po nich 00. Franciszkanie, 
a o gouz. lO-ci ś ',\'ieckie duclto'A'icr·ts[ v.' I). Cel,, !JrowaJ ks. Sianisfaw l(hJ~
sOlIski, kalioIIi:, i kustosz \. olcgjaty N. M, Pall ny. I(azanie IV k ościele lI'ygfosiJ 
ks. Sta nisław Pmlbmvicz, kanollik k oIc:f1.j aty , sl,:dzia·surro<.(al konsys torza ka
liskiego i proboszcz skall1lierzycki, na tc:n at, żc " ceremonja I)ocho .\"u kości 
jest s.!u sz ną i zba\!, ieilną". Po n a bożcl·l st'.v i c I. rocesja I·uszyła na cmentarz. 
Kości nieśli ohywatele kaliscy, k :: żdy po jednej w ręce . Przy grobi<.: prz<.:· 
mówit z wielkim lu parem K. U. ChQcki, wykazu jqc marność tego życ i.1 . 
Cala ta ceremonia trwała do ~od zilly drugiej pu Jlolud!lill. Duchowicll
stil'O nie tylko z dekaIllItu kaliskie!~o , ;ile i z ';r;iednicl1 c\ck:.lI1ató\',' z.!p·oma· 
d7ił() się bardzo licznie, a ludu llaplylH;ty t:cWSI. "cI tak ie tlIlIllY, że kościól 
nic hył w stanic ich pomieścić. '(5 . ./. 50', i ' .. :, 

iZ~y ci nie ~an 

Czy ci nie z,d 
T<;czowvch f,ll 
Co ni~dy nic powl·óq '~ .. 

Poplynil II' dal 
Wśród szarych fal 
Na Zill'."'ZC nas porzucq .... 



Czy ci nic żal 
Minionych fal 
Wspomnienia cię nie smuccl?" 

Popłyną w dal 
Wśród inn\'ch ial 
Co szmery ich zaktóc<! ... 

Warszawa. Marja Piętkówl1a. 

o Z E M U? 

Czemu tak smutno, t~skllo na świecie? 
Czernił są tilkie blłrze, zamiecie? 
Czemu tak o~tre ciernie na kwiecie') 
Czemu wiatr szcz<;ście i radość zmiecie? 

Łzy z oczu plyną 
Ciche ... srebrzyste 
A potem ~iną: 
Choć takie czyste. 

Dni szczęścia miną, . 
Ch oć kż srehrzy::;te 
Lecz nic za~(inil 
J eśl i są czyste! 

\A'arszawa. Marja Piętkówna. 

(Przedruk wzbroniony). 

e prawidłowem pielęgnowaniu Ąębów. 
Naj\\ i~cej dziś rozpowszechnioną chorobą jest choroba zębó,~', zwa

na próchniCil. Nie wiele (,sób poszczycić siG może posiadaniem wszystkich 
zębów, mało kto ma wszystkie zdrowe, a prawie każdy już cierpiał na bó
e zębów i wie, co bóle zębów znaczą. Cierpienie takie odbiera często ape
!tyt i sen, przeszkadza \V pracy lub jil z~ola uniemożliwia, a psuje nieraz 
i zabawę. Spróchniałe zęby powoduj,! także niektóre choroby żolildka, uta
twiajil prl.ystęp chorobom zalwźnvm, wpływają wreszcie ujemnie na rozwój 
organ izm u dzieciGcego. 

Zdrowe zęby są więc nieodzowl/ym warunkiem zdrowego O/f!anizmll, 
a pielęgnowanie ich nie jest bynajmniej kwesrją wyłącznic kosmetyczną, ale 
walnem ~qdallicl!I hygjc/~v.. . 

Ządaniu temu czyni się Illby (o zadość; owszem, ma się dość silne 
O zębach staranie, dba się dziś więcej o nic, niż kiedykolwiek dbano. Prze
cież szczot.cezek do zębów tysi,jczne tuziny są w codzicn1em użyciu, wody 
do ust tysiące flakoników codzlcnme zużywa się \\. świtccic! A to wszystko 
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z jakim ~kutkiem? niestety takim, że I.l:\Jy psuj,! sil; COraz więcej. Na czem 
to polqĘJr UhlŻ po prosiu na lem, że to co siC; ogólnie dl~! zE;bów czyni, 
nic jest dostaicczl1cl11 picll;J~nowan i em zC;hó\'.' wc wlaści\\'cm tc.l(O slowa 
znaczeniu. 

Cóż bowiem znaczy pick.Qnować zc; h y:) Znaczy 
kilOlI): c.~vsrić rC!!lllamie i prawid/ouo alb)' i lista, chronić 
J~)'(h IIi[ilvwrJIV, zasil/gar: II' rr·'.!iul!lmycfl o dslowC!I ('zasil 
dwtys()'. 

lo przedell'szy;;t 
zęhy od szkodli
raJy i pali/oc)' 

Tymczasem co sit; czyni dla dobra ZC;[lÓW? Cfyści je się wpraw
dzie, ale \V sposób nicd fJ statecZllY i niepra ,,·iclrowy, naraża się je nieopatrz
nie na wplyw)' szkodliwe:, a już co do pc'mocy dentystycznej, to zasit;ga się 
jej zazwyczaj dopiero wtedy, gdy ból zc;ba dilje sil; silnie we znaki. 

POI,iż';7a rozprawka j~5t zc~l:twielliem najglówniejszych wskazclwek 
ku prawicHowernu piclęgnowalJill z!;hc\w i j.lrny lIstncj, tych IJa oko nihy 
znanych, a w rZt:czy sal11t:j ~byt r7.,tdiw i [m;dllie stosowanych zas;ld. 

Ogólnic r07.poWSZecllllio,1c bh,~dlle zallalr\'\\ anie, jakohy ['l17.y C7.y~z
ueniu z(;hó\\' n;ljważlliejs/elll bylu lo, co sic IV tym celll do USl Idddzie, 
['lO\\'Odllje, ;i.e spu'(lh C7,y~zCll'nid zl;h()IV, dziś rowsleciJllie ~tosowally, jest 
w"uliwy, a co najlll!licj lliedosLllc'uny. W rzcc7.y\\'islości howiem najwy
bitnieis"l odgrywa tu IOlę tr), co się ze zębów i ;: fiS! ilSUWU, Czyścić zq
by, to warzy ciążyć do 1l'!Ę0, i .chy i: C Z(;!Jó\\' i z pomicd:~y Ilich, z języka 
i z hrony ś l uzowej,.: o .. .!.ók z calej jamy llSlnl2j pozbyć się resztek pok~l
mów, wyprzątl) ;IĆ CZ;\sl'.i zużyte, lblll1<lĆ zarod l;i zl..\llilizny Czyż woda C\O 
ust i S7.czotcczlu do zęi)ó.v zatl,lnill klllll mog'l sprostać? Z pewnością nie. 

Do skuteczill:.~() c!.y~/:cie i li:l zC;lx)IV i li st, pOtrzehne są llastl;plljąCc 
przybory: wyka taczka, nitki, sl.cwteczka do zGhów, Ilasta (krem) do Zt;!Jów, 
woda i skrobacz d,) języka. PI'awidlo\\'e za~toso\\'anic tych przedmiotów 
jest ocz) \liście j2dnl'Il1 z [lrzednich \\',trunl,ów sku[ecmcj procedury czysz
czenia z~hÓw. Opl~Z_ll1y więc najpierw przybory jako takie, a potem spo 
sóh i czas ich stusm>.ani:\. 

Pierwszym i niezllt;dnYlll przyborcni jLst Il·ykalaaka. Najlcpszellli 
wykałaczkami (powinno je sil: zawsZt: n:,si': pr;ćy sobie), są tCIllj1crOW<lIll: 
ko:'Jce piór gęsich \\' nik:owych poche ·.\kach. Wykalaczkę zast'lpić można 
i nieraz nawet (o tem późnil:j) trzeha nitlq jedwahn,\, luh hawełniam! odpo
wiedniej grubości (f:strellladura N~ 31/~) i Illniej wi(;ct:j 25 centymetrów 
długą· 

SZC2otel'zkll do zębów Ili~ pOl,l'illlW być zbyt IlIięklq, ielliej używać 
nieco twardszej, wielko~ci srcJniej, () kszlałcie nicco zgi(;lyrn ku ~l"Odk()wi 
i o ,;zero!w ruzsLlwiollych Ilęczkach SZCl.ccill. 

PIlSI!,; (krcm) Jo zebr)!!', lIajiepicj kupować IV lubach cynil\vych, 
zamykanych z jcdllej ,trony n.lsatlkq śrubowam!. Pasty takie zawierają 
zazwyczai proszek, mydło, środki pl·zcci',i.~ni i ne i cząslki arol11atycZIlt:. 

WoJa, i to [lro::;ta woda, do ill;lk,:ll ia ust P()WiIllEI być ciepl;} (40' C.), 
a to nic ty le, ze wz~I(:dll IW lllożli\-l'iI w rażliwość I.l;br)w, ja k raczej dlak~o, 
że zimIla woda nie j ~ ,;i IV :-;lanic r:,z p; ' .~c:ć tlLl~,ZCZ('I',V i iit llyCIr slIb,tancji 
w ustach Iloz>slalycli. Przy dohl'cj p<r ś,ic Wy~tll'O:y j)m,t, woda; kto jvd· 
!lak bez kupn~j "wody do U:-;l" ohyc ~Il; Ilie cllce, lJ10że Zi!,,· ·,;zc kilka kro
pel takowej do z\"yczainci dolać. N <" dmicnić jcdnak trzeha, że ż"Jn~l, 
choćby najlepSZI \\ oda do lisi ImlclllJicy zapobicdz Ilic ,:Jola. a już WplOst 
otrzcdz trzeba pncd taki! :;zluCzn,j woJ,!, ['lo lIży-.:iu kUircj zl;by maj,j bieleć. 

Skrobacza do i'dzyka nabyć można pod tak,[ż mlz\\' ,l \-1' odnośnych 
sklepach. 
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Sposób stosoil'ania podanych i opisanych co dopiero przyborów 
zasługuje także na szczq~óll1ą uwagę. 

Zanim przyst'lpi się do czyszczenia zębów, należy szczoteczkę wio
żyć do gorącej wody, raz dla tego by szczecina odmic;kla, a potem dla wy
<.:Zyszczenia jej s3m~j. f'iJduas kiedy szczoteczka mię:{nie, czy~ci się po
wierzchnie zGbc)w ku son:e skieruwane, przcsu''vając pOlllit;dzy zc;hallli raz 
przy razie wykahlczkę, IlIb gdzie lej dla zbyt ściśniętei!,O szcre.~u zC;bów 
przecisnąć nic można, wyże.i wymiiCnioną Ililkę. TiCj ostatniej używa się 
w spOSÓb taKi: na czubek drugiego palca prJ\\ej ręki owija siG jeden, na 
czubek drugiego palca lewej ręki dru~i konic~ nitki i to tyle, że nitki wol
nej zostaje I1lniiCjlvięcej 10 Cl!lltymetrów, n;lstGpni~ kładzie się jeden I)alec 
do środka llst (pOZd zEłby), trzyma dru.l;i przed u~tami, nilkl; WOI:lą wypręża 
się i wpycłl'l ją pomic;dzy dwa zęby aż na dl.iqslo; potem l)rzcsLlwa siC; nit
kę, jak p!lę, kil:,a razy, to w jcdnl,', to \I' d 1"1 g,;! strollę i I\ycią<;a ią wreszcie 
zupełJlie. Tak należy postclpić ze wszystkiellli przedziallullli p,)i1li<;dzy zę
bami gÓll1ej i tloln2j·zczęki. Podczas czyszCćCILl nitlq i wykalaczką na 
leży od czasu do uasu ust I phI ;ać wodą, 11 Ituralnic ukże (zobacz wyżej) 
cieprą; wodę prlepUSZCLa się z pewne! silą przez ~zcwlil1y pOlllię.:1zy z..;bami 
za pomoC<] sil:lycll ruchów \\'ar.~ i pol iczkó\\'. Czrszczcnic z('bólv za po
mocą l~J'kalaczki i nitki jest niezbędne! Jak I\idkic 01 10 ma zll:\czcnie, wy
pływa netjwyr'lźniej z tcj okoliczności, że po wyczysf.czc ,iu zt;I)() ,.v choćhy 
nawet najwięciCj SLlI'annelll wyrącZIlie ty;ko za pomoC<! szczolcuki, proszku 
lub pdsty i \\'ody, choćby najdrożs7ej, zall'sze jiCszcz~ hL;dzic lllo.%nC\ nitką, 
lub wy;,ahlCZki! wydobyć, z pomiL;dzy zębów rcszt~(i jcdzl'llia i in!lc szczi!lki. 

Stąd nauka: bez wykałaczki i nitki nie mOIn a przy czyszczeniu zębów 
się obejść, a sposób czyszczenia zęhów dziś powszechnie stusow.,ny jest nie do
stateczny! Ale tcż inną jeszcze korzysć przyrwsi rC.!4ulame slosDwanie niLki 
i wykałaczki, miano\\'icie: przeszkaclz<l ono tworzeniu si,; LlmicJliCl nazc;iJllego. 

Z pewności,! znajdzie sic; ten i ÓW, który POII'ic, Ż~ je,;t to 
wprost niepudobieństwem przecisnąć pomil;dzy wSLyst:,imi zt;b 01111 i nitkę lub 
wyk2-ł'aczl<(,', a także, iż na takie czyszczenie zC;bó\\' zhyt I\-;e\e czasu po
święcić by trzeba. :'-Ja to odpowiedź: IV początkach bęcl~ie to bcz\\"ijtpicn i . 
wymagało trochę trudll i m()7.olu, alc potrwa to tylko tak długo, dopók: 
się niiC nuhil!l'ze wprawy, póżnicj pójdzie to JUż ,.jak z rLllka", a kto sic: do 
tego przyz\l'yczai, temu wyda sil~ lo tak samo nicodzol'."Jlclll ia:, rl'gl'l:li"llc 
mycic twarzy i rąk. Zaś ta!, ~cisni<;,te szeregi zt;bó\\", którcby \lic pozwalaly 
wcale na przc!1'oczelliiC nitki, nale:i<! do nacler rzad kich wyjątk ów. Przy tej 
sposobności nadmienić wvpada, że mjlrrcrn jcst mnie:n a lli~, ja :wby wy i;a
Jaczką ząb lub plumbę uszkodzić mOżna; zęby Si] bowiem uk: mocne z IlLl
tury, że nacisk wykałaczki (chociażby na\\!ct stalo\\'ej), szkody im wyrządzić 
nie może, a plomby, prawidł'owo zrobione, ni<ó mniejszy opór stawić po
winny. Lekkic zaś dl'aśni<;cie dziqscr jest bel. znaczenia, a jeżeli które dzią
sra mialyby silniej krwawić, to są oczywiście niezdroll'e. 

Tak jak zadaniem nilki i wykalaczki jest czyścić miejsca pOllliC;dzy 
zębami i powierzchnie ZL;bów ku sobie skierowane, rak ZIlOWU służy szczo
teczka do czyszczenia wszystkich innych powierzchni zębó\\·. Na szczoteczkę 
(tymczasem odmi<;khj) \\ ytłacza się z tuby cyno\l'cj przez lekki nacisk 
u dołu odrobill~ pasty, któri! rozprowadza się po z<;bach. Ogólllie przy
jęty sposób pr'Owadzcllia szcz01e.czki jest \~adli\Vy, szczoteczki nie !lalety bo
wiem prowadzić w kicf/I/lk/l pozlOlllym, t, J z prawej strolzy ust \!I lewą lub 
odwrotnie, kto tak czy"i, działa przekl·t; lnie, gdyż spycha r.,;sztki jedzenia 
z powierzchni zębów i wmiata je w szczeliny pomiędz)' zębami. Szczotecz. 
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f{odowJa us~Jacijefnio"ycij ~róJików. 

l3ardzo mało rozpowszechnioną jest u nas hodowla królików, mi
mo tcgo, że właśnie królik jcst zwierzątkicm dostępncm dla hodowli nic
mai każclenlII lllieszk,1I1cowi wsi i miasteczek, tak bowiem mało wymaga 
m:ejsca i starania koło siehie; co do kosztów żywienia. to już wspomi
nać nic warlo, tak są nicznacznymi. 

i\1iGsO królika jest smaczne, bardzo pożywne. to tcż dziwić się na
leży, że tak mato królików hodujemy na 'własny użytek; mi(:so królika 
dla kogoś, lO starannie z:)iera~kór:';i, jest prawie za darmo, bo lena skórki po
krY\I'a niemal zupełnie koszt wyżywienia lego pożytecmcgo zwierzątka_ 

I(rólików jest mnóstwo ras; najmniej nadającym siG dl wychowu 
jest królik z\\'yldy, pospo lity, gdyż kopie nory głębokic, czem niejedną 
szko(/G przynieść może, a do~tarcza malo mięsa i to nieszcze,gólIh':Y,o sma
ku; ni1jbardziej ocl;owiednim do hodowli okazał ::;ię u nas króliK bclgij::;ki 
chrapowaly, który wyrasta do znacznych rozmiarów, dochodząc do piętna
siu i więcej iuntc)w, nHl mięso smaczne i nie kopie nor, a co siG tyc~y jedze
nia, jest tak sarno mało wybrednym jak i królik pospolity, przyrern skór
ka jego jest burclzo ccniona, słnż\, bowiem do wyrobu futerek filcu. 

Króliki belgijskie wychoivać można na niewiei kiej ogrodzonej 
siatką przestrzcni, lub co lepiej w specjalnych pudelkach, ustawionych 
w jakimś k'lcie budynku gospodurskiego, n. p, wozówce, szopce, w stodo
le z ogrodzeniem dla królików, IV obórce, słowem nie ma się kłopotu 
7. wyborem miejsca odpowiedniego. Pudła powinny mieć wymiary nJstę
pujące: długość 11/ 2 łokciu, szerokość łokieć i wyso'\O~ć trzy ćwierci łok
cia; przytem dobrzc gdy wieko jest zrohiol1e na zawiasach; IV szczycie wy
cina się otwór Ila siedem c<lli, służący jako wejście, prócz tc~o dla prze
wietrzania robią sit; świdrem u wierzchu Olwory; nil podściel daje się sło
mę, mech, siano, szereg gniazd ustawia się obok lub jedno nu drugicm, 
pozoslawiaj,jc przed wyjściami z glliazd nieco wolnego miejsca dla space
ru królików; samców należy trzymać oddzielnie tak, by tylko doplI:'Zczać 
Je do gniazd samiczck wtedy, kiedy zachodzi tego potrzeba i tylko na kil
ka godzin; zwykle hodowcy utrzymują jednego samca na c1zicsit;ć samic, 
wpuszczając go do gniazda samicy na dziesiąty dziell po okoceniu sit;. 

Po okoccniu się potrzeh<1 z'ljrzeć do gniazda i jeżeli jest wic;cej 
nad 0-10 sztuk miodych, to nalcży jc przcnieść do innej samiczki, która 
ma mniej licZI1c potomstwo; do gniazd należy zaglądać i z tego względ u, 
żeby nieżywe króliki usunąć; po pięciu tygodniach młode odbiera się 
matcc, przcznaczając ładniejsze do dalszego chowu, inne zaś, gdy dojdą 
odpowiednie~o wzrostu, po dwóch lub trzech :::icsiącach, tuczy się na 
rzeż; tucZl1ikom należy dawać owsa, jęczmienia, ziemniaków tak, by w cią
gu dwóch tygodni doszły do pOkaźnej wagi. 

Zw~;k{yrn pokarmem król ików latem są: zioła, liście k apuscianc, 
mlecz, trawa, łopian, wierzbina, koniczyna, odpadki kuchennc itd., stowem 
z żywieniem nic ma się kłopotu. W zimie daje się słoInC;, siano, koniczy
nę, okopowe; pamiętać jednak nalcży, by samicom da'wać nieco posilniej
szą paszę, lip, trochę owsa; zauważyć muszę, że chociaż króliki jedzą 
wszclkij zicleninc;, jednJk wystrzegać się należy szaleju, jaskółczego ziela, 
liści śliwek i innych drz(;w pcstkowych, gdyż tem się otruć mogą· 

Poży\1 iellie daje się trzy razy dziennie; również pamiętać należy 
o wodzie do picia, którą w glinianych naczyniach należy często zmieniać, 
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wogólc królici':amia winna być czysto ulrzymana i posiadać dobrą wenty· 
lacjG, z tego wz~.U~du IV lecie Ull'Zylllywuć gniazdJ najlepiej nu świeżem po· 
wietrzu, zaslonit;tcm od skwaru, ił gniazda zahezpic:czyć od deszczu. 

Skórki są Iwjcennicjsze ze sltuk zabitych od października do mar· 
ca, wtedy bowiem zdiltnc są na futerka; żeby módz nazbierać większą 
ilość skórek, nalc;i,y rozpiąć je na desce, wysuszyć, zlewając n3stepnie we
w!l(;trzną stron(~ ciepfym roztworem z iunta soli kuchennej i funta ałunu 
w kwarcie \\'ody; zlc'IVallie pOlucha co piln; dlli powtarzać, Po parora
zowem zlaniu i \Vysll~zCI1iu, ~k(lrki przechowują sit; doskonale przez czas 
dłuższy w sucheIII i przl:\\ieWlll'lll illil:bCl1. 

Skórki kt-ólic l.c mogą służyć tak nil obuwie:, jak i na n~kawiczki, 
futra i t. d. 

Na obuwie 11l0żna używać skórl:k z królików jednorocznych, na 
n~kawiczki z S-l1lio llliesiGcznych, ściąganych Lltel1l lub zin1ij. 

WyprJwa ich w O\\yl11 celu jt.:st lrudliicjsza i wykonywać ją po· 
winien zawodowy ~arbarz. IIHlu rzecz z wypraWi! skól'ck króliczych na 
futerka, bo każdy hoJow(i! królikó',I,' może ją lalwo wykonać przy do
brej chęc i. 

Przcdewsz)/s lkiem trz~ba palllic;I,IĆ, ;i,e tylko skórki zimą zabitych 
(t. j. od grudnia Jo lut, go) kdllikr'lw mogq hyć użytl: na futra z pożytkiem, 
przyczclll króliki nie IIlOgi! być ntlodsze Iliż Q-ci o miesic;czlle, a o ile 
możności jednoharwne, 

ul1liej<; l llic ~(iqg ll il: tq sk()rkt; z królika trzeha zaraz oczyścić z mi<;sa 
i tłuszczu dokladnie i rozc i qgn"ć na deszczulce, tudzież przybić i,(woździ
kami naokol0, si ~ rścią do deski. 

Tak rOl.ciqgnic;tą skórkl; smaruje siG następującym rozczynem: 2 
litry wody, 20 cle:kJg,ramó\\' alunu i -l dekagramy soli, Trzebił jednak pa 
mic;tać, ż~ l:ZyllIlOŚć lI; przcp:'owadza Sil; zaraz po ściągniGciu skórki 
z królika, bo gdyby skórka wyscllla, to musi siG ji! wlożyć do miękkiej 
wocly na pewien czas, by rozlllol\la należycie, a lak rozmoknięta śmier
dzi niemożliwip, 

Wy,marowaną skórkę suszy Sil; w cieniu, a po wysclll1it;ciu na
ciera sit; w~p(Jmniill1ylT1 roZCZyllCITl po raz clrugi i trz.'ci. NJstępnie zd~j
mllje sit; skórki: z ucszczuJki i wyciera IV n;ku, by ją uwolnić od ałunu 
i soli. 

Po wyprawicniu skórki Ilaciera sit; ji/ gorącym piaskiem, ażeby 
usunąć z niej tlu~zcz i nadać jej odpowildni polysk. 

Leon PrzylubskL 
I<ąty, sI. poczt. Ostrowy, gub. warszawska. 

Ogłoszl:nie l1a stronie XXXIII. 



Dział iniormacy"ny. 
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Statystyka dotycząca gub. kaliskiej 
zebrana z rozmaitych źródeł. 

(Początek patrz Kalendarz na Szkolę Rzemiosł r. 1908, str. 91). 

Liczba mieszkańców 
Katolików. 
% katolików 

(Dalszy ciąg). 

Ludność katolicka. 

1892 rok. Ii 1897 rok. 

· 871866 I S42398 
· 716180 ): 697709 
· 82,1 ; 82,8 

Ludność wyznania prawosławnego. 
1892 rok. 1897 rok. 

Nlęiczyzn . 1030 7378 
Kobiet. . 947 1795 
Ogółem . 1977 9173 
% prawosławnych 0,13 1,09 

Ludność protestancka w r. 1897. 

Mc;iczyzn 
Kobiet . 
Ogółem. 
% ... 

30942 
31829 
62771 

7,45 

Ludność żydowska podługspisujednodniowego w r. 1897. 

Mężczyzn. 34915 
Kobiet. . 37424 
Ogółem . 72339 
% 8,59 

Zestawienie procentowe ludności różnych wyznań 
w r. 1897. 

Katolików. . . . . . . 82,8% i Protestantów. . . . . . 7,4% 
Prawosławnych. . . .. l, l % li Zydów . . . . . . . . 8,6% 

(Królestwo Polskie, opracowali Gloger i in. Wydanie 1905 r., str. 199 i nast.) 

Podział ludności miast gub. kaliskiej, podług danych 
warszawskiego komitetu statystycznego w r. 1892-3. 

Wyznano rz,-katolickie 48356 ( 56%) 1
1 

Mojżeszowe. . . . 44514 (42,3%) 
Prawostawne . . . 1221 ( l, l ~~) , 
Protestanckie . . . 11 t 41 (1 0,6~;) I Ogótem . . . . .105252 

Kraje przez siebie nie przez obcych giną. (Włauys!,l\\' Syrokomla). 



Podział ludności osad na wyznania podług danych 
-warszawskiego komitetu statystycznego w r. 1892-3. 

Wyznano fZ.-katolickielt>790 (61, l %)1 J\1ojżeszowc.. . 275:)9 (34,6't) 
Prawosławne 316 (O, 'V\;) i.l lnr.c wyznania. 3 
Protestanckie . 3129 (3,9:G) li Ogółem . 79<")27 

Podział ludności wiejskiej podług danych warszawskiego 
komitetu statystycznego w r. 1892--3. 

W"Zllanie rZ.-katolickic 
Pr'awostawne . 
Protestanckie . 
Mojżeszowe . 
J nnc wyznania 

619031 «()O, l 'D 
440 ( 0, l ::;) 

63028 ( 0,6~b) 
4.112 ( 9,2:'0) 

3 
OgÓh:fll . 

(jal, wyżej, str. 210 i nas!.). 

Gęstość zaludnienia w r. 1897. 
Ilość luuności 
Przcslrzcll wiorst kwadr. . 
Ilość mieszka,ków na wiorst!; kw. 
Przestrzel! kilom. . . 
Ilosć mieszka,iców na I kil. . 

,':)42.398 
971>H,8 

:-)(i,2 
11160,3 

75,S 

Gęstość zaludnienia gmin wiejskich w r. 1897, 
Ilo~ć mic,:zk,1I1((lw gminy . 
Pr~estrzcli gmin wiejskich. . . . 
Ilość llIiózkaliccJw gminy wiejskiej przypa-

dai,jca WO~C')1e na I wiorstt; D . . 
Ilość Illieszk:lI'ICÓW, przypadaj,!ca wog<ile na 

I wiorst!; D. ... . 

729021 
9045,4 

75,6 

<")6,2 
W gminach wiejskich więcej o ~{, . . 12,3 

(Jak wyżej, str. 215 i nas!.), 

Ruch ludności przeciętnie za dziesięciolecie 1884·-1893 r, 

1)I'Zl:ci~(lla ilość micszk ,lI1crl\\' . . . 
l)rz~Li<;tl)a ilość zawartych mulżc(lS(W 
Przc;cit;tna ilość lIrOdze,'l . 
Przt.:ci<;tna ilość śmit.:rci . , 
Przl:cic;tny przyrost roczny gl'ów . 
Przyrost roczny ludIlości na 1000 

82477() 
(l ,H I 

32233 
19735 
1249:) 

15,1 

Wzrost ludności bez względu na wyznania. 
Na 1000 ludności byto: 

Zawartych maJ'żl:(lstW. 7,(l9 
L:rodzc(l. .. .19 
Pm:cic;lnil; dzieci na l lllałźt.:(lstwo . 5,0:) 
,)111 I L:rC I • • • • • 23,C) 

_ ____ P_rz-'-.y_ro_sl natLlral~y'_~ . __ _____ . __ . __ __ . 15.1 ____ _ 
:;zczc:,;c ic kJżdy nosi \\' sniJk. (Prll'). 
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Przyrost ludności od r. 1870-1897. 

Zaludnienie w r. 1('70. Ogólna ilość . 630202 
\V miastach 92175 
\V gminach wiejskich 538027 

1907. Ogólna ilość . . 842398 
w miastach 1\3377 

Przyr~')SI ludności 
w gminach wicjskich 729021 

og()lny . 33,7 " 
\\' !~' 

'u 
miejskiej 22,9 

" 
wiejskiej 35,5 

(Jak wyżej, str. 221, zebrał Ludwik Włodek). 

Grunta włościańskie w gub. kaliskiej 

a) zajmujel przestrzeni 44, I'~, b) przeciętna wielkość osad II mórg; od cza
SlI wywlaszczenia wtośClanlc wkupili do r. 1899 w gub. kaliskiej 120844 mórg. 

Ilość fabryk w gub. kz.liskiej. 

Fabryk jEst 211 z rOCZllij produkcje! 12064000 rb., liczba robotników 11287' 
(sIr. 310, zebrał H. Radzim:wski)· 

1901 mk 
1902 rok 
1903 rok 

Dochody gub. kaliskiej. 

6010228 rb. 
63i-lOS07 rb. 
66n,188 rb. 

1904 rok 
1905 rok . 

Wydatki gub. kaliskiej. 
.. (zwyczajne.. 4845981 

190 I lok --C nadzwyczajnc 773455 
( zwyczajne. 4893219 

1902 rok -( nadzwyczajne. 324241 
. ( zwyczajne. 4944897 

1903 lok - ( nadzwyczajne. 153211 
. k (zwyczajne.. 5016431 

19().:j 10 - ( nadzwyczajne. 372557 
( z'Vyuajnt:. 4963463 

1905 rok -( nauzwyczajnc. 280618 

6667275 rb. 
7322239 rb. 

Jak wyżej, sIr. 91. 

(Dochody i II'yduiki Ila(\slwowc II' Królestwie Polskiem \\'ładysła\\' Żukowski). 
l)oci1<id z dzicsiqciny gruntów leśnyell II' gub. kaliskiej 10 rb. 17 kop. netto 

(loco citato sir. 67), 

Ceny spirytusu kontyngensowego w gub kaliskiej. 
li)!)!) r. SH kop. za wiadro spirytusu kontyngenso\l'ego 
1 B99 r. SH kop. 
1900 r. .')8 kop. 
1901 r. ÓO kop. 
1002 r. :'il) kop. 
1903 r. ó.'i -()2 kop ... 
1904 r. 71) kop . ,. 

... _.- ,----- ------ '. --- - - -- --- - - --- --- ----
Miej serce i patrzaj IV serce. ( ~\\ickiewicz). 
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1905 r. 76 kop. za wiaclm spirytl!~11 konlynf4cllsowcgo 
] 90() r. 64 kop. " 
] 907 r. 57 kop. 

(ŻlIkO\\ ':; ki t. 1 i Sil'. 1081. 

Szkolnictwo początkowe (podług H. Rad;>;i~;zewskiego) 

w gub. kaliskiej. 

W ]()03 r. szkół poczi!tkowych, [)()zo<; Lij ć! cych w %i1wiadywilniu 
ministerjum oświaty .'l()!); jedni! szkol,1 11IduWil lIa 2()1,~ 1IIie,",zkal'ICÓ \\', j ed na 
szkola na 427 dzicci IV wieku szlwlnvm i .>.1 \\"ior~t kwadraf()\\"\,ch, ko
rzysta z niej IS,tl?b oS[ólu dzieci; ogó1e'lII do wszy~tkiclt szkM Illdowych 
Vi gub. kaliskiej uczęszczało 2"1229 dzieci, s"arb na jCc!IH': .L(O u ~z llia łożył 
rocznic 1 rb. 70 kop. , a [la jCcllle.L(O llłi c~zk,Ił'lca IJrzypada1.7 k . 

W r. 1898 kaliska gub. posiadała: 

Pod zarządem ministerjum oświaty szkół 
" " L1CZnló',v 

" " synodu szkół i lIunió\\' 
Ilość szkół na 1000 ni ieszk;Ił'1Cól'l 
Procent uczniów w stosullku do C'f!/lltl ILłdllo~;c i 
Checlery żydowskie 
W nich ucznió\\" 

30: 
17(;()i) 

O 
;)J) 
2,0 
271 

40.10 
(~ I r .. 1.19 zehr,\) I:. 1\1 aliszclVsk i). 

Osądzono spraw w 1907 r. w gub. kaliskiej . 

l) Kaliski sąd olm:gowy o:;,!c1zir: a) spraw kryminalnych 2019. 
w tem z pozbawieniem praw 212, bez pozbawienia pr,l\',' 601; b) sp'aw cy
wilnych ] 121, wtem 7.) uJlatll()~ci. 

2) S(;d/iowie pokoju osątlzili IV I ()()7 r.: <I) ~.ctl/ia pokoju m. Ka
lisza - 1035 kryminalnych i 1.)17 cvwilnycłl; h) 111. ZUIlI·ISlci '· .i Woli . ~ 327 
kryminalnych i 926 Cyll ilnycll; c) nI. Tllf'ku - 291 IW/lili::;:lnych i 2S0 cy
wilnych; d) m. Sieradza -- 335 kl'Ylllinalnycll i 488 cywilllycll: e) III. WieIu
nia - 4ó7 kryminalnych i SSIJ cywilnych; I) ni 1(011 - St)(l '\ł 'y minillnych 
i 1184 cywilnych; g) 111. t(;CI.ycy -'1'17 krYilIinalnycl1 i !)OS ey.'. illlych; h) 
m. Konina i Słupcy -·()25 kryminalnych i 502 cy\Vilnyc ll. 

Jak wicher uUllusi plal,,, liCi pu:;lyllit;, tal, .["Ilie\\' l'. :.T/.1IC<1 c!łuw;c[(" Ila lJrze~i 
lliespr:l\l'ieuliwosci (1'1"11 s). 
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J. E. ilisk!lJl (iyccezji lwja\\"sko -kaliskiej ks. Stanisław Kazimierz 
Zdzitow;~cki, zamieszkały w Wioclawlw. 

Dyecezja kujawsko· kaliska sklClda siC; I. 13 dek anatów, z których dwa 
II' gubel"llji \\',n:,z;;\I",;ki cj, siedem \\' g\lbLól"l1ji kal is \ ie.i i cztery \V gub CI nji 
piotrkO\\ o' kil-j, pil fi' fi i r::I'; rn" 3.1'), Kośc ioló .1 dYl:CCZj,1 po:;iadala 339, filjal
nych .37, P()\,I:I:,.zlorllych 2'=;, kla"z(omych m(,:zl.:ich 3 i żells \ ich 2, razem 
l\Ościol,)", 406. WiclI1ycll dyccezia pos'adaia IV roku \ 90S: II" gubernji 
war:iza\\skici 1()7,44I, \vl!;ub crll ji kaliski~j ó16,227 i ',\' gllbernji piotrkow
skiej 526,507- - razem 1,31 O.I!.'}. 

Kalisz. Kapituła i{oleoj<lty Prezcs kn I). ks. prałat .\t Orzechowsk i 
prob. i dziLóka n w TlIl'i(l1; Arc l1 id. ks. praLI! E. Szulc , pro b. w Pabjanicach; 
Kustosz ks. pralat I. !)Iosza j, rczyci p rzy Kol. Kal i,;kiej . 

Kanonie;': ks. \V. }lllkow:;ki, Pl'oh. \\.' [) ohrcu; k,:. F. Nark iewicz, 
prob. i dziekan IV Kole; ks . A. Salacil"ski, prob. w PiOlrkowie; ks. j . Sw
Inicki prob. \\. ,\Okilli illi,'; wik. b. EdWard Lidtkc i ks. S!. Dąbrowski . 

Kościół p<lrafjallly św. f\1ikobja: ks. kanonik j. Sobcz)'liski prob.; 
w'karjllsze: ks. 1\. f(o:.czYI·\ski i ks. 1\1. P"IJic:ski. 

Kościoły jlo-klaszlo,'ne: I)O-Ger nardYliski rekt or ks. W . .IdsilIski; po 
FrcllKisz.kill'bki rekto r ks. J. [\Jil\\ icki: po-l~ciorm3cki, rek tor ks. W. Sakowicz. 

Kaliski konsystorz fOI'aIIlY: p:ezc:~ ks. j. SOłlCZyl'lSki, prob. II: Ka
liszu; ussesor b. M. Orzec ilo\\'ski; ks. J. Szain ick i; \iotarjusz ks, E, Liedtke; 
obrol'lca spraw l1lal'żdlSk i ch k~" W. I(wClrcia óski. 

I(apel,ani: szpit;J ! św. Trójcy ks. J. Ościk; Schronienia stJrców: Chmiel
nik i Nowy-Swiat ks. W. ,\lruk. 

":'~fekci szkół w i(aiiszu: Ciil11nazjulll filologicznego ks. Ig. Zidil'lsKi, 
Szkoly r l' ::lllcj i Gil11llazjll!11 żeliski e go b W I<warciatiski. Szkól miejskich 
el(CnDl t lrn ~'cll i prvw. ~7.kó; ż~l 'hkich ks. J Nowicki. Szkoły handlowej 
ks. \1' .. k'i riski , S/k(ll I)ry\\·.!lll)'ch ks . .J. O.~cik 

Prefekci szkół w nub. Kaliskiej: l'. 1(01;; ks. L. J,lrOSitISki, szkoły 
handl 1llt:7:O,k.i,. \V Koni nie i,,; . M. Brll'li l 'l~ki , szkf'Jly handl. mc:zk ie,i. \V .Łę
CZycy ks .. \. ZVdHllow icz niluCJ. \,cil'1 Sc:nlillar. Il<l llczycielskiego. W. SieLI
dr'u - k,; l\v!1l,',j(l ski szklil Illkjs\il.ll i pl·ywall1\'cil.· \V Slupcy b. Ko
hyliliski, szfwly ilillldlowcj. \\1 l':>yzdracl1 (po"\" ,; tup.) b. urodek. \V Tur
ku (VJwt). W Wiclulliu ks, Kalil1O\~ski szkoły hallulowej 1ll(,:7.kicj. 

Wykaz alfabetyczny duchowieństwa katolickiego 
w ~yccczj! lmjawsko-lwEskicj z wyszczcgoJnieniell1 para!ji i poczt. 

Nazwisko, Pal'aija, Stacja jl()Cz(owa 

Add!llC7.yk J. CZGslocllo·.va Cz~'st\)cll()·.' .. 
AdJlllczyk St. Sulmiclz\'c(C Sullllicrz\'cc: 
Albin ':\. Ost , oll'i tc 1(lcn~w . 
I\st N. Blas/ki m aszki 
\lalcerz:lk ,... TuszYI1 TUS'-yll 

: NJz\~ iSKo, Paraija, StJcja pocztowa 

G:l:l1 iaszc\\"icz Z,lgóró\\' 7agóró'\' 
B lI SS 1<' 1<1I,;,;()~ic<2 \V I ady~1 a II ó\\· 

I),tlcerowski ,\'1. Konin !(OJ:in 
I\aranowicz S. Koniecpol Konin 
U,!cillsk i.l l.ul1otl'li S" lllpolno 
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Nazwisko, Paraf ja, Stacja pocztowa i'Jaz\\'isko, Paraf ja, Stacja pocztowa 

Bąkowski \\I. Ozierzbin Stawiszyn O,lial\ I. Moszczenica Piotrków 
Rentkowski E. Sieradz Sieradz Dakowski A. Parzymiechy Krzepice 
Berenl L. Polajewo Som polno . [)<jbrolV~ki A. Piotrkowo Radziejów 
Bentkowski A. Suchcice Bekhiltów I Dąbrowski P. l\rUszyn3 Kłol11nica 
Białorucki P. Mąkoszvn ' Dąbrowski A. Izhica Izhica 
Bliziliski W. Liskow Ceków Dcgcn Stel. Rychnów Kalisz 
Bludziński A. Truskolas KtoiJucko Dmocho \\ ski A. Roleszczyn [)ohra 
Bol:otek P. Zadzim Szadek Dominiak Sokolniki Wieruszew 
Bojanowski B. Konin Konin Oreier S. Kobiele Wielkie Radolllsk 
Boratyński W. Ozietrzkowice Boleslaw. [)ro]cwski R. Kościelna-Wieś Kalisz 
Borowy SI. Mikołajewice Sieradz [)zikowsk i I. Tuliszków I(oni n 
Bors P. Szczerców Szczerców [)ralwil'ISk i I. Marawnice Lututów 
Bromski I. Krzcpice Krzepice Drzcwiccki ("\. Wa rta Warta 
Brudnicki A. Włocławek Wtodawck Drzymala S. Char lupia Sieradz 
Brykowski M. Brudzew Kolo Dutkiewicz S. 1(1'''l11sk Konin 
Brylik J. Rozprza Piotrków 1:lzncrowicz j. Raci'lżck Ciechocinek 
l3rzeziński A. Konin Konin Eljasz W. Warta Warta . 
Brzeziński .J. PallliGcin Kalisz [S11lćln E. Stawiszyn Stawiszyn 
Brzozowski B. Radomsk Radol11sk 
Buchowski A. Gidie Radol11sk fihich L!d Slupca 
BuchaIski F. Turek Turek Filipicwicz Oo:-;zczCln()W \.Varia 
Cesarz j. Bogdanów Piotrków filewski l:. I<odnlb I<adomsk 
Chatliliski I. Orużbin SzacJck FilijJski K. PabjalliC(~ Pabjanice 
Chawalkiewicz A. GrzyllliszClw Turek fiszer M. Kamicl'lsk Gorzkowice 
Chmiele'v\ski S. Morzyslaw I\onill Frąckicwicz St. Chojnc Sieradz 
Chmicleński L. Omcnin l~u do lTI sk Fulman :'v\. CZt; ~i tocho\l'a Częstochowa 
ChodYliski S. Wtodawek Wroda\\ek Gajewski St. DoiJrosol()w Kleczew 
Choroszyriski ll. Blizanow Stawiszyn Gajzłl:r W. Kruszyna Kłolllllicc 
Christoph A. Lubs!tlw Sompoillo Gawlikowski R. Piotrkr)\V Piotrków 
Chrzanowski W. Goclzicsze W. Gąsowski .J. Brześć Kujawski Br. Kuj. 
Chwilowicz A. J~adomsk Rad/,i lTIsk GawroJlski R. SZylllano\\'icc PvzcJry 
Chyczewski 8. Slllitowicc Czcrnicwi(e Ciarwolil'ISld W. I~acit;cicc SOIll[1()lno 
Chytrzyńsk i M. Luos!ów SOlllpolno Gizowski KlOlllnicc l(Joll1llicL; 
Cichocki Poczesna Czt;socho\\ a CitowLlcki I\. Grabicnicc Rychwał 
Ciesiclski L. Tuliszków Konin OIowacki W. Cicszęcill Wicruszów 
Ciesielski W. Drużb i ce Wadlew Ftogowski W. Wicrzchlas Wiclu(1 
Ciesielski M. CZGstochowa CZGstochow, I Goczalk0wski W. f3ron iszcw Skulsk 
CyranowskiJ.Zcluńska-WolaZdu(l.-Wol. I (jodlewski .J. :3<;dzin ~lcksLln~rów 
Cywi(ISki F. Wartko wice Gostków Godnrowsl:1 j. \VJ. :lull ~Vlelun . 
Czaki S. Czestochowa Częstochowa Gogolewski P. Wahchllow LutLltow 
Czapski T. Kłolllllic c Ktolllllicc (j()I'Iliak j. I~udl i ce Wiclu(l 
Czapla Kosmów Ceków GOI'Z!:dow~ki rr. Micl'zycc Wielu(l 
Czarnecki W. IwallOwice l3łaszki (j()l'ZyllSki WI. Tuliszków \(onin 
Czok J. Chocz Stawiszyn Gostyl'tski Al. [~zęśnia SlI l l1licrzyce 
Czupryrlski ./. 13ączkowice Gorszkowicc Grabarck LIr. Łask tflsk . 
Czyżo J. Srocko Piotrków Grflbowski M. l~ad z il'V)W Rflc\zieJów 
-----_ .. _ .... . _----- - .,.-----------

O tloświadczenie-I'y jesleś lal~rniiL nad morsk iem wybrzeżem, 
Do której człowiek IV dzieci pochmurny zmierza. (Słowacki). 



