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Imiona c h r z e ic ia ń s k ie :

„Niemasz ci to ja k młynarzom.
Bo na stonce me wytażom,
Siedzoin sobie zawsze w chłodzie.
Każom robić n a się wodzie*.
(z śpiewów indowych)
Gdae wasza szczęśliwość bracia —-młyna
rze. tak charakterystycznie opiewana przez lud
»lny, w upale i znoju p r a c u ją c y okuło chleba
powszedniego?
$
Dziś ta śpiewka je s t gorzką ironią,
i
W rozwoju ludskości bezwątpienia wam
ezypadło pierwszeństwo zużytkowania sił na
p ity do celów człowieka,
f
Cóż z tego?
Sądząc was podług dzisiaj, wątpić należy,
toy wassa w tem była zasługa.
Pod wieków pokryw ką wasza chwała potostała.
r
A dzisiaj co?
Ddsiaj.... odchodzi chęć poruszać naw et
to, co % m łynarzami, jak o ludźmi, je s t w
iWlązku,
Nie często, ale od czasu d o czasu odry
wałem się za pośrednictw em jedynej drogi —
P*sy w różnych kw estjach tego przemysłu, z
«erym m nie los związał, zawsze z m yślą lep“ yorganizacji, w nadziei, i e może nareszcie
™sy się brać do czynu w gromadzie— napró=81 Się łndzę j o ł la t k ilkanaście-

Może jesteście ciemni w więkśżeści od najciem 
niejszych?
i
A muźc was przeszłość odurzyła?
Zamiast od cz.asn do czoąi myśleć o p twszechnem d ibra. lepiej moiej stale uganiać
się za oa.ru. h m i że. ;i, ja k i tea pozostaje, dzię
ki niemożnośui wchłonięcia odi rasa w szystkie
go przez zachłanniejszych?
Toż i w iem jest pewna satysfakcja, jak
zjem to, co tam ten mógł zjeść.
Niech on się tymczasem podrapie.
1 tak „tymczasem", tymczasem lata mija
ją, zaczyna brakować już i miejsc do drapa
nia — bo wszyscy czują się całkiem podrapaA co dalej?
Dalej: „siedzom sobie zawsze w chło
dzie", . co uzupełniwszy częstochowskim ry 
mem: niech ich tężej bieda bodiie — poprze
stać by można na tem bez ujmy dla sprawy.
Lud rolny, ocknął się, szuka w grom a
dzie światłu, uczy się, m a swoje kółka rolni
cze. spółki, kasy oszczędności słowom, myśli
przystojnie o swoich potrzebach: nawet t. s.
„ostatni — robotnik fabryczny", tale niem iło
siernie w ostatnich czasach miotany falami
rozm aitych prądów, jest nadzieja, znajdzie w
końcu to, cc mu jest potrzebne zs przyczyną
samych robotników i w części fabrykantów.
Młynarze jedni, rozproszeni po kniejach i
rom aniyem ych estrwtiaehiaeh s*d wi-dsmi. e szmeram i wodospadów, na wzgórkach, o ładnych
widokach na otaczające pola i łąki, zawsze ty
łem do wiatru odwróceni, nic prawie nie ro
bią, aby własną dolę poprawić i zaradzić mło
dszej braci czeladnikom, już za młodu uważa
nym do brania jałmużny, by nie wszyscy zosta
li na starość dziadami.
Nie wątpię, że znacz:.a część młynarzy,
na poły rolników, należy już do rozmaitych
kół i stowarzyszeń, ale to ich me uwalnia od
obowiązku do przemysłu ich przywiązanego.
Z tego wszystkiego wnosić* by można, że
nieokreśluse je s t stanowisko młynarzy.
Tak jednakże nie jest, tylko są w błędnem kole, a tym kołem—bezbarwne zgrom a
dzenia cechowe, których ożywić już nie mogą
usiłowania jednostek, ani nawet grup—bo są
skończonymi przeżytkami.
W r. 1895, w „Wieku* pisałem o reorga
nizacji cechów, wytykając w pierwszym arty
kule pomiędzy innem i głównie jedną tylko
niewłaściwość: śmieszny i bezcelowy obrządek
prom ow ania na czeladników.
Iłruba i ciężka ręka ówczesnej adm ini
stra c ji iiam siła wszelką myśl postępu nie po
chodzącą ze źródła własnego, marzyć więc o
tem n ik t nie śmiał, aby można stworzyć coś
nowego, nieprzewidzianego p n y zatwierdzaniu.
Konserwatywni z natury, ja k wszyscy po
lscy, ustawy cechowej, jako zabytku z lepszych
czasów Księstwa Warszawskiego, bezwątpienia
więcej sympatycznej od wszystkich później
w ydaw anych przepisów, pociągających zarazem
zupełną za sobą zmianę języka n a państwowy,
w chwili rodzącej się potrzeby lepszej organi
zacji, uczepiliśmy się jej mocniej odruchowo i
n a tem ja k by uciął.
Gdyby brać asum pt do zarzutu, mnie on
się także n a rów ni z innymi nalepy, choć dziś
w ystępuję pod innym znakiem .
Nic dziwnego, kto szuka, łatwo błądzić
może, a tym sam em i grzeszyć. Lecz jest to
grzech do darowania, te e b a tylko brać się do
poprawy.