Nazwisku, Pilrafjil, Stacja pocztowa 

OalczyfIski T. Gluchów Dobra 
Oryglewski Siolllkowice Dzialoszyn 
Goc E. Konopiska Częstochowa 
Orucbillski S. \VlochJ\\'ck Włocławek 
Oawlo\\ski I\liczków Sieradz 
Orabowski Izbica Izbica 
OurzyfIski W. Klobia Lubraniec 
Orilczykowski M. Wilkowiccko 1(lobuck. 
Oroblillski A. l(ilzimierz Konin 
Grodek J Pyzdry Pyzdry 
GrószcZYliski E. Brucizew Srawiszyn 
Grzemielcwski B. Kalisz Kalisz 
Grzywak SI. Dzialo~zyi) 
Oumowski W. Rrzeźllo Sieradz 
Guri.lI1owski Z. Psary Turek 
Gural10wski P. Piotrków I'iotrków 
Gutowski C. St;dziejewicc 1.'\51< 
Oumil'lski W. Kraszewice Oiżycr; 
Haclaś F. Truskol<lsy I<Jobucko 
HlaI\'~a L. l)ajt;cZllo Brzeźno 
Hofrnan A. Siniilrzcwo Wagal1ice 
Horman M. Skuls', Skulsk 
Horu)'cwicz W. Mokrsko Skulsk 
HOl'llo\\'ski E. Dr;bc; l(ali9 
JablOl'lsld A. Wie' U~Z()w Wicruszów 
:Jacko\\':.ki SI. I(owul Kowal 
.Ialw\\sv,j wr. Czqstocho'.\a CZl;stocll. 
janczClk A. Pahjuhicc 
jankO\\ ski M. Bialotarsk Gosrynill 
jankl)w~i<i W Dohrzec I(alisz 
jankowsl,i I'. Mil~jó\V l>iOlrk(nv 
Jankowski z. Lubanic W;r ganiec 
Jankowski T. [~rzl:źni(a I3rzeźnica 
jankowski W. l(raszewice Giżyce 
jdllowski M. Wlocrawek Włocbwek 
jonow~ki W. Osięcil1Y Osil;cilly 
januszewski S. Piąrek Wielki StawiszYIl 
jan uszewski J. Kościelna Wieś Kalisz 
jarosiński L. Koło Koło 
jaros7.cwski r. Uniejów Uniejó", 
jaś Fr. Sadino SOmpOI!lO 
Jasicllski R. Dąbrowu Sw. Anna 
jasiliski h. Wilczyn Kleczew 
jaworski T: Sicmkowicc Dzi'l!oszyn 
jaxa L. Glzycc Giżycc 
jcziorskl J Dłutów Wadlew 

~azwisko, Paraf ja, Stacja pocztowa 

.lc;drychowski A . .Łask .Łask 
. Jc;drycho\\s~i J task .Łask 
: .Jędrzejewski J Przyslajnia Krzepice 

I j urgi las R. Dobrów Koto 
Jung R. Wrząca WielkJ Koło 
.liittncr F. Pdbjanice Pabjanice 
Kabata J. Włocbwek Włocławek 
Kalinowski Fr. Radomsk Radomsk 
Kalinowski A N\icrzvn Gorzkowice 
Kamieniecki 1<' UnilZów Doczew 
Karczcwski /\ . Lutomiersk Lutomicrsk 
Kasperkiewicz Grabkowo Czerniewice 
Kasprzykowski j. Pioll'kólV Piotrków 
Kasilisi<i SI. Danków Krzcpice 
Kazu hilisk i L. Czt;slochow<J Częstocho. 
Kcller Antoni Pyzdry 
Kici k iewicz .vi. I(rzepice Krzepice 
Kidkiewicz I. Docze\\" Doczew 
Kot:JI'ski P. I.uhieli 05t;·0·.\y 
I(ępiński c. Sieradz Sieradz 
I\lass Ks. Korczew Zduliska-Wola 
I(limaci,i for. WYSzY!la Konin 
Kmiec' \V. Zduńs'ka \\'.>10 Zdllllska Woła 

: Knor 'Jan I"oczcsna Częstochowa • 
Kohyli(lSki Si. Słupca Słupca 

' I(obil:l~ki F. Dlic:tlzniki Wiell1ń 
Kochanowski Wł . IOobiu Lubraniec 
l(o~hali5ki M. Gomolin Piotrków 
l(okczYliski A. Kalisz Kalisz 
l<olcz\' liski P. Borków K,lIisz 
Kohmski H. D'lbie Ost;ciny 
Kolodziejczyk BOlliell'o Czerniewiec 
KOlllinows:,i Wł, l\olle ,\1iasto 
Komoro\\ski j. Raczyn Wieluń 
ł<opczYliski E. Koźminek Opatówek 
I(orycki O. Tokary Dobra . 

Korzybski A. Rzęśnia Sulmierzyce 
Kossowski Rudlice Wieiul; 
I\akolell'ski Kolo Koło 
Kościt:!ski A. Slawsk Konin 
Kośmierski 1\1 Czastary Bolesławiec 
Kosteck i C. Blizanów Stawiszyn 
I(oszowski R. Kokallin Kalisz 
Kotłicki J Gic\\a:tó\V 
Kotłows~i W. Polajc\l'o Sompolno 

Ludzie dObrzy sądzą, zaczynając od dobrej strony. 
(lvlickiewicz). 



78 

. I 

:\az\\'is!\O, Paraf ja, Stacja pocztowa i \ilf.lVisko, P,lrarj~j, Stacja pocztowa 

Kowalews!d L. Miclc5zyn Bok51awiecLl\\irisk i SI. Niclllysl('nv lniejClw 
I(owalshi j. Klóbka Cżernicwice L()~llcki J So!<olniki \ViLTu~z(),,1., 
KowaI5!, i I. Cz,lrnocin Tll;.:zyn Lmil'lski iVl. ,,\,\ill(()wicc Dobra 
KOlI alski H, W'lglczcIV Bloszki ŁIIKasiewicz 1-':, SOlllpOlno SOlllflOIIIO 
Kowaisk i W, Lgot, Radolllsk IVlacia~zck 1-', ivlałyr'l Szackk 
Kowalski Std,l l: Pooja!iicc Pahjanice ,M2!ciejrwsl,j 1\, Bi)kowa (j(\ra Pr';:cdb(,. 
Kowalski Sr. CZ(;stocl!iJwa CZl:;s[ocholl'. I :\hldcrski F. Zbrachlill Wagal1iec 
Kozakowski M. Ouninowo Soczcwka i Mah:cki D, Kościekc Koro 
Ko~ankicwicz 8. Szczerc~i'-" SzC!.ercÓw : M:ljL\I':,ki .\11. (JoSfa\\'icc Konin 
Kozowt Mlchat Ko\V,d I\ow~d !\\aicwsk i S!, g()I'zy lwlVo Lód; 
Kozlowski I~L ~t;by :zla~hec:(ic !(olo Mąjkowski .J. D. )h'['Oll Łask 
Krantz N .. UlOtOI\' \\'Iclllll I M i:l\O\\'~:ki /\.';zaliL :'zc.:\\'O Pyl.dry 
Kr~sze\\'~ < r 1,< ~lcllna Prz.,dec7. I N::.lilChows'.,;j .I: i('I.\·\\'orz .(;~a \V eill;1 
I(rolak SI. L,.,~ze\\lcć .Łeb" ~ił<!L!cIiO\'.~I'i ~;:. 1\llcli. j()Sc. 1(011111 
Królikows~i Fr. ŁOWiCZek Wi,gillllC j\'\ilI1il:'.\ski St 1<l.lillSk I(OI1ill 
J<rzy~nili,~!,J f~ych,,,::d. Ryc,ill;-al MMLZC\l'ski /\. Op:lltiwl:k OpalllWck 
KrllC~I~?\\'''I,A . Br,I~I,:kl ,Htil~zkl" iV1ikobjcwsl(i Sicla~iz S:Cl'ild1. 
J<ren CI P. \\ 1001"I~C.\ \\tollawek l'LloOII I [->' ,Ic '-, .. 'l lJ( "1'1 
K . k' 1'1" ' S' ., ),1,_,. ":",.lZ\1 lu, 

~U?:-):I:S I .) IZ;H1,m~ /~ (aWI:z, ~.'l M"gott CZ~'sloc i1 m\/CI CZI:stochowa 
KI ~lC\\, ~kl 1\. \\ OI~U.I\ Bld~Z '" i'" M~!drzycki Tu b(;dzin IJLlszk i 
l(rdllll"~1 ~. ~rll;'Z) 11 I KtOIllIl L~ Nluk ibir;ski li. Osiaków Osiakóll' 
Kr~Jl:WSEI . [) ,]d.,o'.\ o Waga.nl.c.ć Mikulski 1,011il1 I(onin 
KroK,O\\.skl .J., Kowale Pansle. Dobra Michabki L Nil:sl.awa :\icszawa 
Krvnlckr E, SW!<:I'."/.I'n Lubl'alllCc' 
K<iążko\\'ski l3uLlzislaw 1<(J~cicl. I\lccz. 
J<uczyrlski j. Cl1walborzyc/; U,!bic 
Ku[wwski Ap. 1(lono\l'a Lutl!tr)\\ 
Kukuiski A. Skomlin Wi,lllr'l 
Kllrczych J Wicrusz(lw Wii'rl1szÓ-x 
ł(uli(lSki St. Brzl'ść lIrek Kujawski 
ł(rr, pecki K. J(rzYlll()1I' Konin 
Kurzatkml sI< i \Vł. Waso,ze Konill 
Kwarcia(lsKi W Kalis~ Kali~z 
Kwiatkowski Fr, Chahielicc Szczenili' 
Kwjccilisk W. Kawrice I(onill 
L!llgicr J. Slcszyn Kleul;!\V 
Lcśnicws:<i W. Spicimierz UnicJów 
Licdtke L Kalisz I<al sz 
Lorentowicz CZt;s!ocI!OI'.<ł Czt;st(cll()\\,. 
Linic\bki W. LuhlnY!'1 SOlllpolilO 
Lipiliski [lI~cn. Piotrków PiOtl';,()\',' 
Lisiecki I. Wist:; (\ DobrzYI1 rl~lcl Wisi,! 
LlIbccki J. Kaszel~/icc [klchat(nv 
Lurlwikicwicz St. ZytTliÓIV Silniczka 
Łallt;lia J. Sulejow SlIlcj(lI\' 
Łaszkiewicz Sl. (]rabl lQ I"Vid<1w<l 

Max K. l<l'Irszyrla \Vl()(I~I\Vck 
Maicwski I. 1)()J'zecho\i'() 
Ma'rjiI 1lkO\v:;k: I SZ~IUL'k Szacie:, 
tv\;rl'kowski St, I(UIIUpllicl O,;iakó\V 
Marciniak W. ,'"lsteiw [~udnlki-Rcdzina 
Matcrllowski fi (f()SLIWicc' l\illiil1 
ivlatllszcwski \V, ()"t\'()w<\'; l(lcczclV 
MaZ'lrkiewicz I. I'I'/~'\'(iw' Św . .'\l1n(1 
M<jdri.)'cki T. 1>,Ii'z)'micchy K I'zcpice 
:'v1 ichalski .1. Doczcw Zloczcw 
Me7,llicki .J. Cżę"tocllOlva Czt;stochOWil 
lv1 ichalski 1\. (Jrz\,J1l;;lina Wola Sullllocz 
Michrlikuw.,kl B'- O"iakt)l\ Osiaków 
Mikldszc\\' ::k: 1\. Lichell Konin 
Mikołajczyk J SIUIJCCl Slupu 
Milewski N. \Vil'lgotnlylly 1)fZ<:dbórz 
NlilclI'ski Sl. \ViJ I:I Wil'ZOII',1 SzC!.crc()w 
Mir'L:ck i 1'1. 1~:I (: 'i;: C ; , CccilOcinc'\ 
Mirceki SI. ~~z ~ dck ~,/I!Jck 
1\'lrozo\\,ski St. I'rzL'spoiclV Ceków 
Mrllk W. IClisz I(ali,;z 
Ivlllcl!ald(i i\. rkl~a Ost rzeszo\\' Wielu!'] 

Na wszystko mił'o~( waży si.; matczyna. 
(Stoll':1cki). 
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Nazwisko, Pant ija, Stacja POO.lOWil 

Muzllcrow~l<i Si. Luhr31licc I.uhranicc 
Nossalski M. W[ocld"'\ ek Wl'oclawck 
Narkicwicz f:. 1<010 Kulo 
Nawrocki St. I~acl()msk Rac!ul1l,k 
Nicznar1ski le Jallisl.cw Kolo 
Nitceki A, I<:azillliaz l(onil1 
Nowak F, Kuchary I(ościclne Konicc 
l\!owierski H, Oroc1zicc h~ychwał 
i\owic:ki I I<:ailsz Kalisz 
]\owicki f< CZl;stochlJ\v;1 C;~(;~[()cho\Va 
1\urlkiewicz S, lJolesl :w iec: Lh J. slawicc 
OwczClrck WroJalH'k Wroc !;l\\'ck 
OJcchowicz S. I.utoillicrsk Llll()ln;(;I~ii 
Olkicwicz L Clioo: Sid\\'is!.\ll 
OrchowsJ<i /\, 'v1',ku Sier~ldz 
Ornasto\Vski .J. Zdlll'lska WuLt 
Orzechowsld M, Turek Tlirek 
OS:ldnik IJ \Vi~rzcllV SZ;ldc!( 
Ości k J. I(al isz I(;J Ils7: 
Ościk L. Krarllsk Ktlllill 
Ostrov.ski A, Milkl,lno :;OI:l!lolllO 
Oslanicwicz [l. SkęC/.llicw Dubra 
Pa :: icski W. Kali sz IC:k;z 
P,, ~zk ()\\ski Wiclul 'l Wic llll'l 
Pcrli(lSki W. Tlukilli~i I(ali::;z 
Plosl.aj I. I(al isz K:t!isi 
Ile che I. Brl.(:źlllJ Sieradz 
POl"pski CllOCZ Sta\l,j,;zyn 
Pabi..:ll Lisków Ceków 
P,,'.d()\vSki Dwor::;z()\\'icc Brzcż llic;i 
PU :ICZ J( 1\lobucko l([ubuCI(() 
P<:lhnski Z"i':c')J'(:'1I' i:: ',l!.(\ rtiw 
Pckiski J. SI~:I'U - i\rJ.cf1i..:c l(rl.(;11i[L' 
Pil'l'clski h, (j rudzish() j)qb:c-I\uio 
IJa\\lowski E, LlIbolllin' 
Pawłowski I( SiwlJZ Si~ra:Jz 
PdCZY(lSki J Cltic\\o Jlbszki 
Perski A. Slilrt:-,Iiiaslo 1'()llin 
Pcrtkicwicz ,Hicdżno l([uiJlIcko 
Pic !;;, !'z II. Wiclul'l Wiei lIIi 
Pil i:c'i l R. I<os,;oszvca W latl yslawów 
p keki Sz. l\illllio'ndC! Si_'rcl tl /. 
Piu lrulI'sk i .J. l\rzc'zlliLiI l)rZC~llica 
Pilltro\\ ski \\I. Żóra\\' C7.e~i( , cho\\ 'i 
Piucii'jski L. I(rl.y\\osaclz,\' l(adz;Q()\V 
Pog"rd.;ki \V. j"aj(:cżkO 

i'\"zwisKi." PJraijil, Stacja pocztowa 

[)otatYI'lski J. Chermcć !(alisz 
Pruski r---j'. \Vojków 
f'\'zcradl.ki Ar, Dzialoszyn Dziaroszyn 
Ppcźd.:iec'<i 1(" Goszczanów 
Pr"zygocki \V. CZiJrIloż)'ly WielUli 
j)rz\'wicczcrsl<i Parzno Bekhatów 
I)uchalski R. Lądek Slupca 
[<adzirniri ski Z. Charlupia !\\ala Sieradz 
Ralyrlski Al. Lubier'} O:'trowy 
I<ccllciliski 19. Slupca SłUpC.l 
Rcndschlllldt R, Nil'dospiclin Przcdbórz 
I<usin Wiclcn in lniejó.v 
I\l'cllociii:-;ki Turek Tur"k 
f~'ldzis7.e\Vs :d l. \\' łocł:l\\'e:< Wtocla wek 
[<ubici,i W, L uoilnic \Va,ganiec 
r~ch(o,\ ski lVI. Stolec Złoczcw 
Rojek ł( \\'Icdawek Wlocławek 
l\udzillSki SJdlno Sompllno 
l<ugo ,. iJ 'lSki ;\'\. Sic dclz S:cradz 
r~()mollowski p Wilanów Uniejów 
r<os:llski J Wieniec Brześć Kujawski 
r~OSi(bki Ant. Baidrzychów Poddęcice 
RlIha5Zkie'.\icz J Łyskowice 
Rudnicki !\. KarnieitiCJ Polska Częs!. 
RUSlll W. I)raszka Praszka 
RUlkiew icz St l3uczck Lelów 
[~\'Cl l tC\\'s k i SI. ,\'\stów Rudniki Bedzina 
r~zvkiccki Fr. \\'olborz Wolbo:z -
Sa~lu\V~ki iv\. I,róliko\\' l~vch\Val 
Sado\\'v wr. Clóra Warta· 
S,Jiski ·SI. WłocłaWek Wloclawek 
Sa\\icki i\t Koście!ec Kolo 
Sccoll1ski 1\. Piotrków Piotrków 

' Sl'dzill1ir L, 1\\iLrz\,cc Wielul'} 
Si·l:lllil~l.ko WI, Clioceli Czerniewice 
Sikurs:" WI. Pia\\no Radomsk 
SkO\\I'Ol'lSki J hlbjiini.:c Pabjanice 
Skul~ki SI. Zadzill1 Szade, 
;-,Iask i Jarosia\\' RzcjOl\'ice RadoJl1sk 
Sil'\vierski (jrucJzicc I~vchwat 
Snilwaclzki A. Dzialo~i.yn Dzialoszyn 
S()hiep :t llck T. ,\:I()t'z,\ ~ław ł(onin 
Sohiko\\'ski SL :'v\;lI"lenin Łask 

, Szćl.cP:lIiS'i i W. CZl:stocllOWa C7.<:st. 
i S/\'1l1:\jl~ki A. CI.l'stocllO\\a CZI;slOch . 
I SubulIiicki S. St;I\\'~k Konin 

Jeśli. są rzeczy, któlc odclll ilic zakżcC rowinny, lO grzechem jest pyt~ć siE: 
o nie innych l 6ąduC ich od illllycJl. (J. I(a,prowicz), 
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Nazwisko, Paraf ja, Stacja pocztowa I J\azwisko, Paraf ja, Stacja pocztowa 

Stopierzyński F. Włocławek Wrocław Witulski A. Wojcill Boles1awiec 
Sikorski W. GidIe I~adomsk Wojciechowski A. iVllodojewo Słupca 
Sliwiński j. Włodawek Włocławek Wojciechowski W. Klobuck KJobucko 
Sperczyński L. Dobra DobrJ Wójcik F. Praszk : Paszka 
Staliński Fr. Maluszyn Silniczka Wojlanis L. Częstochowa Częstochowa 
Stankowski T. jeziorsko Warta Wolski A. Goliszew Stawiszyn 
Starkiewicz F. Włocławek Włocławek \\'olosiewicz Sz. Chocz Stawiszyn 
Stawicki L. Konopisk CzęstochoWJ WrOllowski Z. Tykadłów Kalisz 
Stawicki M. KrzcpczóV.i Piotr:<ów Wr6blewski 13. Wolbórz \\'olbórz 
Stawicki Fr. Przedecz Przedecz Wróblewski S. Myslibórz Koni., 
Stawowski T. Mstów Rudniki Rc;dzina \Vrzali(\s:,i W. Mąkoszyn Sompolno 
Strzelecki J Wicwiec Brzeźnica Wtorkiewicz Fr. Trobczyn Z:1grirów 
Sukiel1l1icki SI. Rześnia Sulmierz\,ce Wyborski P. Slużew ,\lcksand-ró\V 
Sulikowski K. I~adziejów Radziej6w Wvsokowski I-I. Brodniil W<Jrta 
Susicki A. Wy~ielzów Zelów W\'sokowski L. Pięczniew Wa;ta 
Swietlicki Fr. Klot:o Kowale ZLiblocki S. Lisicc Konin 
~winiarsoi T. Parnno Belclliltów Zaborski j. Częstochowa Częstochowa 
~wierzev.ski Br. Rudniki Rudniki Zagller K Jedlno NOlVoradomsk 
Sypniewski j. Lichdl Konin l~ą~órski L. l(amicllsk Gorzkowice 
Suciński S. StrO(lsk Zdnliska Wola Zagrzejew~ki A. 1\1Irowice I(o!wciny 
Szabelski S I'iotr:<c)w Piotrków lat(:cki K. (Jolina Konin 
SZHdkowski j. Zbier~k St:lwiszyn Załuska P. Pabjanice Pabjanice 
Szairański j. Witowo Osięciny Zarcmha L. Rdchatów Bekhatów 
Szafnicl;i j. I(okanin Kalisz ZarclJlba W. Dęby Szlacheckie Kolo 
Szarecki A. Bytoli OsięcillY ZarclTlha 13, KOl1lorniki Wiciuli 
Szczotko\\ ski W, Kwiatkowice Lutom. Zawadzki!\. Wróblew Sieradz 
Szołdrski W. Grocholice l3erchatów Zawadzki K. WI'Jcla'.l'ek Wlocłal\ek 
Szczygło\\'ski F. Slużewo Aleksandrów Zawadzki Z. Cz~sto~howa Częstochowa 
Szybarski J. Niewiesz U niejów Zbirocho\\ iez l. r~us ,siec Wladysla wc)w 
Rzymanowski J. Burzenin Sieradz Zgadzajcwski W. Grochowy r~ychwal 
Szymanowski 13. Gidia Radolllsk ZiClrnicwicz i\1. Boruwnl) Klolllilie!: 
Tański Fr. Ożarów WieilIII Zieli(lski B. 13i;ilk(,w 1\:010 
Tarchaiski Zgtowiączka LlIbraniec lielillski I. CI\elll1no Rad,..,msk 
Topoliński j. lv\odzerown Izbica liciiiIski I~. Kusmów Cekciw 
Tyszkiewicz D. Ciążeń Stupca Ziclil'lski H. 1(,ljsko Kalisz 
Ucieklak K. Lu[ulów l.utulÓw . Znamirowski K. Grocholice Belchatów 
Wajs A. Klonowa Lututów Zagncr K . .ledino Brzeznicu 
Waszak W. Służewo Alckskndrów Zięlkiewicz Wrocławek WlodJwek 
Wolski E. Widawa Widawa Zmyslowski A. Częstochowa Czc;stoch 
Wągrowsl<i J. Koszuty Stupca Zerolllski St. WiJawa Widawa 
Welman M. Kłobucko Krohucko , ZmigroJzki A. Slroli,;k I~udniki 
Widawski j. Staw 13taszki i Zohiowski I:. Jaworzno 
Wieczerkiewicz W. Borowno I<lomnice 1 Zór A. Zajączki I<rzcpice 
Wilczyński W. Wieluń Wielu(l Lurawski A. Cienin Slupca 
Winiarski J. Górka Pabjan. Pabjanice Zychowicz T. GodYl1ice Złoczcw 
Wiśniewski L. Godzicsze I(alisz ~ ZycllOwski W. Warta Warta 

Żyjemy 1\' epoce, w której wielka obfitoSć zdolno~ci, a wielkie ubóstwo clw-
raklerów. (józef Szujski). 
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Nabożeństwa odprawiane w Kościołach katolicl<ich \;' Kaliszu. 
Kolegjata (koś . św Józefa). Msze św. codziennie o g:od7.illie 6-ej 

i o godzinie 9-ej rallo (w każjy czwartek nahożellstwo z II )'stawie
niem Najświc;tszego Sakramentu "Cibavit" i procesją). O godz. I ()ll2 rallo 
suma z kazaniem w niedziele. O godz. 3 1/ 2 po poL nieszpory. ['<lbOŻell
sIwa majowI; i róż,lIlcowc o godz. 7-cj wieczorem. 

I(ościół św. Mikohja (Kanoników). :vbze św.: Ó godz. 7-cj runo (0-

dziennie i o: godz. 9 ej I'ano codziennie. O godz. II-ej :iuma z kaZaniem 
w niedziele. O godz. 3-ej po pol. nieszpory. Nab . .:: majowe i róża(lcowe 
o godz. 6-ej po pot. 

Kościół po-Bernardyński. Msze ŚII. o godz. 8· cj rano IV poniedział
ki, czwartki i piątki; o godz. C)·ej rallo wc wtorki i 50hoty: o gouz. 'l-ej 
rallo w środy. O godz. IO'ej ral10 suma z kazaniem w llictlzi'lc. O g. 5 
po pol. nieszpory. Nabożt.:llstwa Illajowe, czcrwc()\ve i różai'lcowe o ~o
dzinie 6 ej po południu. 

Kościół po-Franciszkański. Msze św. o godz. [O-ci rano codziennie. 
O godz. 11 ·ej rallo suma z kaZ<lllielll w nied ziel ~ . O goclz. -l-ci po pol. 
nieszpory Nahoż. majowe i róż ,lIicowe o godz. 6'cj po pol. 

Kościół po-Reformacki. Mszc św. o godz. S-ej rano codzicnnie. 
O g. lO-ej rallo suma z kalaniem II' świ<;ta. O g. 4-ej po pol. nieszpory. 
N<lh. majowe i różańcowe o godz. 6-ej po pol. 

Dozór kościelny parafji ,kaliskich: prezes prezyucnt Biitlicher, Cl rOn
kowie: Drygas, I(indler, Troska, SI. licl'bich, Woli, !Vlystkow:ski. 

-------------------------------------------- ------------
Kiedy ci zlo~ c i ludzkiej chce szkotlzić pot~g;.I, .. 
WZłllcS duclw tak wysoko, ).!dzic złość już l11e Slę,~~. 

(1\,. B1SI(Up. St. Krasir'lski). 



GubernCltnr- ,t oll'cZV ~raiw\'żS! e~o D W ClI"l l rz, r,d SL N. I. Nowo
siko\\'. Przyjmuje \\' illt C l' Ć~:J ch s,t u ż l)(;\\ yc il i p~Y I\'atll yc h codzic l1l"lie od 
godz. lI - do I po p0111clil i u, T el .~~ l. 

\ViCC"~llbcI"ll3 to r- racl ca kolcgjul llY W, \\I. L igiiI. 
Hal11lcel.u'ja g]Qlb~i'lraatora. 

Naczelnik kancl'lal'ji \\I, W, /'11.' lIli c:iski. [)o I1l Dc 'l ik k, ll lCclarji M, M. 
Parfcntjew. Lrz t;c1 llicy du szczcgfl lllyCI! porllczcl'l (I c:!;dlb ), 

§t~a~ zl<emsill<!il. 
Sztab-o'i ic l::! r do szcz cg(jlll>'c!I po ru cz6 1 p ocip u,łku IIlli k l'. P. CeJtllo

żyro\\', OiicelOwic zapasow i slnl;:Y zicm :-;k icj (\ , I', Lil uoI l'i:;l; i i A, A. I_ oł
tanowski. 

Rząd Qubeł'",ia "11 . R.a.rria os. ,'!:J~; 3 , 

Prezes Quberl1 3to r : v7,lo ll k:,II'i c: lI' ice "~~ lIb e rll " t , , ' I ' i rdde':J\\'ie. 
, , ' lila ~e~aC""ja. 

Sekrelarz I"Zclclll ~);u h e l"llj , i1n l'g() I,god i, 'rI OII I::(Z i referent Jaro-
szewski. 

W (b'a~ @;rllmi.'iBs;'t~u"l (!; X7jliB1i'. 
Racica O, I< () II' aklV~k i, Sra rszy Ide 1'C1l1 NagLI,k \\' ::; k i Mlodsi I"ć-

ferellci: Jcdyibki i SIV iH lccki, 
W~rliział wojsJ~(!)) ;MGmpiOU;C}fBn:y. 

Radca \\I. \\I, [)nbl"OlI'o lski, Sl drs ;,y rcfC l ć n t I. P Sokolov.ski. 
Buchalter Pc.;t! ZiCIIlS:;i, .\,\I od ~;,y rcl"c re ll t Cichccki, 

:fl/',ba2" §~ arbo y . 
SlilrSzy ref c: re nt O pielil', sk i, 

. ,tdziaa e~Hwsr~i. 

Inspek tor Icka: ski clr , W, N, Żah o lYI 'l ski, l'onlOcllik inspektora cli'. 
J. Nlcrkcl. .'\sc:;o r i ~l rJ11 , \cj i J -', h llS il iO :. sb , Sekl'd al'z W. l' iOl ru\l ski, 

Wydzi3~ we~ell"!1lllaD·lIjny. 
Inspektor dl'. A, I( rd j t~ '. I '::i kj. 1~.J e r c: tlt acllllilli ~l (\cyjlly S. Ossowski, 

Referent lirWiJSo\\'y S, Now Ltcki , l\a ncL: liSla Wicr7.! ,icki, 
'frl'j! 2 ia J b dm, Bany. 

Iliżyn icr gu iJU"n j,J1ny S, L. Pi llClj cI\', 1)0111 0(11 i k ini.ynicl"d W, Sla
chlcw:"ki. 

Redak~ja. 
I<cdaktor " Gub, w iCI d o Il Iośc i " 13clI lko l.\s ki, 

Magis r .!!ł: łt " ~·~a ' ~szaw. 
Prezvlknl L Ilii lti cil n , 1 ~"c! l l; : W, r ( I"I lltud, i, N, Czaplir'iski, 

W. Cz\,żlw s·ki. Sckl clar/c: ~\. I'()d kll l i!l~ k i i Sz()sl,I:, c1 !(o l1 trol cr kaw 
F. Mak'olVski, ,\rciIi lc l\l lll i .' jski ,i, 11\: 1"1 11 « 1, inivllier C)'I\IIIl)' , Lck ;l rz lllicisl(i 
J. ,\ ,crkcl; 11;:c!Ctdl'I\I'Y J Jj l'udll icki, ,\1ieisk i !t:ka:;, \',eler. J CllOl cwil'lSki. 

Ifl'c.':;'1iat r.! Cll§j§~U. 
Naczelni', pO\\i; tlll .J. I:, I 'ib 'cil, PO Ill , 11 ;,(/, 1)(11\ ;;1 111 clo spr;l\1' 

adm . .l. Z;\II"ldl.ki, 1',\ 111 nólU, JlI)\\ dil lla \ !J()IIL~ 111~' LII I Ilacz, zll,;lll~I\ll;j 
straży [, p, ;\!clllllall. SCk l"l' t ~l l"i Sadml' :;i;i, -':cl,\\( "' I,tI()1 l i llTllad;1. Illżyllier 
arcil(tekt .J. ~:chl";'jl:i', r~.: i l' 1'IlC I: u l'l,.:,ki, 1"I;il',~' j;lil,i'll'l" i Życlwwicz, 
Lekarz pOII', LiI", 1',ul, ':"/ l'wic f., WCIc I'yllill'! J. I':l,dc"~ki. lillrllli ~ trz II' Glasz
kólCil J 111"0111:1\: 
----- "--- -- --

I'lal,iclll przc!, Il!ł o d()~~ cl. lowick prz eleci. 
Przez i.re je ;l!zic ()r;:~jl' : ll (\\,inccllfy 1'01), 



Powia~ kolski . Zarząd powiatowy. 
Naczelnik powia tu M. W. Dmitrjew. Naczeln.ik zielll:;kicj s traży 

I. W. Pa\llu k. P UIll. ,l ac. pow . uo spra \\' adm. W. P. Z0Iw llo \\'sk i . Archi
tekt H. Wn u!,o \\'s , i, i nż . cywilny. Lekarz pOWi JIO lly A. D t;bczyr'lski. We
tervnarz W Pi :truSzcz\, I·!:, ki. 

. . Magis B"at m. Hoła. 
f3ul'llli st :·z jOwf .I al lkolVsk i. Sekreta I'!. A. r(o ~ l11dl s ki. 

Magistrat m. Dąbia. 
Bu rmist rz W. G(;UI ict">. Sekretarz A. Mat \' ~7.e\\sk i . 

!Pow iał ko" inski. Zarząd powiatowy. 
~a czcll1ik powi atu Tildre l, ko. Naczelnik zi es l\iej s t rJźy j. A. N ikolajew. 

Sckrcwrz M. !vj i k łaS%L:\I ' :; ~ i. PO I11. nau. po\\' . do spraw Ctdl11 . P. O. Guba rew
ski. AI'chi iL:kt b\lct o'.\ I. 1\<1. I\Ic;;ro l'\ l\\ :cz. Lekal'z pOIl'iatowy \\I. Zy\\·allO\\'sk i. 
\\Ieleryll~ l rl. A. Slq)( \lTo l·lSki. 

Mag~5tat m. Kon ina. 
BUrllli strz Z. O rtuws ki. 

Pow. łęCZliCki Zarząd pow iatowy. 
Naczl;111i :( po wiatu j. I. SI11 1,J ,·k i. POI11. nacz. PO\I·. i nacz. ziem. 

strilżv I. i,I(owd lc\\ sk i. Ponl. rI '-IO. pO\l'. do spt'a\\' ad lll . K. :\ . i\1i ccl wicdicw. 
Architekt E. Przal1owski. Lekarz P()\\i~ltu M. Ziem ni ck i. Weteryl1arz 
J. CIl :·CIllpil'lSki. 

agisłrał m. t.ęczycy . 
Bll\'lllislrZ M : cha ł \.Ve r· ' czv. Sek re tarz Jan Spl a\\sk i. 

Mag istrat m. OZOi'kowa. 
Burmistrz A. Dob raczYI'lsk i. SckrW II'Z W. Kul eje\\· sk i. 

Pawiat §~e~adzk ", Za rlZąd powiatowy. 
Naczelllik pOI\' iatll G. A. !(oll1aro\\, ,s ki. POI11., IlaU. i nacz. zie m. 

strraży W. O. Jakubs. Porno nacz. powia tu do Sp!',lW adm. S. PotOcki. Sekre
tarz \\I. l(o labi l·l sI,i. Archik t W. O raczew:iki . Lekarz pow. A. PoJci cc iJow
sl,i. WcterynJl'z K. L3nrtno\\'ski. 

Magish'ał m . S ieradza. 
Burmistrz M. Li biszo \Vs:, i. Sekretarz Franci::;zek 1(li nka\\'ski . 

Magistr at m. Warty. 
l3urlll i- trz A. I(:l\lick i. Sek r. S. lienciak i T. Klinkowski . 

.agisłat m . Zduńskiej-Woli. 
lJurlll is trl. L I3ied ryk owski, sckr-cta rz Z. Cywi :·lski. 

Pow. słupecki. Za 'ząd powiatowy. 
Naczelni k puw. N. I. Sokolo\'! . I' om. nacz. po\\'. i l1 ilU. zi enl. 

straży J. O. Tryszatny. Sekrclarz S. Mcll:r. 1) ,;[11. nacz. pO\\·. do spraw adm. 
J. Ejsmo ilL Arc hitekt Z. M lodkows ki . Lda r.z powiatu \\')' B. uuto\\'ski. 
Wcterylldrl. L. lv1atllszc:wski. Sekwestrator.l. Sobockl. 

Magishtai ;m. SiupcV. 
Burmis(rz Uinkr. SCkl'etcl1'7..J. ł),!i,o\\'ski. 

Powiat ·~lUirecki. Zarząd powiatowy. 
1\~lo.clllik pO\\i ", tu S. A. SI ,,~ llO ',\ ier. . l'U'll. nacz. pO\\'. I IIClCZ. ziem. 

slr,lżv M. Slllol,lI\. I}(llll . licIe /. , pO\\'. d,) spraw adlli. (1:11IcJ'. S:.:krd;;rz 
J Sl;lnislaw~ki. Al'cllilCU I. 1\-\i,joDt;dzk i. LLk~lrz. pO\li"lO\\'Y L. .LCjCZ'jllSki. 
Weterynarz I .. 1(1'l1~zyl'l s ki Sl:kl\'c~tr,1tor T schll'l1llZ. 

Magis'i:.-c.·~ m. Turku. 
Burmistrz W. Frjd ~ . Sckn: l<Jrzc: P. :\1USZY(bki I J. Papic\\'ski. 

Niech lIa;; l),):, hrolli ud ludzi , kl'\\:' z\' p o ll'zćuuj ą \'. p.-ód y przej~ć kabic h,':" 
du, aby SL<le si~ porząli;I)'J11i luJŹlI1i.· (J6zei Szu iski) , 
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Pow . wieluński . :raa-ząd powaatowy. 
Naczelnik powiatu \V. S . .JlIchnowsk i. PUlll. nacz. pow. i na cz . ziem. 

stra ż \' Iv\. j. Da bicz:c \\·. [)o nl. naczelnika pow. tl o spraw adm, W, i " Apre
Il \\' , . Sekt'da rz \\I . l(o r;wrI)wsk i. 5ckwestrato r P. \Va '· kowski. Architekt 
1-1 . J<I\\·ni sz!iCJ . inż. cyw. Referenci; S. Pal'l1o\\'sk i, \V . O::;I.rl.yLki i A. GostY(lski, 
Lekarz r u \\'i uL S. DOl11agalski. Wderynarz W. I<n5;;) ; i. 

Magistrat m .· Wie h,m ia. 
Burmistrz H. Ko lsk i. Sekretarz r. Parll~ze\Vski. 

Gll.IberVl]a!ny urząd żatl1darmer] a . 
r<tezc ni k U11r; cl ll j)lI lk iJ lI'nik A. S. 1\lzyżallo\\s k ij. Naczelnicy um:;

du ża ll d arllls k iego na powiaty : Icalisl,i, koniliski i ~Iup e ckl N. R. I(ido\\' ? ... 
(m icszkJ \Ii !(alisl.lI l; n,1 powiaty: h:C!.vcki, turecki i kolski M. A. Otsolig; 
na lI icllll'ISki i sierJ dLk i N . I. IWJll icnko. 

Wyd L i .. ł k<l!ftis i wa~'szawskiego zae-ządu żandarm
skiego {lJlei żeKaznych. 

Naczelnik A. !~ . Szulc. POlllocnik W. E. StecYIl,d1arLillO wskij. 
Kancelarja policmajsb'a m . łł ai isz~u (tel. ,I,;, 1121, ul. Sukiellnicza. 

I 'o liclna jsl er W. M. iv\ic hajlowsk i. Referent K J-lilchcll. 
Homisja gubeD"lI'ilja8na do spraw włościańs~ ich (Stil\\.-Przcdlll). 

Prc !. ycl ui ący- g llhe l'llillor. Czl o l11\ O\\ie: wice gll herlw tor, zarządza
jący k al is ~ ,! izb ,] skarbOWe!, czlollck staly kom isji wlościal'Jskicj i kOl1l is,lIZ 
po\':i atlJwy. Slaly CI.lolld komisji r. l(obJ'o. r~e\\'izoJ' pomiarów lluko
wili ski. Sckret;1I'z 1~'yb lZyl'Jsk i. 

KomiSi~llł"Ze do SipNIW włośc~ańs§tich powiatowi. 
Pow. kalisk i: A. 1->, Ltwinoll'. I<derell l Gcrlr,;ski. Pow. kolski: 

A. !~yh n ik ()\I' . I ~C ICre\l t P. (j. M it i ll ~ . Pow. koniński: W. D . J<lIzl1ieco\\'. Rc
ielTIlI TOlllJssi . Pow. 'fI;czycki: W, E. S'lchs. Rdercnt W. Libis7.0wski . 
Pow sie radzk i: D . J. Skr iall i:l. r~e lcre llt J. GUlllow:,ki , Pow. Słupecki: D. M. 
SZtllszyn . Rl:ie r ć \l t .J. .l ;lIlicki. Pow. turecki: 11. O . .larosienko. Referent 
Gauze. Pow . wielln'l ski: T 1<. .I czicrski. l~dc l'Cl ll W. Markowski. 

!ł2lliska kasa gube ,·njalna. 
IJclJ orca S. A. Z ienowicz-J<clszGenk<l. StdrSl.y buciwiter T. Jank owski. 

Oddział banku Państwa . 
7 aI7;,dZil j,!CV I. I·'. TlIpica. Kontl'o !er Ba to rewicz. I(asjcr Choj

Ir awsk i. 111 ~ lh ' I\ l o r tll·OI> :ICgO kr-CtI~l l lI A. P. Zau ro\\'. 
CZ!() llk u\\ ie kurnile!LI; BWlliko\l;-;ki, I3rachkld, DorucI1Cl\vski, J-1cilllan, 

Il intlclll i l /r, l' ra cllk<.: l, ;\. J-'iIJ ;gcr, Dcu[sc hlll;111 , Fulde, Filliger, B. I~olllocki 
i Wyg'l llowsk i. 

Izba s k ar!lJowa w Ka liszu. 
La rz<!dzaj,!cy W. D. MOIOzo\\'. Naczellli cy wydzialu: I) Si. Wodzi(l

ski , 2) T iPelstedt, 3) I. l. l\ oll' oclzicrożkill . 
Gl1Ibernja ~ny urząd aki:yz:lf w Kal iiszu (Nowy I~yn~k, telefon .~ S). 

Za rzqdziJ jqcy A. I . Koloso ,·v. Stal'~i rew izorzy: A. A. GierballOwski, 
!"\ . I-Iyży c k i, \\I . \\I. h:n in, K i\. I<Oll1illlOIV. I'v\lodszy rewizor E. I. Oppman. 
S~kretarzc M. An[o llowicz, IV\. I. Pricd icczcll skij. Buchalterzy: W. D. (jierasi-
111 0\\', M. U. Za c: h~llill. 

Ka:isz I okręg akcyzy: 
Nadzorca K T. Jakowlew, 

Konin II okręg akcyzy. 
N:ld zorc,1 W. J. J<lrzy l·lski. 

Z Wi~H)' \\·d ~ I.Cl : \·:o la wa :-; Zll, 
Z v: oli \\'d~~ ~ j , ( 1. ) Il \',''1 , 1. I,,;d l.iv. (Zy[!ll1l1llt Krasi/Iski) . 
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Saeradz, III okręg a k cyz Y" 
Nadzorca K P. Firatow. 

Łęczyca, VII okl'ęg a kcyz y . 
Nadzorca W. W. Razumo\\'ski. 

I-szy. ucząstek akcyzy od cukru. 
Nadzorca j. Zulwwski. 

Inspeł;cj óll fabr wc z n3. 
Slarszy inspektor S. l. Zeko w. l'ahryczny inpsck tOl" \\I. I. Kudci illski. 
Haliski k omitet ochfl"(l) i1N O eśi1!ej "tM !!ł.a l iszu . 
Prezes gubernato r. Członkowi e 'I. ur!. t;du: \'.' ice-guhern 2l tor, prezes 

sądu olm;gowego, H. tączyrlski i W. [~oll1ocki. Referent si3rszy leś: l )" re
wizor R. G. A I ~ tonikows ki. 

Kaliska kom~sja wojs k o w .. . pob o ;oowa. 
Prezydują ,:y gubernator. Czlonkowie z urzędu: wice-gubernator, 

ezl'onek stalV kom, gub. do spraw włośeia{l s kich, ,lako eks perci; inspekto r 
lekarski i lekarz wojskowy, Referent j. Przedpelski , 

Rada gubernjalna dobroczynności publicznej . 
Przewodnicz'ley gubernator. Czlollkow ic: IVice -gub em<lto r, pl'Ci:C5 

izby skarbowcj, naczelnik dyreke.ii nauko ',l'e.i, inspektor lei; al'ski, radca rZ'1-
dll gubernjalnego, li, Chrzanows;, i, W. Nielllojoll'ski, M, ,\'\a ITII'ot il , D, Za
wadzki, j. Tykociner, S. 1I'~odelski. 

KomOl"y celne: 
W Szczypiornie dYl'. \\l, I. 13o.iI<O, w Praszcze '.J. ,-\ Du,;uszkow, 

w Wieruszowie 1<' S. FiocJoruw, w Słupcy naczelnik Ropylow, w Pyz
drach Solak i W ilezyn, 

Rogałr1::;: 
W Grodzisku N. A. Krzyżanowski, w Goli N, F. Ai ' na"jew, w Podgra

bowie E A. Pllchllarewicz, w Bolesławcu I. I. Bojko, w Wi lczynie I(llzniecow. 
Punkty do przajścia : 

W Borzykowicach dyr. Tieplow, w Połajewie Opato\\' icz, w Skulsku 
Markowicz, w Czołnochowie Wojeiedow, w Gostyńczykowie Protasow. 

s ą d O W n i c t w o. 
Halis!c:~ sąd ol[ręgowy . 

Prezes A, A. Zelanci. Wice-prezesi: \\'ydzialu cy\\'il llCgO j'\ , M. Bech
ticrcw, krymiliali1egi) I\l A. Na:.Imow, Czhnkowi e sądu wycl zia i u cywi lnego 
N. 1:. Stcpanow, 1<' W, Ostowiew, D, N, LCl'l11onto\\', J( ,'\, P i ,p ~i spil' ilki; wy
działu kryminalnego: 1<, i.. POlicllIChill, A. W. Solc:\\'cC\\', \\', W. \\'CIIlCr. 

Ulllrząd prokuratorskH. 
Prokurator N. P. Iwanow. Towarzysze prIJkllral()w: L, l, Chrza

nowski, W. Ii. EliI)lI~i1jew \Vcrysocki, W. N. Stl'll\l'l', \\I. 1<. /\:c;~ic ,i c\\', Se
kretarz A. Kulil·Iski. 

Sęri~iowie po[;;oju I okręgu. 
Prezes O. O. SalllocllOcki. Kali~7: \V. A, N i k()l a ic\\ s ~ ; i. W. NI, .· .. li

chajlowski. Sieradz ,I. p, Smil·i1gin. ZdUI'ISlu-\\'o]a A.' L. i<ostiu ki c\'.'icz. 
Wiclul'1 I. A, Kicdro\\'. Turek A. P. Ryhniko\\', 

To lylko dzido warte czegoś, z którego czro\\i ck 111f)~ e poprall' i ć sic: i Ill ;t-
tIrości Ilauczy~. :,\tI,lI11 i\ \ic ki c\\' icz), 
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Sędziowie pokoju 1ft okręgu. 
Prezes W. 1\. Zach ill· jcwiCl.. Kol o P. W. Sorokin, P. P. Żd a no ,\· i cz . 

Ko nin, Srupca W. P Kwjsznin -Salllil r in. .Łęczyca W. N. Arasim owicz. 

Sędziowiie śledczy gub kaleskiej . 
Kalisz, do sp raw \\ a;nieh zych ;\,\ikr, W. J a ll i~ze l\" ki. TUlek tv'a

li nowski. Ko lo K. R. Rzc pi l·l ski. I<:oni ll W . . Sulikmvski. Sieradl. Z. Kacz
k owski i J S. Sicmiono w. Srupca W. A. Z ,.: lllczużyn. Wiclu:l S. Bru
dnick i i J. W. Tarasow. .Ł c;czyca <I. W. IIczenk o. 

Sekretarz e p r:o! ]I wydziale h~potecznlfm. 
Kalisz przy sądz i e ok l"<:l(o \\')'111 G. \\f(;dr\ cll o \\'ski , przy si! dzie 

W. M lynal'ski. I(u lo J. Wl oukow:,;k i. Kon in .I. \V o l il'l ~ k i. .t_I~ czyca 
ciarclli . Siel·ael !. T. Rcmh m\'~ ki ldul·!:.;LI-\Vrl a I( SlilSZlwsk i. 
KudrcwiCl. Turek ' . Obn;hski. \\Ii cl ul'l .I . JCI')'57.. 

Sekreła.·:.!e sądu okl"ęgQwego. 

polw jll 
M. I\ a 
Slupca 

Wl'cl/.ialu k rY llli na lnego G. E. O sipiL' ll ko. Wyd/ iali l cy \\' iln ego 11'1. Wie
rusz, Kowalski, Po mocnicy ~ l: krc [ arzy : krYlll inalwv lV IIcI zi al , p. o. B. l ~lJ
dzil'lSki, A. larelcck i. Wydzia l cywi lny iV. <la nI li CI' i S. UJ OWil'ISki , IV kan
celarji pi'czesa IV\. TO l11 czak. 

Handlfdaci starsi: 
N\. j. Mali!l OWski, A. W r Cll in i '1'llrl1il l. 

Kandydaci młodsi: 
W. M. Zacharko, Witk owski i M~ :ć ~lrd l ; i, <l I 'c lJ i \\ ' i ~L I \\'. [?cszko. 

Rejenci h iDloteczni prz.lf C{alisf<am 5ą~zde okft"'ęgow~m. 
S. BZv \l'sk i, dom wła s llY , O gl'Ody, le lero ll 37. IV. Bo !J owicz, Wrr)

c l 3'.I ·" k i c -I' I 'zed lJlicśc i c , dorn i-I: l ild kic.!~o , teld on I(), I,' . BJ'lIsn icki, Nowy I<~ y 
Ilck , dOili r)u rlllv<, k icgo J. D/ierziJi cki , W r() c! : I \.\'s ki c - l'r l.c dil1 i eści c , dom 
SZllcra, telefo n (10 J Wy.!! 3nol\'~:\i , ,\ 1. Józcf il1 Y, dOIl1 r~ ei l1 a, te ldon 71. 

Rejencg ;~rzy kancelóu' -.:l«::n są ~' u ~jOkoju w Il{amiszu. 
\\I. Cl' b ll l ~ k i , WI(): I'IIV,;k ic-Przec!ll1 . dOIll Clo l d ~ l ci ll a ,'I<, 30. SI. l a

ch\\'a towicz, ,-\Ie ja .J ózeii llY dn lll O ppCi! lle imCl. 
Re,i~nci przy kance ; ~u'ja{;h $«j!du p~Sw -u IN g!.llbe r nj i. 

Koło. J. (i r<Jhski , re SzC!.eś njcw~ ki ; Som ;JOlno L. .I3110W,ki; !Ją 
bie S. (I 1'Zl.: !Jo l i)·l Sk i. I' oilill. _ T, - E~sc, I ~ . Sik IJi, !,; i. Łę czycn. r< [j i,lik ie\\' icz, 
S. ['j; l ich: Oz orków E. (Irl. \·I1 I:=.ki. S: r. I'afiz. \\'. Tyn:ini l'cki ; Zrlullska
Wola L. Osu'o\\'ski. Słup c a . T. ClJrclllp ii'l::;k i: Ki pcl(m , .J. S I () I1 I C!. ~' I\ s ki; Pyz
dry, \\l . OclcclJ o\",; i, i. Turc!" W, 1 < r: d L i c r~ k i : Uniela w, .J. (1 r; l hi l 'l~k i , Warta 
H. t uni cwski. Wiel uli K KaClkow,;ki, W. PornYI·I::;I, i. Dzi ałoszyn, Dusz)' I·I :-: ki. 

Adw9kaci prz17ssęg!i w Halisa.u. 
Ulev Alirccl , ul. SL! kiellll icza , elom Slrza lko \'.' sk ici Ct:a psk i K Cl zi-

m ;e, 7., \VrO ( I , i '.vs kie-Prl.e,J lllic,ś c ie, dom Fril,' rd, 1<: , le I. I.n . (jrl bS E lllallu~l, 
plac ~\\: . .I cJZdil, dum 1': la ::; IIY. (Jmhol\ ,k i Wi lc li vlrn , 1I1, I)Oprl.u :l.nio War
~l.a w::;k : l, UO Ill <iorc!.yck it'!!.o. I l i lldclllilh r ~ r () l l i ~ " I I\ ' , (J!()\\,IIY l ~y ll ek, dom 
r--lL;rh icli~l , te l. I I. 11\ illIO \\'~k i \\'l il el)' ;·, l i !\V, III. B; lbiIl Cl , dOI1l I~e :;zk c !~() . J\I ~: I
lIliIII ZY~ ll1un[ , II I. \\' JrszCl \\' ska, drJlll Sikorski i: j. 1<.rt·)l i k()'.\ ski .J(Jl.d. ui. Jó
zciiny dO !1l I?cina, k l. 11 6. l<:ożuc l :o\V:·:k i Tclcsl()r, \V rodal', s kic-I'rI.L'dmi cśc i e , 
d(JlIl \\Jas'l~', le I. I (H. Llndilll i\kksd!ld c J', ul. 1\;lIlOn ic l<,1, dom SIIIJ'llIo xe j . 
ParUI I\' ;:;! :i :\: iO; h, III. BaliIlii, dOi li \\'I ~! c: lly. Rad '.\'i~n ,V)l.l-l. III. ,\\;II'jill'l ska, 
dOili 1(1 0 ,1.:1, fL' 1l'1() 1J ,l0 . 1 .. \ lllar;ic'.\ iez 1\.p illliLr f , :Iiiu ,\'tJl'i;JI -!;c I, uom 
Tscllillk la, rcl . (J . Sulillliersk i ,Jacek, ul. Sllk ie lllJi c:z~l, d011l \\· ~ l(nl'r Cl . Sil'-

k ych lej " i ę UCZu( II tc~o Il1i , II'Z:\ lIauczy, li i i Id ()rc,::o r li l,ok [lal rz \', Ili ż li u 
te .~o) 1,kJ:" \( o roho ci e [;}()wi. (jl :U: l" :::> kargil ) 
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1113liski Józef, ul. IClllo ll icka , elom D r '2;;cra , 'li · ,ćy ;~c\\'::; .. i Zy~ l1lllllt, ul. Kallo
niaka, elom Wolia, T)'mi t' ll iecki SC \I' en' ll, A leia .I ÓZC:· i ll Y, dOili d·ra Drozdow
skiego. Wygall o\\'~k i I(arol, III N ZCi·i !I .\ ', dOill R, ini\ , [el. {3, Zawadzki 
Dalliel, WrocLlwskic · Przcclrni cŚci e, cl e III SZ i1 cra, tel. 7 I . 

Jh~wl!JJkaci pll'zy kl!)l~s!l§torzach : 
Porn , ad\\' , p r·zys.li. BlI S1 , AJ\\' . prz)' sit'gl i: J [i ii dwa n, K. Rymarkiewicz 

Pomoc. ariw. Jl ;!1<!1ł'S, 
li . Rusz, III. Al eja jó,criIlY, do m TO \\i\"z~'SL Wzai. Kred . i Janusz 

Smogorzcwski, ul. św Sta ll is tml'a, dO Ill Mv~tko\\'sk i cgo, 
Ad wokaca pr2!:l!§iięg~a VI gub. kaliskiej. 

Koło, IV . Stroj li owsk i. Łęcz yca , Ch relll p il 'l ~ki , 
Adwokaci pi"'ywahll~ 1M Ka Aiszu 

H. Ni ,l i(lSki, l!1. Su ~ ic ll n i cz il , dOIll Wagnera. I. Sild',owski, ul. War
szawka, dOIll Topill~k i ej. I\CSZCZ yl'bki, ul . Ci aSIli1 , dOill Wcso lka. 

Adwoka~i ftwywatni w gubernji k a lidd ej. 
Koło A. BI·r'llik e,\\ski . II. ICl r l il lsl,i l-i. )\o\\'ill~~i, W. Rokos

sowski, r. I~lI tkowsk i. Koni !:, U ra bC>\\'sk i E., telero il 10. .t. I(ocior
kowski . "Łęczyca, Wcrte!, Praszka, K r Jj e\l'ski P Siera dz H ~! rn Jsson j., Ma
rzatltowicz W. Słupca, M. Cie l uch, tJ niejów. U l1i szowsk i A. Wie lu!l, Jodko A., 
l\ożucl1owsk i L, l\lIo:arsk i, I~ ll d l. ki F. ZUli !ISka· Wola, T, L atosiliski , 

~omisarze sądowi. 
Kalisz . Przy sqc!z ;c Ol;I C; go l,\ y tll : S. li ejdrj'cl1. I-L tvhi II er, T. Kiesz

cZyllski. Łęczyca, L i\'\o !'Jwski, Wie lll !l ,!\l, Nagajell'sk i. 

Komisar~e ~ł'Zjf sądach pokoju. 
Kalisz, N, \V, Ak\·.-i ljdll ()\\, KG·fa, ;-\ . P" procki, :{onin, Golubkow. 

ŁęczYCH, Lachow icz, Słupca, N. N G oluhkow Sieradz, C:. Pawczyński. 
WieluIi, f\. Tward owski. 

Sędziot"l~e gminni w gub. kaliskiej. 
Pow. kaliski, l ()kt-l,'~~ TY il iec. sL [Jliezt, ":tli sz. S(;dzia Scholtz; 

2 oki". Stawiszyn, Sl. pocz t. StC\wisi:yll . St; clz ia 1-la jdl'ycl1; 3 OkI', Morawin, 
st. poczt. Cek6w. St;dzia P. Repphan; 4 okr. Sta\'.', st. poczt. Blaszki. 
St;dzia F, Gl iwic?, 5 ok i. (l o d :d~:;~ ~, 3(, poczrow a Kalisz. Sędzia 
N\ilke. 

Pow. kolski 1 o :-reQ l( o lo, st. poczt. l~ol o Sędzia J, Klobukow-
ski, 2 ol\l"t~g 13 lwi zn l , pr)lZI" Ko l o ~NlziJ L ,\'\ari!1~c, 3 okr.l(lodawa, 
sI. poczt. Klodaw'l . Sc;clz ia J-liQershc IQcr. 4 okr, Izb ica. Sędzia Zabo
rowsk i. S okt". SOll lpU!1111, Si 'poczt ' Sompolno. Scc!z ia B. MicrzYllski. 

Pow. koniń,ki. 1 ()kr(: :~ I(onin . sl. poczt, l\o ni n. Sc:cl zia Wierusz-
Kowalski , 2 o :(~ , W !Jdy~ I , : 'd)\\" st. poczt, Kleczew Sc:dzia F, Sielski. 
3 okr, Rl'cliwal , st. poc::i. 1<\'(I1\val. Sedzia T, Koli to \\'ski. 

Pow łęczycki, 1 O ,('I"L~~ (i l'<lb (')I\', st. poct Lt;CZ\'d . SeJ:cia J. Kar
pit'ISki . 2 okI', Yl'(/'\'(,I , C, l. DOO!. l'.l~avca . SI;dzia S. Ot[O, 3 okr. 
Piątek , Sl. p. P,at~ k .· ,'> t:(I 'Id \\.'. SW ; ~ l lic kl. ·1 okr. P , I!·Zl:C!. C\\', sL p. Ozor
k(jw. Sędzia A. CZ!Plecki. .') ukr. IJ oddt;l'icl', sl. p. f)o tl dl:h ic:c. Sl;dzia 
Pawtowski. 

Pow. sieradzki. oki' . Sieradz, Sl. p. S:c.::·::cl!.. <';,.:dzia I(obicrzycki. 
2 ()kr, 811 \owicc, "t. p, SiCI'iJdz, S(:CI,,' il L,lusk')\\' sk i. ,) t Ikr. Zloczew, 
sl. p, LI '(zew. ::-;'.;ck:J. ,\'1. Uialceki .. : ,)1'1' S/,ad ck, st. pout , Swdck, Sę-
uzia (vacJ!). S oki, i:d,1!i11l , sI. p. ~>ddL!" SC' !zia Dreeki, 

Pow. słupecki. lokI'. Klcczc \Y , sI. 1' , 1\ ( 1.(\\ ', S':llzia l'", Clir7.a-

1\10 dllCh ~IU I,!C dl.iaicl, lego ciuch Boży odsl~ p'. 
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nowski. 2 oh. Słupca, p. Slo SrllpCil. S(:dzia Wodzil·!:.;ki. 3 okr. Pyzdry, 
st. [Joczt. Pyzdry. Sędzia Dymceki. 4 oh. Zagórów. Sędzia j. tV\cl
Icrowlu. 

Pow. turecki. 1 okr. Świnice Warckie (Zelgoszcz), sI. p. LJniejów. 
Sędzia W. Dzierzbicki. 2 okr. Unicji\w, st. p. Uniejów. Sl;dzia S. Za
leski. 3 okr. i\iemyslów (sąd w Pęczniewie), sI. p. Warlc-i. Sędzia .\1. 
[~aclosze\\'ski. 4 okr. Tokary (s,]U w KawGcz)'nic), SI. p. Dobru. Sędzia 
(vacat) S okr. Cis7.ew (sąd \V Turku), sI. pocz. Turek. St;dzia E. Sta
szewski. () olu. Ustków (sąd,w Warcie), st. pOClt. Warta. Sędzia .J. Mu· 
zurkifwicz. 

Pow. wieluński. I okr. Wieruszów, st. poczt. Wieruszów. Sędzia 
Dlltko\\',;ki. 2 okr. Bolcslawiec, sI. p. Bolesldwiec. Sędzia Ku~wallow
ski. 3 okr. Osiak()\v, st. p. Osiaków. Sędziu Sokorowski. 'I okr. D7.ia
roszyn , sl. p. rJzialoszyn. Sędzia E.Łubieński. 5 okr. Praszka, st. p. 
Praszka. Sędzia Stankowski. 6 okr. WieluII, sI. p. Wielull. Sędzia I. Bą
kuws ki. 7 okr. Lututów, st. p. Lututów Sędzia K. I(ren. 

K o'm U n i k a ej a. 
Blllro naczelnika. IX oddział drogi żelaznej warsz.-wied. w Kaliszu. 

~aczl:!:lik F. I<abek. inżynier dróg i komunikacji. Pomocnik A. 
(jluski, inżynier-budowniczy. S. Grzybowski, rachll1i~trz. A. Mitygowski, 
schdJrz. L. SObCZY(ISki, magazynier [3. Piotrowski, kancelista. 

l'\Jczclnik Xl l kal iskiego lIcząstku szosowego warszawskiego okrę
gu dróg i Komun ikacji L F. Zhorin. 

Inżynierowie m. Kalisza. 
Inżynier gllhefl1jalny S. [ .. Pillaiew, illi.ynier cywilllY. POlllocnik 

LI. Zakrzewski. inżYllier-I.luclowniczy. Pomocnik W. Stachlcl··ski, Inz. cyw. 
Inż~'nier miejski A. Herman, illŻ. budowniczy, inżynier wolllopraktykujqcy 
J. Chrzanowski, illż. cywilny . 

Inżynierowie powiatowi. 
PO\\'. kaliski-J. Schrajer, cyw., pow. kolski - Ii. Wnukowski, inż. 

cyw .. pow. koni(\ski - iv1. Nestorowicz, inż. budowniczy, pow. l<;,czycki -- E. Prza 
Ilow:;ki, pow. sieradzki-oWo Oraczell'ski, pow. słupccki-Z. Młodkowski, 
pow. turecki-I. Mil.obt;dzki. 

Poczta i telegraf w gub. kaliskiej. 
Kalisz-dworzec. 

Tel don NQ 28, poczta i telegraf. 
Kalisz. 

Teldon 45, poczta i lclq(raf. 
Pow. kaliski: 

mas?ki, StawiszYll i Opató\vck poczta i telegraf; Giżyce, Podgra
hGw i Cek.Ów [loczly. 
- ----------- - ------ ---

!>lic tak nie pud nosi człowieka, jak mySio własllej zlIikofllosci. 
(Kraszewski ). 
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Pow. kolski: 
Koto, Oąhic i Scrn[lolllo pODti! i il'icgrai; I<todawai Izbica poczty. 

Pow. iwniński : 
Koni II, telefon 

wów poczty. 
.\;' l Ó, pOGta i tel egraf; Rycl1l\'al i W.ładysła 

Pow łęczycki: 
ŁGczyca, Ozorktj\\, i Podd l;c icc pOULl i tc[cgraLGostków i Pią

tek poczty. 
Pow. s:eradzki: 

Sieradz, ZdUliska WO[<I , I.l ocze\\' i Wolrtd, poczta 
dek, poczta. 

Pow. sJ,upecl<i: 

te[egrai; Sza-

Slupca, Skul~k, Pyzell·Y. ;r:~IQ() i'(L.' i Kleczcw, poczta i fc[egraf. 
Pow. turecki: 

Turek, poczta i lele!.Ęra f ; Dobr,l i L!lli,ió\\'. poczty. 
. Pow. wicluński.' . 

Wielul'l, I\olcslawicc, Wienr,;z,')\I', !_Ull:IÓ\\ i Praszka, poczty tele-
graf; Rudniki, Q,iaiJl\". : Dzinlusz)' rl, pOCi:ly. 

Departament wyznań. 
Sobór prawosławny św. Piotra i Pm"b \\' Kaliszu. 

SIClrSl.y PlOtoicrlj N W. Siell1ic ;·:u \l'sk i. .\ HOJSF K. W. Szabarin. 
Wujs[wwy A. A ,Jer::;mw. Pre iek t w g, i llll l ;Ii'.jlll ll i szkole realnej K. T. Till1-
kowski. Djakon A. I:. Killlko\\' sli i. 
Wyznanie cJ;·angielickie. Gminy cwangielicko-augsburskie \V g. kaliskiej . 

Superilltenclellt generalny I,:. l) ulsc !r c ('II,' W"r51.3\\'ic). !<a lisz pastor 
1:::. Wl:nue. Pril ż llcllY pil:;. A. (i crli ilrdt. Sohic5l;ki pt,';. \'~Icat. Stawiszyn 
z iilją Józefów p"s. L. 5acll~, (irod!.'cc P~!'. Ilusse. Zaglirllll' z iilją l.i
se\\o-I)yzdry I)as. R Rusc. K l Ji l in z iiiją ;\1a~i.i i pas. 1<' Herrke1. S0111-
pulno pa,. A. Bic lschenk. Ballia k !'la ~. R. )'a~I.h;:,. Dąbie Ins. A. Rutko\\'
ski. Ozorków z f:li"I ,t;CZYCiJ Il~IS . LC!l1o·i. T!!rck i \Vłau\'slawrlw pas. 
A. Krclll[1in. I(olr) pas. I( I>d ~;(kl: ZU UJ'l sk, \\'ola superintendent pas. 
L [\ot::rtlcr i pas. ,\. 1)'15ZI\ C. \\'i c,! lrll 'l Ilas \\I. \\'i:1kJcr. 

Pow. kaliski . 
Cilllitly: w Pr~tŻUCll;!ch , Sob ict'l:k c!r Stall it'z," , iL': k lworatv: 

w Ilr,lenclracil dt;bskich, LlInl:c ic . ./ o'l nec, :~o .. \'cj j<:aZit11i cl'cc , .lózciowic , 
Piskorach, l~udzatl ,1.:h i Sndokicrl.Lt. 

Pow, kolski. 
Gminy: II' I(r·le, Sompolnic, I.Ltlliaku , DąbilJ; kanimaty: w Bort;

eZll, f\ud k acłl-nO\\'\'ch, 5zJrl lO\I'ie, (i l'lr li ach, SZCZcpltlowie, ZJwilclccNo
wcj, Dan iszelVlc, i-'oli cilCh - Ś;'cdnich, Tu rJc lr , L I!\r·I.C\':C;lI, Lipinach, Przy
stojnej, Siedli skach, I(ejszach , Lipiej-(j( irt.c; ;\1i cczyslil \\'o\\'ie, Tymiiliu, No
wej-Wsi, Janowie, Pogorzelc ll, Wicrzc:l inic, 1>() lwios.( lI, Sar Ll icach, Sobótce 
Łysem. 

Pow. ko niliski. 
Gminy: I\nllill, \Vla d y~ld \\ (1\1 i Życ lr l ill ; K:ln[( !l;:t\·: Ilole ':dr\'- H:A '

źnicwskie, Borowa, Iloll'lidry-l)rijzytbk iL', Paprotll ia - Staro, BiclaNY, Ho-

Nlalki i ojcuw:e! Jl.ieci \\';l:;Z~ ,,~ tel:l, CI.'-'\\I je II:icc' chCecie. 
(Iluiii\\allowa). 
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lendr\', Pal:lO\\',:,il', j )oic~I<l ' :cc, C! :: IJo\\,d, j :);!l1I'()\\';! StoQi. Or:iIlY. Ge
il(JI\~ia (I. l(olonie: (j ,dJ\\,:;ic, L~yl!l!il l , Cza J, (')\V'!\O\\\': l<dziory. I'ijt:('),,,, 

PO',;!, ,1ęc zYCid , ' 
Cilllilli\ \V OZOI'kOI\'I'i, klli l "ra iY: IV Wll' :lIi, Wi ia)/UlCh, \Vlaclysla

I'.'OWIC. \\ 'y !!,,:y,zc/'acll, :\1:i rii ll l\ :)O !l: , O~i!H1C h . PII "I !\( ) '.n:iCiLir/c i I ,cllllie, 

?o\,,,, si eradzki, 
(IJllina IV ZdlJl\s',ici -Wo li; kantora!v ; II ,\IIIIDll e) lu. \\\;Icc' 13 l; C:k ow

<Iiic'j, \\'oll)'c\' (irJb n\\~ b;i, l\b rj :llU,,', ic: ' l','!:k :~:,\ .. 'ic, 

Pow, słupecki. 
((miny: IV (jroc!źcu i lalióro\\, jc; kantor:I ! ~/ : \'. Ch ruszczyLiich, Allie

le\\'iL'. BI';t()%(l\l'11ll Gi\ill D()!; i ;' h~ OIc i1nwic TaraszL',', i,:. '·,'iicli ,Ii110wie. Cia
loll/n acl" l., ipl;;CV, I !:';j,:ndr,:c;J \VI'~ hC7. \' :,kic'll , L i:;t ,I i:, Cie iil imwi l: , Wiu/.
cl:aell, OIJU:'liCIJ,' (ji:II'J'CliLC 'J, laQrj 'I 'OI\,'ic , L ipce -l<k l'll.Jlol\' :; ;; iej,Lazic(lskll, 
M :cIJaiill(J',', ie, ,\\a~ i ;j:i ;iclJ i l'V,ćr.lIClciJ, 

, Pow, turecki, 
(J1l,illil \I TlIr; , ~I; k;i!1!O!'aty: \\' \\' ir: lupo ltl :\I)'~SC\\':c, ! ,i:~lli:"cll, MII'

I ach Pi " Llr:,kic lJ , C;tY:'ll'lll, i\;cznicl'i ic i C /.il cil IJl~ll , 

Pow, wieilllis ki 
(ilJJilw \\' \\'iciullill, 

Wyznanie moiżeszowe, 
f< ii !j~1. rabill Lip;l.\'c-, 1\:1/1) rah,' Si !her. !) 'l !,ir.: ,\, U r[;;',c;J. i(onin 

r,ii), I,ip:,zyc. I\:illi:lk riih ' l :l'I"'./ Stll lnl :l lJ. I l.hica II b, i\" ojżc,:z ihlruch 
I<c/ln, i(l(x !a\'/a rah, r::;, ',I,il\l !:Il l!;clnnll, SO!11 !lulil ' J I',ti), Ika l'uclb, 
J),lhic r b,'\il . rb cil, Siera dz rab, SZliliii \ \"' ,ilbei'g. Zd \l,;,ka-\Vui1 rab, 
l.cJzcr L ip:,!.\'c, WilIt il rail, Maicr 1)1'<) (1; " \V iJlI'i nlb, Mcnclt:l l_c vi (Jrlirl
" cr~ i redl, LC\\'ck r~o~e l ! h lllll J. · O,ialc')II' I'cl l!, 1.:li :': CI' !(IJ I!'1 , Boks lalI iec 
l'ao. ,\\IJ , 'I.):-: K~I'la.h, WiCrJ ISZI') \\, rah SZli ch :;j'!1c,i'llull, [' I'ilSZka r,II), 1\0· 
r e i I~()t l:i l ll!lil. U!lil' jc'>w r i:h , Mos7.cJ; Wacil :;IJLIIJ. TUlck l'al1, <jnsl. Leib. 
Sll!iJC', !' I ) , (jor C;CllSl ~ il l, 1<l cc'z ć I\, l'a/;, Szlami! AurhilCh , 

Dozo;':': bóźniczne w guh. ka iiskie; . 
\V 1< l i,<ZI1: 1': ,'il llI ICI Ci, oSS; : [3, f\d cr i n, SZ\,lllkicw icz. 

PnI'.', kaii sk: . II 1l1 ,;,~i:l;;rch, l(oŹ l11iIJ-, l l i Sta\\'iS I.\'llIC P,JW, kolsk':: IV "ole, 
Izhil\', SI!:llpoi lJic, [l:I 'Ji:\:,lI, 1(lod,, ',\' ic i l)' jh iu .' J' ( )\\' , ko:: i!'):.;!;i : \Ii ;{oIJlllie, 
(iol:IJi ,: , :-;k:~illil:, \VL:d \":h \V()lI'i~ i 1(I' liJ \V~\k , \)0\\ ' ~ icrć\clz \\ i : II' Sic":\Jzu, 
\\'Mc ic, IcllI: h kic:-\\',! II, ;-;/,:/"::,11, linczel'.' i, .. , ;)lI I I.C !l i i\:e, Po\\', ~l llpc:c':i: 
w Siupcy, Wi lcz,I' li ie', 1(I ,:::zc\\'ie, S ~ , JiS l\ lI, Lł!~ l) r l )I\' ic i i 'YI.III-;\(:I, [" ! '.I', !u
rcc ~ i: \Ii T :!I" w: ; ICi ',;Z Lc:jb \\lac li';III "IJ, U:li : il j \\', f ir il il,) Ile iii l.c
"cmilal , \', l)obrej (JC I',:/. Jose', [:kc- , 1'(Jw. wiei i ' ,/o kl: II \\'i ' lll l~i ll, Bole
s ł a wcu, Dzidll)~zy" ie . ł_lItll lo wi", ijil! ~;,le, \\'1 [;: 11:;/,:)\\ i"" 

Zakłady naukowe. 
Kaliska dyrehcja naukowa 

:\:ueIJi: c1yrc;kcji raJ, ~l, J ,,\ iJ J.\I:;ki, 1115pl: !Oi'i:': :::'!:();,\, lil
czciJi ;!), J:, Dll1i~TjC,'.~i;i, :';; i1ccbrjl ,IV1'ckcji: rc L'I'c I II 1<. l~,:C/I:()w :~ ki, hll
lI! ,!ter j. ~'IC ', I'il 'b k i, ill'c:\i ,':i ,; t: (V IiIl) , 

n ()hr l. ~ . i.c' :-)p:·~l\l.·icd ! i\\.' oś~ Hl;l !: ;~' .. ,':-~:': :u :c O(/~ ' , 

Bo ily ::: il: /! l url~\' : L; \\ idz;~c) co z /l;~!, ~ \\'iat \ ': _\' j'~lh;~t 
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Zakłady naukowe w Kalisz lI.- Gim nazj um męskie filologiczne. 
Dyrektol' IV\. Mad :rl, il1~ ;'ck to l- D. Las k orońsk i , sck rcu rl. P. ,\. \Vi aso\\·. 

Gimnazium żeń sk ie. 
Zarz<jdl.ai'lcy P_ A:changielsk i, llacll.OrCZ\l1i Z. !.icllil!·O ·Vi\ , ,:ek retarz 

C. Sohole\\·ski . 
Szkoła realna_ 

Dvrektor .I. 
S. Dzicdz{cki. 

Igll L1 liel lko, inspektO l' i). l\ rzyi.anOll's ki.i, ::; kret !! l'? 

Szkoły miejski2 . 
l- sza. ~ k l i i S()'Ić! m~"ka: 'fel r>!.)' nC1l1cz\ci ,, 1 .J. S.clc k y~, mł ocIszy 

A. J(ołako\\'ski. II-ga. 2 klil ' OII',1 me;:;k" e\\'angcli cl ;a: ':!ćl r:-; z~' nalIczy ci el 
G. Hal1llll ennl.!iste r, ml ncIsz\' R- Wc:jak . II I- ci a. 2 kiasowa nl ęsLI żyJ nw
ska: slcu'szy nallcr.yciel T. Raclzi srC ',lski, I1l rod~z l' J Szl li 111 per . i \.' -t a. 2lda
sowa ogó lna p r a\\,(l~la \\'na: :-; ta r~ Zi ł fl· lu ci: . S. !'Dfelllk ll1<l, llli ocl sl.<. L. Szan 
tyr. V-t :J. 2 k ! m~ow a i.c(l ska żyd:J\\' :i k a : stJl'sza ll ill lCL . R. I(opi, Inlodszi! 

S. Hl.! illl' ich. VI-ta. 1 klaso\\;; :i cl'lska . n o llCZ, l!. Sl.leK\·sO \l il. V II-mat 
2 kl,ls()wa 7,eri ska c\\'i1n!!cli d ;l: still' ~:r. 1 naucz. ,\'\. SchaL·: . - l1i l ocbza h: isL 
V I II-ma I k l <l~OI':a c gtl j I li! , n;: u(/. . \\I . !<iernoi. \ 'cL;i . IX-ta . l kl aso\\'. 
11 I\;Skcl , n a uc z . S_ l.. e ~n ic\', ski. X- ta,! kl ..:sowa żC(i skl. IDU CZ. L. ,\Ierklll. 

Szkoły z wykładem polskim -Szl{O~a handlo wa 7- h:I. męska w Kaliszu, 
otwarlJ IV ulliu 0 styC!.niCl 1006 1-. (W .·ocia\\·3kie PI ,,~drnic ści e 

eln lll p. Fren !, la , teki. 105). 
r<ada Opiel,u:'lua: Pro:es S_ 13 lllelVski; C:,l on",)\\ :2 : S Bzo \\'::;k i, 

L. IJzi tlV lr1sk i, E. Uro~s, B. '-ł i r ldelllir l1 , B. Li~ 'I';s ';i, ',\' . . \1I yi lar~k i . Z,n,)d : 
Dyrektor W. I(nl; owski: Inspekto r .1- Dąbrn\\,~ I.:i , i; Profesor,\\ i ' : .\_ l:lu k i, 
S. Chmic l e ński, A. Cl!m ie!c(l sk a, /\ . Ch mielnl\ ::;\1 , J D(jbrO\\"ski 11, \\' Fie
doroll'i e/, .J. rlo!'ky. ks. \\' .. lilSiI1sk i. W. I<cp"e, F_ l\ok Ol\'ska, \\'. !\uhi k, 
T. Lech, l\'lazal-dki , M. ,Vlakow. F. ,\'\u klii Ja, I I. Nicdzialko ... "' ki, O "zulsk i, G_ 
FiCl lldd , 1-'. 1~ll t kO\'!sk i , T SZll l\l:;k i, S. Ty\ll ic:l i ~ Lk i, pJ:<w ~ : . Wend e, 1< . 
WiCslp llill, Dl'. I .. Zhic rzc hO\l's l( i. Sekreta rz ~Z i ( {\' R. \V cso ·I ,) ,,\ ~ kj . \V ro l,u 
szk ollly ll1 1907/8 w szko le h:l:l cl loll'ci ucznitj'.'. 387. 

Sz koła niedzielno handlowa w KalisZlL 
Zar:qd: IIFpcktn!' p. F_ Pi(J tr"\\ski; t\J uczyciclc pp.: Pol koll'ski, 

1-larnI1l Cl' lll ciskr, Sob"lcIVSki, r~ <I d!i~i:c',\' ~! ; i _ R;lda szkolili\: Gol il'ISki H. _\-Iys t
k O Il'~k i 1<', Szczepdl1 kicw icz n. 

Zal,łady na ukowe żeńsk i e w Kaliszu. 
VII klas_ ! i. Sl.!llwc1 21Iiowcj, ul. ,\lO\\ OOgI'OUIi \\Cl :v~ 13: VII ~:.I'.h. A_ 

I<ozars:;. icj, !l I. B:l hilEl ,\; I; .Vi. 1( lil 11l.lszL·\\'skicj, ul. Gabilw ,I( 3. Sz ! ,, ) I~' ele -
1ll c: ll tamc: To.\'_ Dobrocl. ., Ch ill iel l l il\ , el om T. D. ; ochrona 1l1 icjsLl, Slaw i ~z. 
przc:dm .; IJiJiio\\'ski c,i, dom w lasn\'; r~t:dzi e j ell's ki e i, Ogro c! ~' . dom [( uh ic , iego; 
Skqpskie.i Allil)', u!. ,1 6zef iny, dO li l Niefr ' ,lc\\ sk ic:j, Piotw\l,skic:j, O~r ociy , dO!1l 
l\lIbickiCl(o ; Sarll i:c ki cj, Ol( "ody , dom J\trk O\': ~k icg(); Stcck icj ul. ,i l . Stani
slawi\, dOI11 Mystk Clw,kiq!;o . 

Zal,łady froc blowskie \V Ka: iszu . 
I<OJ,<l rskicj. (jl·" dl.ka- I, Z. SZYl ll il llk ie\\icz, u!. l\ab ilu. 

Zak.łauy naukowe żydowskie w Kaliszu. 
2-klc!~O\V il In icc;iil lla (j . So lni'·:. 1 ,· la501': e: 7. Ci lSKa Z . C!uy. 1I1 i ~ -

S!il llit T_ U liC lllCrrlik, ; ;';I'I ~k a N\. W ar ls l(H, lll i l.'~ZJ IE! Schlll:l1PC I-, żC ,'! Sk i l l<lI 
l1 il1s t,- in, lll it;Sz lllC\ ClIiI, i G()I:) il l' k, Ż ~ i'!s l\a Eigcl', Iw;skil C[<tI'i ]()ż~'I, m ę sKa 
poIJ;: ni k 

( l( ri!S:ris ki). 
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Zakłady froehlowskie w gubcrnji kaliskiej. 
\V Kole Wittówny, zal. 100ó. W Sieradzu --K iVlat'czyt'l Sk iej i S. 

Wagner. W Zduńskiej Woii -- .J. Kokowsk iej. 

Zakłady naukowe w uuhemji kaliskiej. 
Blaszki. Je,ttJoklasowa ogciltlCl, n,lllo'vciclka Kauklls. 
Ozorków, 2 kla:'O\I'(I im. I l. Szlcsscra; nauczyciele: Z. Ilogusław

ska, Sarnowski, .Jcssc. I I<las.; nauclyC: :\1\ . Liiliszo'.lst(a. J. Olczr;k, 1 klar;. 
Tow. 5zlosserowskieQo; nauczyc.: L, Ka:pit 'rslia, M. Ubysz, 1 klOl.sowa żet'lskn. 

Poddębice. I kl asowa ogólna, zal. 1904. 

Sieradz. Szkota 4 klasowa tnC;Skil, zal. 1007. Przch,źony W. I~a
Ljell'ski: naliCZY': . S :)crlitJ~ Is, Suliko " s!d I' .. Skcirczyl'lski, Chryst0iDWicz, 
;\'lajzel IC, Lihiszo\l'ski M.; -+ klas, żdlska, prwloż SlIlikowska.J.; nnuc. 
Seraiinol'ii cz, Spcrlinl!, 

Zduńska Wola. 4 klas. IllC;Skil, [lrzdO;{,oil}< Ri\dotllski A. :1)(>7. 1 kI. 
żeńska. PrzełożOlli \ :\ernkeilll lhvrw 

Polskie stow, kursów dla alJalfabetów dorosłyc:h w ZduIlskiej-'Ho';, 
Pows tato na zasadzie ZlIp lilie Sililloistll ej Wi;,S;1Cj lIS litl\ )' z:m':.o.\l> 

strowancj i ziltwierdwnej w rządzie ~ul)e r niJl n y \ ll II, Kaliszu dllia 10 sierptli ·! 
r. b. na imię p. Apolinarc!-(o l(ost,l). CdOllków stowarzysl.L::lie liCI.)' -10, 
Lekcje odbywają się od 7 cj wiecwl'Clll, w lok,ilu s/.koly ewallgelickiej i IV lo
kalu szkolY prY',1 atnej p. 1\ ' )eJ'llcJ'(J\\'lly. An ,Jiiahetó\1 uczI;:;zcza 160 osób, 
120 m~żcz)'zn i 40 kohiet. J'-,;,wka udzieL'ltlą Je~ l bezillll.:l'csownic przez pp,: 
SI. Krukowskiej!o, 1-1, Pt/Vbltskicgo, S. ,\\erzyl'ro;tiicl,(o , \1'. l$ocrnC,ń\ITQ iM. 
Trull :W\I'skq, Lilrląd: i\. K ulwie,o",\" it, St. 13,.i Jl', J I. l'l'zybylski, S!. Krukowski. 

Kazimierz IpOW. sturecki), .ied noh la:,. u~ólna. 
Mniszki (po\\-'. shlpcck i), jetl rI lll<i,l,owa o~óllla. 
Wilczyn (pow. slu[)cc ki), jedllOkl. og()llld. 
Brd6w jedno-klasowa I)~óln,\. 
rźbica jcuno-klasO\\'i\ og(Jlna. 
Koźminek jedno-kl:N)II i\ ogól na, 
Dąbic (pow. kolski) kursy I\'iecwl'llc dl,! Ll lll.I lfa hci<\w. 
Zbor6w, pow. kaliski, elcmentarna 1 klasowa ogólna Garczy t'lskiLh. 
Kolo. I) Szkol a handlowa 6-kiasOll'il 1Ilęska. za!. w roku 1904, 

uczni ISO. Rada op ickul'lC7a: hllt'lllistt·z, pr~ZL:~; czloill,o\\'ic: ,) fawllicy i ohy
wdtelc: Preze~ j. Jallkowski, 1<1 illl ibl.c:\\'ski , r'rcuucnrcicll Cz., Llorcllstztain. 
Zarząd: dyrektor Lir. hl~el ljllsz KicJ'ilożycki; profesorowie: fSieclrzycki L., 
Otfin()\\,ski W., (JooalkO\\:<ki, l~igo,zel':sKi, SZiltner, ivl<Hczylbki, l)icrzcl1lcw
ski Orz~szko K., CJoczalkO\I'ski SI., <lulmall IJ i Lłl t ()sti\(I~ki .J. Sekretarz 
szkoly Lulusta l'\sk i. 2) Szkola o~Ćllllobztatc'lca 'l· k i a~o\Va ż~(lska F, Ja
kuhowskiej. 3) Szkoła dWlIl<ldsowa m iejska 11lt;,ka. Star~zy nauczyciel, 
młodszy Szmidt. ·1 ) Szkola d\Vuklasowa miejska że(lska. SIMsza Il'luczy
cielka l(ras7.ewska, S) Szkot,\ JednoklaSOWi!. 6) I(m,;y wieczorne dla an:d
fabetów dorosl')'cll. 

Karczew. 1 klasowa ogólna. 

Sompolno, pow. kolski, 1 klasowa ogólna ;\1, Sikorskiej i ludowlI. 

Konin. Szkoło ha l\dlowa 7 klaSOWi', liCZ. f.lO; dyr. I~adzik: rilda 
opiekuńcza: [lreze~ I.. I'ulawski; czlollkow ie: 1\\. 11,!ciarclli, W. [)Iygas, dr. N.llo
dle\\ski, S. (jolez , M. Ncstol'Owicl., L. I~eytllond, IJ. Slart;; kOIl1, rew,: L 

I\;ieraz jeuII)'1ll 1ll0lHCIIICII, Il'i clkic Izcezy ,;\nją, 
A_co si(.; sjJ(ji lli V:odzillll, lata nie zagoj:L_ 



Mamroth, Tomczytlsk: i clr. W. ~yl\',lt1o\\~ki; nauczyciele: N . Cygier, j. Go· 
dlewska, 1<' Grams, le I-letlkcl, L. I\ościanu'.\s k i. Zaklauy nauk. żct'lskie 
7 kl . .J. Komornickiej, ol\\'. 2 lipca 1006 r. i -+ k l. Wie, zchkjskiej. 

Łęczyca. Szkob śtcut lia im. MickiC\\iCZa; dyrc:ktor J. Tusicski; 
profesorowie: J. BigoszelIski, l\. GU1\ic, 1(. I\irincnko .. \\. I(ostcnko, W. 
Matysek, ks. Zydano\\icz. Zakłady n,llJ:\Owc:1 kI. żeński L. Karniewskil'j 
i 2 t<la~. ogólny. 

Słupca. Szkoła Itandlowa mt;~I;;t. SZKola 3-klasowa (założona 
22 go października l <JOil-go roku). DyrdlOr K TOlllacu\'.s\i; prefekt 
ksiqdz kanOltik Kobylii'l< ., i; n~lUClycielc:Llb~'dzki i j. Tomaszell'ski; prezes 
Z. !V\lodko\\si;i; zas t<,'p ca T. Cłm:lllpiń,;ki; ~ki1rbnik B. Gut0 11 ski; sekretarz 
Grzmiclc\lski; człunko\\i c : IV\. SIICI1lJ\\,; ~ i, \Vłoczko\\':,ki, .\1 Sz l< ólnik, W. Ra
IcwsL; i; rada: prez es tVI. C łHz; l iluwski; zastęp ca k,;. I( ,,)byliliski; członkowie: 
T. D eplc,\'ski, F. Trę lHczk i ellicz. S. \\'t;gli tl Sk i, ks. Recllcirlski, T. Gintcr, 
A. Kusit'ISki, 1\. 1<'lruClv'ki. S. F()mlal\~;ki, P. Grzeszczak, ,\\ TylJl1an, L. 
Łodziewski , W. :\d;!~zc\\:;ki. 4-klasowa Jl1~ !.Ka Dr. PdszkollSki; 70 ucz.; 
żCllsca szko la 4-klaSDlI'il: F'1 /,elożo ; lil L. Za",adzka, ucz, 60. 

Kleczew. Szkotu jcclno\ltlsO\\a T. Dybo'.\ski. 
Zagór6w ([low. słll[lccki). Szkoly 3-klaso\\'c mc:zk;c udziałowe. 
Turek. Szkota l·klasowa żet'lska W. Hlibner. SzkolZl dla anal-

fabelów. 
Pow. turecki: CJailaszclI'o, Zakrzyn, S:rzałk6w, \VygodC1, Uniej6w, 

1 klasowe IIJIIU. W. \VitlI1icki, d!.ieci W), pbCl 5() kup. mi~s.ęcznic; Dobra, 
t\'ie\\'icsz, Dorllinicho\\'o, Czekaj. Walcnid, J(JzciÓw, Zbylczyce, IClsew, Par
ski, TUICI<, Jezi orsko, ,\'\ilkowicc, GI'zymiszc\\', Psa!'y, PoniatólV, ,\1alan6w, 
jednoklasowc; :-.!icnlysl(·l\\', liur,a dla analiabclów. 

Wieluń. :'vlt;z \a V-ki Szkoła realna: dyr. K Packic ·.I' icz, zał. 1908. 
Przy szkole kursa lilJ II'tościilr'tskich dzieci imic nia ś. p. Adeli Darewskiej
WeryllO. Zakład na ukoll'Y żel·l-. ki V I· klilsOI\y P. Zasadzit'ISkit:j zał. 1 RH3 r. 

Zakłady naukowe żydowskie po\\', wieluliski. 
Wiel llr'1 t> llcJell')\V, Bole,;la\\'iec 2 Itcdcry, Praszk:i 4 hcdcry, Ossya

k6w 2 hellery, Wicruszc)w () I1cdnc)w, Dzialosz)'n 4, LlItut6w 3 hedery. 
Łęczyca. Seln. naucz. IV L<;:zycy. Insp~ktot' :"\. DurdieniclVski. 
Szkoły elementarne. Powiat kaliski: IV Blaszkach, Zbicrsku 2, 

Dzicrzhillie, .vhrawinie, Kl>t/.cniol\'ie, ICztlu, l~ychno'.I'ic, Pill11ięeinic, Sta
wiszynie 2, tW Ty tleli, \I' SkJrszc\\ie, Cl10czll, Ilrlldzt:wie, Jlrażllchach, Poro
ŻU, Celwwic, (i()dzie~zac h, Du brcu, Iwan lwicach, I«()źtllillku, Op21tówku 2, 
Ostrowie-Kaliskim, Sohicst:kacll, Suwie, lto;,inL Chermach, Szczypiornie, 
SzczvtnikClch, D(;l1cl11, K,ll1licllill, II' l\'O\\'ClIl Lipem, BlizaI101'.ie 

. Pow.lwlski: II' Kole ,l, II' Dijb'e -l, \\' Augustynowie, Babiakll, 
Bierzll'ic!il1il', B "gt:SZy t'lClI, l.lory~rall'ic'ich , Grdo lli(', Brudze ". ie, Biatkowie, 
C l lcłl11ic, Clwjllelll, Ciccht1li; !tlic, D~'bin ic , 0 (: 111.:111 Szlachtekiem, Url.e,gorzc
wie, CJrahinic i Izilicy 2, LlIhorvnill, Mdju anach, !v\ l)dZerOllic, Bliźn iej-Wsi, 
Osieku, Ochlach, Picmkol\'icach, Przybył O \\'ic, SOI11[lolnie 2, Straszkowie, 
Trześniewie, J(.łot!uwie 2, Z,J<tZCWkll, Ignaccwie, I(iejszac h, LlIdoradzu,yasiece. 

Pow. konilisId: \I' I(onillie 5, (Joli ,ie, (]( ,s!a \\'icach, Zarłehah, Li
cheniu, MOt'zysla\\' iu, I<atynill, I<ych l\ale, Sii!szycach, Rozalinie, Jaroszewi
cach, Wilczynie 2, WlilLiI'slawowic 2, Wys~)kicll1, 0rz~'misze\\'ic, Kramsku, 
Li~CC1', j\\il:dz.\'ll:si l' , ,\1ililli(;, I)ietrzyko'.lie, Swil;Ciu, Slesinie, Swrern Mieście, 
Tuliszku .\ ic, I~zgo\\'ie i Osieku. 

:-::c tell u mllie ż.ł dłLl"O klo wiek przeżył dłllgi, 
LecL kto życie \\"ielkiel~i 'ozdohił zaoługi . (.\Jam Naru'zewicz). 
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Pow, lęczycld : \\' tcnycv f, ( )i,orkowic 4, Bloniu, Biesicki erach, 
lk'r i\ll , Cirabow ie, Ci ieC!.ll; o\\' ie, \ \ ':,r tko wi -: Clc h, Wy.~u rzciu, 1< l.li lcnie,tc;cc, 
A\i kol ai cwic , Mod le, Dz i cI:ć b i c; to \\i e, Parl.ycJch, Sicdl iC:ICh, Sobótce, Topoli, 
Bałc\rzy cil ow ie, Wilc " l:()\',,: c:leh , \)vi lG ili, G aju, U ó r! (;-IUdrzychowskicj, Gó
rze Ś\\. Małgor7.aty , (i ócl:w ie, I\() \\',ilcw ic,:ch, Nerze, LCŚlI\icrzl\, LlluieJiclI, 
'\a leni u, P Cl rl.(~ C Z c\1 ie , f) ocl dt;il 'cJCh , l-'iC;CZ il icI\i c, SOilielliu, Soley, Sti"Z(:J~oci

nic, TU lIl ie, CzatkO\\'; 'c, J lilku\vic , l 'i2!(k u 2 i WYI~O rzelu, 

Spis szkó e1em ~n t ; , rząaowych i n!luczycie! i ~. pow, sieradzkim. 

SicI'ad z: In ,> " ' - , 1:1 SOII':\ J '-JiIC.-: k i, M, Plc .... i lisk i. r\, N owako .. I'ski; 
że lis ka Z-kl aso wa J ,,5i II<0 \\ 5" :1 , Sl:1';'d 1\lCVi icI.ÓII Il:I, \\1, Mal i lJowska 
Zduńs k a - Woia. : 2-kl ,l)Oll'il og;',Jn a le rU! ITIC1! 'J ~k i ; dWllk laso ',L i c ,I:\llgel lcka 
F, Eich bla t, S SpiC) II; d.1 I lk l.~o ';; a żyd o l'i ska D , DobrzY(l sk i, Warta: I-I<la
SClII,1 IlH;ska ,\'\ ęCZYI'I Ski ; 1 - ~ l iiS O\l',1 i. t.:I 'IS" ~1 M t:C!::!1 ', 1(;; , Bp. rcze w, Bartochów 
Janlzc I':sk i; BrPllszew;e, BtilZcllin S, D O :1l11g cll'l; Ch oj:1e W. S\licc!-;a; Dąurowa 
WiplIn !~ r u d l.yl'l s ki ; Glillno i\' ad al :~ k i , Cirabill a; I(amiolla i:z ( ir,;go lOwicz; f(or
Clew 1<IClsze l\ska; 1{liczków PCJlyllJ ; Klonowa M, Si cjali ski ; f\'l ęka (Jor7,yr'l~ki; 
Ro sSO SZyC8 Kozlol\ sl;i ; Snu lck Z ddwo;- 11Y ; T lI łJ ędl ;: ~, Uników Wordhi ,tiski; 
WOj kÓVi, Wró:llcw GCJriJ ; Zło cz e ',1 ,1:1 111; 0 \-',1 ,1\ i, r)rzei. !IO, J\lblkó\V, 

Pow , słupecki: IV SJupcy (3), II' Z:igó w,Nic (2) , IJ~; zd l'ach (2-kla
sowa l, Borol\'c u, \V i lcz ~lIlic:, \\Iro llo w ie, C l'Ociź c u (2) , Ll o lkowic, I(azilllicrzu 
(2) , I\l ec l.cw ie, i<olV~l cwie, I<O lUll i, !(ról i:; uw ic, Lądku, Micli<tlilloll'ie, Mlo
do jewi e, Skulsk u, Ci il i.yni ll i SZY llIill J()I\'i c<lcll, 

Pow, tureck i: IV T url, 11 jedllukl (\ ~:()wJ llIt;zka, naULl, FrallcislCk 
H iibncr , dz, 135; J"c! IJo!\lasOI\'a ;iCliskd, liCi ucz, Nlarj ćl I : C ~i c: I1I((), dz, 90, 
\V Wito\\'ic Cic\cck im , G rzyLl cli, Dohrei, Ul1 icj oll' ic szkota pr):wdllla W, 
W il'lskiego, ci zi ci plan! po 75 :((1 1' , m icsI I;czil ie, \V Ba:Jiaku, l3o lcszczynic, 
B rzegach, B ru diii, (j () :;zu:l i1ol,,'ie , 1< ,v:I;u,yl lie, i\oiwasicach, Li s':OlVic, :'-lie 
mys toll ie, Ob rz ~ b i lli c , O~ t r ()\\'ic Wilibk inl, Skl:cznic\\'iL', Słud~wl\'ie, Spici
m :c rZłI, T C,J\i.ll'd CIi i Ciscwie, 

Pow. wicl uńsk i : \\ \\ ' i:.:l uni ll : 2-k I2:';(, \\ ,[ m~'ska, s t. naucz, L, Si
guszl.:lI' sk i, II d m!. ll ilU CZ. F, Proch' JIlko ; ,ic dr](j: ;la ~l)lI' :J żet'bkćl, Ilaucz, Sr 
Nas::; lis i,a; ild II O k l C\ ~ " \I'd żCI'h ka , nali CZ !\ \. i <() ~j ck", jec/nok lasowa pr(III'O
s,ł a wna llli <;S I.J lhl , I,<ilł(zycic l k a L lJ O I')~Cllk(); c\'i'Iil.(L'i ic \a jcdllokl aso wa 
Jrlc;zka. 

Sp i~ szk ół 2 em ent. I'ZąUOVi- i nauczyciel i VI' ro IV, wieluńskim, 

SzkuiJ' gl l:il l llC: \\f \Vi c rll ~ LO\\' ic In , \Vi cl'u:'/()W J- Niunirowski i W, 
l'< icm iro\',-cki, Drobn icy g lll , Ra d (i ~? c l\'i c c S, !vbjncrt, 2:;.tl1iOI\' i<.: gm, Rudniki. 
A l\<\a l\si ll1u :; , t a)..',;c lVl li ~(<lc h ,1 '1 1, Wyd rzy n i !cit ()\\'iu, Usjakowi c gili, Rlldo 
szc\lice C l'sli rsl;l, 1<';,do,;z,' \.',IClc!1 !~ni. r~a d()~ ZC I\'i'l~ W, Sn:ccr, Ciecióto 
wie gm, r<u dlli k i I l. Mad l'.i sk,~ , CI" lrlluż )' i :l lli gili. Wydrz)'1l Szed..:l, l{uci !1i
kach gili , !(U d ll ik i A. 1\()Ci l ltJr 

Szkulv I I ii):,;kol'.'c: \V llo lc :sb',l'clI gilI. j\()lesl ,micL 13, Ja ;'ilbowski, 
Jano'.', ic (:;;1\ ,' " Gol l" )I\' ,, :,a ") gi lI. S::I7.)'I1i lU i. S i\\'il'I~; I; i, 13 iada ~'f.~ ~ l cl1 gm, 
G"iL Ilicc 1\'1. Steial'!:, k i, Ili lli, ,i gilI. f\a rillll llic L' J I)n.; I.I ICr, Wl;~ l cl\ ICil 11 gilI. 
G alewice j; iI\Ohi , \\·iu!.bi c gil I. l) r ; l ż !c" ;' ~IG1i, \\fc)Jc inic gili, Dzictrl.k()\',icc 
1\. Ci chcc - i, Wygic1dowic gili 1'!;Ii. k" .J. Ciu cl aj i l's , lJ :Jlcwic;lcil gm, Cd ..: 
wicc Z, \V(';.niakO\lshi, (J,uilc ll .~ 11I , ! 'I<,lż ka I' JCa! , Illic ie l<i ~ ICI,\ g l o ll'S: (i l·.j 
gm, !( lcluyglrJlI' H, I(r;j ~ .-;O\\:-;I\ a, Dzict l,d,(j',vicZl Cil .(Ill, Dzid r-zk Olli ct: vacat, 
Dzict rz ll ikaclt gili , l<a11l iO il i, Ll N\. G rl.cszczakow:-;k l, lJzia J:oszy nit: gilI. Dl.ia-

(Scwcryll GOSlCZylbki). 
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loszyn W, ,kd r/,cjc\\' ~k i, 2d:i,c!I'dCiJ ~ ! 11 l31J1c"l:iI\'j ;.:c W, S/,'cl\'C!.ll!', !(idu)'
g!owi~ gm, /(iciuI gló .. , S, Or:ćl- ch :l\\' ~ ',:, l{o\'.alac;1 gm I-' r "żk'J R, (Ji'\SZ .CI, 

1(01l10!"nlbcll ,[(1 '1. S ' omlill Iv\. \\' śrJic\'~ [(ra :,u'.I'i c:!ch ,L(m, S,rz~'IH i [<
Maron, i\r.yworzc:cc ,~m, 1\1 i)kr:,: kn i\ . !(,likli:', l<lIrow i" g:ll, l<ul'Ów p, 
Skn:llly. {.l: bn:C:lch ~nl. u;i ,:ll'z!\u\\'icc \\" ;'\0,\ ak, tysk or :,i gm, \l Ma:~lnilc 
1\1. ja:1CzcI\',ki, LlIluto\\'iL ,~ll1. LutlitÓ ,I' A, I(Ji 'i,1 id }.; , .\\ ' c' kSZ~':lic ,( :11 , f30· 
leslawi'.'l T , r ,\!lkiew!u, Nlif., t'7. ,!cach (111, ,\lier1l'cc ,\ \. ,\I\i:;-(Z\,!'t:-:.ki, .\\0I\r,k1l 
,(m, N\okr,;\ o I" 1< J'i, lI n i 1'1 ki , Uża l 'ow i e gm Sko:"Ji i !l J. Sl<lI'icw k, O Slró\\'k ll 

gm, Skrz~ fi lii) K, Ulato\\'sha , Osieki! gm , (jdk\',' : c~ W, Rad lo",l <;i. Oc l ](;
dzi' l)' gm. SUI.O:ll iki ,-\, K:I~p ri:ai;, IJ;:,skii ciJ fĘ i, l , \\o!csl;!I\'iec S, .\\ i\le,lski, 
Pich l iG!ch :i,ill, l,ulllU'J'.\ 1<' l-(c lak oll':,;ka, I 'ą tnoll' .e gm, ICl rll io :l k : J :vbte
iak , l:op:\I\ ic;!ch ,~IlI , ;,: 'm ion!a !\. I-lenil-(, Pra ż a ,PI 'd ż' -; a 1<' 1)" J':lOW
sk i, S ,\iątkowicLl i'lt gili. N<l ralllll ic.; L. 1\ I~y.~ic ' , S ic I!': )I\': caćh gm. S:emko
wice B. ;\'\iljc\\'~k i , Skolililil ie g!ll. Sk '.' rTl lill E, :\lI il icl\;, S,rzynilic: gin 
Skrzyni]') A. Scli\\'JllCW,:, Sokolnik ach :;rn , SokoJ ll ik : J .\'lija:'OI\'SLi, Sil'ojc lI 
gm, Prilż1a r\, Dcr,lchol\';-; \: i, Strnb llicach l~ln, l( J!!()jl li:Cd 1 i. I<O~';O\I '~k<i, 
SiCI\Cll .[(1 n , ~tilrzc'llicc \V Nowi l'l s!;" . Tli ru \\';C ,C, I11. 1-(111'<.) '.1 ' :\, St! ' ~5, Oni
ścillic gm, I\olesla \\' i"c !'c, Zhiko','.'s '\i, c.~~l sta rach gm. Cl..lstary T, Troill-
1101\ s!;;, Cilljko'.', ie l-: II l. l(ul. l1 ic,,-(iraLc; ,,\!;a j. I-(I' aj c \\~,ki , 0/<1105,,)'11;,: (:2':;1 
szkold) gm, Dzi,il wzY ll Z. !Jucll l)\\'ska , \\'it:Tl ls /O ,.v ic (:2 gil 5.' ;;01 (;) gm, \vi ,:
rll~!.I)\\' A, l-(oczergili:l, PI':1) :C (" z ~, c!l a ż;:do,\ska) gi n, l',- , ż:(:\ l. :\\ c:I CI SI, '. d , 

Spis szkół elemGnt. ,'zq:lo ',!, i nl, iOczycieli ludowych \Al pow. kolskim , 
Dą llie : \v sz:,lJ lc ;111;s'; icj ł< us i ll. Li'bki 2j I<. ClwrZyl'ls:, :l, r.ie ll1 i,;

ck icj SChlIl id, Gm, !_l'iJUtyil: I~:lbiak Miclicb: lJ:-J li\\' (iier,,!,: Lub ,);::!'1 '-kr
len, Gm, i\łodaw3: \'.' ~ 'zl:()Je nll>kici 1. 1)11 ::1:,; II ~zkuk ::.Ils:,i l' j lv\arcz',' ll
ska ; Bicrz\\'icllIl:1 1\,pl" ,,':,; I,<I, Gm , I{rzykosy: Bory,I: :-, ', iec J \OII'ic!, i; p, ',' 
j,(lI:,zynic: T. \l:d;t) \\~k<I, (irzc[(IJl'z c \I' l. Skarb ek, Ch i ll ~,' T, Clilcl':ska. 
Brullzcw: Pd:'I. I, (}'.', ,;'i l, Gm. Koscie le C: Sl r ,b'!' ()" SI, WiŚ,li :..',:'. ~k i; Trześnic'.'.' 
i\!\ar czyl 'l~ki; Si 'lł k !')\', i\, Lipka, Gm, Ci llł/ilo: (ir.:lJi iL\ \\c~l\cr; Ladorudz 
F. UlatJ\\',;k il; Ivhj d:l:lV ky Li1 k:; jlp, ;)\!r'JII' I: ,! '-'.:tsi:\sk i; l :lCI!TI!10 Skclpski; 
Cie: ll!l1ian:t E, i\;h:C!,),I'hka; :-)n l\()lkd !~yclikl', Gm 8udz:sław: \\'tó ',\ l<il5f11al
ski , Gm Izbica: :V\lhi I.C I() 1I' \Vy,'-'.i1 llo\\,ki; I!'bic':! \\' Dt'c!/,il'II'icz i e\\'i\ Ill;cl. 
Sl' :jn'«:, Gm. Somlluii,O: l ,g ' illCić\\' l)i'.:r'I.ll: ',v:-;ki; Itkl'Z·c'.\·ck :-)/cUI'I; S:1 111pol-
110 \V , B) ukOI' :;!,i, Gin, i\o:i:><1:!i: AU~ ll '; :ytllill' !(ukleI !. Gm, Czołowo: [)Iii.:l i\ 
Wieś \\" l\C!slllillsk i; O~ic!\ Wielki I( Nbcic:j'JIIIsk i, 

Sflis szleM ~IC;,lCllL I'qlul'.', i tla l sz ~'cie'i lud,)wych 'N 1))'.'/. słupeckim. 
Z ilgĆJruI': ,\. [ : II1l' V. ,,:,i i l: , l.."lll\(J\.'S: :l , L\ ld/:sl ,':\',' I ,".:IlO!, Wi'Q

tl()\\, K J>,;lczYI';sk i, ()~tl') '.'i~c: .i, .J akubo\l icz, (lc\l,m(J,\' P. '13c;clzil\<, i, G :'o 
d"icc j. .J a lli\IJ'.\,:, '-i. Z!o[ k() ,,\, 1.. ~ a' lw\\'iLZ , i' ,,;:llli , r;: li, S\ flll ic'.vs,\ i. I<u
\\ :il ~\\ lz, ;\\ac i" jc s.;i, I( " il: !lid \ \ ', i\hicki, Ląd e k \\" C:~!:cI\s k i , Ciili.cl'l 
;\ll. l(ozlo\\:;[,i, ML!Ltoj cl\' I( D ulklc:ll-; CI. , I" (il i:;( ')\I' Bcrc :,t. 

Spis szkół elemnii[ i'zqdo'W, i llal!czy ci .~lj ic:u oI,\'ych w ]l ow, tureckim. 
Gmin;; Cielc[: IldllUy: i'.' 1 Sm' .d ,c\l'~k! , Gll1 .Go Slczynol'J: li,Osso\\'

ski , Gm, GI'zVb ki: \Il 0:0I1'::'1 ' .:; \\, Gm, DOil:'iI: I< Z Lchu'.'.-s :, i . U:;;cjów: r. 
Pr!,yL;oński, Bii idl lll:l IIJl :C \l:i [~ ,~ l Nl , l\lllllil'hk 21 , l lolc:-:zci.yn .-\, r~O'.\ii 'l
ski, [-Irzq.>, .\~. r~lIlk(1 ::.1" . r;ril l l'l iu " A. S\Oc hm i Cl k ~; . IC\\'cczp j. PUl'y
';iak [(otlld"icc \.\', SkolY Li ::k()'\' i', !ipi:b!, l. Ni~ :lI~,I()\'.' I( Cil'!'sl.\a, 
J lll'ell ia A. Maksillluk, (HI'r)\'. 1:,C( l. Sl\<.;u t1iel\ W, iv\ icll:ll ski. Sric imiL:l'Z 
\. Zielit'l:"ka, 11)\lII'y T l(;iliIH)\\ ~l(i, Cisc \\'o L, Nik itin a, 

(J u!.d l(cllig), 



If{ursy pl'pularne lm. ~dama PJ$.lVKa. Stowanyslenie dla samG= 
kSltałcCil łii, zał. 190~. 

Lukal T-\\'iI '" '\Icja Jc'>l.criny (iUIIl Wcjl allduwej. 
C!. f o 11 k()\\' (iSO. ::;k1adka 10CI. I1<1 2 rh. 40 kop. I)r/.yjrnowani są 

w szyscy pcłllOlctl i i. 
Prezes I:. Bruśnicki. Z astf;x ;1 J T urc. SkJrtmik M. Il o ltz. Sc · 

krd <l r7 M. SI.ClITilS. Czlon ko .': i t.: I. BUl(ilSZCIV,;ki, J. [),!l1rowski, L. l~olil 'l
~k i, F. Billcwicz, \\' 1. I'i cdo rowi z, Zlndn. 

Kom . rew.: Clillli elc"hLi .. \\ll.~c i (!\(i, T. Szulllski, Z. ZClnder. To· 
warzyst \\'o urząd za odczyty dnry\\'czc i syskl11iltyune, komplety wyklado
lIC Ilauki początko\\'c.i i dla illl ;lii;!I)ct,·)\v. \l'ykl , J~' z dziedziny rÓŻnych ga
ł<;z i wiccizy. llih ljot eka l iu)' pw:sl.lo 3000 tOJ1 ]( 'l\\'. Otwarta od g. 6 . () 
w iecz., IV nicdzicl~ od 2 -·· () pp. 

towarzystwo .}'omoc" dla niezaTlloiilYc~ uczniów 7=hlasowei Szkoły 
l~andlowej w l~aliszu, zał. 190". 

Zarząd. Z wyb<. ru . Pl'i-'Ie~' W. Wq.(i:1I011·ski. Wicc·prezes-S. 
Tymicniecki. Czlonkowie: H. l)ł1kU I\ il':~k i , I:. Ilrllsl,ick i. J. Si ~ l1li(!tkowski, 
S. Ma:sner, 1<. I~ymar k i l'w i cz. M. J.\"tI\OlI':ik i. Sekretarz 1,( SIOle . 

Ze strony rady opie(,;u{lc:;,ej: S 1311I~w,ki i W. Mlynarsk i. 
Ze strony szkoły: \V.I<oi\O\\·~!,i ; k,;. \VI Jb;;'l ~k i i postOI' l :. Wende. 
Komisja iewizyjna: 11I C/.C:; 1\. UJeli. CZI()Il~ ()wie Sl. Orzeł i L. 

KrY'·1Ski . Za~ ((~ Jlc y St. 1 ·5()hi l , ~ki i I. ](i mllL:r. 
Stancje uczniowsldc szkoły handl()wej skontrolowane przez 

Tow. :-Iygjenic:':ne w KalisiL:. i(alisz: BauJollill de Courtenay, ul. Wro· 
dilll,'~b .\' 12, 2,~il 1'1 ). roc w ,·; I\Ujl lic"i l' i;\,[(o\\'<I 1:-:0 rs .; I<rajcwska Ci ?
sna .\:' H, 200 r~.; DolJl'ska To w" l'Ow" dom Nag;..ldalskil'l~o 250 rs., Kc 111 pi 
Stawisz"I'lskie II; ~)k()cZ\'I;lso\\ " ui. [)ol>w.:ckJ ,\', S.'i 2 200 rs. , I~u szko\\'ska 
ul. SUkll:niCZa ~~ 10 II I). 2.10 rs.; I<; :liek i A., ulica Stawi,:z)'I'ISI\J J\g 14, 
111. 4, 20 ril. mie, i<;c/.Ilil:; I(o /ars',;( LI.. Szo pena ,\" !ó, m. 3, 250 rh. rocz
nic; I<ru;;zytlska i(', Wmc;; \\I'o'kic Przedll1ieście, . .\" '10, 2.1 rb. m iesir,cznic. 
;\\ako\l ska Sl., ;'\O\\·oogmc!()wa,.V 1.') ni .. \ 20 rb . nlióiccZJl ic; :V\a I'lkOl\'
siw S .. ;-";O\\Y Swiat. uom SI:d irSi\ilgo. IIl. (J, P';() Ib. wczllic; Skqpsl,i Ka
rni, BrO\lam;l ,\: 7, :ltJt) rh. roc"Jlic. S()h()IL~\\'ska 1\ 111., TO\\';II'O\\'<1 d()m 
Kall sa, ,v 7, 20 rh. Illi c:s il;czlJie; S()k()lo\\~ka '\ \., Wroclilll 'skic l>rzcdll1ic:ścic 
.\!O ·15, 2Cl rll, Jll ;c:.;i<;CZlli c; S" .. iiltcc ;, i .1,\11, SI,Iv;i"Z I'I'I~k it: Pr/.cdl1licście, dom 
FOrlllal'bkiego, 250 rh. l'OćW il; Toczkicw icz l\azi lri.,I.azicllna .\0 13, 2CO rb. 
roczni e; Wojciec howska Anna , ivlarj,II'l ska dom Sulccil']:;kiego, 20 rb. mic
sir;cwie; Wizowa Walen tyna, Bro.\ Mila .\0 2, 200 rb. rocZlli c;. 

Koło: RCJl[lcl, JiI(\ilJi)"sk:l, l(lil1l'lszell·ski . J. LlIloslawski, Radzie
j cwski, l\osc icbkIl Łęczyca: ,\1itraszclI'ska, Izdcilska. i\ol ale wska . Wieluń: 
Kuczarska, Szper, 1<. J\'ldgllllSka. 

Lekarze w Kaliszu. 
A. Ahramski , ul . . 1'. ~l zicnml, dl·l l1l I ·~ssci~n. I : . I k :łilb, nacz. lekarz 

szpiL żydow., Stary l~yll C k, .\:' n. J Ikatus, ;\,ial'jlll·l..;k ., d()11I ~Iilldenlitha. 
J. Brudnicki. nadetatoll'Y klc\!'/. Jl1i cj~ ki , StI\wi:;;·Y I·\skic Przedmieście. dom 

(idy wicll,oś-: dll,;z)' IV elli 111 cl;c,";/. \\'ykaz :lć iJI:,,;kll , 
Pisz d,lI'} Il :i lIlal'lllUrZe, .1 krz)'\\ 'dy lIa piasku. (1(, . I\i"kup SI. I(ra, ilbki). 



97 

wlasny. M. IJrokman, Aleja Józefiny, dom Koryckiego . I:. Drccki, Sw· 
wiszYliskie Przedm ieści e, dom Puławskiego. A. Drozdowski, nacz. lekarz 
szpitala św. Trójcy, Aleja Józefiny, dom własny . D c~chcr, st,\r:sz~' ic1;:HZ 

pułkowy, ul. :\auwodna Jom Fu ldcgo. Ło hCl now, 11110(b~y lekarz p ułkowy, 
dom Pregcra Stary Rynek. M. Kasprzak, lekClrz k ll kjowy. plac św. Józe
fa, dom własny, telefon 64. F. KrzYlllllski, nadelalowy ordynator szp iwliJ 
św. Trójcy, ul. Wrocławska dOIll Bliimla . S. tuk,,:;zellicz, Ic:' arz !lU\I';;l lu 
kaliskiego, ul. Ogrodolla. j. lvlerkel , pomocnik in~ pc"lora lckill~kiegll, le· 
karz miejski, No wy Rynek x~ 418/133. S. Pieslrzy,'b ki, Ic b rz gi,llndzjalllY, 
Główny Rynek J~ 31/21, dom wlasny. S. Sikorski, LII. Bahi na, jOI1l J(eszke
go. W. Wilcze wski, lekarz szpitala św. Trójcy, uk,l. WCiL;zas';a, dom 
wiJsny. M . Z lIcker, Wrodawskie Przedmieście, dom ,\ti;sllcra, teldu ll 11 l. 
S. Zhitrzcho \\',;ki, lekarz szkoły handlowej. ulica Warszawska, el om Topil'l
s:dcj, telefon 65. W Zahotyńsl<i, inspektor lekarski , rc)Q Szklal'ski,"j i Grodz
kiej .Y~ 354/75. E. Zabotyńska, lIl. Szklarska i Grodzka '" 354;75. 

Lekarze w gub. kalisk!ej. 
Pow, kali ~ ki: Bła<;zki, dr. j. Jaroszcwski. Stawiszyn, Z. DlI i,a l~ki > 

Pow. kolski: Koło. dr. A. D<;hczYlisk i, Ick:Jrz pOI,'.: clI'. 1(. Barce\\'iu' 
dr. E. I(i ertlożycki; dr. H. Fial kowski, Wói c ik o \\'~k i . i2hic'l. dr. W. He r~z; 
Kłodawa, ur. A. Myslowski. Dąbie, dr. E. jank ic\\·icz. Sompo:llO, Ul'. Herl i!: ; 

Pow· koniński: Konin, dr. W. Zywano\lski, I .karz IlO."·., ltl efoll .) , 
dr. Frank, IckClrz szpil.; dr. I\. Ostrzycki; dr. God le\V5:'i, Il'karz szpi lal ll)' , 
:ekion 17. Rychwał, dr. M. Gicryn . 

Pow. łęczycki: Łęczyca, dr. Nawrocki il;\ arz pl ll\'; d I'. Z" \.adzl : i, 
lekarz mi.,jslii; dr. Ziembicki, lekarz miejski, dr. St. Z(jlkol\·sk i. !(!8CZ8W, 
dr. A. R 'stkowski. Ozorkow, dr. Legis; dr. Waj sl1l Cl Il : dr. Al. GOI.:lCllhcl·g 
piątek, dr. W. Zieliliski. Pyzdry, dl'. A, Głucholl'ski . Góra EałdrLJcilGW
ska dr. SL Mrowi(lski. 

Pow, sierakzki: Sieradz, dr. Al. Podciecholl ~k i. kk,il! pOW.: dr. Al. 
,\1urzynowski, lekarz szpitJlny; dr. Fr. Sulilwwski; ur. J( KC[li ilski, Zdu!'1 
ska Wola, dr. D. Kandl1ar; dr. Praszkier, G~od()wski. Złoczev/. dr. \\I. Dv .. 
I.wski. Szadek, dr. Lipillski. Warta, dr. Chy·icll~ki. . . 

Pow. słupecki: Słupca. clI' . Br. Gulo\\'ski, Ic:,arz pO \\' . : Ul'. :t\roczek. 
ZaDorów, dr. K. Lidmanowski. Pyzdry, A. KorbOl·lski. ;(Iep.~~w , dr. A. 
Rost:wwski i dr. Gruchaiski. 

Pow. turecki: Turek, dr. L. ŁączYlisk i, lekJrz pO\' .. ; clr. H. Sachs. 
lek arz szpitalny; dr. E. MClder i dr. R. Lange. Uniejów, d:. r:. ZlIral\sl\i. 
Dobra, dr. K Janowski. 

Pow. w i eluński: WielUll, dr. ~t. Donwgalski; lekarz pow.; clr. j. [(~l
S ili~ki, lekćlrz ~zpilainy; dr. E. Sokólski ; dr. A. Rokossowski. iJziaiosl. :/n, 
dr. Bcmarski. Praszka, dr. Werner. Wiel'uszów dr. \V. \Vi~ely.śkic\\'i C7.. 

Lekarze weterynarji w Kaliszu. 
I. Ejb,::r, lekarz weterynarji straży pograniollcj. u\. \VrocLil':~l\a 

dom Golca. 
I. Fed~cki, lekarz weterynarji powiatu k,liiski cgo, ul. OgrodO\ViI 

dom wtasny, 
. . ----_._-._._._-

PaśĆ mOi e i nar6d wielki, znis~czeC nic może tylko nikcze lllll\' . 
(Stanisław Srasi.yc) . 
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l. Cholewinski, miejski lekarz weterynarji, ul. Nowo-Ogrodowa 
dom Machowskie~o. 

K. Kalmal<Ow, lekarz weterynarii 5 huzarskieJ,(o pułku, ul. Wrocław
ska dom Golcza. 

A. Krajewski, Inspektor Weterynarji gub. kaliskiej, ul. Kanonicka 
dom Szturmowej. 

Lek~rze weterynaryjni w gub. kaliskiej. 
Koło-Pietruszczyński. Konin-A. ŚlcpowrOllski. Łęczyca '-S, Chrem

piński. Sieradz-K. Bortnowski. Zduńska Wola-Pietrzak. Słupca-L. Ma
tuszewski. Turek-L. KruszYllski. Wieluń-W. Kasiński. 

DeIltyści \..v KalisZl.l. 
Beatus, ul. Warszawska dom Wilczewskiego. Beno Stanisław, ul. 

Marjańska d. Klotza. Dreżewski Bolcsl"aw, ul. Warszawska lI!> 57. Polak, 
pl. Sw. Józefa d. Komaro" ej. Powsiar'Jski, ul. Wrocławskie-Przedmieście 
dom Solnika. Szmigielski Marcin, ul. Poprzeczno-Warszawska .i'Ii! 2. Ter
nawskaja, ul. Główny Rynek dom Endelmana. Zucker, lecznica denty
styczna, ul. Główny Rynek d. ks. Tenisze\\,a. 

Delltyści vv gub. lcalisl~iej. 
Koło-Szurlichter i Lipszyc. Konin- Wolpe, Brauman. Łęczyca- · 

Maisner, M. Kuszner. Zduńska Wola--Braude, Szur małż. Turek -B. Ober 
buch. 5łupca-Fajgin. Wieluń -- mat Lewin. 

Akuszerki w Kaliszu. 
ASI, ul. Piekarska. J Kunig i J. Kunig, Wodna 3. B. Kowalska, 

Parkowa 375. Krynicka, Wrocławskie Przedmieście 541. M. Korczakow
ska, ul. Wrocławska 30. Mazurek, Główny Rynek 43. S. Neuman, War
szawska 7. Niklasińska, Nowa. f<osenfeld, Wrocłdwsl(a 154. P. TarchaI
ska, ul. św. Stanisława 162. A. Wełnic, Nowy r~ynek 418. E. Zgorzelska, 
Łazienna 13. 

Akuszerki w gub. kaliskiej. 
Koło - Jankowska. Konin-- Krajewska. Władysławów-WolL Wie ' 

luń-j. Rejman, K Malinowsb, P. f\1iechcicka, R. Landcberger. Praszka
R. Szpic, M. Tokarska. Wieruszów- K. Chojczyk, 13. Udaiska, P. Polak. 
Bolesławiec-O. Dyszlewska. Lututów- t. Pawłowska . Kleczew - B. Sobczak. 

Felczerzy w Kaliszu. 
J. Gumprychi. tazi<:IJIlJ 106. E. Hassc, Wrodawska 171. j. Ja

nowicz, Wrodawska 178. J. 1(.11'111 i.1zy Il , Wrodawska 185. CI r zlJ1ilas-J a
kubowski. ul. liw. Slanis1.1wa, dom Mystkowskiego. F. Kujawski, Wrocław
skie Przedmieście 537. [3. Lubelski, Główny Rvnl:K 11. j. Szwarc, Nowy 
Ryllek, dom Por<lwskicgo. Sadokicrski, Wroc.rawskic Przedmieście, dom 
Maisnera, Rellliszewski, Wrocławska. KUrbański, I(anonicka 39. 

Niech praca po ziarnku doklaua do ziaml,a, 
Niech mierzy i licz\' i wa~y; 
A kiedy poóciwa lilhicra się miarka, 
Niech milo~ć tą lI1iark,~ sZ<lfarzy. (Willcemy Pol) . 
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Felczerzy w gub, kaliskiej. 
Wieluń-J Hofman, j. Jel pow., A. Bornstein, fel. szpita lny, Tucll Sz' 

Praszka-A. Pozllallski, A. ;:,znoper. Czarnożyły-D. Posadowski. Osia
ków-S. Aetlllun. Działoszyn--1. Kufer. J. Izbicki . Mokrsko - F. Prcś, A. 
Pilarski. Bolesławiec-T. Wyhosta. Lututów S. jabl o ńsk i . Skomlin - J. 
Palykowski. Turek-M. Slein, M. Leder, fel. szpitalny. Kleczew- S. Wa rl11 -
brumm. Koło ·-Wałkowicz, Boraks, Szlaclllaub, Arciszewski. Łęczyca --S. 
Augustynowicz. Słupca-Sz. Miętkowski, Klejn. 

Apteki w Kaliszu, 
A. Bryndza, Główny Rynek. G. Anc, GMwny Rynek, teleio n 35, 

Markus, ul. Wrocławska, Piotrowski, Warszawska. Rybicki, Wrocławs ka. 

Składy apteczne. 

: ~ •. Anc, Wrocławskie Przedrrieście. 
ski, Kanonicka. Majeran, Warszawska. 
leron 30. 

Kubicki, Wroclawska. N1rowiil
Pawlowski, G lówny Rynek, te-

Apteki w gub. kaliskiej. 
Pow. kaliski. Blaszki K. Budziszewski. Stawiszyll .J. Lcżucllow

ski . Kożminek W. Mazurkiewicz. Opatówek A. Przenicw~ki. Gojziesze M. 
Szaposznik. 

Pow. kolski. Koło suk. A Piotrowskiego, L. Krajcwskiego i ZairY\)· 
Izbica E. Kozokil:wicz. Sompolno Z. Babicki. Dąbie L. Ricdrzyck i. Brdów J. 
Jaraczewski. Kłodawa M. Wililnowski. 

Pow. koniński . Konin E. Leśkicwicz i T. Kosz tuisk i. RycllWał L. 
Sobocka. Golina S. Bargiel. Whdysławów E. Jork , dzierż. P,Ie. 

Pow. łęczycki. Łęczyca Chaciński i Lapiflski . Oz,)r!(ÓW 5'11\. Ro
berta Weil i J. Chojni.icki. Grabów Maćkie \\ icz. Piątek suk. PolkowskiE:go. 
Poddębice A. Rypiliski . 

Pow. sieradzki. Sieradz A. Zychl e\\ic7. i Lerki cw icz. Z(ltniska·Wola 
T. Opieliński, J. Nowi(lSki i suk. J. Szani awsk iego. Wal·ta W. SkarzYJ'l
ski. Szadek A. Ulanowski. Złoczew c.uk. MOl yca. 

Pow. slupecki. Słupca G. Anc. Kleczew suk. Duk idd. Pyzriry S. 
Otwinowski. Skulsk W. Raczyl·l ski. Zagórów S. Pusson. 

Pow. turecki. Turek R. Rzęczykowski. Uniejów j. Z"' zecka. Dobra 
R. I~zęczyk owsk i, dzierżaWca W. Ern ct. 

Pow. wieluński. Wieluń wtaściciel W. GoJeci\ i, dzierża\'. COl l\. Cie. 
koński, Teodor DUŻyl·lSki. Wieruszów M. Ł~czkowski. Praszka \\I . ścicie : 
suk. Swieściakowscy, dzierżawca W. Sopocko. Osiaków .J. Ul : Żcj c\I'~. ;i. 
Bolesławipc E. I\akulski. Lutótów suk. K. Cie~l ick i eg() . Rudniki L. .\\ ic ;zc
jewski . Działoszyn R Żurkowski. Kraszewice P. CzuJowsk i. 

Składy apteczne. 

Konin Nowierski. Turek E. Jork. Koło I~oje\\'sk i. Słupca G. :\ IIC 
._-_.------ . . _._-- - --_ ._ --------- --_._----

W życiu jak w atmo~ferze : co lekkie, \I' lż e jsze UIlOS : < ~ ,iery ,;:~w;ci, a co 
ciE!ższl! do ziemi, a w szczegollloSCI <lo l lCIl11CY rOllLlnnel mJ pOci,!,:. (; ,arol Libe lt) . 
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Jeomctrzy w g'ub. kaliskiej. 
I~e\\'izor pOllliar(\I''- , lIm;Li lljilCy przy kOlll i.'.ii 1\lości ,;I'lS i(ki, fi. 

l3ukowi(lsk i, 

Elato\'ji przy kOlllisjach włuściańskich, 

Wieluń P. Sws:and. Koło S. Szal\·!O\\.'!,i i KOnO[HCki Konin S. 
Klobu k()\\'~ k j . Łęczyca A. SIli hic;\i. StllpC:l V;IC I r. Siei'atlz i\. \V ,j I<:\\sk i. 
Turek j. Dobrzal·ls', i. 

Jeomelrzy ~l'zysięUli wuln[jlli·aklyklljąc~. 
Kalisz F. WitOI\'ski, LlIh i!l ko \\ ::;ki. i,'J i eluń ~\. Cie:,zko\\'ski i 1.. ·l,,:,:/. 

kowski . Koło W. I(o!l o pack i i Szaw lo\\'::.ki i{onin S. IGobu!;O\'. ski. 3io
radz W. Dymito\\'icz. Tu r eie S. N\yst km',<·: i, Łęczyca I'. DobrO\\'u!::; i. 

Szpital ŚW. Trójcy w Kaliszu. 
Wrocławskie Przeumieście Telefon _\i.! '/0. 

SZllital św. Trójcy Vi :<alislC! P ')\,;1I 1 Z Jl"I'jUOI I:,'cll 2,cil ilblylU:' ji: 
ze szpitala św [)ucil'l, za!o;.olll';!.() IV k· .,icu X II! wieku P!'uz ks. rrz<:I1l~'
stawa (przy\\ikj '. rc: kcyjl lY PI';'- ,'IIIY;;!; II'.·;I I)OL'y,,J:Il\\'c<I Ó (ZeTII'eJ I .2 S2 r.) 
i s7.pitala ŚI':. Tn\jcy. ;'O\btalego ukulo 15Sh r. 

l.iczha Cl alU \\\,cll 1()1.ek liCI rJJk hicżac\' 120, 
PIzy 11':>l<jpicn'ill do s/pitalil, I\TUlu!!,' I:!izcpisu. 1\'YlI1a~ : :lli (l oplaw 

z góry za caly IlIicsi,!c Il'l og()lnej sali 1.1 li) . , a II' (ltl tl/il'llIylll pokoju 3CJ 
rb. OkolicZ!1os,,: jiCdnak Li by\VJ u\\'ZglC.'llilicJI\<): cllOrzy plaG! o:ęś . i()·} ' o. 

Oprócz tego c!l orzy :-;,) pr/yjlT.(j\\·alli pr/.y i.ie"lal'aClil.cil UI'I.(:wiw 
gminnych, lllagistrat6w, jal; rÓ\l'llic .: i ()'()b 1.11'I'l','CI1. luh /.:lc/.qL!c'),V (;lbl'V/\ 
\V nagłych zaś I\YPJd:"lch, iul, cj(:1.kim ~l;tll i c, LIIOi'I.)' :<j prl.\illl0"i! l li '1!<1-
tychmiast, biCZ \\' :~ze:k iclt IUITII ClI II ')~c i; II' n:I,:t(;psl\'.·ie czc:go !'ul.wija sit; ko 
respondcncj a cdem u7.ysi'<l nia Z\""'ntL' kf)~.il(i\V kll':lcyjn)'cl1. 

Kapitel,1 ż~lazny tlcPOJlo',; ;'I1~' \I' hall \ u p:l li .' tll'aI2,'),QC) rb. 72 k. 
a) w roku }()U7 Icczylo :-;i (; l'. ' ;;zpita! u 1878 c i1l) r~ ' ch. 
b) udzie101lo 1)()ll1ocy i j) , )!" 'dy ;lInhul:ltor)'.iJ1l:j 21)()! chorym. 
KU ia tor :-;l.pit,!I;I: 0: ;1:' /) \\ () Jl L:i lli oh(J\'. i;!!. !; i s lar~;z~' k-:wrz '\(bm 

DrozdO\i'ski. 
IN sl.p italll św. Tn')i c), Jl LiC UJl: () Ic \ ar/y ~f;l' szy kk. l·z~. Drm

dO\l~ki, I11lmb!.y I~k ,!rl W, Wikzell·,;'; i. N(I t! l' f iI I 0\'.· i nrdY Ii,;i ,, "/ v: M, 1(:1' 
sprzak, L. Zbicizcltol,; "ki i F, l( rl.y l1l\L.;ki i S. Sikril-:;:ci. Ih\ lich felcl.cn')·,I: 
starszy F. KlJj 'l . "k i i Ildod:,zy I: l. inu l1 : r. ;-'. :, i(i~ti' 11III(I<i ',~rd!.i .1. 

Szpital żydowski z,t!1l1.011\· \I' r. 103 .1 , OpiC:\\111 Tyko cil ler. I.ekilr!. 
ordynuj'ley dr, E. I)c"tu:" Iwddd[o\\'Y dr. M. luc!;e" 

SZ[1Haic l'. f~'lI!l. kaliskiei. 
Konin, T ,' lcion I 1. S~pit ~t1 św ikchi\ . Za!' I KI,'), kur;dor r I .()

skiewicz, lekarz I .. FI'illlk, Il ild cl ;I(I)\\'Y (\. (iodb\~ ki. kicze; (j ;t! :ls . 
, Łęczyca Szpibl św. Miklifdia, \(ur. [j , , ~·I1 ic iJcl. Ickmz o':lpira lny S, 
Zolko\\'~ki. iclCl.c r G. J'lIli :.;zc \\'ski. J .-;i n:: try Il, :iClsie rc\ zia. 

Sierauz. SzpiLI św. jÓl(~ra. /.~t!, 1,';.')2, 11:1 .lO lllillSCIt; kllr;lim Il. 
Skriabin, kkllrz A, .\1UI·Z)'iH)W:iki, icluc:r 1\t. (j'JJLblcjll. .J si():i[I'Y I1lil()· 
sierdzia. 

Do serca - urog~1 prze!. serce, (J ~ lll I(:t,;prowio). 
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Warta szpital dl" ulllv ~ ło l\',,-chorvch n<1 72 chorych. 
T!lrek. Projekt szpitala w T ur;, u powstał \\' !R74 r. Decyzja mi-

ni:; !r,1 :;;H;\\'.· WCwll<,'trmycl1 l1 i1s łqpila 6 l u k.~ ) 187ó r., \I' dniu 1 czerwca 
I S7S r. OL\';: do t~'mC!.i1"O\\'a ll'(7.nic~ na 10 l( iżCK. S!pital jest zatwier
dzr;nv 11:1 27 h·)żc ~ (. I)o~ ;:!d <l \'L'.sny elom, k :'1 ) i"~ly \\' 16'\5 r. za 6630 rb. 
i 3100 rb. w 11C\n k ll p<1I~~t\V:t kap:tałll; \\' i 80.2 :111 r. wybllJowano kaplicG 
i trupiarnie, a \\' JCiOS r. z,w rowadzol1o ka'~il lizacj(: ; \\odociqgi. 

Wielull. Szpital Wszystkich św 7.at.! S-f() r., l<urJtor S. Szmidel, 
Ickmz J Ka,·,ir·1,ki. felczer Corstl'in 4 sic\Slr:.' miios iC:l!zia. 

tak/ady dobroczynne w Kaliszu, 
A. ~ostające pod zarządem rady gubei'l1jalnej: !) [Jom starców i ka

lek: Nowy Swial, opiekun BUCllich'-r; siu,try: i\\.hdx:dź, W. Kow:~lska, 
K. Czajkowska. 2) UchrOIid: Sta .. \isz)' !'I,h: P rzedmieście . Zarząd: opiekun 
ułol1:k 'ilUy .!~ub. Dil' li cl L lwatlzki; OP;Lkllnki: 1:. n . \ g:la~ ze\\·s~:a, P. Bryn
c!z()\\'a, .J. Chrza now, l;a, Z. [bcrlO\\i:I, .\\. l.'i:u ~ ';'l ~kd, H. J\o żllchQ\~ska, 
l. I~cil)k()\\'l, 1\ R:,J"\ iI !JCI \\·;'. F. 1(\, lllii rkic:\\'ic!.O\' ;I, Schraj cro .,a, ,\l. Stur-
111OW:1, F. Tyi11iell i cb, .1. /a\\'; ll';\;I , T. Lu !,\lwska, l:. 2:y\\,;\now,;ka. 

B. Zasiaj 'lcc pod z.~.rn!:l 3m Tawc;rzy ~tV!a dobroczynliości: 1) Przylulek dl.a 
SLlrujw i sienlt, zalo):. l ()OO I'. , la nia k Ll( h: ~ i:L s . ! ~ z aj<;ć , gmach własny Slawl
sZyl'lskie Prl.' dmieścic. Z:l rz'ld: dr. F. Drec i; i, A. K r:lje\\ski i siostry Milo · 
si ,rel / i:i: Z ofia I(OW 'lkzy [..; , ,\1arj ,' lll1 ii I\al:ol:-:k:l, A Il\1:\ \\' i~ l1i c \l'ska; 2) szkoła 
ell:I1H:llli \i 'l lil p rz~' ~;iI;\i:h zajl;ć, Zill'Zi)d: l'. llr:: ~ ili c k i, j. \\'ygano\Vski, na u
Ci:yciel ki l p. Iic-ll'nl'w,;ka; 3) sch r()!1isko dziel:I ".' ~\I' . A!ltonie.l!;o dla malych 
dziec i \1' glllac illl r(dUI'I11ackim, Wr,JClaws '( ic r)rztC ;~! ni ~ ście. Zarząd: ks. WL 
.l a:-; il'lski, E. Bohowiczowa, ,VI . (ja ](z\'Il<, a, !. I(rcczu no\\' icwwa . S. LiSS0\\'· 
ska, \" L iCZkowsb , ,'I\. ,Wano \1 :'b.· F. l<i'l1larki ew icz ,l Wa ora~ siostra m i
lu,; icI·;jzi 1. I) Sekcja rozd il li' ll ic!II' ;] ' o(1;; il'7.\· il icdllnn \1' gmachu Rciormac
kim. Li r :ć:! d: \yze ·.\odn il Zi! t' <! .1 "lI \\'yg"I()\I ~k'i . s :~al'hnicz'k;! F. Ł'lczkowska, 
sl'k rc t~lrkil E. [j~)llO\\'iczo '.la, członkin ie pp .: H ::"lsz-;ic\\'iao\\'J, Z. i\'lystkow
s~ a, BI·ynclzo\'.:I, Ch rzJIl()'.\'s~,a, D .., ruchowska, .\'\i~:no\\·ska , Sulil1lierska, 
Sch raj " fI)w<I, Rad \\'illlowa. Dl łt: .r.::al sekcj i I: Bn:śnicki. S) Lliuro pośreJ
ni c tą ; : prtlCy IV kancelarji prl.y kCl~cick Ś·.\·. j\\ iko laja, olll'a:'«: codziennie 
od 1 (k j I'allO do 12- .'.i i oj) ó pp, I.Jrz i: dni,!c~!: b . kan. SObCZYI1Ski; 
pp .: }jal·a~z:;il'l\'icI.OI\ · i1, jlol1o',Vicz()l\, il, Wi ICll,\I . .;k :; ; s~krli:l rk,l Czerwi(lska . 

TOWill'Zystwo llotJ! ' llCZ"':lIwści w ICdiszll l ~t:1il'jL od I :;80 r., ClJon-
I((ll'; r !:cczy\Vi~lyc h li(7,)' ) iii, o ii ,: r udti IVCÓI\ 20S, sk!adki roczne czlonko\V 
S rh., ofiarod:,\\'ców nil.illllli ej l rh. Rad" g:o:,podarua: prezes ks. J. Sob
uy!·:~k:. wice-pn:zl's A. J{I' ,i jcw~k;, SlKreWrZ 1\ . j -Iyżycki, :;karbnik Al. Lan· 
dalI. Cl. lol1k/jwic: L. ](intllcr, I". I:)l11 ś nicki, /\. B~yndz ; , dr. F. Drecki, L. 
Dzil'\"I:I ~ :,j, b. \\'1. .Iasir'lski, dl'. KI'I.)'1ll1i 3k i, Sl. Herh ich, F. Rille '.vicz; kom. 
rl:.\\'.: L CllOjll Cl \l'ski, llobi:'bki i Llatkow:; !·:i . TO\\',\ rz\'s t\\O rzadzi siG in
~llukcjq 7. r. I SS~.l. ,\1aj'ltek Towarzystwa VI' ni l: rllch0l11oś ciach j' kapitałach 
\\'yno~il(),796 rb. 

Wykaz bezpłatnej pomocy lekarskiej, 

Oki'ęu 1 i 2: uli ce: MJly D >lhw;c, Og r-:) l!~'. Cl.a5zki, l'iowy Świat 
W\'dory-dr. I'. I(rzymuski. 

N ie łez n<:ll11 [lo trzch~, lecz sily. (:\\ arjJ Konopnicka). 



Okrę[l 3 i 4: ulice: Józefina, Wrocławskie Przedm., Grodzka, Nad
\\:OJI1C1 (!itprzl'ci'.v Babincj) \VrocJcI\'.ska, Złota i Piskorzewska-- dr. Zbierz
ell o\\' :::k i. 

Okręg 5: ulice: tazienna, Sukiennicza, Browarna, św. Stanisława 
i Rvl)11ll- ·c1 r. I(a~przak. 

. Okręg 6 i 7: ulice: Stary Ryn ek, Marjaliska, Kolegjalna, Warszaw-
SLI, Parl(()wa, pl~c św. Józefa, Szopena i Ciasna-dr. Sikorski. 

Okręg 8 i 9: ulice: Nowy Rynek,. Babina od moslu na ul. Kano
Ilickic i ,Ii. dn ku;k" na wschód-dr. I3rudnicki. 

W,/~~az bezpłatnej pomocy akuszeryjnej. 
L!lic<:: Wroclawskie Przedmieście, Nowy Swiat, Czaszki, Wydory, 

,\bry Dohr cc i O.lĘrody akuszerka Korczakowska 
[-'l ici': Józdina, Sukiennicza, Rybna, Wrocławska, plac św. Józefa, 

2:ł'o(a, P;~k()e\\'~ka, (Jrodzka, Nadwodni!, Kanonicka, Rynek, War~z:lw
s!;a, ,\bri;lI'IS'(;l, Kolci,(jalna, tazienna, Browarna, Piekarska i św. Stani
IlislawCl ak U57.lr::a :\1azurek 

Uli e f\'o\\a , Szopena, Ciasn :l, Wodna, Babina od Wodnej do Ka
nonicki ej i i,\flWy I~ynek ilkuszerka Ni, lasi(lska. 

Ulice: l'arkOlva, Babina od Kanonickiej do StawiszYl1skiego Przed m., 
.<iecala, War9~II\sl;ie Przedmieście, Chmielnik i Tyniec il~uszerka Ast. 

Wykaz opiekunów i Hpiekullek Towarzystwa dobroczynności z wyszczegÓlnieniem okręgów. 

Okr?u 1. :\'Ialy Dobrzec i Ogrody. Opiekullki: E. l3ollOWicz, M, 
l ' ~ !cze\':ska i St. Janowicz. 

Gki'f,:Q 2. Nowy Swiat, Czaszki i Wydory. Opiekunki: L Zywanow
~ka, F. LICz::owska, SL Janowicz. 

01(l'ęg 3. Ulice: JÓ7.eiillil, Wrocławsk ie Przedmieście, część Grodz
ki l.'j, \'adwodl l (i, (naprzeciw r. ., binej). Opiekunki: I. I(rajel\ska, 1\. I(ybicki. 

::lkł'f;l!: 4 Lilit'c: Wrudawskil, Złota, Piskorzcwska, czc;ść Grod/kicj 
i ~,:J\\'() cli h.:j. 01)ic:I'iJJlki: I r. l(mjewsk,l, P. Bryndzow:! i E. Sacks. 

Okf'ę:! 5. [:lice: .r.azienna, Sukiennicza, Browarna, św. Stani~lawa, 
Pi~'.;ars'\~1 i r~ybl1a. Opiekullki: Z. I~abek, Roman Mrozows1(i i dr. Zucker. 

Okrę[J 6. I<Yllek, Warszaws'<a, Marjclllska, (JrodLk~, Kollegjalna, 
P'i i·I\ OI'.CI i pld'~ św. józda. Opiekullki : F. RYl11arkicwiczowil, P. Bryndw
\\',j i R Fil i~cr. 

Oki'~1) 7. U:ice: Sz"pcn<l, Ciasna, Nowa. Opiekunki: M. SlUI'lIlO
Wit, ,\. BiI':lliell'si:a, 1'. Wi[owski i St. WolI. 

Okręg 8 :\()\\,y Rynek, Bahina od mostu na ul. św .. 'V1ikolaja, aż 
d;l kOI'lel 11<1 \vscl](jd, Worsz~wskie Przeclmil.'śc.:ie i Niecała. Opiekunki: S, 
,\\n .. LI, \\'. Wil;cko\\ska, j. Drygas i St. Gilier. 

Oki"ęg 9. Chlllit:lnik i Tyniec. Opic~ Llnki: M. GalczYllska, W, 
.\1y~ I:\ o\\'ska, Z. /\ II[o/lowiczowa, Anc, R"dwanowJ, J. Radwan, L Reutt, 
j. T rus a. 

:;(ll iskie Taual'zyslwo wspierania biednych żydów, założone w 1899 I'. 

Cl.lOllkól'/ r'.-:ec.:l.ywistych 650, honorowych L Składka roczna od 
ÓO kop. do ()9 Ib. 

Za rząd : P'L'/'S E. Gross, wice prezes dr. M. I3rokman, st:krćlarz 
dr. M. Z uckc r, k~I+' 1 D. Ailramsk i. Członkowie komitetu: I. Prager: I :. 

15U.~ jej" lUlU., "" czcek ~ypie mogiły. (Wincenty Poi), 



Koppel, Babin, rabin H. Lipszyc, M. A. Jclenkiewicz, B. Szymkiewicz, M. Nagór
ski, J. Szylak, A. Szrajcr, M. Grun, .J. Grunfcld, A. Gross. Komisja rewi
zyjna: DrezcS J. Kchn. Członkowie: A. Pióro, J Maisner Z. Sachs. l. Se
kcja: a) biednych. b) chorych. II. odłam: towarzystwo niesienia pomocy 
biednym położnicom. Członki!'] 120. Składk l od I rb. do 4 rb. rocznie. 
Przewodnicząca E. Mamrotowa. Kasjerka L. Hejmanowa; a) sekcja roz
dawnictwa odzież)'. 

Ochrona dla biednych dzieci im. Orzeszkowej, fundacji M. Hejma
nów, za/ożona 1907 r., ul. ·Nadwodna. 

Kasa pożyczkowa. Zarząd: Cz/onkowie Komitetu Tow. Dobroczyn
ności. Pożyczki wynoszą do 400 rb. tyg'ld. Pojedyńcza pożyczka wynosi od 
I S do 50 rb, ze sptotą tygodniową na 4%. Kap. zakLld. zebrany ofiarami 
12.000 rb. 

Zakłady dobroczynne w gub kaliskiej. 

Koło. Tow. dobroczynności założone 1901 r., 1902 r. zał." ochro
nę. 1903 r. salę zajęć, l października 1906 r. l-klasową bezpłatną~szkołę. 
Zarząd: prezes ks. kan. Narkiewicz, wice-prezes 1. Grabski, sekretarz J. 
Kościeiski, skarbnik W. Klimaszewski, członkowie: K. Szcześniewski i G. 
Jankowski. Opiekunki: W. Rokossowska, M. Grabska i j.. Grabski. Dzie
ci w ochronie 60, sal zajGć 4.1, szkoły 60. 

Dąbie. Przytułek d la starców. 
Brdów. Przytułek dla slarcó.v. 
Łęczyca. Przytułek dla starców św. Ducha. Kurator S. Witkow

ski. Tow. dobroczynności zat 1902 r. Prezes ks. kan . Żebrowski. Za
rząd: E. Prz,lnowski, dr. S. Nawrocki, J. Poradowski i J. Kozłowski. 

Ozorków. Dom starcó v im. Schlbssera. 
Konin. Tow. dobroczynności zał. 1901 r. Prezes ks. kan. MikuI

ski. Członko .. , ie: Leskiewicz, W. Nowierska, J. Gretkiewicz, R. Kobyliń
ska, W. Drygas, skarbnik A. Nowierski, sekretarz E. Jankowski. Ochrona 
zal. 1906 r. Opiekunka A. (Joro<;zkow. 50 dzieci. 

Sieradz. Tow. dobroczynności, prezes ks. kan. Mikołajewski, dom 
przytułku starców zal. 1852 r., prezes S. Strzeszewski, sala zajęć. 

Zduńska-Wola . Przytułek dla kobiet zaL 1906 L, ochrona. 
Warta Przytułek dla starców zał. 1867 roku, kuratorka A. Po-

piclawska. 
Słupca. Dom przytułku dla starców. Zarząd: B. Gutowski, Młod

kowski, SOIWIOW, M. Bogdaliski, Matuszewski, Blumzweig. Kurator Herman. 
Turek. Rada powiatowa dobr. publicz. naczelnik powiatu. Człon

kowie: Ginter, dr:. L. .Łączyński, L. Kruszyński, ks. Orzechowski, Michel, 
\\!. Fr·ydc i L. Hubner. 

Towarzy~two Wspomagania biec.l nych. Zał. 1 CJ03-go r. Członków 
rzec7.ywistych S7 (opr<lta Ilajm~iej 3 rb. 60 kop.), człon ków popierających 
74 (opr. najmniej I rb. 20 kop.). Ogólny dochód w 1906 r. 1101 rb. 30 
kop., rozchody SIB rb. t4 kop., pozostałość na 1907 r. 283 rb. 16 kop. 
Towarzystwo wspomagania biednych posiada sekcje: 1) ochrona, 2) przy
tułek dla starków, 3) szwalnia, 4) pożyczki dla rzemieślników. 

W starych wiekach kto ludom przewodzi! do chwały, 

Żyć dla siebie przestawal,a żył dla nich caly. (Ks. P. Woronicz). 



OcIJ(O[W zatwierdzona przez władzG w 1904 r., otwarta w 190.1 r. 
Clpic'([1n k;i oc ll ron)' H. Szyma{lska, opiekun Stani~Iaw Mystkowski. Dzicci 
'.': cH"!n(Jili(~ l OC) , które nic nic dostają do jedzellia, a mają tylko opiekę. 

jlpytu.h:k dla starców otwarty w 1<)0.') r. .opiekun L. Fidler. Star
ui\'.' 9, op['ciez Jlli c ~z :; ailia I-lrawie nic nie otrzymują. Ochrona i przytllJek 
II1iC~I.Cl.ii ,ie life \\'h!snym budynku, wartość którego jest mniej wi(icej 
2.",00 ruhl i 

Sz\valnia 1~ L(Zy:-;tllj(! od 1903 r . Uszyto w 1906 r. ubrali i bielizny 
3R7 s/. luk. 

Po7.YLzk ! dli) p.emieślllikow. Fundusz na ten cel przeznaczony zo 
sta·j· Z,',I ' i:Z po zalo;.e lliu tuwarzystwil i bywa zwiększony prawie corocznie 
o kilka ruhli. Ohecllie wynosi 41 rb . Korzystało z I-lożyczki 6 osób. 
LiII'Z'ldwjilCY I:. Lat :lsi"I-ki. Zarząd: prezes ks. prillat Orzcchowski, skarb. 
\\'. hyde:, seh. F. Lllosiiiski. Człollkowic: J Kulpiliski. L. Fidler, dr. H. 
Saclis, r. SZ i\ lli ·m . .;ki, l. KlIligowski, S, Mystkowski. Komisja rcwizyjna: 
dr. L. . ł', i! Czyl·l Ski , L. ,Jork , 

Uniejów I),zytlllek dla stilrc6w. I,S-tu starców otrzymuj e oprócz 
mieszka[lia, świat.fa i opału po S złotych miesięcznie. Fundusze przytuł k u 
stanowiw :~ od kapi talów leżących IV banku i z d7.ierżawy gruntów po-
9pitalnycll. 

Ochrony w gub, kaliskiej 
Kalisz Ochrona miejska (StawiszYliskie Przedmicście, dom wła-

:,ny). Prezes 1). ia \\'~ l d%ki, Opiekunki: Bogdaszewska, BJ ynd7.0\\'a, Chrza
nCl\',ska, Ebe rt o '.\ · ~: , ](o;i:uch()\\'ska, Ła~zczyńska, RabkO\va ł~ J dwanow;!, r~y -
1l1 '\I'ki ~ \\·icz.ow: \ . S( hr~ljerowa , StunnoWiJ, Tymieniecka, Zawndzka, Zywa
n J \'.··~: !<a i ltlkm\'ska, Ochroniarki E. i li . Olszewskie. 

Powiat kaliski , 

Whl~Cj c i c j 1 1\'<1 Z W'3 majątkll 
----.-------------------------+---------------+---------------
Kall' ic(l 
I{o ś c ;c!n il \\'ie~: 
!\I\ l'ci ci i 11 
P i'd ['z\,!, (I\V 

Sz' zypiclI'IJ() 

, I~omo,'cy 
:Krl;czu nowiczowic 
[ ł lorllL I Hl\\'~CV 

I Wy.~anclwsC); 
~ Bwniko\\'scy 

Marchwi\Cz 
Maików 
R()~dżały 
Dotniki Wielkie 

Nie1l10jo\Vscy 
I(arśniccy 
(Jośc i i11 o;cy 
.Ł'lczYJiscy 

DO W, kolski. Koło. Zam1d: prezcs ks. kan. Narkiewicz. Czronkowie 
KI ! rrJ a s z (' \\·~ k i, J. Grab :;;ki. j. j(o~ciel s ki, K. Szczcśni cwski i J. jankowski 

CiI r'J'.'.' n" OP;Ck llll k:t Cirahska. Ochroniarka Wójcicka. Dzil'ci 185. 

K,I "czn'l Orzechowski Powielcie Sokolniccy 
nCJgll:'LJ\I'icc .jL'zicrs\a I~ysiny I(ożuchowscy 
]-inl[I ! '!['J l(uŻJlcli()wscy .I'v1chówek Zaborowski '.l. 
[) (;hv Szlilll1ec\ ic ,~" lI~zczc\\'<\ i J. Smolina Maringe 
Ci h;; ;;OK ie H iLlcrsherger Lu bOlyń Stu bicka 
CiJ OC !l () .\·is',C! Z,lhllJ'owsku Trzeouchó\V SkrzyJ'lski 

;;:;'I'0' 1I 1Ii: hlc: tI ,h\' bli ź ni c h , g<.ly j es l e~ z bliźni c l1Ji, 

A l-i>:<.I\' 5,1111 zoslónic O'z - rozmyślaj nad lwemi. (F[·. Morawski). 



Nazwa majątku 

.lanis7.cw 
Lesicc 
Osiek Mały 
Ponętó\',' Grimy 

Wbścicicl 

Sokolniccv 
S t:J l'ZC j'lSC)' 

-Lu ,zczewscv 1\, 
Kosil'L:c'Y , 
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:-\m:\\'a mCl,iątku 

Zoroclnice 
, l.uh ,: tÓ\\' 

f<lol!:1WiI 
!(rZL'\nta 

Właściciel 

Wodzirlska 
Słuhickiej s-wie 

I31ędowscy 

Pow. konlń:;ki, Konin Oclll'olw założona 1906 r. Prezcs ks. dziekan 
Mikulski. Op: .:kun',i: Il!','li!l"k:t, Es,c f(,JI1ićk!, Krynska, Gustowski, Go

rocho\V, Nowicrska, Leśk,cwicz, Clato ,,, ska, Zy\\ ano\\"ska, 

Gr!.ym iszew 
Slllaszew 
KucIla ry Koście!. 

PlIim\' scy 
Liss()\\'sC\' 
\Vichli l'lSĆy 

ks. ,\i\aniewski 
k~ Kwiecióski 

Pow, łęczycki. Łęci':J'ca za!oŻrlJlR P;;S.1 ro:-:u, Ozorków - utr/,ym. 

Brzeźno 
Byszew 
Gost l; ów 
G(Jł i ce 

Goraj 
KIrśnice 

((m, Sc"li")s~"nmskif', 

Lisso\\'scy 
Jezierscy' 
Sk rZ\'liscv 
\\ehi· " 
.lez;C'I' :'c \' 

L ielills l, il 

Lr;ślll ier! 
Ner 
I":tlck 
I)()'k I"lvwn i ca 
Pc~ł,'.iic" 
Tur 
\ " róhle\\" 

Boetticher 
[~~\d oszewscy 

Kret\-..owska 
Lebkowscy 
(jurzeńscy 
l'rąd7Yóscy 

Pow sieradzki. Sieradz, Opiekllll:-:a I I. P()dciecho\\'s~a, Uchroniarka 
.I, Jalla::;. 

Mai' ów 
Je~iOl1na 
Kobicrzyc!(Q 
N\t;cka Wola 
N\ałYli 
Prusino\\'icc 

Psl! okol'bl<a 
Z,lłLl~ko\\ ~ki 
Rild()(bki 
SiCllliijtko\l'iki 
ClH/:anch' ~ki 
CZiI' n, )\I'~cy 

Stolec 
Szaclek 
I~z~. iszc\\' 
T\ll1icnicc 
\\'1,') ~ ~~ ł ~l \\,. ec 

lvI u rz)'O' lWSCy 
Stokowska 
Leopold 
SiemiątkOll'scy 

ZdUIlska Wola (po\\" sicr .. dzki) ()[lie unki: ;\1. Boc'llcr i K, Opielińska, 
Ochl"OlIa ,:I. ilni~iL'lick,1. Opiekunka \V, l30crncL 

Pow, słupecld, Słupca I)ITZ: ' S !;,.; kan, !\obyłil'l s~ i, TI!CZyllSki, Tr<;bacz
kicwicz, Oilickullki: \VłoC/,:wwska, 'Swiąl<:cka i Trt;hacz,iew iczówn', Tu

czyl'ls"a, Cil'luch()\\ 11 ,1. Och I', dliark :! .J. R(m)\\',,~ · a, 

Grodl.icc 
,'\1" tyli 
,V\ieczo\Vnica 
:"vIar,;z"w 

hl', Kwilcccv 
ChrZ,lllllWSĆV 
Chrzanowscy 
hr. Stadllicl(i 

\iie!lIJżyn 
I) , Zell'\, 

~~j;ulsl\ 
l .ise\\'O 

Illldlljll1y \\,:,/.\',;,,-' hl) 1' :IŻc!,' 11 cn zdnł2 
Myśl dohrą przelać IV ,~llrli\\e c1ziilłallic: 
WSpÓłprilCO\\'llikicllI wszech lI'iekl)\\' si~ "tarliC'. 
IJ rz )'lliesie clar ';11'lij do pl'ilWdy k(] .~ci()b, 

Lutostański 
ks. Grodek 
PrzVłubska C. 
Puyłubska 

(Deotyma). 
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Pow. turecki. Turek. Zar. 24 lipca 1908 roku. Opiekunka H. Szaniaw
ska, opieku n dr. Łączyński. 

, '- --I -

Nazwa majątku I Właściciel Na7.\va majątku Właściciel 

Chylin Łaszcz\,(lSci Zakrzew l<urcew~cy 
Głuchów Zahoro\\'sk St rzałków Utrzym. koszt. par. 
Zbylczyce Orzechowski Zakrzyn 
Lisków ks. Bliziński Wygoda 
Sui mów Unrug IvLlgów 

Pow. wieluński. Wieluń. Ochroniark a Łącka. 

Kraszewice Ostrowska Rychłocice Trepka 
Nitdzielsko Morzycka 
Skornlin Bąkowscy Wierllszów Związek katolicki 
Siomkowice Karśniccy 

Podania na otwarcie ochrony sldada si~ na ręce noczelnika powia
tu w języku urzędowym. Podajemy wzór: "Mam honor prosić o wydanie 
mi pozwolenia na otwarcie w swoim majątku ochrony dla dzieci moich 
robotników podczas ich zajęć i rob ót w polu. W tej ochronie podczas 
dnia dzieci będą się zajmowały drobnemi robotami ręcznemi. śpiewami 
i zabawami". 

Chcąc otworzyć szkółkę ludową, trzeha posłać do dyrekcji nauko· 
wej prośhę w języku urzędowym. Jeżeli 57.ko1<1 m<l być gminną, wówczas 
zwołuje się zebranie gminne i Io!l11illa podpisuje pod anie. Prośhę poda 
je się w następujący srosób: ,,00 dyrekcji naukowej N. N. zamieszkałego 
w pod anie. Mam zdszczyl uprzejmie pros i ć szanowną 
dyrekcję o wydanie mi pozwolenia na otwarcie jedno lub dwuklasowej 
szkoty elementarnej w miejscowości pO\liatu gubernji. 
Po otrzymaniu pozwolenia na otwarc:e szkołv, przedstawia się kandydata 
(kandydatkę) na nauczyciela (nauczycielkę), mających kwalifikacje wyma
gane przez prawo. 

Podpis. . mlcjscowosc.. . data i rok. 
Na otwarcie kursów dla analfabetów trzeba również lIzy~kać po

zwolenie od danego okręg u naukowego. 
Otwieranie bibljotek zależy od pozwolenia .l';uhef1latora. Należy 

przy podaniu zaznaczy t osobc; oJpow:edzial1lij za dan,! bibljot e k ę , oraz 
adres lokalu, gdzie bibljo tek a ma się znajdować. 

TowarzystwD Kred. Ziemskie w Kaliszu. 
Skrad Dyrekcji Szczegółow ej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego 

w Kaliszu. Rok \908/9. . 
Prezes dr. H. Chrzanowsl<i z Ja, trzc;hnik. I~ad(()w i c: 1\ . Kos i ń ski 

z Nowej Wsi, B. Lissow~ ki ze Slll aszewLi, Ignacy -ł'.LiszczY I ·J s ki z Su lisbwic, 
S. Myrzynowski ze Stolca, W. Wyganowsk i z Pietrzykowa i P. Ka rśni c ki 
z Majkowa. 

Życie jest w;lżlliej s z e od nauki. Powiedzi;lIlo silIsznie: cliw;d c lllli l: jest badać 
drzeszioS': , lecz użytecZIlicj jest tworzy( teraźlliej s zośc, IV której jest zaród przy-
szioSci. (I(s. W. l(alin kJ ). 
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Rozkład kadencji radców dyrekcji Szczegółowej w Kaliszu na t 909 
rok: stycze(\- :'v\urzvnowski i t.J sla~l! i :; ki. luty ·- Lissowski i Wy~anowski, 
morzcc-Lissowski i Ła ó'zczy ńs J, i , kwccid\· '\arśni ei, i i Kosiński, maj-Ko 
Si(ISki i Ła:;;czyi\s k i. czerwiec iVlu rzyno\\ sk i i Wyganowski, lipiec -Karś
nicki i tasZCZyliski, sicrj)ic(\ -Karś>ick i i Murz\'no\\ski. wrzesień - Lissow
ski i Wyg 01 10\\ ski, p żdz iern i k - 1(,trśl1ick i i .\furzyno·.\ ski, listopad - Ko
sińsl,i i Lissowski, ~rlld7.ieli-Kosil·J:; ; , : i Wq,(anowsk i. 

Sklad biura: naczeln ik biura A. l(ras:lOdt,>hski, kasjer St. Mianow
ski , rachmisrtz T. Wil <anowicz, urchi\\ ist<J j. Smo~orzewski. sekretarz A. 
Tybl,'. ski. dziennikarz (v<1cat); kallceliści: j. P'lrIieeki, A. Kcmpf, Szarras 
i Z. Zy . howicz. 

TOl':cl'zyslwo kredylowe m. Kalisza 

ul. ~ybna (dom własny) .M 7XA, założone w r. 1885. S1owarzysronych ZOO. 

Prcz;s: D. Zawadzki; d\'rektorzy: S. Bzowski, M. Brokman, J. 
Schner, A. l'ulde, E. Szt<Jrk; z<Jstcpcy dyrektorów: S. Bulewski i R. Bę
bnowski; sekretan: i k<Jsjer T. l\oillelw\\'ski: kontroler W. Zdlojewski; bu
chalter A. Wdowiak; komitet nadzorczy: pre/es I. Tvkociner; C7łonkowie: 
j. D. ;\\aisner. j. Fedecki, M. Landall, L.. I('ndb, D. Abramski, K. Myst
kowski, K. Czapsl,i i S Woli 

Towmyslwo kl'tdytowe miejskie w ZduRskiej Woli. 
IJrc/es Ed\V 'lrd Boerner. 

Bank handlowy w Warszawie oddzial w Kalisza 
Aleja Józciiny (dOili własny i, Tel 34. 

Kapital zakLJdow'l ban ku 12000000 rb., raerwowy 5R.')OS3907 rb. 
Skrad (I:,obisty oddzia·lll w l(a:is7.u: zarządzający [3. Ebert; proku

ren ci: L. Dziewubki i L. KrYllski. 

Kaliskie towar'zystwo wzajemnego kredytu 
(Aleja J6zefiny dom w!~sny), tel. 4, przekształcone z kasy pożyczko

wej przemysłowców kaliskich z dnia 1 stycznia 1899 r. 

KaDital zakradowy 107807 rb. .'i0 k., zapasowy 39597 rb. 64 k., 
rezerwo\Vv 3119 I"h. 87 k., skllp weksli WW6U3 Ib. 53 k. Członków 800. 
Kapi ta ly n;\ lokacji 972923 rh. 28 k. 

r~acta To '.\ arzys!\\ a: procs dr. Ii. Chrzanowski. Wice.prczes dr. 
A. Drozd ;,wski. 

Członkowie: J. DZlcl-zhicki. SI. Graholl'ski. St. GrJbo\\ski, M. Hej
man, L. Kindier, J. KieC/uno'. iez, J. D. Maisner, W. Młynarski, A. P<:r
czewski, SI. I~ad()r'\ski i A. CiarkiclI'icz. 

Z ',rz<jcl: prezes Se\\ cl\'n TYlllicniccki;1 członck (dyrektor) Sto Bu· 
lewski, 2 członek M Batk ()lI'ski. GUl ha ller Sl. B, ,bi(Jski, kasjer \\' . Głu· 
(hM ski . 

~v ruzr,()I;rłc' ; .~ () serc;, Ż)\\' i[ ksi ~ C(G, 
/.t'lpis! fl; ! ;< ;1',\ ":-,/ l' :~~()\\';: taKie j "l r~'~ci: 
.I ~I( rlld ;.! " . Ogll lll /1l~IJtlu;e F"I~gG .' 
OCZY5zcz;lj~GI, -- tak czlowieJ; w 0oldCI. (J un Kasprowicz). 
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Członkowie komisii rewizyjnej: L Chojnowsl:i, \-Vi. Zdrojewski, J 
,Łaszczyński, . 

Zastępcy czronków komisji rewizyjnej: W. l):'retti, J. Karcloii"ISki. 
j. Szy!ak, K. N\ystko,vski. 

Komitet kredytowy: (Jro~s, A. G'ltkicwiG~, W. GarczYIlsk i, J. Kra::=.
sowski, T. Kożuchowski , li. -LączYlisk ' , J Szybk, ł. -LlszczY(lski, G, iV\i
chile!, F, Wa:ewski i B Hindcmit. 

Towarzystwa wzajemnego kl'edylu w Cljr" ka!isldej, 
Koło. Zat. 1903 r. lC.p, zakL 28,000 rb,; kap. rezerw, 2,500 rb, 

Czt. 26.l Prczls K. Mo~z, Z,lrz'ld: W, r~oko~,;()wski, !{, Szczcśl1ie\\'ski, 
Rada: C. Freudenreich, Ostrowski, Trojanowski, !}ornstti ll, Klimaszewski, 
Towarzystwo ma fundusz przezornuści i pOITlOC~! dl<! osób pracll jqcych 
w Towarzystwie. 

-Łęczyca, Założone 1903 r. Prezes \J./ FiaH\Owski, dyrektorzy: SI. 
Witkowski i J Kłobski. 

Zduńska Wola, pow. sieradzki. Zat. 190 I r. Prezes Bocmcr, dyr. 
St. Garczyński, buchal, W . .Jdow, Prc7,cs [(;Idy WI, Sirzcżc\\iski, 0:1011-
ków 315, Kć.lp, zć.lklilU, 2000 rb, Z<ip, l()SS rb, Illk. 6'J,000 d), 50 kup. 

Wieluń. Zał, 18<J9 r" czronków +9:l, prl.~' WlliDs',acll 1O:b WYlll)si 
kapitał !i2,508 rIJ .. kap, zasobowy 0,27.l rb, -l6 kop., :,ap, rezerwOl",y 15.16 rb, 
96 kop., ilU lok<. cji 402,292 rh. 72 kop., Obi/)[ roUlly 6,497,811 rb, 28 k. 
Prezes rndy j. -Lubiellski, wicc-prlZc~ le KaczkO\v<.;',i. Członkowie J(. Bia
łobrzeski. J Cic :J:ni'.'\lski, dr. S. D()ma,~ak, i. Z. .}~CZkOIVSki, Zast~' p,: 
Herslik Skrzynia, H. Dawidowiez, Zarzą· l. WI. (jodeLki, Czrunkov,'l e: .'vl. 
Nagajew,ki, -\1. Wolski Kom, reI',: L, l3ig' iszew<l,i, /\, Ladzi'l~ki, Si Szmi
deI; zastc;pcy E. Wc:.; rert, K, CierkOl'bki i W, Kasil'l ski, Towarzystwo po
siada kasę przezorności, 

Pierwsze Tow. pożyczkowo-oszczędnościowe, 
ul. Parkowa, dom Towarzystwa muzl'cll1~~O, zatwierdzone \',' i899" Liczba czlonków 
1700. Otwarte codzieunie od gouz, 9-cj rallo 00 Z-ej ~o pOlu(lnin. I;dział 100 rb. moze 

bIt składany cz~ścio\\o, Telefon 13, 

Kapitał udziałowy 100,000 rh" kapital zap::sowy (l,OOD rb, ()S ~O :1., 
kapitar rezerwowy 5,000 rb" kaJl tat na lo '",eji SU(),OOO rh 

Rada Towarzystwa: 11rc'zcs SI. Bukl",,;;,i, 1\ ic:.:-pl\ZeS ,\, Bryndz:!. 
Czron:,owie: Br. Bukowi,; :, i, I. Si.,nł,;ki, Br, SzczqJallkiewiCl, SL 

Babiński, R. Karski, F, iV\akowski, J Wygć.l[l\J\Vski. 
Zarząd: prezes W. Młynarski, wice-prezes L. Killrllcr; członkowie: 

S, Herbich~ (I. Micha, I, j. Szyliale 
Zć.lstępcy: W. Biedrzycki. K. Bisł((Jp~ki, L Sikor:; ';i, 
Kom. rew: A. Arnold, F, Makowski, St. Orzeł, SI. Kuhicl.c!·; i \\'.ł. 

Zdrojewski, 
TOWólrzystwo dostarcza swoim czJonkum !li'rba l(;, maszyny do szy

cia i węgiel kamienny, 

Bądź arcydzieł e m nicugit;kj woli! 
Bądź cicrpli\\'()~cią, tą p;łłli;t Ilicdol i, 
Co gmach ~ \ViJj st;'Wlil z niczc~lJ, j11l\\()li! 
Rąd ź spokojnośc;;l Wśn',d ollrz lIic[.'()I; ('jll, 
W zam~cie mianl i strojcn: w ro z,; lroju, 
Bądź wieczn cm piękllem \\' Wil'cZflył11 żvcia boju! (Zygł11unt Krasiilski), 
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Drugie Towarzystwo poźyczkowo-oszczędnościowe. 
dom Wegllera, ul. Sukiennicza. Otwarte codziennie od 9 r. 110 2 i od 5-ej 

do 7-ej pp. Członkiw 820. 

I( pital lIdzi!lO\\~' 30,220 rb. 50 kop., zasobowy 450 rb. 60 kop. 
rCZll"\lowy ~120 rb. 62 kOiJ., :clpitaly na lokacj: 15'f,620 rb. 52 kop. 

Kur:\lor ks. J ~o\\icki. 
Rada: prezes L l<rYI'ls!;i, wice-prezes E, Zachert, sekl'. M. Zieliński. 
Czlon::owie J. Dryga~, L Szyma(ISki, L Krll~zyńs:i_ J. Tschinkel, 

M. I3le\l'OIiski. 
larzCjct. Pn.:zc3 SI Wcli. 
Czlonkmvić: Sl, Urzel, St. Wclc)\\ia!:, j. l\likws::i, j. Kindler. 
KOIll. rew.: 1<' Czapski, ,\t I<ozło\l'ski, I. KlIbiLki, M, Szudek, 

J<. DI'ygas. 

Trzecie kalisl<ie Towarzystwo pożyczkowo-oszczędno

ściowe drobnych kupc6w i rzemieślników. 

Ul. Sukiennicza Nr. 4. Otwarte od gollz. 3 - 5 Pll. Członków 224. 

,"ar/'Iel P·TZ·S i\. ,\-1al\ow,;ki. Czronko\\'ie: A. Pasternak, B. Woj
ciechowski. l.aSl(;pcy. W. I<OIlO.:owicz, S. SroczY(lski, j. Kupcr.yI1ski. 

l~aJa: prl!ZCS P. Sztirk, W. I<innożycki, B .. \lar:<owski. Zastępcy: 
T. Galew!.::i, .J. Wiśrliews·,i. 

Kom. re\\',: AJdln Bogac',i, J. lianeJTlan, M. Pisarski, E. SZyllling. 

Towarzystwa poźyczkowo - oszczędnościowe w gub. 

kaliskiej. 

POwiat kaliski. Błaszki. rrezes Arnold. 
Koło. Zal. 1006 r. I)rczcs A. No\\ifl~:\i, L. Jankowski, Z. Rydzew

ski. Rada: W. I\Ullopacki, A. l'illlli(ISki, I\l. r\ydzcwski, L Rudziejewskl, L. 
Ki!lii'lski, S. Skalocle I(tp. I.akt. 10.200 rb. Czlonków 285. 

Konin. ZaL I ()OO r. ezL 345. I(ap. zap. 91 S rb., udziar 26,286 rb., 
\Ik!. 3.1,.)1)5 I'b. I~J(la: 1\. I\IJbylili.,ki, dr. Cit,dle\\'ski, Drygas, Maurin, Ga
Ilu\\'icz, Lauhc. Z .rl.ilcl: NOlI'icrski, Opal, Lacllowicz. 

L~cIy(;a. Lal. 1000 r. Czł. 720. Obrót 4-+,587 rb. 25 kop., ka
piLIł ud/i:llow)' y,21)0 rb. S7 kop., na fJf,lżyczkctch 26,455 rb. 11 kop., wkła
dy 31,7·15 dl. 9: kO[1. Prezes ks. A. Zcbrowski, wice prezes Poradowski. 
L. I~ydlc\\sl\i, S. \\'ojkz:t1\. Kom. ,rcI\'.: J. Porado\\ ski, W. Grocho.\ski. 

Sieradz, 1 )rcies dr. '\. Podclccilowski, 1900 r. Czł. 400. 
Warta, po\\'. "ilTddzki. Zal. I li::;top., liNO r. Kap. udz. 18,122 rb. 

31 kop., \\'kl .W::-:·II rb. 7·1 kop., pożycz. 63,095 rb Czł. 3-+8, kap. zap. 
Sil) rb. 11 knp. I~"dil: prezes L. r~()CI1aI'lSki, czł. ks. :\1. DI'z~\\iecki, j. Kwa
pil'lski, S. l.zygtllc\\ s~,i" S. TyszlwlI'ski, S. Zięciek. Zarząd: prezes H. -Łu
niewski, s\arhllik \\I. Skarz)'I'lski. 

Zduńska Wola, plnl:. sieJ'tdzki. Zal. 1000 r. Prezes Zarządu E. 
UIJem'.'r. PI'l.:zes r~Jtly I. Zakrzewski, sekr. Wt. Kisielewicz. Kap. zakła
dowy 2,000 rb., ,ap. 1,65::) rb., lok. 60,000 rb. 

Sk:lrb -- LO sumienie, 
,'vloe -, (o skupienie. 

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

(Wincenty Pol). 
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Ozorków, pow. łęczycki. Pierwsze Towarzystwo. Prezes K. Rusz
kowski, skarbnik WI. Robowski, cd. Zilrz. T. Skarzvr'l~ki. 

Drugie Towarzystwo. Wysokość udziilhlw ;1O rb. l'rel.es dr. Weissman, 
wice·prezea; F. Rubinskill, CI.~. J Waldman, Z. P,n<;LZewski, S. Reichert, J. 
Cedrowski, I. Pras7.akicr, L. f( 'i dy~z. l~ada: L. Szahszcwicz, S. I(ryszek, 
S. Barcir'lski, W. Ualb lum. f(om. rew.: j. iV\ichows ~ i, E Steinmalln, J. Agi l'lSki. 

Piątek. pow. łt;czycki. Wys,kość wkl. 2.'> rb. Prezes ks. ~an. B. 
Gniazdowski. 

Słupca. Zał. 1002. Czl. 96. Rada: prezes ,\\. l3ogdal·lski. ezl'. ks. 
Kohyliński. L. ,\1atuszewski, Pr. Herman, St. Wt;fOili~ki, L. f\owacki. Zarząd: 
prezes T. Chrernpiliski. (zł. Z. Mtodkowski, F. Dcplewski. j. Włodkowski. 
F. Rauc11ut. 

Zagórów, po\\'. słupecki . Z:'l. 1906 r. r'rezts dr. Lidrnanowski. 
skar. Stawicki. 

Złotków, pow. słupecki. zal. 1906 l'., wysole udz. 50 rb. 

Kleczew. ZaL 1901 r., członków' 8S. Prezes dr. A. Gruchaiski, 
wice prezes T. Dąbrowski. Czt.: I. Latosiii~ki. N\. .Iaśkiewicz. A. Zacharc
wicz, SI. Naskręcki . I\ap. udziat. 1.570 rub. 50 I;()[l., zapasowy 2.-i8 rb. 
60 kop .• wkładowy 6.571 rb. [~ada: prezes ks. F. <Iałeeki, wiceprezes j. 
Słomczyński; człon.: dr. A. Rostkow ski. J. Traszczyk, J Zabierek. \\I. C.iruchalski. 

Pyzdry. Prezes ks. Grodek 
Turek. Zał, II sierpnil ISQ9 r. Rozpezr;ło swoją działalność 14 

maja 1901 r. Członków w dniu I stycznia 1905 r. hylo 3W. Udziały ieh 
stanowiły kapitat 16,652 rb .. 27 kop. Bilans. Stan czynny: ~()t()wizna 
1508 rb. 37 kop., pożyczki '17,S08 rb 89 kop., ruchomości l óC> rb. 40 k. 
Razem 49,483 r:) 66 kop. Stan bierny. Kapitał zasobowy 4()7 rb. 46 kop .. 
udziały cztonków t.1,'łS I rb. 12 kop., wklau)' ot/setk '\\'e 33, .').13 rb. 20 k., 
przechodnie sumy (lcQ rh. H7 kop., obrotowl: sumy 515 rb. 30 kop., zyski 
992 rb. 63 kop. r~azem 49,4S3 rb. 66 kop. Zarz'ld st,lI1o\\'ią R. Iliibner, 
przewodlliczący i kasjer Wł. l3orzy~łilw~ki, buchalter FI' Latosillski i Wf. 
Waberski. Rada: prezes dr. ł-1. Saks, wice prezes W. FI'yde, członkowie: 
SI. Mystko\\ski. F. I(aczorowski, K. Zicli (lski, \V. Orł()wsk i , I 'ab:ak. 

Lisków. pow. turccl,i. Prezes ks. Blililiski. sel,,·. f\uch, skarll. Wa
liś. Towarzystwo wzajemnego ubezpieczenia 11 :1 wypadel( ognia, Zlt. 1902 r. 
Przewodniczący ks. I3liziński. Członków 221. uc/ziat .'iO kor. 

Wieluń. CzloL 411, z udzL:lem 13,505 ru b. II kop., /(Clp. zaso h 
132 rb. 32 kop.; widady na lokacje .12,.'111., ruh. 98 kop. R"dil: prezes H. 
Kolski; czron.: S. Parnowski, W. Bi3tobrzcski. E. D'iwiuu .. icz, II. N\Clsro. 
M. Szempak. Zarząd: Prezes J. .Iery:-;z. skarbnik K. Cicrko{]:-;ki, raChi11istrz 
K. Mosz; zastępcy: J. Wałknowski. 1-1. Kawecki, kom. rewizyjna : A. Twar
dowski. S. Staj er; za,;t<;pcy: B. /(OIlOI),ICki, 1\. Reingold. 
~<" ,. Bolesławiec. Chrz('śc i ja l'lska pożycI k, >II a ka:-;a, zal. 1904 r. czl. 276, 
i kap. udziałowym 8,004 rllh. 6.'i kOIJ·, bp zilpa,;O\\'y 29:) rb. 75 kop .• 
kap. rezerwowy 142 rllh. OS kop., na lokacji 3S,30() !'lIb. 52 kop. Rada: 
Prezes ks. Stanisław Niuszkiewicz. A. Palili; człon.: ks. A. Witulski. H. 
Ostrzycki, W. Kalicki. W. Marczewski; zarzt[d: !( (Jrzesik. j. Leiliewiecki, 
M. Gruter. 

Praszka. Za.r. t 904, ezl. 29 ł. z \Idzi alem I O,'/.) C) I·ub. ·11 kop., kap, 
zapasowy 293 rb. H9 kop., kap. rezerw, 19<) rh. (l2 kop. I~ada: rll'ezcs 

Wyzwolin tCII doczeb ullia, 
Kto wlasllq wolą wyzwolony. (Stallisław \Vyspiaflski). 
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ŁuckL Człon: 'r. Krajewski, P. Patyk, M. Freund. j. Szymański; zarząd: 
Prezes W. Sopoćkn, R. Trancki, J. Rosenthal; kOI11. rew. H. Głowania, W. 
Jungowski, J. Szymański. 

Wieruszów. ZaL 1902 r., człon. 245, kap. udziałowy 9,957 rb. 32 kop., 
kap. zasowy 993 rub. 27 kop., na lokacji 14,145 rb. 13 kop. Rada: Pre
zes dr. W. WiedyskiewiC/:. Czlonk.: T. Tymil'lski, Plewiński, Pilniak, Kojak, 
Wrześniacki; zarząd: Prezes ks. Jabłoński, kasjer Plewiński, buchalter Hoi
man, Niemiro'.\ ski. 

Działoszyn . Człon. 221. Prezes J Zalewski. Człon.: J. RysIer, S. 
Pacek, F. Szczerbowski, J. Tkaczyilski, W. Szymola, S. Timer; zarząd: Pre
zes D. Karwasiński; CZłon.: B Zurkowski, S. Pytlewski, W. Jędrzejewski, 
A. Neszper, S. Duszyllski, K. Stawski, F. Lewandowski. Kap. zakładowy 
4,337 rb. 30 kop., kap. obrotowy 15,164 rb. 36 kop., na lokacji 9504 rb. 37 k. 

Lututów. Czl. 126. Kap. zakład. 5,800 rub., kap. obrotowy 34,000 rb. 
Zarząd : Prezes W. Swietliński; czL: L. BorJcki, W. K(jrpeta, A. Kulesiak. 
Kom. rew. j. Paweiski, 1\. Bartosiński, P. Wi luś. Rada: Prezes J. Ciemniew
ski, W. Małecki, B. Berkowicz. 

Oddział towarzystwa popierania przelllysłu i handlu. 
ul. Parkowa, dom tow. muzycznego, założone w 1900 r . Liczba członków 52. 

Składka roczna 15 rb. 

Pn:zes A. Parczewski , wice-prezes K. Rymarkiewicz, skarbnik S. 
Gulewsld, seim;tarz S. Bzo\Nski. 

Członkowie zarządu: W. Młynarski, J. D. Maisner, B. Szczepan
kiewicz i S. Sikorski. 

Towarzystwo utrzymuje s\Vojem staraniem wieczorne bezpłatne lek
cje rysunków dla rzemieślników, na których bywa około 50 uczniów. Nau
cl-yci p.1 rysunków S. Garszyrlski. 

Zgromadzenie kupców 
w Kaliszu (Ul Parkowa, dom tow. muzycznego). 

Zgromadzenie kupców IN Kaliszu rządzi się ustawą wznowioną 
z 181ó roku. Liczba człol1ków 56. Starszy zgromadzenia K. Weigt, pod
starszy B. Szczepankiewicz. 

Kaliskie tow. lekarskie 
załOżone w roku 1877. Członków liczy 28. 

Członkami czynnymi mogą być: lekarze, farmaceuci i lekarze we
terynarji, lamie5zkali w Kalisz~ i g~hernji kaliskiej. Shładka roczna wyno
si 4 rb. Bibljoteka zawiera 4)0 dZieł w 950 tomach. 

Skład zarządu towarzystwa w roku 1908: prezes A. Drozdowski, 
wice-prezes W. WIic'l.ewsl<i, sekretarz F. KrzYll1uski, bibljotekarz E. Beatus, 
skarbnik J. Merl,el. 

Kaliski oddział warszawskiego tow. hygjenlcznego . 
. Kaliski oddział. war,;z. tow~rzystwa hygjenicznego założony został 

16 maja 1904 r. slJranlenl elr. Werlll ca I p. Narutowicza; członków rzeczy
wistyc~ oPłacających 10 rh. rocznej skradki liczy 35, członków zwyczajnych 
optaC3jącyciJ 3-rublową składk!; - 73. ------. - ------ --- .. _-- ----~---- .- ~------- - ---

LUdzie dobr;:y sądzą, zaczynająC od dobl'ej strOl1y. (Mickiewicz). 
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Zarz'ld towarzysTwa: prczr.:s Al. I\rajcwski, wlce-prcze' I:. liruśnicki. 
sekr. dr. Zuckcr, skarb, W, Uohowicz, billijol. ,]a 'i o\\icz, Cr.lollko",ie: !-Ier
man, W. fvHynarski, L So!1ocld, Kom, :C\\,: [). r:b: l t, :\1. Bat\owski i W. 
Borelti. 

Kaliski ouuzi~l posiad ;1 :\ se\cje miejscowe: biol, ,giczną z kOll1itc
tcm mlcczarskim, wychowawczą i ludow'J, a tabc jedna S':Kcjil zilJ1licj~co
wa w Kole. 

Zarząd sekcji tJiulogicznej: pr/c".oulli ':zący f', r'I"lISiIH)W~ ki , zast<;pcJ 
Fedecki, sc·kr. Chnlcwillsr,i, Cl.loll !wwic: dr. I\rz y lłlu~ i. Si"orski, 

Komitet rnleczarski "Kropli mleka": Prllsil1o\V~ki, ,\1 lyllCII"sk i. No
sarzewski, Zbierzehowski. 

Zarząd sekcji WychOWi,WCZ .. ~j: l)rZC\'.ou r icząca I~, BO!lowiczowa, 7a
stępca Beno, sekl'. I(indler. Czlol1.: hHO\lskl i dl'. Abr3111ski, 

Zarząd sekcji ludowej: przewodnic/',!cy :), UZ'J\lski, 7. rl sl<;iJ. E, Wenoe . 
członkowie: Tuve i Kubik, sekl'. Urudnicki . I\orn, l·ew. Lcsser, Dzicwulsl(i, 
Bobiński , 

Zarząd sekcji kolskiej: prze wodrlicrilCY dr. l3 lrccwicz, sekt'. dr. Pic
truszczyl'lski, skdrb, A\rożew~ki, Człol1,: dr, D,:I)( z~' I'bki, Rojewski , 

Towarzystwo muzyczne w Kaliszu. 
ul. Parkowa (dom własny). 'Założo,:o IN 1882 r, Członków Uczy 200. 

Składka roczna czlonkd CZYlll1l'L(O \' yllosi () rb., Ilo:lO ro\l'L ~o 10 I b, 
Każdy członek może ( , t rzymać I,ił do[)btil 3 rb, hile( \V~IL;rl1 rllczny dlo 
swej 'najbliższej rodziny, 

Komitet: prczes A. Parczewski, wiccplC:zcs S, I3zowski, sckrclJ rz S 
I:lobiliski, sk3rbnik \\" JV\lynar~ki, 

Członko,vie: B. Buk(J\\'I'l s ,i, A. Ilyżycki, T. Lech, W, Lc:sse r, clI', S 
Łukaszewicz, H, N iedziałkows!<i S Orzeł. l SI.L1Ill~ki, f~Osp()darz lokalu \V. 
Borelti, bibliotekarz T. Zic!t:nil'\I'ski. 

Komisja rewizyjna: l\1ak:;Yllliljan ivl,lkow, Stanisław Bulewski, Ro· 
man Karski. 

Tow. muzyczne w gub, kaliskiej. 
Błaszki. Prezcs dr, Jaros/.c\\'<,i, 
Koło "LutIIia" . Prezcs C Frludenl'l'iciJ, lil~ll:p. ;:, Piotrowski. SK,II'b 

Gocza}kowski, ~ekr. Korzl:l1iow,;ki. Pia\'km\ ski, Jlr'zdkie\\'icz, Jallkowski 
Lut('stdI15ki , B3rcc\\'icr., Zat. 1903 r. CzlolI'.(·)\\' HI; I'IIC7.l1a skl a<La 3 rb 

Konin. ZaL 1902 r. Czlon:'tJ\\ 72, !'rL' zes i\, Nu\\'i "rski, sekr. P, 
LaclJowicz, Slcpowrol',s<i, 1:, Sj\o:s~<i i 1', Zawad!.;,j 

Łęczyca. Prezes S. Wit(ows\i, \'.ic c-pret.es J Poracl owski. Komi
tet: dr. M. ZiClllllicJ(i, dr. Z6tJwws ki, S. Ziclińs':i, A. Ciloszkowski, Rudzill' 
ski i Grochows i. 

Sieradz. Zat. 1002 r. I-'rezes S, MurzynCJ\\'sl<i; rouna skI. 6 rb. 
członków 60, 

Zduńska Wola, pow, sieradzki. bl, l007 r. Prezes S, (JarczYliski 
sekr. ks, Ojżallowski, 

Słupca. Zd!. 1907 r. Czlollk(\w lUn, ::klC!dka ó rb.; prezes dr. Gu 
towski. Skarbnik ,\t Rogclal'l:ski, Sl:krclClrz (\'<lCII); czlonkowie: L, Matu 

Czynami ~Iad żywota kreSl, 
130 w ~wiecie prawellI tylko to: 
Ze każdy czyn --- zn6,·. rodzi myśl, 
A każda my~I, to czynów tio, (józef t(ościelski), 
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szews;'(i, K. TonBszewski, Kapczyński, Ciel uch, Chrclllpiliski, Z. Młodkow
ski. Kit'row. sekcji dram. j. Wtodkowski, l1luzycz. C. Kapczyński. Komi
sja rewizyjna: Lewiewicz. Matuszewski, Jaworski. 

Turek. Zat. 1901 r. Członków 66. Prezes S. Zaleski, wice-pre
zes j. Dohw1I1Ski, skarb. F. Latosil'lSki, sekr'. F. Fordot'lski, bibljotekarz 
T. Ślusarski, dyr. chóru W. fryde, wice-dyrektor L. Stach, gospodarz chó
ru A. I3ahillski, wice· gospodarz A. Corde. Kom. r~\\' i z~'.ina: W. Orłowski, 
dr. I-I Sachs i E. Jor·k. 

Wieluń Prezes WI. Kasillski, wice-prezes Białobrzes ki. Czronko
wie: dr. Doma~alski. j. Nowiós id, S. Parnows d, Bigoszewski, Łodzióski, 
Twardowski, GrJbir'lski. Komisja rewizyjna: MalatYllski i Wolski. 

Związek ziemian gubernji kaliskiej. 

Rada: prezes Witold Romocki, wice-prezes T. Ra dońs ~ i, sekretarz 
l. Llszc7.yrl"ki, H. Chrzanowski, F. Wale"ski, Z, Gościmski, M. Białecki; 
ułonkow'ie: I. l3'lkowski, A. Dzicrzbicki, B. Górecki, \V. Karczewski, 
I. I<ożu chows ki, J t,uhie(lski, S. MarInge, L. Puław:,ki. Z. Siemiątkowski, 
M. St ,kowski, W. Wy~anowski . Zarz'ld: K. hr. Kw iJcc:, i, B. Lissowsld. 
K. r<ymarkiewiCL 1(') Ill. rew A. G'ltkie\\'ic l , J. Sulimicrski, S. Tymicniecki, 
Delegaci powiatowi: pll\v. kaL S. RadOliski. kol. W Sokolnicki, łęczycki 
(vacat), sieradzki K. Czarnowski, slup F. Ch rzan o\\'ski, wi eI. E. ŁubleI1ski. 

Kal iskie Towarzystwo Rolnicze. 
dom własny, ul. Szopena, zał. W I~05 r. Telefon 35. Powstało z syndy

katu rolniczego; wpisowe 1 rtJ. 

Rada: prezes W. Wyganowski, wice-prezes \V.I<omocki; członkowie: 
ks. W. IJlizil'lSki, Z . Gościmski, St. RadHl;;ki Oraz prezesowie sekcii j towa
rzystw PO\\ iatowych i gospodarstwa kobiecego, Fel icja Bi l /eeka, sekc. leśnej 
T. Doruchowski, seke. hoduwlanej F. R<idollsk i. seke, praw. ekonomicznej 
M. Radoszewski, składu rolniCzego w Sieradzu St. Prildzyrl ski, stacji do
świadczalnej ł~ezyckicj A. Werner, ~tacji doświa d c z;d nej kol51\ iej: zarząd stacji 
d oświadczalnej kolskiej T. DoruchOWS1(i, Z Gościl1lski , \. Kożuehowski, 
L. Maringc, T . Puławski, S. l~adOl'lski, l3. Wi :and, sekr. i ki erownik stacji 
W. Otfinowski. Towarzystw POWiatowych: Kali sz dr. Chrzanowski, Konin 
J. Golcz, Wieiuli J Łuhie(lski, Turek \V. Orłowsk i, Sier:: dz Fr. Radoński, 
Słupca W. Karczewski, Koto l. Kożucho\\ ski, Łęczyca \\'ł. Łebkowski. 

Tow. rolnicze posi ada agentury we wszystkich miastach powiato
\Vvcil, oprócz SI~radza. Sklep tow. rolniczego w Kaliszu , o lwarty codzien
ni'e od f.(otlz. 8-eJ rano do 6-ej wieczorem, dom \\,.(asl1Y, ul. Szopena. 

Sieradz. Sklep rolniczy. Dyrektor L. La~ko\\"ski. 

Kółka PowialoWB tow. rolniczego w gub. kaliskiej. 
Kalisz. Prezes dr. Chrzanowski, za!:'l ę p . ks. ,\\roz()\\'ski, skarbnik 

S. Radollski sekl'. J. Łi:lszcz)'llski. Członkowie : Witold Romocki i J. 
[)l;bowy. ' 

Koło. I'rcz~s I. Kożuchowski. 
Konin. PrezeS J. OOlcz, Z<lSl~p. L. Pl!ławski, skarb. ks. Kwieciński, 

------- ----------------- ------ -- --- --_.-
Siebie zwycięiyć-wiQcej jak narody, (1);i1acy Krasicki). 



sekr. 1. Sokołowski. Członkowie: Szymallucrski i Wasilewski. 
Łęczyca. Prezes Werner. 
Sieradz. Prezes r. Radorlski, wice I)j'eze~ k:--. Borowy, sk~rbnik .i. 

Kobierzycki, sekr.' K. Walewski. Członkowie: Smigala i Sroczyllski. 
Słupca. W. I(arczewski. 
Turek. Zał. 4.<) 1906 r. Prezes W. Orto\\ski, zas!l:p. ks. M. Gra

bowski, sekr. F. Szykora, skarb. T. Schllcr. czL: Zaleski i Majda, zastep. 
St. Mystkowski, A. Janczak; członek po~iadający wiG,szi! WłaSlloŚĆ płaci 
rocwie 2 rb., mniejszej własności płaci 50 kop. rocznie. Człcmek klllka 
miejskiego opłaca 30 kop. rocz. skład. Cale kóHw rolnicze placi 2 rh. 
locznie, jako czronele 

Wieluń. Zał. 1907 r., czł. 48. Prezes I. BijiwlI'ski. S,arbnik K. 
Kręski. Sekretarz St. Jakowieki. 

Sekcja gospOdarstwa kobiecego. 
Przed trzema laty, przy ZaWii[zywillliu sic; Towarzy,lwa Rolniczego 

w Kaliszu, pow· lala myśl stwOI'zcllia sckcji .go '!lud:lrslw(i kohiecego 
W tym celu zaproszono p. Bialcckq do zorg::nil.ul,\'illli:1 sd.eji i do 

ułożenia odpowiedniej ustawy i n.:gulalllinJ. U ... la\\'il, 1I1()ż()'.a pzcz p.I3ia
łecką, została przyjęta i sckcja zawi"zana, z ud!.ialclll 90 uJuilkuw. Du 
zarządu wybrano: p. I3iałeda prcze~owa, p. I\lIl'cewska l\'ice-pn:zL~()\\a, 
p. Domaniewska sekretarka, p. Wyganowska skarbniczk~1. Czlclll. p. CIIl'za
nowska, hr. Kwilecka, p. SUI horsl,a. 

Zadaniem sekcji jest praca zbiorowa na polu utylitarnclll i :;połecz
nem, wytworzenie łączności rni<;uzy kubietami dla ułalwić\llia celo ,j [lracy 
i zapewnienia odpowiednich dl) teQo śrnjkll\V~ZCl pOJl1ocą: I) zbicl"lllia si'.: 
dla poruszania kwestji społecznych i go~p()darskicll pr'Zl'Z odczyty i p"ga
danki; 2) zwiedzania wzorowo prowadZOllych gospodarstw i ogruM)\\'; J) wo
bec braku wykwalifikowanej służby że(lskiej, zakładania facl10wycll szkół ko
biecych i t. p. , 

Sekcja obejmuje działy nas((;puj"ce: l) Oświaty 11Idol\"'j, 2) Hygieny 
3, Wychowawczy, 4) Ekonomiczny, w zakres kt<l ego wchodz,j: hodow!:l 
drobiu i trzody, mleczarstwo, gospodarstwo dOlllowe, S) OgroulliLzy i 
pszczelarski. 

Fundusze sekcji: składki roczne członków rb. 3, z kt(n)'ch l rb. idzie 
na korzyść Towarzystwa Rolniczego, pnzostalc 2 rb. si.! I)l'zezna zone na cele 
sekcji. Ogółne zebranie decyduje. jak składkami rozporzcluzić. 

\V pierwszym roku działalllości wystanu ocłlroniClrk(,: do szkuly p. 
Marciszewskiej w Wars/awie. W 2-f-Olll roku majćl być wysiane 3 m,J'ode 
włościanki, córki gospodarzy, do szkoły w j\~irnsławicach. 

Dla ułatwienia pracy 7,biol\Jwej i czt;st~go sjlotykailia i porozUlllie
wania się, sekcja dzieli sit; na kółka po ).·iatlJ\ve, wieraj'lcl.: siG co llli(~i"L 
\II domach prywaln)'cll, lub llli~sla(ll powiat()w~(ll. . 

"Kółka" obilrają swój spccjalny /ilJ'Ziltl, !-ol,jJoiz;ldzlFl WlaSlll:llli 
funduszami. Na dorocznl.:1Il zebraniu sekcji g()sp()(iJr~tll', !lolliccq"u prt.e
wodniczące kółek zdaj" sprawG ze swej d/.iaLilności. Or..(anizilcia centralna 
służy tylko do wzajemnego poro:r.ullllewallla sit;, II' k(ilkach ZilŚ orl',allizujl.: 
się główna praca. 

W pracy 5zczGście, ale tylko wtedy, r:dy ta prilca I. IlIicości pochodzi. 
- (Wojciech DziedllsLycki). 
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Działalność w tych ostatnich nie jest jednolita, zależna od mIejsco
wych warun ... ów; jedne (Ibraly kicrunc i\ p' L\ktyczny, pragm!c podnieść gos
podarslwo kobiece i zwięl, szyć dochodowość, zap r oll'adl.<lją racj :jnalną ho
dowlę drobiu, sprowadzują jaja i osobniki r i sowych sZluk. 

Inne kól: u, Slosując się do miejscowych lVarun!;ów i upodobań, sta
raji! się O pod niesienie (grodniclwa prz<.:z spro\l'adzanie objazdowych ogro 
dn ików, z,lpisy\\'anie wspóln ie nusion i cebule , kIl iato\l'ych, powiększanie 
pasiel; pod systematycznym kierun l<inn objazdo I't j pszczolarki. W kn spo
sób p· 'dnó 'szil producję swych ogrodów i zmniejszają rnucznie wydaLi na 
ich utrzymanie. InnlO wreszcie I\óha skierowaly sw,! pracę na pole spo
łeulwj <IziatalllOści. 

Na ogólnem zebraniu sekcji zostało zawiązane Towarzystwo 
ogrod nicze. Zatożyciel ki zostały przyi<;te, jako "Ko lo K,: I isk ie" do to
warzystwa ogrodniczego warszawskiego, s k łada i ąc 50 rb . mcwie, mają 
pnlwo IICZęSZCl. :, Ć na zebrania w Warszawie, zys :;ują pewien r"hal przy na
bywlIniu nasion za n i ższą CCIl<; , otrzymują ogrodni :; a ol;azLh\\'cgo . 

Towarzystwo ogrod nicze zaCIęło swą c\zi ał alno <: c' od 7aroje'dowa
nia pogad 'lnek o[!,rodlliczy~h na dorocznem zlOb raniu ZII:lO.'.em, W sposób 
popularny pro'vad ~onych, aby l1i(: tyl ko whścic i el :, i ogrodÓ.'; ko r ,:ys tać z nich 
mogly, ale !lż ogrc)(jni:,OIIl prćllvdziwy przyniosly pożytek. 

Zarząd k<)rkll KaliskiegQ: Prl.C\\'od. M .. Laszc/Yiis ' a }(tłisz, Stawi 
sZY(lsl,ic Prz.:dm., S\: I<I". M. I~omocka, Kalllicli, p. K,disl. , sk:lrhniczka l( Wy
gallowslw, Pi\:lrzyków, p. Opatówek 

Sieradzkiego: Przew. F. Biakcka, Dt;botęka, p. Sicrad7., sekr. J .'I1u-
rzynowska z Stolca, p. Złocze\\'. 

Wartskiego: Prze\\'. Kurcze,\:ska, Zakrzew, p. Warta. 
Szadkowskiego: Przew. L Drecka, Bąki, p. Szadek. 
Słupeckiego: Przew. Sucliorzewska, WoIJ, p .. SIt:pca. , 
Wieluilskiego: Przew. (vacat), sekl'. M. Clemnlcwska, Swi,!tkowicc, p. 

Lututów, skarb K. Bąkowska, Siwmlin, p. Praszk a. 

Kółka włościańskie w gubernji kaiiskiej . 

Powiat kaliski. Brończyn, st. p. Rlaszki. Prezes (vacat). 
Biskupice, sI. p. l<<llisz. Prezes L KI cczul1owicz, czł~)I1. 40, wice

prezes J. W.ojtas, sl,arb. J Wdowczyk, czł.: ks. j. JanuszeWSKI, Fr. Kowal
ski, P. Mania, J Jerzyk. 

Chcłmce, st p. Kalisz. Pre/es Z. L1St.CZ\, llsl, i, zasrc;pca Picchota, 
sekl'. J. Soiwlnic l,i, skarb. J Prlcpiórka, człon.:' Polatyńs.\i, J Woźniak , 
M. Jopek. 

Oobrzec, st. p. Kalisi.. Zał. I gr. 1906 r. PrtLCS SI. Rrol1i~o\l'sl(l , 
ZJ sj(; p. Saleerzak, skarlL K Król, zastęp. J Dęb ow\', S. Sośnic:( i, M. SJlty-
sial" A. Niemiec. . 

Gorlziesze, sI. p. Kalisz. Prezes SI. Grabski, ZJ:;t k:;. KCl1lpski, sekr . 
Koslows!,i, czL: J. K~czoro\\'s\i. Grobcln~!, Ole:, Wo itv;lia. 

Jastrzęlllliki, sI. p. Kalisz. Prezes I L Chrz,lIió\\'s" i, Z:I St<;p. SlOllZ, 
s';al"ł)lI. f. Walewski, se .,rct. W. Nowacki, ezłonk.: ks. Brzczil'!s " i, Fingas, 
Popiołek. 

Kamień, st. p. Kalisz. Prezes W. Romocl,i. 
~ ---_ . . _ . ... - ---------- .... - --- .--_._ --- _. __ . - - ------- -_._----- _. _-" 

Pokora i ofiara, achJ to jeuyl1c skrzydła, klure:lI; uusl.a luJ I.:;a wzni~;;c si<; 
rHoie IV ,;Ierc; ~kuteCZl1"1 pracy, olbrzymIej Sil)' i cudów u/ie jo\\'\'cJl, 

(Narcyża ZlllicJl'.l ..... ska), 
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Kolcanin, st. [!. I\allsz, "JlI tr I.Cllka". hlCl.l:~ Si. ł)orucllowski, l-asi. 
IJoradowski, skarb. Wil~I,l(orl., Sl:kr. TOlllOY!', ul.: 1(~lllIżlly, Radowicz. 

Koźminek, sl. p. Or:: t(lwck. Prl./.C~ Wyc:<ulOlI'sd, zasll.;pca jvlawr
kicwicz, sekret. Emilii, czlollk.: \V. l'a\\'lillzyk, L. Roga, j. Nowakowski, 
M, Przyiski, 

Opatówek, sI. p, Opal<iwel,. I)rel.e~ J. Chrystows\i, LIstęp. Choj
nacki, s1> [I 1 bn, .ta]l~z , sek re t. P,lwL'lcL, CZI (: f lk.: F . .Iahlo(lski, R. Piechota, 
P. Ba r tor!. 

Piątek Wielki. s1. p. Stawiszyn. 1);C/l:S Z. Dorllchows!:i. 
Rajsko, st. p. Kalis/., L al , ,' lut, !0()6 r , :' rl:zl:S W. Wygano\\:>Ki 
Tykadłów, st. p. Kalisz, PrLZL:;; St. ','ad o:1, !,i. 
Wolen, si. p. Blasz ~ i, Prl:ZC5 CliIO\"~i l , i. 
Zborów, st. l-'- l<:ali51., IJrl:zcs \1/, (i c lr :· I. ~' I·b"i. 
Powiat kolski. Bicrzwicilnil, Sl, p. l < ł odaw:1. !JI'czes Wiland. 
Białków, sl. p. I(o!o, Prczcc iSso ~i , l ii·lsl;i. 
Bliźna, sI p, Kolo. Prezcs j. ~:lIli,liiJ\V:.;!;i , 
Chełmno, st, p, D,-! l)ic. 
Dobrów, sl. 11. I«ilo. rrcz('s b . jlJq(i td:-;. 
Dzierżawy. sl. p. Kohl. I'rc/(:'::; J. FlilCZ ,l k 
Grzr;gorzew. sl. p, 1\01'0. Prezes I,s. T i.lrczYI·I;.,ki, 
Janiszew, st. p, 1«>1'0, Prc/cs:\. So\olnici,i, 
Kościelec, st. p, 1(01 0. l'r:: /c:'.J. ~;zania\\s\i. 
Kłodawa st, p. Kolo. I'rClb j. IJiotro\v;;ki, zas!. 5, J(oslllal ~ ki, sekl'. 

P·lOssowski. 
Osiek, st. p. KoJo. !'rcz(:~; ;\. -ł . ll szcze\\ski. 
Witów, st. p. Kolo, Prezcs ks. Cj I"(lcholski. 
Pow. konirlski. Biskuricl::: ~ t. p. i<ychwZlI. 
Chorznia, laL 17 11It Cj(~U 1 ')07 r, Sl. 1'. I\onin. Prezes ks, Sobie

panek, zas!(;p. FroJllczi:i<, :,ckr. f(!()p O I O \\'s~\i, uJ W . .Jaworski, W. Wrzosek, 
M, Tomczak. 

Gl'zymiszew, Sl. p. Konill. I) rcz('s L. P"ITW,;ki. 
Gosławice, s l. p. 1((lllil1, !':" .. z ~ s (j inczyrls!, i .. 
ł'awnice~ st. p. Kr': :Ji n. Pt"I_Z 2 ~ ks. I< W JCClrlS :\ i. 

Kramsk, st. p. l\oIJi ::. !'rc/cs I;s. Mali :c .... :,:·.i. 
Llil1stów, st. p, SUllIj)OI.: IO , :'rcz c~ tj, Srn ll ii\O\\'s',i, 
Lichen, sl. p, 1\l)nin . h czc:: .J. Sz; zyr.;i(lsk i, 
Lisiec, sl. p, Konin. I')rc/,cs ks Llhlockl. 
Natalja, st. p, \VlilclY .; jcl\\'LJ\v. Prczes [L [(lin·I~It. 
Ratyń, sl. p. Konili. i"T7.t::; Slo (jolo .. 
Russosice, sl. p. Wladys l ;I\\()\\'. 1'1L:Z(:'S L. [)ula\l'ski. 
Rychwat sI [l. l ~y chl\aL 
Stare miasto . ~; t. p. KUlIiii. Pr"'zes l;s, lLicklak. 
Slesin, "t. p, 1(leczl'\V. I'ITI.l'S b La Jl~ i cr. 
Tuliszków, sI. p. l(ollill , I'I<':ZC~', L. IJlIld\\" i. 
Wyszyna, s i. p, K(lllill, Pr<':/."::i I,s. 1(lilll:I( :; i. 
Pow. łęczycki. BatkoVJ, ~'l. p. i 'i:!kk. IJrczcs .\. La~k()\\ski. 
Bałdrzychów, ~t. [l . 1)()cld(~hiclC. IJrl.'/cs I:s, J-!ollllćln, 
Błonie, s1. p, .1.qczycćI, hC/,l:s !\. W()dl.il ·",:·,i. 
Byszew, sl. p, l( lIlllO. !'re/cs j. I~ ~i d() s zc\\'s}"i, 
ChwaliJorzyce, s l. p. [)ąbil'. hl'zL's ;\, UI!CLIIO\\'~;kj. 

- ------,--------- .-- --- ' . 
lli je fala o S k.1łq, leci. s l\J ły nie W/.IW,Z:r; 
W [lrz~c il'.' nuSciach sz lachetll a h:lrJuje ,;i ,: UJI,·/.a, 
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Oalików, st. p. Poddt;bice. Pre7.es A. \Vard~ski. 
Gieczno, (Stadkóll') , si. [l . Pt'llC" . Prezcs A. Jankowski. 
Grahów, st. p . . tc;uycd. P;'czcs E . .lc:ćicrs ki . 
Góra Bałdrzykowskil, st. p. l)oddębice. PrL'z~s dr. .\lrowLiski 
Kozuby SI'~dllie, sL p. L(!CZ~'C'!. Prcze~ j. :\ac!~tman, zastGP. Ko

walczyk. Członkowie: Lla:'ilI101l's:;i , Olczak, G\rtniak, s'wrbnik Pacioiek, 
Wlodarz. 

Leźn;ca Wielka, sI. p . . t.~CZ;:Ci. Prezes .1<' Siillil·lS',i. 
Mazew, st. p. 1{l'Osnicwlcc. PraL':'; \\I. Zako\l'ski. 
Panęczcw, sL p. Oznr"ów. Prezes ,\'\. SrokO\I s'j. 
Poddębicc, sI. [l P()ddęlJic ~. Prczes dr . .\lrowil\ski. 
Piątek, sL p. IJii!kL. Prezes F. Ja\':Ol~,\i. 
Siedlec, s1. p . . Lt;czyca. Prc!.es J., Boelichcr. 
Sllcha, sl. p .. L<;C!.vGI. Prczes j. 51 i\\' ;1']:,; 1\ i. 
Tur, sI. p. Poddt;llicc. Pre!.cs S. \\'c l1;·. 
Topola, st. p. LęCZ)'CL hez,:; ;; J. I{onarzcwski. 
Tum, st. p. Kutno. PrCZL'~ Ra dos:ćc\\'sl;i. 
Wartkowice: sl. p. GOS[:(ó\\,. Pr.ocs.l. Slllogorzc\\'ski. 
Witonia, st. p. t,(;C!.yCl. l'r c7.L:~. T. kruc!:-:y:iska. 
Pow. sieradzki. Brzcźno: S I. p. Si,rau/. Prac,; k~ G li1l1o\\'s ki. 
Drużuin, st. [l. S/.adc'(, Pn:zc;;; j. 1<":-I1ac\..i. 
Godynir.c: st. p. Wana. Ill 'C / c'S "s. LlcllOWicz. 
Kliczków, si. p. Sin;ldl., Z;lr. 23 Clen\'ca ! 907 r. PrczcS ksiądz 

Rosiński. 
Męka, st. p. Sieradz. Prczc,; T. Świnars,i. 
Rossoszyce, SL p. Wana. 
Szadek, sI. p. Szade!\. Preze:' K. Czarno\\'sk i. 
Tuhądzin st. {l. Warl,\. I-'n;;:c :. K Wa:e\\ski. 
Uników, si. p. Zloczc\\'. !)rezcs ks l<al1licllski. 
Wróblew: s!. [l. SiL:r'ldz, l'rczcs 1<' Walc:wski. 
Złoczew, ~[. 11. l:OUi;W. 
Zadzim, st. p. SzuJl: l; . Fn:zc:s Jarocilis',:i. 
Pow. słJlpccki CiEmi n, sL n. Sr ll pca. PrezE:s \\'. l<arczcI':S\;. 
Ciążell, ,t. p. Slupc. Prc!.cs ks. D, T\'szki cwicz. 
Dłusk, ,'L p Słupca. f'rczcs :,5 Sl;,r: ic\\'icz. 
Grodziec. si. p. l~ycl1\\';iI. h eZL',; hr. K\\i1cchi. Sl:kr. L. :'vlacie

jowski, S\arll: K. Szcniszews:,i. Cz lon :'O\li~: .J. Wróblc\\:;\i, L. l\llicki, 
S. Swyclrowskl, J Jakubowicz. Zast(:pcy: Wr()blewski, i\ Pawlak i J. Ja
niszewski. 

Kleczew, st. p. Pyzciry. Prczes J. Chrzanowski. 
Kołunin, st. p. Slupca . Prezcs S. Karr>iń~ ki. 
Koszuty, st. p. "łupGI. 
iYlłodojewo, sI. p. SfU[K;1. I 'r~zes dr. G utol\'ski. 
MyślitJorz: sL p. GDlilla. Prezes J. Suchorzl:\I,;ki. 
Ostro wąż: Sl. p. 1<1 CCZC·N. he/es ks. 1\ ar I I k()ws~ i. 
Piotrowice. sI. p. Slupca. Pn.:!.c:, \\'. GllSloIVS';i. 
Przewóź. st. p. S[upC'1. Prezes I-I. ,\\ittc1:;Llcdl. 
Skulsk, st. p. I(!eclc\\,. Prez~s ks. Cie::il'iski. 
Słupca. Sl. p. S[lIjlCI. I'rc~~es dr. GlllOl':ski. 
Sławoszewek, sL p. I(!ccze\\,. Prezes j. Chrzanowski. 
Wola: s1. p. SllI[lca. Prezl:s I<ryszak. 
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Wilczyn, 51. p. Kleczcw. Prezes Karnl(owski. 
ZagóI'ów, ~1. p. Zagórów. Prezes Pć;cherski, za;;tt;p. N. Stawie i. 

Cztoll:.owic: .\t Stawie i, Andrzejak, Mi;obljczyk, Ricrllacl\i, .Ian owski. 
TI'ąIH:zyn, ~t 11. lagórów. lal. 1907 r. Prezes ks. Pqchcrski. 
Złotków, :<t. p. 1<1,~cze\V. Prezes F. Chrzanowski 
POWielt turecki. Biernacice, sI. p. Ullie.iów. prezes Dzierzbieki, zast. 

W. ;vlizera. 
Bolin, "Jutrzenl'a" st p. LJniej6w. Zał. 3 ma:a 1907 r. j. I\ow~lis' , i. 
Bolcszczyce, ~ t. p. Dobra. PI czes L. Mirec l,i 
Chwa!iJurzyr:c, sI. p. Dohra. Prezes A. Orzecllo\l's ~ ;i. 
Dohra. sI. p. Doora. 
Czer-ów. 1 Q()7 r. 2. Dlllocho"ski, A. DrobkolVs'\ i. M. Pasterski, T. 

Karhowia ··. J K,I ro a;" S. l3 iah owsk i. 
Lisl<ó,'1, 1907 r. Prezc's ks. I3lizillsh. 
Mal~nów sI. p. TlIrek. ZaL '25 lut. 1007 r. CZf. 2S, po :30 kop 

ro czn :e op!. r)rl'zcs 7.. l<ok ezYll s i, sekr. i s' arb. i S. A. Keller, (1.1 1:. 
RU Ll c. S1C ' , F. SZ~'i . ori:! . .J. Popieis i, A. KO\l alczyl\(Jws1, i, Górs\i, KI'., ~ztOtOI'~. i. 

Nipmysłów, st. p. IJlliej<iw. 7.,tL 1907 r. Pr<.:l.es I,s. SI. LI\\'ills"i. 
,Vlichal I~d()szcl\'s,i, SI. Ławllls i, Andrzej J<a!użny. Piotr Andrzcjcza .. , I'ran 
ciszck J\\ciddj, 1l<JC/<.:lnik i s<.:krdarz Alldrzej Lukas/cwski . 

Ostrów, SI. p. Ulliejów. IJrezcs ,J. SobczYliski. 
Plęczn:cw, sI. p. Warta. Prezes ks. Wyso ()wski . 
Skęcznicw, sI. p. Dobra. Prezes W. \Neil. 
Tabry, sI. fl Ullii:jÓIV. "Jutrzenka". Zal. 1<] m. 1<]07 r" (1.1. ()(J. 

! ' r(l. c::: I S. J(oryc"i. Cilmic'iC'wski, j. Łakomicki, ol. NI. \V CSO IOIVSki, L. 
."r;icl-- i, 1(. ,\t!j da. 

Uniejów, 1901-> L , A. Tcrnpowski. 
Wielenin. sI. p. l j niejów. Prczcs l<aszyl·lski . 
bkrzr:w. SI. p. Wart,!. Prel.<.:s j. KlIrn:wski . 
ZI:ylczyce (Ci roclzis ',), sI. p. D'jbie. Prc:zl';' A. Orzl:chr)" ski. 
OSerów W~rtski. sI. p. Warta. Prezes j. KlII'ccwski zasl. ks. StJn

!\O\\'ski, sekr. ,\. ('!emski, skarb. J. Budil, Gr. W. Kalink il, T. Iv1aclcjclIski, 
J . . Vlarszalko,\ ski. 

Puw. wiellrr'lski. Biała, si. p. LututólI' . Prezes.l. Madalir'lski. 
Bie:liec. sI. p. Wiclur'l. Prezes 1<' W. I\obvlallski. 
Kraszcwice, Sl. p. CJiżyce. I'rel.cs ks. CiUlilir'lSI,i , ZiIS!. jaslczYI1<,i, 

skarb. M. (itOWi ll ko Vo'ski, sekr. (\. Maron. 
Krzyworzeka, :;i. p. WiciuI'!. Prezes ks. Millucholl'ski. 
LlitutÓW. sI. p LU[lI IÓw. Vacal. 
Mokrsko, SL p. Wic luń. Prez<.:s ks. Il0rdjewio:. 
Naramllice, sl. p. LullltÓw. Prezes W. Magllus'< i. 
Osiaków, st. r Osiilk()w. Prezes ks. Michnikoll'ski. 
RlIlllice, sI. p. li , ' CZCI\·. rre7es b . Chr/iI' olVski. 
Fludniki, sI. p Ruurliki. Vilcat. 
~ klJrn!ill, Si. p Wiclul·l. ()rczl:s ks. Kul(lJls 'I. 
Siemkowit:!', :. [, p. [)zialllSI.YIl. Prezes ks. (ii" gl , ·w~ki. 
Sckulniki, sl o p. WiciuI']. Zal. lutego 1<)07 r. Vact, ZJS!. A \\ y

dmUch, ~l: r. .\'\. BUI'!.ak. Czlonkowie: .J. Maras, S. Nl'kodl'lll, K. Lell'ill
ski i J. Swierkuwsi:i 

VJalichnowy. - t. p. LlItutów. Prezes ks. F . .lasir'Jski. 

1>\,,([ zagadl li, l.iu, "[(ire dllsz<; luu zk;\ llajt;łc;lJiej fllIrlll ji[ \\. IIl'otl () ści przy · 
szło~ć, \fi Sl;\lO';CI - slr i :rć . (i bjold). 
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Spółki handlowo-rolnicze w gub. kaliskiej. 
Powiat kaliski Kościelna Wieś, sL p. Kalisz. Prezes Kreczunowicz 
Kamień, st. p. I\a·isz. Prezes W. Romocki. 
Opatówek, sI. p. Opatówel\. "Zgoda". Prezes Linke. 
Staw, sI. p. I3ra,;zki. Prpzes ks. Widawski. 
Tłokinia. SL p. l<aJisl. PreZeS W. :Chrystowski, zas. p. I. Chry

stowski, S7.l:b lewski, Górski, Trz~s')wski; skarbnik p. K. Więcławski, sekre
tarz p. Pilflrzyc:i, g()Sp. ,;pół. p. Olejnik, komisja rewizyjna: ks. Perlillski, 
I. Gościmskl, P(ór~I\Owicz. 

Powiat kolski. Dąhie, st. p. Dąbie. 
Koło, "Sp()jnia" . 
Posoka, prezes p. Niezll<lI·lsk i. 
Powiat koniilski Chorzell, s!. p. Konin. Zał, 1906 r. Prezes S. A. 

Klopotowski. 
Gadów, st. p. RycJlIvał. Zal. 2 sierp. 1905 r. 
Grabienice, st. p. RychwaL Zał. 1905 r. Prezes ks. Stawicki. 
KramsIc, st. p. Konin. Zal. 1903 r. Prezes ks. Maniewski. 
Ratyń, sI. p. I(oll in. Zat. 1903 r. Prezes Golcz. 
Smaszew, st. p. Turek. Prezes B. Lisowski. 
Tuliszków, st. p. J(onin. ZaL 1906 r. Prezes L. Puławski. 
Pow łęczycki . Parzęczew, sI. p. Ozorków. Prezes M. Stokowski. 
Piątek, sL p. Piątek. PrezeS Jaworski. 
Tu!', st. p. eodck\Jice. Prezes S. Wehr. 
Wartkowice, st. p. t,(;czyca. Prezes K. Smogorzewski. 
Witania, st. p, .L.c:czyca. Prezes Brudzyr·lski. 
Siedlec, sI p. Łt;czyca. Prezes Boeticher. 
TOIJole. l{rÓlewski!, ~t. jl. Łt;czyca. Prezes Konarzewski. 
Powiat sieradzki. Gruszczyce, st. p. Blaszki. Prezes ks. Frąckiewicz. 
Szadek, st. p. SzalIcle Prl.;zes Czarnowski. 
Wróblew, sI p. Sieradz. Prezes F. Radoński. 
Złoczew, st. p' Ztuo:ew. Prezes ks. Borowy. 
Powiat słuflecki . Cienin, ~1. p. Slupca. 
Grodziec, st p. llycllW,lł Prel.cS hr. J(wilecki. 
MiecZDwnlca, sL p. SlllpCiI. Prezes N\. Chrzanowski. 
Pyzliry, SL p. I)V7.drv. Prezes ks. Grodek. 
Skulsk, sI. p. KI·ecze"w. Prezes ks. Ciesielski , 
Szymanowice, sI. p. P\,zdrv. Prezes \1. Szarzyński. 
Trąhczyn, SL D. Za.!!.ói/lI\'· Prezes ks. \.IJtorkiewicz. 
Wola, st. p. Slllpca. Prezes N\. Suchorzewski. 
Zagórów, sI. p. Za~()n)w. Prezes Z. ClIermski. 
Złotków, st. p. Kleczl'W. Prezes r. Chrzanowski. 
Powiat turecki. Ciepielów, ~t. p. Warta. Prezes ks. Bliziński. 
Cielce, st. p. W,l rla. Prezes Nowacki. 
Goszczanów, sL p. Warta. Prezl.;s ks. Przezdziecki. 
Jeziorska, sI. p. W,lrta; prezesowa Kurce\\'ska. 
Lisków, st. p. Ceków; prezes ks. Bliziriski. 
Malanów, ,YOllloc"; 1907 r. 
~'i:łkowice, st. p. Dobra, 1907 r.; prezes ks. Łoziński. 
Skęczniew, st. p. Dobra. prezes \Aleil. 

._.- ._---- --- --- -----
l3ez ,ilnego postanowienia człowiek jest jak młyn bez wody. (Prus). 



Strzałków, sl. p. Ceków; prezes ks. Blizillski. 
Szadów, st. p. Turel..:. ZaL 2 marca 190ó r. Człon. 93, wkładów 

11,08,50 ko p. Zarzqd: prezes M. Grabowski, zastępcil A. KusiJrzak, skarb
nik j. Majda, sekretarz A. Majda. zarządz3jćjcy sklepem Sarbale 

Turek, sI. p. Turek. Zat. 1 stycznia 1906 r. Do I slycznia ohro· 
tu 1997 rb. Czł. 21. Wkładów 750 rb. Zarząd: prczcs ks. Grabow~ki, 
zastępca L. KO\\alski. skarhnik I. Zakolski, sekretarz B. SwicrczYl1ski, zarząd. 
sklep. F. Zakolsld. 

Balin, Dominikowice, Lipnica, Jankowice i Grobolicc: (jedno kólko 
"jutrzenka". 

Turkowice. ~t. p. Turek; prezes ks. Grabowski. 

Ustków, sI. J). Warta; prezes Tymowsld. 

Uniejów, Sl. D. UnieiÓw. Spcitk;l. rolnicza "Oszczqdność", zaL 100·1 r. 
Udział 10 rb. ZarzCjd: prezes Wladysław Dzierzbieki, sekretarz jan Koto
dziejski, kasjer ks. Tomasz Gukowski. Istnieje od 1004 roku, na zasadzie 
aktu rejentalnego z d. 26 lutego 1904 r. za .\g 199. 

Uniejów, od El czerwca 1907 r. Udzi<ll po 5 rb. lJdział .')5 rb. Pre
zes ks. F. jaroszewski, sckr. Golembillski. 

Powiat wieitlIiski. Działoszyn, sL p. Działoszyn. Prezes ks. A. Bu 
chowski, ezl. S. Pyticwski, J. Styhirlski. 

Skomlin, st. p. Praszka. Prezes ks. I<:ukulski, CZf. I. l3ąkowski. 
Wójcice, sI. Jl. Golcsrawiec. Prezes ks. A. Witulski, ezL: S. Witkow

ski, K. Cichecki, \V. (JrJbal·z. 
Kościelna Wieś Prezes L. J<reezunowicz, wicepr. i skarb. ks. J Ja-

nuszewski, kom. rew.: L. Karlowski, J Zawada, J. Grabarek, J. Musiak, 
J. Chwilczy(tski. 

Spółki udziałowe. 

Kalisz, "O~lIisko" (sklep S:lOżywczy). Wrocławs\ie Przedmieście. 
Zarząd: J. Nowalw.\ S'· i, .J. CiLślak, S. jask(Jlski, li. Kościelak, J. Bana~iak. 
Kandydaci: w. ,\1odzclc\\ski, A. ,\1ichals:,i. KOIll. rew.: J Radwarl, S, OdziJlI
ski, W. Woszczyr·lski, SL r~appak, L. Kindler. 

Uniejów. Sklep spożywczy "Oszclqdność": ks. Feliks .IaroS7e\\' 
ski, wice-prezes J lenryk .Tschirscl1l1itz i Gh;bicki i Michal jaroszewski, 
jan KołocJziejski, Adam S\I'itdski, Antoni Borzęcki, St<lni::taw Andrzejcwski, 
Michał Kukuła, Franciszek Ignilczak. 

Koło. Sklep spożywczy "Spójnia", założony 1906 r. Ollr() t roczny 
27,000 rb. ZarZijcl: pn.:zc~ ks. E. Narkil'wicz; czl.: Suppcrt, Mf()żewski, An
drysie\\icz, Cieply, ,\1iolajcwski, Piotrowska. 

KSiC;,garni,1 lIc1Liatowa, poci firmą Z. Piotrowskiej. Zal. 1 CJO() r Zd
rząd: dr. E. l\icrrlOżycki, Z. Piotrowska, M. l3ętkowska. I( Orll.;;;zko, 
L. Mroże\\ ski. 

Sklep udzialo\\ y szewcki, założ. 1905 r. CzY lóD. Obrót roczny 
28,57.'i rh. Zarz'ld: Prezes ks. E. Narkicwicz, czL: SoIJoyński, Wojciechow
ski, Wyrowski, GlI:'lO\\·,;ki i (J :je\\'ski; kasjer Kropillło"ski. 

Wieluń, "r\adlil.ia". Pre!es Walichnowski. 

MySI bogata jest rodzicielką uczuć bogatych. 13. 1'. lrentowski. 
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8traź ogniowa w Kaliszu 

(r'wwy Rynek, (10m własny). 

Naj:llJrSzl: \I' k Clili tO\\'rlrz~':,h () IlI"zcci\I'-pOŻdrne, zorganizowane 
prz~!. Roberta IJilS~hi1. J'()zj)oCiGlo '\,\"1 d7i,!liilllOŚĆ dnia 5 listopada 1863 L, 
uzyskało zilt\\';~rdl.cl1ic \\'J::d;, \I' IS(): ; (Jku. 

Liczy w swym ski;"il. i ~ cz ł onków hO!lllr()\\'vch 7, dożvwo!niego oria
rodawce l, ulollk(J\I' otill"ud <:l\I'Có \\' 1-1.~, rzcc/:\'\\istl'ch 250, orkiestra skła
da sit: I. 22 ezlullków, S\ladkl cnCZllil dla czlollkCJ\V czynnych--rzeczywi
slych wyllusi I'ocwil: rh, I, dLI olióll'oclawcÓ,I' rb, 3. 

Zarz,!d SI;1IWwii!: I:. r~ep',:han--IJrczcs. 13. Buko\\'ir'1ski-naczelnik, 
Z. Nlro\l'i(l<"i--zasll; pca 1~;:CI.CJII:ka, I. Dryl(its--skarh'ik, F, IiJrnisz-sekrc
t:lr/., L, Ililchcl l - - g()~jJO\!;,iJ., Dr. l\ILrkc:, B, IlillcicI11,rh, K N\ystkowski, 
l. Zacl:Lrl, W, Bicdl'zyui,l,. Wen,ll 

St~aże ogniowe w gub, kaliskiej. 

Pow, killiski. Błaszki, 1:; t! I SI)(J, IJI"CZC:s J I{reczunowicz. Członko
wie: Jill1i~l.Owski, k~, 1(I'IICZkll\\"i;i, Tl. (JI;tO\l~ki, S, Lisso\\'ski. Naczelnik 
Arnold, S~kr. Dl', ,i:'toSI."."s'(i, 

!}Obl·Vr., 7:1i, n,:'j 1 (J07, r)l·c'J.!:,~ St, Rroflikowski ze Szczypiorna, 
n,!czel. tJ~Zl!.yl·lski z S':li,.;Lnvic 

Sta.w, ZaL 4 lipca 19D7. PreZ. IV. Ni2111ojoll's\i, ZasL ks. Widaw
~ki, C/I,: 1\1·l.yża:lo\vski, Ti:;zlT, (j(j~hl\'.:ikj, ~.';ar:', I'iecholi), sekr. Pawtow
ski, naczel, MlIr;:yrJo\l'~ki. 

OPf\tÓ\,t;!c 7al. 1005, l'rcl.CS l itsc!ll', 11aueln, Korejwo, pomocn, 
Pawclec i Onlzi: 'J~k;. 

Stawiszyn, (Pu\\', kJlliski), I)ro,',: r!:', Z Dukals'(i, flaczel, IIe:-bsL 
Iw~nowice. (Pow, kaliski), zaL 1 :,C)l) I, Prezes W" Bogdailski, na

uclnik Milkc, 
:{Ościeln" Wieś 1)I'c'Z>.'s L I\reczu:o\\'icć, 11:lCI. ·.' 1 n, Ludolllir Kartow-

,.;ki, za, (, F, S[":,I.C ,, <;i, !;/1:'p !()kdlu T. S\',::', odd!.iaIO\li: J Grabarek, 
I. ~;: d ty s i a k, .I Kdk()lcw~ki. 
, KUź'o1illelc' 1»<lW, kali :,kl), Prezes W, \\\l( IIO\I"ki, naCzelnik Wy-
,l(all()\\ ski, , 

Kołu liii, l oS2 l'" u l. 320. Prc:/cc ,-\, :\ ,11:115ki, naczclnik A, 
I\oicwski, I.arząu: C Fr~lld~IH(;icil, \V, l\ollop;,cki. !<;Jiil'15ki, Z. [{ydzewski 
i Pla::;k()\\'skJ. 

i{łocliilva (pow ko/:;,; i). /::1, 1002 r. Prcz,s I{. Niesiolowski, na
c/cln::': C\',~d:'l~ki 

[hbie UH)'.\', 1"'lski). "1'(/', OI'/ecllol\S i, nacI.. \\atusz,,\\ski 
Sorn[lOlno (po\\" kolS:;i), I [T ze" Sel kULZCI\ ,ki, lIa.zclllllc Chrzesz

czc\\ski. 
Łęczyca, Zall/żolICl 1.,7:i l. Czlonk. 16{ Prl:z.s Cucva", nLlczcl-

nik L (Jr,żc o~ i. 
Ożorków (p J \',I'cz:,ck), Z:t!oż, ji,')9 r. f'i'czcS \\'cingacrln.:r, na

cz·. ln k »Odillic:'ki. 
Po;li:QI):c'~ (llll\\',ll.'nycki), I:al ni.. IIJOI J'. IJrczcs :-\.7.akrze\s'(i, 

ni1CZcl. SJllllcn; ie,,\ io, 

- - - - ~-~ 
światto głowy jesl Ciejl<elll serca, a JliOrUIlell1 1'l;l;i. B, F, I rcntowsf:i, 
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Grabów (pcn\!. rf.czyc id). lat. 1901 r. Prezes Mackiewicz. 
Piątek (pIJ\\'. kczyr:ki). Prezes J Łosko:, ski, naczelnik A. Bro-

nikowski. 
Golice (prl\\'; h:cz\·cki). Prezes S. W,llr. 
Sieradz lał. IH76. Piezes T. Rcmbilwski. 
Zduńska· Wola (pow. sier;ldzki). Zat 1078 r. Czlon. 150, honor. 1. 

Roczn~ skladka .l rb . f\;aczeln. W. Michalski, skarln A. Rathe, sekretarz 
S. Libisw\\ski. 

Warta (po\\'. sieradzki), zal. 18Kl r. Pr-czcs H . .Łuniew~ki. 
Zioczew (pow. sicrauzki). Prele::; M. RiCl lccki. 
Szadek (pu\\'. sier:,c17.ki), za!. 11:i()() r. (vacdO. 
Słupca. Zatoź. l HI)3 r., skład i\ a 3 rb. Za : 'ząd: prezes M. Sucho

rzewski; czlonkowie: Z. tv\fodklJ.' .. ski, Pr. Ilerllldnrl, l. Paprocki, j. Todesco 
skarbnik i iVl Cieluch - -;ckreldrz. Naczelnik straży dr. Br. Gutowski, po
mocnik 1-'. Trębaczkie\\iu . Dowódcy: l-go oddziału Fr. Rilllcilllt, II-go
Fr. Herman, III-go - SI. \V,;giir'lS ld, IV·· r. Tylisz. 

Pyzdry (pow. slupLcki). Zal. 11)00 roku. P,czes CllI'uściclski, na
czelnik I\rol1. 

Zr, górów (ro\\, słurccl, i). ZaL i 900 \' Pr zes ks. PGcllerski, na 
czelnik dr. l,iulllarlOwski. 

Kleczew C,ow. slupecki). Z ' doż. 11) :).) r WysrJkość sk.ładki od 
50 kop. do .'i rb. Członkowie: clr. I~ostk :wski, dr. Cilllcilalski, \. Latosi'1-
ski. J. Franczyk, .I. Zabierek, SI ,Vlagi::lski. 

Szymanowice (pow. srupec',i).· Nacze lnik Andrzejewski. 
Wieluń. Z,lI. 1S77. f're/es dr. St. DomaV ··dski, naczelnik K. Bia

łobrzeski , pGm. A, Twardo wsk i. sekrelarz K. N"k, dSZ, SI. M datyński . 
Działoszyn . Prezes W. J<arW(lSi"lSki, nacz. S. Pytlewski, pomocnik 

J. Zalewski. 
Lułutów (po lV. wiei II r'l~k i), zaloż. 11)03 r.. czlon ków 140. Prezes 

(vaca!), n<leze :n W. S ·.·ictliri .,ki , pom. F. l~a\Vic:\i. 
Wiel'uszow. (pow. "idur',s " i). Prezes S. Kaplil1s ·. i, · naczelnik Gintcr, 

pom. M. tączkJwski, T. Tymir·lsi. 
Os'aków, (po\\'. lIielul·lski). prezes A. PilJski, naczelnik j. Błażejew-ski. 

pom Jahłollski. 
Ożarów. zaL 1905 r. Prel.cs ks . TJ(ISki, nacz. Stal'lczak . 
Bolesławiec, (pOII'. wielu(lsl,i). zal. 1001 r. j)rczes H. v. RaPiJaport, 

naczelnik H. O."lr/ye"i. 
Praszka CI10\\'. wiclur'lSki). ["racs W. Sopoćko, naczelnik .Łucki, 

pam. L. Wa.gncr. 
Turek. Zal. 14 wr;:eśni" 1 f)74 r. Zarząu: T. Szawtowski, S. Mvst

kowski . \\I. Waher'ski, r. l(aClorow~ki, J crcntralll. Naczelnik R. Hi.ibńer, 
Rekwi,\,!or G. I( Jo rz. 1 « ()ll1i~i a rewizyjna: Dr. L. Mader, A [JlIrszc, W. K<I
czorowski. WarlOŚć szory, -n;Jm;dzi-'i nl11undurml'i1nia ()~cilnic rh. 77.')2. 
Członków honor'owyc h S, oiial"Od :l\vdllv, IJlaG)cych po rb. 3 rocznic - - 'k'i. 
Członków czynnych, l:taGlcych l)!) 20 :\0[1. filonie 173, dochód wyl1O:;il 
w 1906 r. 317 rb. S 1 k .. rozcllc'lc! 287 rb. S 1 k., jlOWSl. 2.10 rb. (l7 k. 

Lisków. ZaL 11)OS r. larzijd: prezco,; b. W. ("Iizi l],ki, cl.lollkowie: 
J. Rdd wiln, P. Nowaku'.v,; ,;i, ks. A. Pahich, Janiak; I\'aczclnik W. Mazurki(.:
wiC!., pam. nacz. St. TrYI11)'A's. ,i. 

C;i'clr1i\\'cj rlile)' \\' ~ /L'f klcj. 
Dzi ś IW n:b przy:,z etl! lizia!: 
J\\U:;JIII h yć jak kropciki, 
Co żło bi ą ~:tazy skal. (A1 i ri alll-I 'rzcslllycki). 
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Uniejów. 7aL l wrzc"rtl2t l ',9l) r. \".lczc;lnik W. Pawłowski, rekwi
zvtor R. (jiha~l.ck. Członkowi, l.arzw1u: J I(urodziej.-;'\ i , f-I. Tschirschr1itz. 
1«(lJ1li·j.1 rew iz\ i lli\: \V Tdrl!ic.,i, P. 1~,ld()\V~ki, \V Al " i ll Czlon,ówofiaro
dawców, t. j. Opl il Glj'lC)'lll po rb. 2 mUI'i , II m :,u 1l)06 bylo 8. Człi>n
ków cZ)'11Jlych, t. j Opl ,t-.'lj3C)'ch po 20 "op. kl\drtal ,ie-70. Wartość szopy 
i narzęc!z.i rh. SOO. 

N i ewie~z. 21.5 100.1 PI' z s 1\. Zakrzewski Czl. Zlrządu : W. Każ-
mino:,k, \\I. 1,(,\\'Ind " ,·sl·:i, W . .Iahjcwicz. :\ ,cz illi" ,-\. Ko\Val~ki, pom. 
nacz. Cj. Tvlki, 1'1'1\1\ i/.\" lor S. 1:\cl1 C/!O I1;,Ó. hOlwro,,\ \'ciI Ó, rzeczywi-
stych 32 \\.\lrtO~ć ,;z(ipy i I,am:dz; rh. S7'='. . 

Nie:!1ysiów. 1: ,L ! <J07 r. Ji1 R,iJool.c\\ski, S. Łal11il·ls ',.; i. 
Doul·. L . ł. :I/J.) ". "rezcs \\' S!,orz,:woki. \li~c-pr~zes A. Titow. 

Nacz hli:; W. 1:11 1 . 

::,01111 Z:iI. 187-1 r. 1)1' zes \\' Ż\"w:lnO\I':;',i, n .. czel L. Rcymond. 
Czlorrk' III ie: \V. [)r\"l!ds, K .V\Cluzin. l .. Ci:ili()l\"icz, t::. u:ll1o,\icz, A. Laube, 
r<. 1(1i11\·lil'I<,i. 12() u'! ."kl)\' . 

. Rycllwał (pO\';.'I: O!li.1Ski). LlliJ:~. II' 1901 r. Człon. 60. Prezes 
L. Mam :ulh, f1 Cl Cl. J LI I. I' :n\ ,Idzki, (;'.1 Z" rząd u: r r. J(r j nz, S. \Vi przycki, 
P(!rub:\i. 

Golind, p r, w. kon;,'I,;'i. Z : nż, II' 190:3 r. Członków 50. Prczes 
J. Such()rz~I\':; i, Ilacz . IlITI1 ' 1)1'/ zi(hki. 

Sles li, pOII. KOIl. Pr~/. l''; l, :; . j. Llllgic:r, naczelnik W. Wiśnicwski, 
pomocll ik A l. l: i i~i~l. 

Wlildy.ławów, pihI' . kOIl. I>:'czcs I .. Pt:lJ\I's~,i, nacz. J. MarszeJ, 
ezL ZiłrZiltl U: )(otOll!.il'jsk l, J.( ' lliI!ld ,-\\\'ski. Sacl la. Członków 60. 

StoWi!fzyszcnic narodowe Lo'r:et p3lsUch gflb. kaliskiej. 

Kaliz. lilio 1 lipca l (JOb r l)rzcwoJniczą:<i ,V\. Paco:ewska, zas!. 
.l. Jdnowilll>\\'il, sc r. M . MYSik II'ski! , s~ilrh .\\, I-'stn,ko(IS \. ' , j,(os.l. loka
lu W, O tOWa. Członkinie: ,J. Brvndzo.' a. S, tli- LOli, M. Kr:d\llS, A. Peł
zucka, A. D.!IHO 's .,;1, :vl. Sturl1lO.'·'i, E, Ży.I:l:1()\\,s:,a. Do!, :mletu sądu 
polubownego, załat·.'. iiljijccgo wszelkie ~r)')r\' \\'\11ikl..: pOl1llGdzy pracownica
mi a pracoc!,h cZ\ni:'llli, Ilai i ,! ,'1anic:i L' !<o~lI hOII'sk!, Anc,)\I'a, Z. Mo
I'ZI)WIICl, S, !(urcewska, W. Sznc.idl·ówna, J. (iw::gorck. J. Olszewska. 1(0 ' 
miSja rCI\:zYjl1il: :\t N\i:J!HlI\~kJ, J Rejm,IIl()lld, 1.. l.ic:ICiliewska, zastęp. 
IWIIl.: K~'si;,o\\'s k d, J ,\"I\,:tko.l~ka. Zilstt;p. 11ior'1 U,!Zi :l t ilCl p Jsiedzeniach 
kOlllitetu. Człol1 . .)00. 

Kalisz. Towarzystwa "Je.:lnHśĆ" Dracowlil1(Ó',y dr. żel. warsz-wied. 

Zal. L'5 1.\ltlćj.Ęo 1007 rokl ' I«()IO 4~ Zelr!.,! l: 11rC:l.l'S W. Jabło:l~ki, 
zasu' pcl .J. i\l,'dzJ~r"ki, skarb. \\. 1I.l"I..,z , \I~" I , buchcl!tcr ,\\. Slko ' ski, ~e",l. 
E. SOhCl\':'lSki. CI.IOnKo\\" :c: dr. '\'1. J(a przak, tJ, \\'oj,!:lk, .-\ . Piwic:c. 

tUlI. utrzvllllije ,:zkol,' 1- l:tSIl\I '! . ~allCJ:\'c. j.. !);ll l rd\I · :'~ 'I. J Szper 
lillg; o::iekunki s/.koły: L I<aid(, /\ .. 1 hll lli :; ':. ' 

Jak ol>r<J1. świl:l)' IV 11li~ ,,,. I, ,, ll1cj kOlllll:lcie, 

L~~\\'i c:(a Ill it!j:-:;c<\ Bo,!..;:! p! · !.\pnl\lj!~i.l: 

'Lik Ill~!ik ':- I ;: :ICI1; \\. l:l,r",: ~, \ ','~" l! 1 JIlClje::::!ci(" 

J['~;i CJ.c: U 1)1'':11. ',-';:; \',' C:l).lil: ~~l,v -:gO S:,:,:,: (W. h:dorowicz). 
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Polski Związek Zawodowy Dnrkarzy, Odlewaczy czcionek pokrewnych 

zawodow w Warszawie. 
Filja w Kaliszu. Za.]nźona Ilistopadu 1907 roku. Członków 24. 

Główny Zarzą d w Warszawie, ulica I(opel'llika ,\;, 42. Pełnomocnicy na 
Kalisz i gubernję kaliską: prezes St. I~uppak, J. Leśniak -skarbnik i E. Dzia-
łoszyński . sehetarz. 

Stowarzyszenie rzemieślników cltrześcijal1skich pod wezwaniem św. Józefa. 

ZaL 22 wrześ. 1907 r. Zarząd: prezes S. Herbich , zasL G. Mi
chael, skarb. Ant. Tarchaiski, sekl'. I. Sikorski. gosp. lokalu Ziomek, czł.: 
M. Wittich, S. I<aczlllarek, W. Biedrzycki, A. ,\1azurek, Fr. Dąbrowski, 
J. Drygas, A. Tarcllulsl;i, rr. Kapitaniak, A. Ziom ek. 1<' .tuczak, S. Kru
szyński, T. Palęcl\i, S. janusiewicz, K. Nowicki, R. Sztnit, A. JarmużY(lski, 
W. lsmer, J. Kiwi, I. jędraszak, Br. Marszel, J. Krzewski , W. Stawicki. 

Stowarzyszenie robotników chrześcijańskich w gub. kaliskiej. 
Kalisz. Dnia 10 marca 1 ()07 r. na~tąpifo otwarcie Stowarzyszellia 

robotników chrześcijaóskich "OQnisko". Siedzib,! "Ogniska" jest Kalisz 
(ul. Wrocławska 22). Stowarzys7.enie ma prawu otwiertlllia w gubernji ka
liskiej filji i oddziałów, których stosunek do Stowarzyszenia określi ogolne 
zebranie. 

Celem Stowarzyszcn;a jest: podniesienie stanu robotniczego pod 
względelTl religi.illo moralnym, spoJecZIlym, materjalnym i narodowym. 
Czronków liczy Stowarzyszenie do ohecnej chwili ·186. Zarząd składa się 
z 12 członków i patrona, którym jest ks . .l. [\Iowieki. Ogólne zebranie wy
hiera komisje; halotując,! i rewizyjną. Pierwsza składa się z 7, druga z .s 
czlonków. Czlonkami zarządu są: A. Wendt, I. Cichy. J. Raszewski, J No
wakowski, S. Hepncr, W. Dyrnalski, S. Jaworski, A. Antezak, J Matczak, 
F. Bilrtosicwicz. Komisje; balotującą stanowią: S. Janusiewicz, F. Harnysz, 
A .. Ławl1ikanis, A. Wilczura, T. Cieślak, 1<. Otmowski, M. DybezYI·lski. 
Kom. rew. stClnowiC[: j. Radwan, W. Woszczy{l~ki, S. R;I[lpa~, L. Kindlcr, 
A. ({~ piliski. 

Koło. Lq~al. 11.1 1907. Przy 11 i 111 kasa chorych, kasa pogrzebo
wa, kasa pożyczkowa. Prezes A. i\ndrysiewicz. L.aloźyciel ks. W. Potrzeh
ski. Składk a l11iesi(~czna 20 kop. 

Łęczyca. Patron ks. Kantr)l'ski; prezes Zalewski. Składka mi esię
czna 25 kop. 

Oddział Polskiego Z\\'iązfm nauczycielskiego w Łęczycy. 
Zał. 28 l ipca 1007. Prezes W. WJ'(lblewski, sk~rbllik W. Michalski, 

sekretarz E. BrzozO\v:iki. Delegaci: S. Baral'lski i S. Palil·lski. 

lwiązek kobiet polskich w Sieradzu. 
Prezesowa II. Podciechowska, za;te;pczyni E. Ratajewicz, sekretarka 

j. Sokołowska, skarbniC!.ka L. Ru:olf. Zał. 1906 r. 

Związek kobiet w llluńskieI Woli. lal. 190(j r. 

Człowiek, który nic uuszą żyt nic umie, jest niewolnikielll w~zystkich ciała 
udręczefl, (J. I. Kraszewski). 
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Tow. wzajemnej pomocy ro~otJl:ków, pracujących \\' Zduńskiej Woli w fabr. 
S. Szepsa 1907. Tow. subjektaw handlowyeh 1907. 

Redakcje w Kaliszu. 

"Gazeta Kaliska-Kaliszanin" - organ ziemi kaliskiej '- wychodzi rok 
XVI. Prenumerata 6 rb. rocznie, 3 rb. półrocznie, 1 rb. 50 k. kwartalnic. 
Redaktor Józef Radwan. Marja(lska N' 10. 

Publiczna Bibljoteka w Kaliszu im. Adama Mickiewicza. 

Założona 10 czerwca 1908 r., otwarta codziennie od 9 rano do 12, 
od 2 do 9 wieczór; \Ii niedziele i świGta od 2-9 wic:czór. Posiada 7 ty
sięcy tomów. Prezes K. l~ylTlarkiewicz, zast. dyrektor \V Kokowski, sekr. 
prof. T. Lech, skarb. W. Lesser; opiekunki: F .. Łączkowska, l. Suchorska; 
członkowie: pro!. J. Dąbrowski, ks: Jasirlski, .\'1. Ga!czy}iska, iIi Parczew
ska, ks. SobczYrlski, Z. Suchor~ka, r. I~Ylllarkie\\icz, E. Zywanowska. 

Bibljoteki i Czytelnie w gub. kaliskiej. 

Wieruszów, pow. wielurl:ski. Prezes dr. Wiedyskiewicz. 
Łęczyca. Zalożona 1 C)()t) r. Prezes JGdrzeje\\'ski, skarb. Korejwo. 
Koło. Założona 1907 r. 

Muzeum w Kaliszu, ul. Łazienna, dom p. Essego. 

Czronkowie: prezes ks. kan. Sobczyl'lski. wice-pre'.es S. TYlllieniecki, 
sekr. prof. Wcst!al, s~arb. F. RYlllarkiewiczowa, czlonk. E. l3ohowiczowa, 
H. Chrzanowski, pro! GilIer. A. GoŚcimska. E. Gross, ks. W. Jasiński, j. 
Kobierzycki, fil. Parczewska. j. Radv.an, prof. (-<cjman. W. Romocki, K. 
Wyganowska. 

Towarzystwo cyklistów 
Kalisz, Aleja jozefiny, załOżone w r. 1892. Składka rOCzna 6 rb. 

Członków 100. 

Zarząd: prezcs ~vacat), wicc prezes M. Batkowski. sekretarz S. Orzeł, 
zastępca E .. Za.chert, skarbJllI< \~. BOI'elti, zastGPca R. Drygas, kapitan K. 
Mystkowsk~, ~ICt-kapitanowJe: 1'. Deuhclllllan i j. Polaski; gosp. sali: Br. 
BukoWlllSkl, SI. Janowicz, J. KoryckL 

Towarz.ystwo wioślarskie w Kaliszu. 

Klub. Ul. Wroctl\vska J'iiJ 18, tamże siedziba Zarządu. 
Zarząd TowarzYstwa: 

. 1. Komitet. Prezes J. D<lb~owski, wicc-prezes SL BobiJiski, na-
czelnik (vacat), s~l(retarz E. Siko[::;lo. skarbnik W. Stasze\1. ski, gospodarz 
przy,>tani L. l~oliIlSkl. członkowie Iwnlltetu: W. L3icdrzvcki, SL Cygański 
i W. SzyszczYI'lski. . 
,- ------------:--.---------- -_.- ---------

Nie czas talowa l! róż gdy płoną lasy. (.I. Słowacki). 
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2. Komisja ~~ortow~ : j. RauII'clll, A. Ga"ceki, j. S%lekys. 
3. Oeleg~cja starnicz;;: J IJrefldow~ki, L. Laskowski, I'. l(ufJ

czyński. 

Towarzystwo wioślarskie w fioninie. 

Prezes \\I. Żywimowski, wiCL-p:eze~ [)ryg3~, Kapitilll I~. Świtaiski. 

Ohór' kościelny . 

Chór przy kościdr..; św. Mikol,1j t c:~/y:,lllje OU 1802-gu roku, cz~()n
ków czynIlych 40 Prezes ks. kan .. 1· SOhCZI'I'lSki, dyr~ktor J li('l'hich, gos
podalI. St. Rappak, czl onle kU:llitdlJ: F. ilerbich, .'\. Wenr , SI. !<. cZlnarek 
i St. Jaworski. 

Towarzys1vvo opieki nad z\,,/ ie ,',-ętami w !-:aliszu. 

Założone 1894 r. Członkcw rZeczyv,istych 23, hO 'lO l'owycl; L~. 
Za rzą d: prew:, A. I(rajew~ ki . lI'iec: ·pr,j.e"'; s(;dzi l J\1 ik()laje;wsi, i, Sl: 

kretarz ur. Zucke r. 
Towal'zys[wO utrzylnu.i~ lh i..: Iccwicc dla zw iei'z'l l: \II Kaliszu 

i w Kole. 

Oddział Towarzyslwa abstynentów, 

Działo3zyn . [lO\\'. wiciufISki, "Przy,;! 10Ść". I)r"zes ,\1. I(arwcsiliska, 
sekret .rz F. Kulig l) \\ski. 

Koło polsk.iego związku zawodowego ogrodników. 

Turek. Otwarte: 2 Iistoplda IC)07 roku. z twierdzone 21 w rleśllia 
1907 r., czł ,inków 37. Larz,!J: M. Licrr"u\\'sk i s\ arbllili, J. S;lllig(>!'ski ucle
gal i S. Siwi lISki sekretarz. 

Kaliski oddział polskiego Tow, krajoznawczego. 

Prezes SI. Baron Ciracve, ',',ic c -prczc~i: SI. I\zowski i J I<Zlclw<:!II, sc
kretarz r~u[ko',\'sk i , skarbnik i kuslosz; UrOIl.: l ". Brllśnicki i j. D'lbrowski. 

Agentury w Kaliszu. 

Agentura grówlla to'.V. lIiJczpicCI..J: .. i<O:;j,", SI. r~() ::: I\" k i, pLrc św. 
J ózcfa ,\C, ó. 

Tow. "Jakor", "Snop" i "Oradoh:c; ic wLaje'l1n c", DZlew til:,ki i Ar
nold, Aleja Jó,ciiny, d . Illl d'l'a j)rozd().\:-ik ie.~~o . 

Gub.rlljalna ili',entura ,Yienl"ze.~o ros ·,j:;I\:c;.:o to ·!. arzyqwa ub:.:!.· 
pieczel'l" L. Zy\\'ilno\\'ski, ul. Sukiel1 ,iu I \0 1 '.L 

,,\Va !' ~zJ\Vskie tow. uhezpieczC]'l oc! ()~ I Ii:J", "1(ISVj,,.!;.C lOW. uk z
pieClei'] bpitJhl i c1ocllOUÓ\\' '' , tow. ,,1 '0111(; (; od '.ypddkó\\' s/.b j : \r , Jzi~ 
ży z \1 tamaniem" r~. ,V\roz; ws',i, ul. ś'. SU:ii,,1 'wa, dom :\"Iy , tko",sk:q;o. 

Agentury (eiliC dr. żel. warsz.-\\'iccl. ,\k'ja jlizd i:\ y, U. 1.21. 

Cechy rzemieślnicze w iiJ.IISzu. 

FclClcrów-starszy JlnowiLZ, polisla- S·/.\' -- ~',ZW,[1 c. SiL: \\:Ó\\'S[;lr .. 

szy Wodziliski, poc!slarszy -Sik!)j'~ki, Czcl :ldzi ::i/.l~ . <:ki,~j-SI ;qSzy Cichy, 

Leps za \\' dOlllu szkoJ:1 "Iliżeli wSlyJ. 
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podstarszy--Kowalski. Krawców -·star::;z\' ;Ii\;17urek, Dodslarsl.y-Szczepaniak. 
Tokarzy ·· starszy Langncr, podstarszy '- Gll~lmll1. P;ekarzy , ta :,zy N\ichal
ski, rod ~taJ"szy-Sc hl11dl. 1~ / cżllikó ... - starszy JarmuJ"l.)" ris;i , podst.arszy
Bartowi:,k. Stolarzy-slars:,:y Nlarko\\"ski , ]1od ,; tar ,;zy --Hclmeister. Slusarzy 
-starszy l~olil'lSki, po(btm,;zy--,\1d:ael. I<owa li- slar:,z\' Hiibner, podstar
szy .. -Ł ucz ak. 1\:\lYllarzy-stars/.y i hndl-:c, pods t<il'Szy , Dymaiski. ,\Ialar!.y 
i pozłotników-- star'szy Janllsicwicz, ·I, :Jt!s t :rszy - :v\acllOlVski. Hafciarzy-
starszy Kunig, ]1(Jd sta rszy \\'itt~'cl1. C'cladl.i ·--sLr l·szy ,kdr .. siak , p;,dstarszy 
- Zboro \\'ski. Tasi en1 11 ików S[MSZY ::)Zlll:r. Mularz\' starszy TOlll lrSZC \\ski, 
podstarszy -- Łw:za :, . Cieśli- --starszy \ . . ~aJals k i , pod ta r · zy-Łucza k . Ta
picerów u cztiadzi ·starszy· -l','lczyr'ISk i, pI,dsla szy- Greildolvcz. ZJunów
starszy Raabe, pndslcHszy-ALt\lszkic\\·icz. Sio JIarzy· ,; tarsl-y Skórzewski, 
podstarszy-- Józef Bo.gacki. 

Przemysł w gub. kaiiskiei~ 
Fabryki haftów w Kaliszu. 

Ader, uJi<.:u Nowa ]00, hafty, zal. 
1900 1'.. prnd. 66,000. 

Czosnowski, hafty, za t. 1 t)()4 f. , 

prnd. 12,000. 
Oanciger, Aleja Józefiny, hafty. zai 

1898 r., obI'. 120,000. 
Esenuerg, ul. Nowa 425, zaL 1886r. 

ob. 100000. 
Fraenkel, Al eja Józeiiny, kO!Oilki, 

wstawki i h ,ft y, zal. 1886 I'. ob. 300.000. 
GelJer' Hendles. hafty i kOl'onki, ut. 

1900 r. , ! 0,000. 
Jarecki, Ililfty i n;kawiczki nic iane, 

za!. 11)06 r., 45,000. 
Kindler i S ka, koronki, \Jaftl' i kor

Ilicrzvki, zał. 1903 1'., ob. W,OOO. 
Kri\llze, koron ki i haf!\,. z ał. 1890 r. 

ob. SO,OOO. . 
JlIljllSZ KlInig, hal·ty i klHonki , zal. 

l 'J05 L, prod. 40,000. 
Mai , ner, Ilaily biLl.re, kolurowe. ku

rOll 1, i icdwabne i wełniane, zał. 1 DSO r., 
ob. 200,000. 

Makower, ilaflo.V <l ne hustki, kOłrli(~
rzc i koronki, ob. 9lJ,OuO. 

Markowski i Natansoll, li!. Dobrz cka. 
zaL 1:--\91 r. . 

Perle, ul. Szope na, . orOIl !,i i Il , iit~', 
zaiOY" 1886 r., ob. 1 rJ,7()(). 

polacz, koronki i haity, ;- '.,1. :806 r. 
bo.6.1,000. 

Weyer Braendli "Helvetia" [)obrzec. 

Wołkowicz Vengarten, koroll ki i hafty. 
L<!wadzki W, lw ity. biuzki damskie 
kuhllCI'zyki ll "litOILl1c. 

Fabryki pOllczocb i trykotarzy w Kaliszu. 

Holtz i'ł1arkus i S b, iabryka poń
czch zar 1;:;90 r., Obrót 100,000 rb. 

Skowron, Griillfeld i Ska, wyroLy: 
k:' mizelki, 5c rdakr, halk i, kamasze, rq
kawiu ki, za l. 11)99 r., ob . 100,000 rb. 

Ma lllciok i Danziger, idhryKa poń
czoch, zai . IH92 r., obr. 33,000 rb . 

Tkalnie wełny w Zduńskiej Woli. 

Aarlct. t ~;: !l:;i a lI'yrobów wełnianych 
i PÓI\\ · l'} lli'ln~'ch. zal. 1863 r., obrót 
200,00,) rb. 

B. Bocheński. tk ,tlnia mechaniczna, 
zuL l S<)l) L 

F. 8óllnke. [Kainia rn ,' ~ ·lianiczna, zuł. 
1802 r., oh. 2-+.-f()O rb. 

Cohli D. , tkaln ia, zaL 189-4- r., ob. 
óOO,OOO ril . 

FellIman i S ka !kainia, zal. 1893 r., 
ot) . SOo.oon rh. ' 

Gelbarth m. tkailli,l "',.:1 :1}'. zat. 1895 r., 
ob. 9AOO rb. 

i(~!'fiowski . 1., tkaln i:r rGcwil i me
chJnrCZll <l, la t 1899 r .. ob. 300,000 rb, 

Koł S : tka lni,~ wdny, zal. 1899 r, 
ob. 25.600 rb. 

Paryser A, ika ln ia mc:chaniczna, zat. 
1890 r., procJ . 15:000 rb. 

!IIądroS': bez prOs loty jest chytro,;~ i z ło$~. (Piorr Skarga). 



~CIHll)S, tkalnia weill~', zaL 1:-;(,!. r., 
ob. SOO.COO ro. 

Szet i S I:a, iahl-yk~ wy rl) h (l\\' II'cl
nianych, zat. loSS r. , 011.4 7S,OIJO 1'1). 

Warszawiak ' it., ("';linia w,:II1)', Zi l l. 
1898 L, ob. 15,HOO rb. 

Janiszp,wica, p. Lcllll'ls!<a WO!a, oh. 
6,700 rb. 

Ozo,::ów. Bugtijski i Parzf;i1czewski, 
tkalnia, Zilt I S90 1"., ch. 21)3,700 I·b. 

Ruliinowiez FI., tkalnia r(;U l1 a, zoli. 
1889 r., r DCl.. PI:(Jt!. 2(), l 00 rb. 

Waldman Sz., tkalIlia r~'CZIl;I. wl. 
1875 r .• ob. 100,000 rh. 

Fabryki aparatów mier!z:anych i 0.1 

lewnie w gub. I<alisl<itj. 

Kruszyliski L, 
wyroby aparaty 
nia db iabrvk 
pmu. 2.1 ,000 . 

StawiS%Y(lskie I'rz··J, 
gorzcl liio.c; Ilrzi!dz :
cukru i browiniw, 

Konin. K. Czajcz]'llski, maszyny, :ljJd
raty do gorzelni. rury miedziane. 

Fabryka bronzowych wyrobów. 

Holger M., ul. Nowa, zał. 1;-)92 1"., 
fabryka lichtarzy dn mach in, ~l. li filT
nia metali. 
Fabryka tkaflin metalowych w I(rtlisz~;. 

J. KardolińskL wyroby: sialki, druty, 
tkaniny metalowe, zaL 1::;70 r. 

Fabryka odlewnia metali. 

Kalisz. Fibiger H., ul. Ga l ll~ars"a, 
za~: 1896 L, proc!. 1's,UOO. 

Fulde. Nowy Swi;11 .')27, zal. 1:'r/8 I'. 

Fabryka zegarków VI ouh. kaliskiej. 

Wieruszów (po\\'. wicllll'lSki) . N. Ro 
senfeld. fabryka za[;arków kieszonko
wych, zał. 1t)96 r., roczna produkCja 
71,200 rb. 

Przędzalnie i fabryki wyrohów lJaweł

nianych w !IilU. kaliskiej. 

Ozorków. SchliisserowskiB Akcyjne 
Towarzystwo. wYI'oby: pl ótnil w r6ż
nych gatunkach, Illadapolany, batysty, 

Cno la sław~~ sk płaci. 

kll'ch~llly, bie lizna SlO/OWa, ręcwiki. 
d u s ił;i do nos I. Lal . 1 t:! 9S r. 

Olm'll rIX7.n\' 1,700,OUO rb. 
Turek. Reir;i1:Jitl Szeffel, '-"yroi))': 

jJtócitn:iI h a\l,cł ni iin L' n;i .'lIknic, iar
IIIChy 

A. Hi~iJi:i:'.r. l kalnia I\'\rollliw hawd-
Iii II\"e ll, I.a l. 1i-;~; 2 1.,- tJbrót roczny 
20,:l()() rh., waI'szlall)'\' 20. 

Liskó'1/. piócicnka, Lal. ")0-1 I. 
Ld,lIl: ka Woia. J. Chei'ke, \\'vrohv 

ba\\elniall i: , ZJI. IRH() I' ., ob. J,4()U rii. 
A :':I!~ke, \.\-'Vl"tlhv !lJII'C i llianę, za!. 

li,'! I l'., oln. reK I.. 'J, hOO 1 b. 
ui. SillJers'ieill. \1'\Tubv bi:\\'cl:liam:, 

zal. iR!){) r., <> h:·. 1.\.II)(j rb. 
Tuw S::mucl. I\'IT: ,h\, kcll:lI'O \\'C i ha

.,'. clllj;lill:, (,br. roCI. . .< f(i l) rb. 
Q. SZIl:Jjdcl', wy roby hawcllli<lllc na 

iClrlucily, l.a1. I :-;0,l r., oh. 7,.~()O rb. 

F;:I;;-yka tc.S:31!1~k i sZilurów. 

t{al;sz. SclJner J. 1.;11. I R27 I".,obr. 
rot wy 301.0DO rh. 

Fabryka "v:liwc!lJ i plust.:u ':J !{aliszlf. 

BI'acia Miiiie!' i S ka, ul. S!.Or ~ na 27, 
ziil II)U7 r. 

FatJryka żel3wyeh wyrobów. 

R. ~ocrciJel. Iii. :-JOI.VI (101), zal. 1905 r., 
ob roczny 20,O()() rb. 

Fahryki su kila, pnę,izalnia wełll W gub. 

k(l.:isldcj 

OIJalowsk. Fcrd. Nitsche, fahryka 
:;111;1),1, z;d. 1824 r, 

Kal j:;z. Brach Repphan, \"yroby: suk
[lO. ::;I'hcrvncl i l;onl', z tł . 18 17 I'. 

Zdl·lI'lska-Wo ł a. M~ A. Wicner, wyro
hy sukna. zaL 186l) r. 

Epstein, wyrohy wdn ianc. 
Grosskopf, 1k:1lni<l wełny cz eSZl nko

\\'t-j, obI'. rOlZ. ()3,OCO rh. 
Dawid Raw3z01l, lI; alnia wyl"Obów 

we lniJll ych, prod. rocz. 155,000 rb. 
iVl . Rawel< ał , wViO lly welniane. obr. 

roczny 200,000 rb. . 

(.lilII Kochanoll'sk i). 
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Fabryki lalek i zabawek w gub. kaliskiej. 

Kalisz. Fingerhut, fabryka lalek, zał. 
1889 r. 

T. Zieleniewski, ul. Piaskowa N: l. 
zał. 1907 r. 

Opałówek. Pinczewski, zabawki roz
maite i lalki, zał . 1894 r. 

Garbarnie w gub. kaliskiej. 

Kalisz. A. Deufschman. skóry pode-
szwiane, zat, 1872 r. . 

Sowadzki, łęg majkowski. 
H. Fride, skóry podeszwiane. 
W. Fulde, ul. Wodna, skóry na pa

sy do milszyn i wyroby siodlarskie, 
zał. 1854 r. 

Rusocice, p. ~ła.dysławów, Juljan Mar
szel, skóry kOllskle, wołowe i cielęce, 
zał. 1880 L 

Rewekał M., zał. 1888 r., rocz. pr, 
200,000 rb . 

Rosenberg, zat. 1900 r., rocz.pr. 
2,500 rb. 

Strykowski L., zał. 1900 r., rocz. pr. 
28,000 rb . 

Szerer B., zał. J 899 r., rocz. pr. 
83,000 rb. 

Taub H, zał. J 899 L, roczn . pr. 
5,800 rb. 

Warchiwker C., zaL 1898 r., rocz. pr. 
45,000 rb. 

Wasserman W., zat. 1900 r., rocz. pr. 
65,000 rb. . 

Weiskol A., zaL 1872 r., rocz. pr. 
13,500 rb . 

Weiskol D., zaL 1888 r., rocz pr. 
1,900 rb 

Weiskol W, zat. 1900 r., rocz. pr. 
1,200 rb. 

Załki!ld J., zał. 1899 r., rocz. pr. 
6,500 rh. 

Fabryki tkanin wełnianych w g. kaliskiej. Fabl'yki wyrobów kamieniarskich, Kalisz. 

Zduńska Wola, 8auman M. zał. 1887 r., 
obr. rocz. 8 500 rb. 

Biederman' N., zaL J 900 r., rocz. 
pr. 12,800 rb. 

Epsłein Sz., żal. 1897 r., oh. 80,000 rb. 
Ginsberg D., zał. 1898 r ., obr. 7,200 rb, 
Grass M., zał. 1890 r., ob. 6,000 rb. 
Grosskopf Ch., zał. 1861 r., obr. 

93,500 rb. 
Heiman H., zat. 1901 r., ob. 47,700 rb . 
Herszt E., zat. 1891 r., ob. 3,000 rb. 
Herszt, zał. 1892 r., rocZ. p. 4,600 rb. 
Kac Ch., zał. 1897 r., ob. 6,000 rb. 
Kohn M, zaL 1898 rob. 6,300 rb. 
Kronman H., zał. 1888 r'.', ob. 49,300 rb. 
Landau G., zat 1893 r., pr. 1,900 rb. 
Lubszyc J., rOCzno produk. 39,000 rb. 
Lusłernik, zał. 1899 r., ob. 27,000 rb . 
Małiasew A., zał. 1888 r., ob. 2,800 rh. 
Plucer, zał. 1900 r., prod. 4,300 rb. 
Rabinowicz, rocz. produk. 58,800 rb. 
Rawszow D, zat 1886 r., rOCZ. pr. 

155,000 rb. 
Reinstein S., zał. 1894 r., roCZ. pr. 

22,900 rb. 

Fibiger A., ul. Józefiny, wyroby gra · 
nitu, marmuru i piaskowca 1907 r 
Obrót 30,000 rb. 

Bracia Ginter, u\. Wrocławska 1887. 
Obrót óO.OOO rb. 

Sikorski J., iabryka wyrobów mozai
kowych i betonowych. 

Kopalnie rudy żelaznej . 

Praszka, p. Wielu ll, P?w. wieluński, 
kopaIn . "Józef", wr. WaJg. 

Gazowe zakłady w Kaliszu. 

Tow. Akc. Zjednoczonych gazowni 
w Augsburgu J 872. Kap. zakt 129,000, 
obrót roczny 70,000. 

Fabryki pierników i pieczywa w Kaliszu. 

Marschel K., zał. 1856 r., tel. 24. 
Mystkowski K., zał. 1892 r" leI. 7. 

Mleczarnie. 

K!rChner,. Wielllń, g. kaliska, 1897 r. 
Piekary, 1881, p. Piątek, g. kaliska 

------
Prawda ma tWarz ognistą. (F. Birkowski). 



jj() 

Skarzyński S., Nowa· Wieś, p. List- ' K. i A. Fibiger, Szosa Szczypiornska, 
ków, g.~·kaliska. "Apollo", zaloż. l R88 L, obrót rocz. 

Wilski, Niechmirów, sI. p. Złoczew, 30,000 rb. 
g. kaliska. 

Fabryki ceramiczne w gub. kaliskiej. 

Przedsiębiorstwo robót wiertniczych Auerbach Silberstein, Dobrzec Mały, 
i betonowych. p. Kalisz, wyroby: piece kaflowe, wa· 

zony gliniane, balustrady do balkonów, 
Grabski St., wyroby betonowe, Wola zał. 18RO r. 

Droszewska, p. Kalisz. Koło . A. Freudenreich, wyroby fajan-
Weber, p. WieluJi, 1903, studnie ar- sowe i majolikowc, Z[ll'. 1842 r., ob. 

tezyjskie, roboty cementowc. rocz . 150,000 rb. 

Fabryki fortepianów w Kaliszu. Koło. M. Rauch, ul. Wrocławskie 
Przedmieście, wyroby iajansowe. 

R. J. E. Betting, ul. Nowa 7, 6C9a, F k' bl h K I' 
ł "'87 b b abry I me i bambusowyc walszu. za. 10 r., O . rocz 70,000 r . 
Arnold Fibiger. ul. Szopena 9, zal. Buki i S·ka. 

187R r., oh. rocz. 75,000 rb. M. Geber. 

Cukrownie w gllbernji kaliskiej. 

Miasto lub wieś i" Nazw. właściciela I" Gmina 

Cielce ob. 600,000 rb.' H. Wawelberg 1851 I Grzybki 
Leśrnierz ob. 1,600,0001 Tow. Akcyjne 1888 \ Leśmierz 
Pokrzywnica 700,000 Br. Przeworscyl877 Piątek 
Zbiersk ob. 1,000,000 Tow.Akc.Br. RepphanI852 Zbiersk 

Pątnówek 

Krępa 
Sokolniki 
Zbylczyce 

Kalisz 
Kalisz 
Kalisz 
Kanin 
Konin 
Konin 
Koło 
Ozorków 
Piaski 
Zduńska Wola 

Fabryki krochmalu W gub. kaliskiej. 

Kobylański, Domagaiski, Mierzyce 
.Łączkowski 

i M. Radoszewski Leśmierz 
E. Herbst 1885 Leśrnierz 
A. Orzechowski 1880 Zelgoszcz 

Fabryki narzędzi rolniczJ'ch w gub. kaliskiej. 

G. Michael 1877 
'I A. Fulde 1878, prd. 5000 

A. Fibiger 1897, prd. 8700 
II L. f{cymond 1864 

Br. Zander 

I O. Klosc 1870, pro 18,900 
M. Ostrowski 1866 I 

. E. Rychter 

I Sz. Sznietowski 
. J. Kałużewski 

Powiat 

I Turecki 

I 

.t~czvcki 
Kaliśki 

Wicluński 

.Łęczycki 

.Łęczycki 
Turecki 

I L,"y,k; 
KoniIlski 
Sieradzki 

Czego rozum znale~ć nic może - czas naucz . S. Lubomirski. 
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Browary w gub. kaliskiej. 

Miasto lub wieś Nazw. właściciela 
. ---r 

Gmina : Powiat 
i 

Kalisz Weigt 1871 ' Kalisz 
Oąbie. Ob. 20000 rb Falek Suresolm 1890 I Dąbie 
Konin Oskar Bartel Konin 
Konin Kowalski 1874 , 
Konin I Paczkowskiej SS· wie 1879, 
Kalisz. Ob. 110000 rb. K. Weigt 1871 
I\oło. Ob. 50000 rb. ; A. Kowalski 1874 
Łęczyca . Ob. 35000 rb. ! j. Bredla SS-wic 1825 
Słupca. Ob. 5000 rb. I F. lier::zon 1878 
Sieradz. Ob. 50000 rb. : Oanielewicz 1878 
Som polno ! Rosenthal SS-wie 1874 
Turek ' R. Sclmerr 1867 
WicIuIi. Ob. 3.'i000 rb. K. Mosz i S-ka 1903 
Winiary. Ob. 60000 rb. N. Schlósser 1877 
Winiary Trąbczyński 1801 
Zagórów. Ob. 3500 rb . M. H. Fogel 
Zduliska Wola. Obrót 

60000 rb. Z. Anstadt 

" Kalisz 
Koło 
Łęczyca 

Lubotyń 

Wieluń 
Tyniec 
Tyniec 
Zagórów 

Cegielnie w gub. kaliskiej. 
Bliźna obr. 10,000 I. Imiłkowski i S-ka 19001 
Czaszki obr. 42,000 H. Młodecki 1868 I 
Dobrzec Mały A. Weigand 1808 

" Danciger i Hejman 1895 
Grodziec K. hr. Kwilecki. 
Nagórna Wieś Bornstein i S-ka 1900 r. 
Ożarów Meske. 
Majków obr. 27,800 P. Karśnickf i S-ka 1900 
Tymienice obr. 15,000 A. Sicmiątkowski 
StJW obr. 12,000 W. Nicmojowski 1902 
Krob,lOów~k j. Orzechowski 
Krobanów ohr. 40,000 Tow. Akcyjne 
Rypinek i M. Koczorowski 
Prusinowice I j. Czarnowski 1904 
Piorunów S. Puławski 
Kopydłów ; Oaszkiewicz 

Młyny w gub. kaliskiej. 

Oeutschman 1872 
S. hr. Załuski 
St. Pytlewski 
A. H. Glicenstein 
G. Benkc 

Koło 
Kalisz 

" Grodziec 
Czołowo 
Skomlin 
Tyniec 
Zduń. Wola 
Opatówek 
Zduń . Wola 

Kalisz 
Szadek 
Piorunów 
Naramnice 

Wydrzyn 
Oziałoszyn 
Topola 
Brudzew 

I(alisz 
Czamoży!y 
Dzi1:lłoszyn 
D'Ibie 
Czapla 
Chruścin W. Antoniewski i Bolesławiec 

------------------ -

Kaliski 
Kolski 
Koniński 

" Kaliski 
Kolski 
Łęczycki 
Słupecki 
Sieradzki 
Kolski 
Turecki 
Wieluński 
Kaliski 
Kaliski 
Sl'upecki 

Sieradzki 

Kolski 
Kaliski 

" Słupecki 
Kolski 
Wieluńsl<i 
Kaliski 
Sieradzki 
Kaliski 
Sieradzki 
Sieradzki 
Kaliski 
Sieradzki 
Koniński 
Wieluński 

Kaliski 
WielulJski 

" Łęczycki 
Kolski 

N\Scij si~ - miloScia.. (Deotyma) 



Miasto lub wieś 

Grodziec 
Gos.ł'awice 
Grabów 
Kalisz 
I<oło 
Koło 
Koś:ielec 
Konin 
Konin 
Ląd 
Łęczyca 
Łęczyca 
Jarocice 
Nendzerzew 
Ozorków 
Ozorków 
Parzyce 
Piotrów 
Praszka 
Turek 
Nik as 
Słodków 
Sieradz 
Źydów 
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Nazw. wlaściciela 

K. hr. Kwilecki 1873 
K. hr. Kwilecki 1868 
F. Włoszkiewicz 1808 
Kleczcwsd i Hamburger 
tv! Rauch 1867 
W. Ostrowska 1866 
Al. hr. Kr,uz 1898 
Waldman i Spievogel 
A. Leszczyński. 
I. Nelktn 1900 
W. Zakolski i W. Górecki 
W. KIloch 1883 
R Wilgner 
Martu~alski 
H. Lidtke 
Br. Ccdrowscy 
R. Desselberg 1790 
T. Aniotkiewicz 
Sadowicz i Braun 1850 
C. Lipiilski i S-ka 1898 
L. Kicman 
A. i J. Kowalscy 
W. Szylil'ISki 
K. Neuman 

Gmina Powiat 

Grndziec Słupceki 
Goslawice Koniński 
Grabów Ł<;czycki 

Kolski 

Zagórów Slupecki 

Mnjaczcwiee Sieradzki 
Tyniec Kaliski 

Łęczycki 

Leśmierz 
" Wierzchy Sieradzki 

Wieluński 
Turecki 

Stare Miasto Koniński 
Piętno Turecki 

Kaliski 

Tartaki w gub. Kaliskiej. 

Brzeźce 
Brzeźno 
Chocim obr. 92,000 
Grabieniec 
Grodziec 
Grzymiszew 
Głębokie 
Goslawice 
Graniczki 
Hecwoda 
MarmItów nhr. 20,000 
Męcka Wola 
Nagórna Wieś 
Niewie~z 
Kazimierz 
Kuro 
Koźlątków 
Kuźnica (j ,tbowska I 
Olesiec 
Rożdżały 

J. Znamierowski 
B. Friszlllan 
H. ['ogel 1896 
A. :'-lelk':11 
Br. Klotz 
L. Puta .. 's'(j 1900 
H Joel i M Hejman 
,\'l. Hiuelsch im 
S. Joel i M. Klotz 
O. Neullliln 
K. hr. Kwilccki 1898 
Z. Sicl11;allwwski 
M. Cale\\:iCl 
N. Z.d(rzewski 
A. Jocl i Hejl11i1n 
M. Goldberg 1894 
A. Fogcl 
G. Ostrowski 
A. Bacharach 
B. Cieleckl 1905 

Szczę~liwy, kto Ila małym udziale przestawał 

I Skrzynno 
. L\rzeźno 

T(\kary 
Rżg6w 
Grodziec 
Tuliszków 
Plotrkowicc 
Goslawice 
I3rudzew 
Gruszczyce 
(joslawin~ 
Wojslawice 
Czołowo 
Niewiesz 
Kazimierz 

KamieIl 
Guźnica Gr. 
Chocz 
Zadzim 

, Wieluński 
. Sieradzki 

Turecki 
I(oniński 
Slupecki 
Koniński 

.. 
Kaliski 
Sieradzki 
Koniński 
Sieradzki 
Kolski 
Turecki 
Słupecki 

KCJlis';i 
Wieluńs:d 
Kcliski 
Si~radzki 

(Fr. Karpiński). 
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r--- ------, , 
Miasto lub wieś Nazw. właściciela Gmina Powiat 

Sieradz H. Joel Sieradz 
Tuliszków ob. 20,000 S. Bernstein 190.1 Tuliszków Koniński 
Tyble S. Szukarka Sokolniki Wieluński 
Petryki Tow. akc. W. I~epphan Zbiersk Kaliski 
Podtężyce K. Szonert 1894 Mę~a Sieradzki 
Praszka J. Rozent.] 1898 Praszka Wieluński 
Dzi ctoszyn S. Pytlewski Praszka 
Ożarów K. Mes,e Skomli n ,. 
Pogoń I Gidescheim 1805 Konir'lski 

Gorzelnie w gub. kaliskiej. 

Go",)o;, ;- p"Y~ 
niej rektyfikacja '. 

! 'I'e wypalall'a' il ilB'k~~lyn-
spirylm :uensu przy· 

W.ŁAŚCICIEL Powiat Poczta 'II kampanji '1 znanego 
1901/8 r. I~ na 1901/8 r. 

l! 
I ==-_~:!. ---,,=-,=--= 
, Wiader 40" ' Wiader 40 ') 

Wilczków rekI. 
Grodzice 
Dąbrowa 
Zad worna -Wieś 
Małków 

Marchwacz 
Stropieszyn 
Chodybl.:i 
Chocim 
Grzymiszew 
Turek 
Biskupice 

W. Bogdański 1878 Turek 
K. hr. Kwilecki 1873 Słupca 
B. Piekarski 1830 Kalisz 
S. Nelken 1876 Konin 
M. Pstrokońsl<a dzier- Sieradz 
żawca F. Radoński 
1856 
W. Niemojowski 1871 Kalisz 
Z. Celir'lski 1886 " 
A. Fogcl 1869 " 
1- Zaborowski 1850 Turek 
L Puławski 1893 Konin 
N. Sokolnicki 1866 Turek 
Śdgalski Konin 

!I Dobra 
!' Rychwał i 
:. Radliczycel 

Konin I 

Warta l! 

. opatówekli 
Ceków 1 

, Opatówek i: 
Dobra : 
Turek 

" Zag6:ów 

Brzeżno B. Lissowski 1860 II " Konin 
Wilcza-Góra F. Taczanowska 1845. Slupca Kleczew 
Gosławice i K. hr. Kwilecki 1828 Konin Konin !' 

L.ychlin : Ciesielski 1834 'I " " i 
Kopojno I' A. Nelken 1886 Słupca ZagórólV ~ 
Ląd rektyfiK. .. 1885 .. " 
Lichcii K. hr. Kwilecki 1886 Konin Konin 
t~kQm. I Br. Chełmscy 1851 19upca Zagó rów 1 

Mlec7.ownrca n~l<. M. Chrzanowski 18021' .. Slup- CI . 

~Iieświastów I S. Marikowski 1835 II .. Konin 
Sławoszewek j. Chrzan(.wski 1884:

1 
Konin i: 1(lcczew 

Ciążeń rektyfik. Ii Zakrzewski 1854 I Stupca i Słupca 
--_ ._------ -_.- .. "- .. 

I 

15289 '123286 
27141 li 40661 
23007 li 21758 
28849 156846 
23160 :1 23773 

:! 

51577 11 48230 
28 ~21 ;; 56429 
43558 1121836 
19652 il 17411 
24i78 ! 15193 
28188 j, 26172 
15696 ,i 29285 

I: 
23895 " li 22693 
44783 l: 2f>416 
59524 !: 39985 
19307 11 21909 
36351 i 34617 
38910 I: 38777 
38376 l' :10680 
18253 I j~;~~ 30~10 
81213 74283 
I C)7 25 ! 19150 
38520 1 -j1312 

Nie wprzód niebo, ale wprz6d idzie zasługa . (/I. M. Fredro). 
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II ~I 
I 

II I Powiat II 

l ilia illpalnno I Ile konlln-
I splrllusu :gensu prz/-

WŁA~CICIEL 

II II 

Poczta "kampanil I mannDo 
1907/8 r. na 1907;8 r. 

Wąsosze rekt. Ii W. Mierzyński 1871 II Koło I Konin li 

Golina l J. Suchorzewski 1812 Konin .. 
Kowale 'I A. Rerdjajew 1879 • Wieluń : Praszka I 
Lututów Z. Taczanowski 1892' " 'Lututów li 

[: Męcka Wola I Z.Siemiątkowski 1893 Sieradz ,Sieradz 
Prusinowice I j. Czarnowsk i 18il2 i " Szadek I 
Starzenice l' K. Łubietlski 1850 I Wieluń Wieiul] I 
Rychłocice A. Trepka 1889 'II" ! Osiaków . 
Czarnożyfy rekLI',I, j. hr. Załuski 1886 ', " I Wielull II 
Głębokie ' S. Higersberger 1886 Koło Kłodawa " 
Grabów I Br. Rejchert 1802 ,I Lęczyca Łęczyca li 
Lubstów : Z. Słubicka 1878 :1 Koło Sompolnoll 
Parskie I J. Olszewska 188ó I Turek I Goslków 
PiJrunów L. Puławski 1870 II Konin .,' władysław l 
Ponent6w Doln. M. Kosińska 1886 II Koło Koło 
P rekbtYłfóikaCja I A D' b' k' 1881 II T I I U " ó I: rzy. y w . zlerz le I ur~l{ meJ IV ,II 
ChylJn I A. Łaszezynsl\a 18431 Konm , .Władysłu\\ !. 
Czepów średni Z. Doruehowski 1853 Turek I Dąbie 1'[ 

Radoszewice II E. Wodzyńska 1885 I Wielu(1 Osiaków :, 
CiecioMw 8 . Karnkowski 1840 I " Rudniki II 

Wiśniewo K Karnkowski 190 I 

Krempsko M. Radoszewski 190 l! ' • 

Konin 
Kalisz 
Dąbie 

Rek t Y f i k a c j e, 

Br. Spiefogel 
F. Frenkel 
A. Glieenskin 

Konin 
Kalisz 
Koło 

Konin 
Kalisz 
Dąbie 

Wykaz gmin 
z wysżczególnieniem stacji pocztowych. 

i 
==-=-'''::" -::=~i::.=::: 

Wiader 40' i· V~iadnr 40" 

49tt.:; 
53(j97 
23735 
12030 
200-10 
20109 

24144 
39128 
22217 
22664 
40104 
32984 
28097 
32975 

35147 
6581 

28787 
24804 
12447 
19801 
5147 

; .15225 
!i .15257 
, 2783-1-
: 11090 

25552 
28796 
10632 
27453 
14300 
12560 
26246 
29343 

1
41111 

. 19275 

,1 24'120 

" 11 36539 
I 113.15 
,13.'i496 
, 25722 

11 21614 
II' 10000 
: 10000 

Gubernia kaliska pod względem administracyjnym dzieli się l1a l) po
wiatów z 142 gminami. 
1_ 

Nazwa gminy 

Pow. KALISKI. 
Gmin 20. 

Błaszki 
(Borysławice) 

St. pocztowa 'I 

Btaszki 

Nazwa gminy 

Kamiel] 
!<ościclec 
(Korzenie....,) 
Marehwacz 
(Rajsko) 

St. pocztuwa 

Kalisz 

Slawiszyn 

Opatówck 
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Nazwa gminy r-st. p-oc~towa Nazwa gminy St. pocztowa 

Brudzew I Stawiszyn 
Gosławice Konin 

(Blizanów) 

I 
Golina 

Ceków Ceków Dąbroszyn 
Rychwał Chocz Stawiszyn (Rychwał) 

Godziesze I Kalisz Kramsk Konin 
Iwanowice I3łaszki Piorunów 
Kalisz 

Kalisz 
(Wyszyna) 

(Mały Dobrzec) Rigów 
Koźminek Opatówek Sławoszewek Kleczew Zborów Kalisz (;:,Itsin) 
TykadMw Stare Miasto Konin 
Z.ag6rzynek Tuliszków 
(Zydów) Wysokie 
Opatówek Opatówek ·WładysławóW 

Władysławów Ostrów kaliski (Russocice) 
(Brzeziny) Giżyce 

Pow. ŁĘCZYCKI. 
Pamięcin 
IJastrzębniki) Kalisz Gmin 16. 
Staw I3łaszki Balków Piątek 
Stawiszyn Stawiszyn Chociszew Ozorków 
Tyniec Kalisz Goslków Gostków 
Zbiersk Stawiszyn Grabów Łęczyca 

Pow. KOLSKI. Dalików Poddębice 

Gmin 14. 
Leśmierz Łęczyca 
Mażew n 

Brudzew Koło Piątek Piątek 

Budzislaw Poddębice Poddębice 

Drzewce Pieschowice Ozorków 

(Olszowka) I(łodawa Rogożno Piątek 

lźbica lźbica Wypychów " 
Karszew Sobótka b:czyca 
(Wesołowo) Dąbie Tkaczew 
l(łodawa Kłodawa Topola " 
Koźmin Koło Tum II 

Kościelec Witonia 
" 

Krzykosy 
(Zielonka) Pow. SlERADZKI. 
Luboly!] 

Sompolno 
Gmin 19. 

(Babiak) Bartochów Warta 
Piotrkowice Barczew Sieradz 
Sompolno 

Dąbie" 
Bogumiłów 

Chełmno (Monice) 
Czołowo Koło Brzeźno Złoczew 

Pow. KONIŃSKI. Charłupia Mała Sieradz 

Gmin 12. 
Oodynice 

Blaszki (Bronszewice) 
Brzeźno Konin I 

OrUSZl:zyce 
(Krzymów) (Wojtków) " 
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Nazwa gminy SL pocztowa Nazwa gminy 
T I Sto pocztowa 

Klonowa Lutu!ów 
I 

Malanów I Turek I 

Krokocice Szadek Niewiesz i Uniejów 
Majaczewice 

S eradz 
Niemysłów I Uniejów 

(Burzenin) Oslrów Wartski Dobra 
Męka » Piekary Dobra 
Szadek Szadek Piętno Turek 
Wierzchy Szadek Pęcherzew Turek 
Wojstawice 

ZduliskaWola 
Skarzyn Dobra 

(Izabelew) Skotnild-Dąbie Dąbie 

Wróblew Sieradz Strzałków Ceków 
Zad zim Szadek Tnkary Dobra 
Zduńska Wola Zduńska Wola Uniejów Uniejów 
ZłOCZLW Doczew Wicherlów Turek 

Wola Świniecl;a Gostków 
Pow. SŁUPECKI, Zelgoszcz Dąble 

Gmin 14. 

S~upca Słupca PoW. WIELUŃSKI. 
Budzisław Koś. Kleczew 
Ciążyń Słupca Gmin 25. 
Cienin .. 
Oobrosotów Kleczew Bolesławiec Bolesławiec 
Giwartów Słupca Czastary Bolesławiec 
Glodziec Rychw'ał Dzialoszyn Działoszyn 
Kazimierz Konin D,ietrzkowice Bolesła\\, iec 

Kleczew Kleczew Galewice Wieruszów 
Królików Rychwar Kamionka Wieluń 
Ląd Słupca Kiełczygłów Działoszyn 

Lądek Konopnica Osiaków 
Młodojewo " 

Kuźnica Grab, Giżyce 

Ostrowite Kleczew Kurów Wieluń 

Pyzdry Pyzdry Lulutów Lututów 
Skulsk Skulsk Mierzyce Wieluń 
Samarzewo Wygdnice Mokrsko Wieluń 

Szymanowice Pyzdry Naramnice Lututów 
Trąbczyn Zagórów Osiaków Osiaków 
Wilczyn KleczelV Praszka Praszka 
Zagórów Zagórów Radoszewice Osiaków 
Złotków Kleczew Rudniki Rudniki 

Siemkowice Działoszyn 
Pow. TURECKI. Skomlin Wieluń 

Gmin 22. Skrzynki Giżyce 

Biernacice Uniejów .. Wieluń 

Dobra Dobra Sokolniki Lututów 

Goszczanów Warta Starzenice Wieluń 

Grzybki 
Wieruszów Wieruszów .. Wydrzyn Wieluń 

Kowale Parlskie Dobra 
Kościelnica Uniejów 
Lubola Warta 



137 

Lista abonentów telefonow kaliskich. 
Agent. Handl. f)r. Z. 

W.-W. 
Akcyza Gub 
Akcyza Okr. . 
Ambulatorjum kol. 

121 
78 
83 

Dr. Z. W. W. . 75 
.,Apollo", fab. pianin 77 
Bank Hanu 34 
Bank Państwa 29 
Rcrlincr, sklep kol. 99 
Bettin~, fab. fort. . 54 
Billewicz, dyr. gazowni 44 
Biuro tech. "Golcz 

i Krassowski" . 1 00 
Bohowicz, rejent 16 
Bolkowski, kant. eksp. 72 
Borków, dominium 84 
Brygada straży pogr. 87 
Bukowiński, geom., 

nacz straży ogn. 93 
Bzowski, rejent 37 

CZJpski, adw. przys. 135 
Cukiernia Masło . . 73 
Danciger Br., Fabr. 

haftów i kantor 66 

Golcz K., inżynier 107 
Golcz i Krassowski 100 
GlIbernator kaliski 1 
Gubernialny zJrząd 2 
Gundelach, eksp. kol. 129 
Grand-Caffe 131 
Gutireund, skI. nafty 67 
Haberbusch iSchiele, 

skład piwa . 58 
Hamburger, Remi7.a 42 
Hammcr, sklep kol. 92 
Handlowa Szkoła lOS 
Heber i Friede, skI. 

drzewa 124 
Hcimann 132 
Heins, handel win. 1 S 
Helvetia, fab. haflów 118 
Iiindemit, adwokat przy

sięgły. . . . . II 
H irszowicz, dyr. ros. tow. 

transp. 33 
Holtz M. i S-ka, fabry-

ka pończoch 61 
Hotel Drezdeński 20 
Holel L.:uropejski 74 
Hotel WiedclIski. 39 
Hutel "Viktoria". 40 

Danciger Al. m. pryw. 66 
Dawidowicz, Skład 

drzewa 
Deulschmann A., 

H o t e I "Sielanka" 
136 Dzięciolowsk i . 140 

młyn par i garb. 110 
Dozorca kol. Dr. L.. 

W.-W. 76 
Dzierzbicki, rejent. 69 
Dworzec kol. Dr. Z. 

W.- W., Zawiadow. 28 
Dziewulski 104 
Ebert, dyr. ban. ha~. 34 
Eksped. tow. Dr. Z. 

Hulewicz i S-ka. 24 
Hipoteka m. Kalisza 13 
I-lilchen, sekl'. pol. 112 
Inspek tor fabryczny 88 
Izba adwokatów. . 47 
Jasiński ks., preiekt 

szkoty handlowej . 120 
Jelenkiewicz J., kan-

tor ekspedycyjny. 60 
J ezierski, kant. eksp. 114 

W.-W. 32 Jankowski ks., kan. 
Fibiger Arn., f. fort. 
Fingerhut, fab. lalek 
Fraenkel F., L 11 aftó w 
Fraenkel Ii., inż. 
Friedmann, skł. drze 

wa 
Front, skład mater. 

budowi 
Gazeta Kaliska 
Gazownia 

SI w Dobrcu . 106 
62 Jaruzelski, ad. przys. 135 
23 Jarantów, dom.. . 

123 Kasprzak dr., lek. 
dr. żel. W.' W. . 64 

S6 Kindler L., fabryka 
haftów '.. 30 

137 
38 
44 

Kindler L., skL myd-ł. 
i mieszko pryw. • 30 

Klub cyklistów . . 122 

Koleg. ŚW. Józeia 46 
Kokanin, dom. 84 
J. E. Kotossow . 78 
I(omora IV Szczy-

piornie 52 
KOŻllChowski Telesf., 

adv:. przys. 103 
Krassowski J., inż. 9R 
Królikowski, adwo· 

kat przysięgły. 116 
I(unig i S-k8, fabr. 

lwitów. . . . 14 
KuczY(lski, eksped. 85 
Landau 1\1., bank . 35 
Landau L., kan. eksp. 79 
Landau Leon . . 66 
Lew, kant. eksped. 101 
Lewenthal 130 
Maj~ów, dominium 59 
Maisncr I. D., f. haft. 41 
Mamelol(, bank. 48 
Mamrolh, bank. . 18 
Marszel, piekarnia. 22 
Martinowskij, rotm. 

żandarmerji 119 
Mechanik telefonów 150 
Michael G. fabr. mas. 49 
Młynarski W. m. pryw 13 
Młyn par. Hambnr-

ger, Kleczewski,S-ka 81 
Monopol . . . . 86 
Mystkowski K., pie· 

karnia nOWJ 7 
Marchwacz dom. 80 
Nacz. IX dystansu 

Dr. Z. W.' W. . 50 
Naczelnik poczty i tel. 4S 
Nacz. powiatu 115 
Nacz. straży ziem. 11.1 
Nadieżda. tow. transp 35 
Nitsche P., mieszka-

nie prywatne 113 
Opatówek: . .. 80 
Opatówek, dom. 80 
Pietrzyków 80 
Szczytniki. " 80 
Marchwacz " 80 
Brzeziny ".. 80 
Pinczewski, tab. lalek 80 
Fiedlera Sukc., fab. 80 
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Pawłowski, skł. apt. 117 Rymarkiewicz, adw. 
Pinczewski, fab. tryk. 128 przysięgły 9 
Pisarski 126 Schachtel, kantor 
Policja 112 przewozowy 68 
Policmajster, miesz. Schmidt, kant. eksp. 8<) 

prywatne 6 Schrajer, fabr. Jalek 62 
Prezydent miasta 3 Skowron, Grunfeld 
Prezes sadu okr. 20 i S-ka, fabr. tryk. 63 
Prokurat~ sądu okr. 94 Staszewski, skI. kol. 21 
"Progres- - Witold Stowarzysz. rolnicze· SS 

Wagner . 133 Straż ogniowa 36 
Pietrzyków, dom. 80 Szpital św. Trójcy. 70 
Pułk. żandarmerji 96 Szulc, podpułk. . 43 
Radwan J.. ad. przy- Szylak, miesz. pryw. 81 

sięgły. 38 Smaszew, do " 80 
Rabek, inż., mieszko Szczytniki, dom. 80 

. prywatne 50 Telegraf 27 
Redak. "Gazety Ka· T k d .. k 82 

I· k' . 38 OWo re .. mleJs. 
IS 'lej" Tow. wzaj em. kred. 4 

Reicher, ekspedytor 102 Tow. poż.-Oszczęd. 13 
Rcin, ekspedytor 97 Trecieniecki, eksp,. 85 
Rektyf. warszawska Tschinkel, sld. kol. 19 

Riskupski 90 Tuve. dyrek. fabryki 
Repphan bracia . 5 Helvetia . 134 
Ros. tow. transp. 33 Tykociner, dystylar. 9S 

Wagner W., miesz. 
prywatne 63 

Walach, dom hand!. 25 
Wartski, zakł. przew. 10 
Warszówka, dom 127 
Weigt K, browar 8 
Więzienie 57 
Wiśniewski, cukier-

nia parkowa 12 
Wolf S., mieszko pr. 26 
Zakrzewski, inż. dr, 

żel. W.-W. . 91 
Zarzad żandar. pow. 53 
Zawadzki D., adw. 

przysięgły 71 
Zbierzchowski dr., 

Lek. Dr. Z. W.-W. 65 
Zjazd sędziów 47 
Zucker dr. . 111 
Zuck er dentysta 132 
Zandarrn. koleiowa 208 
Tow. Kred. Zieniskie 17 
I,<omisarz policji 109 
Zelazków dom. 
Ztotnild Wielkie dom. 
Złotrliki Małe dom. 

Lista abonentów telefonow konhlskicb. 
Przystań wioślarzy. 3 Sktad monopolowy 11 Gostawicc. 2\ 
Jak. Wł. Lewy 2 Szpital , 12 Kowalski, browar . 22 
Rejmond, f a b ry k a 3 Sancler bracia 13 Szpilfogel i Waldman 23 

maszyn . 3 Magistrat . 14 Sand er, fabr. maszyn 24 
Żywanowski, dr. 5 Kancelarja pułku 15 Gross, skład żelaza 25 
Lange, hotel polski. 6 Poczta . 16 BlIłki, skład zboża. 26 
Powiat. . . 7 Naczelnik poczty 18 Hororiczyk, s kła d 
Akcyza. . . 9 Grabowski, adw. 19 zhoża . 27 
Joe] Herman. 10 Leszczyński .. 20 Żychlin, dom. 28 

Sygnalizacja. Po dluższym dzwonku, na odezwanie się stacji, trze
ba wymienić abonenta, z którym się chce rozmawiać. Po otrzymaniu od
powiedzi stacji "połączone", dzwoni s ię dłużej po raz drugi i słuchać, p6, 
ki zaż~ldana osoba nie odezwie się . Po skoriczeniu rozmowy daje si ę trzy· 
krotny urywany dzwonek. Podczas dzwonienia słuchawka powinna być 
zawieszona na haczyku. Mówić należy gtosem zwyczajnym, nie podniesio
nym. W czasie burzy telefony są nieczynne. 

Uzupełnienie listy abonentów tcle10nów kali sko-konińskich: przez 
Stawiszyn te l e fonować można do Brudzewa, GrzYllliszewa, Klingera w Sta
wiszynie, j aranlowa, poczta wStawiszynie, Smaszcwa, Zelazkowa, Złotnik 
Wielkich i Dotnik Małych. 

Przez Rychwał lelcfonownć można 
pocztę w Rychwale. 

do Mpmrot\la, Grodźca i na 

/",~. '<i, 
!( 
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Rozkład jazdy pociągów 
na drodze żelaznej'" Warszawsko-WiedeJ1Skiej. 

Linja kaliska KALISZ-WARSZAW A (od 28 paidziernika 1908 r.). 
-

kalmierzyce S 
K 
W 
O 
R 
K 
S 
S 
Z 
Ł 
P 
Ł 
Z 
S 
O 

alisz 
iniary . 
patówek 
adliczyce 
ociołki. 
ędzice 
ieradz 
duńska-Wola. 
ask . 
abjanice 
ódź. 
gierz 
tryków. 
Jowno. 

Domaniewice 
owicz 
ednary. 

Ł 
B 
S 
T 

ochaczew. 
eresin 

Błonie 
Płochocin 
o żarów. 
Warszawa 

I 

Pociąg Ng 4k Poci~g N! Sk 

Przy- Od- Przy- • Od· 
jazd jazd jazd jazd 
- '1-- - . g:-l ~~ 

---
g. m. ~. 1111 . g. I nl. 

• 

-- - .- - 1-- 1 06 
- 8 30 116 215 

842 8 43 2,27 228 
854 8 56 2139 241 
9,10 9111 2'55 258 
926 9128 313 317 
-- 9'40 330 331 
954 10[- 347 357 

1025 10:27 4'22 427 
1043 1 ()i44 4'34 447 
11 '07 11 !09 5:10 516 
11 ,30 1140 537 551 
11 56 1158 607 611 
12,1 8 1219 631 633 
12"34 1235 6148 650 
-,- 12 49 705 706 

1 :05 1 13 724 7M 
1127 128 748 750 
1152 156 814 818 
2'0 214 835 837 
i32 236 855 859 , 
2 47 248 910 9i12 
259 3 - 923 9125 

<) 45 1 

320 _.- -1--
, 
: 

-
Dsobowy NQ Ok Misjsc. N~ 24k 

Przy- Od- Przy- Od-
jazd jazd jazd jazd 

- - --, - - \ - --

g. ~ m . g. ,m . g. m. g. i m 

I 
4 158 

, 
-- 1- 656 -- '-
706 8'06 508 Si DO 

813 G 21 sl 32 
-- ,- - 821 

6134 6; 37 
- ,- 8,32 G 52 Gi 54 

8 44 7; 11 7! 14 
I 8 54 71 28 i 33 - ,-

9 ~07 
1 

914 7 49 71 57 
-- 938 O, 22 Di 25 
-- 951 O, 4 Dl 42 
10 12 1013 g 05 9: 09 
10,34 1042 B 30

1

- -

10.58 10 59 
11 18 

-[- 11 30 
! 1 11 42 - 1- -

11 iS8 12 08 
- j - 1221 

I - '- 1242 
- j-1256 
- I- ł 1 1 

I 1 

- I - I 19 
_ I- I 27 
1,40 --

I 

UWAGA. Czas od godziny 6·ej wieczorem oznaczony 
grubszemi cyframi. 
----"---- - _._ - - - -

Zbyt wielka boieSC zabija sama siebie, bo odrętwia i czyn i nieczulem serce 
(Sienkiewicz). 
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Rozkład jazdy pociągów 
na drodze żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. 

Linja kaliska KALISZ-WARSZAWA (od 28 października 1908 r.) . 
" 

Warszawa 
Ożarów. 
Płochocin 
Błonie 
Teresin 
Sochaczew. 
Bednary. 
Ł owicz 
Domaniewice 
Głowno -
Stryków. 

gierz 
ódź _ 
abjanice . 
ask 
duńska-Wola. 

Z 
Ł 
P 
Ł 
Z 
S 
S 
K 
R 
O 
W 
K 
S 
O 

ieradz 
ędzice 
ociołki . 
adliczyce 
patówek 
iniary . 
alisz 
kalmierzyce 
strowo. 

. . -- -

Pocztowy N~ 3k 

Przy- Od-
jud jazd 

-- _._-- -
g. ' 111. g. I m 

_J_ 145 I 
20;:; 206 , 

217 218 
2!29 233 
i51 2,52 
3:09 3113 
3:37 3138 
3'51 

3159 _1- 417 
4131 4'32 

: I 
I 

448 4'50 
S:13 516 

·1 S32 .'140 
6 Ol 6 03 
6' 25 G 27 
6' 44 6 46 
7, 09 7 17 

- 1- 7 35 
i 43 7 44 
7 58 71 59 
8: 12 O! 14 
0i 25 

, 
O: 2& 

8 40 _ 1-
1 ----

- -, 

-

Osobowy łfQ 5k 

Przy- Od-
jazd jazd 

- - -- .---
g. 111 , g . . m. 

- 1- 800 
820 822 
1:)33 835 
846 850 
908 910 
927 9 ~32 
956 9'58 

1011 10;21 
1040 10,41 
1057 1059 
11 IS 11 j23 
1146 11 157 
12 13 12,25 
12:46 12150 
l! 12 1 i14 
1 31 1 :34 
157 2[06 
2,22 2123 
2,36 213Q 
2.'13 2156 
3'08 3.10 
3:20 3:21 
3'35 4i15 
4125 5 ~O9 
5,37 -I--

- , 

Osobowy KQ 7k lIiejsG. X; 2 k 

Przy- 0<.1- Przy- Ol!-
jazd jazd jazu jazd 

g. i m. 
------ --1---
g_,I11_ g. Im. g. ni 

, Z tOW,8rO- ! we) 

- 1- 3:26 
i -- -- 3140 i 

3148 ! i ~ -

_1- 3156 I , 
--!- 411 , 
- -1- ' 412G ! I , 1 

- 1- 4:46 
4!57 5:05 i 

-:- 5123 
: 

-i-- 5j26 1 
I -,- 5.'49 

Gl 10 6, 12 1 

G; 28 6 36 - - - 8'25 
61 57 6

1
58 846 850 

-)- 7 19 912 915 
- - -- 7 33 9,32 9i39 

71 54 8 02 959 10i07 
_1- 8 17 1023 1024 
-!- 8 27 1O!37 1040 

=1= 8 38 1054 1056 

--1-
8' 48 11 09 11 12 

11--8 56 1224 
9 OB 9 53 1138 1223 

10' 03 10 48 1233 ~ I~ 1105- 128 

UW AGA. Czas od godziny 6-cj wieczorem oznaczony 

grubszemi cyframi. 

Dohry człowiek jako król szuka, kogo wie(lczyć , 

Z/y podobny do kata, szuka kogo Ilu;czyć . (Mickiewicz). 
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