M łynarz i Działoszyna.

CENA OGŁOSZENIA:
Za jeden wieraz Ińb jego miejsce na,
I-ssą «tomie 80 Ł , na FF-ej 10 k.
Reklamy 1 Nekrologja za wieras 20 k,
Nadesłane a wiersz 50 kop.
Ogiossenia drobne po 8 kop. za wyraz

Z Towarzystwa ogrodniczego.
Dnia 11 listopada odbyło się ogólne ze
branie członków towarzystwa ogrodniczego,
pod przewodnictwem prezesa dr. Karola Za
wady.
1) Ks. prefekt Ciesielski, jako sekretarz,
odczytai protokół poprzedniego zebrania, który
przyjęto jednogłośnie.
2) Zmieniono za rad ą prezesa godzinę
zebrań z i na 8 po południu po p ierw sy u i
każdego miesiąca.
3) Do pomocy kasjerow i p. Szczawiń
skiemu, dia zajęć w magistracie, powołano n a
tęż godność w.ększością głosów p. Kozłowskie
go, ogrodnika,
4) Na wniosek ks. Ciesielskiego, który
m a bardze wiele zajęć jak o prefekt i rektor
Kościoła, prezes tę rzecz przedstawił zgroma
dzenia. Zebranie na pom ocnika powołało no
wego członka, ogrodnika m. Częstochowy p.
Stanisława Dobrowolskiego, człowieka dobrych
chęci, energicznego i zduiu-g..
5) Na wniosek prezesa,>,ebran!e powoła
ło do życia komitet g isp >darczy, któryby w
porozumieniu z Tlce-prez9=em p. I. Walczyń
skim działał dla doi.r.i towarzystwa w sp ra
wach rozmaitego rodzaju. Do składu Komite
tu weszli pp.: Ignacy Binert, Edward Ruisch i
Stanisław Aniszima.
6) Poruszono sprawę ssiepu towarzystw*,
upoważnienie do działania otrzymał od zebra
nia prezes.
7) Postano-tiouo -A 15 b.n., rozpocząć
w dzielnicy Jasr.ęi Góry lekcje z analfabetam i,
ze sfer vgro.it:icz.<:ii. L ejcie mają się odby
wać 1 raz w tygodnm 1A 5 —7 po p-łudniu.
Niektórzy a pp. • grodników przyrzekli wykła
dy. Kwiaciarstwo dekoracyjno— p. Szczeciński;
rysunki, m ienretw o. ..grudnie!wo ozdobne —
p. Dobrowolski; sz-tólki—p. Cyrano-ticz; bukieciarst-wo—p. Reisch; sadow atetw o— p. Kozłow
ski; warzywnictwo — p. Przybylski; kw iaciar
stw o szklareiowe — p. Walczyński.
8) W celu krze wienia ogrodnictwa w po
wie-ie, pr-tzes przedstawił potrzebę odczytów o
s&down.rt .ie w- gól . Zebranie stanow i pro
sić Księży Probuss. zów, ku zachęc-nm swych
parafian, którayby mogli zaprosić . ogrodnika
spejalistę z Częstochowy, aby wygłosił raz lub
razy kilka podobny odczyt gratis i przez pra
ktyczne pokazy ułatw iał gospodarzom rozwój
sądownictwa w powiecie częstochowskim.
W" celu zniesienia niedogodności krótko
terminowej dzierżawy, zarząd stanow i m oralne
i prawne środki ku zwalczaniu tych niewła
ściwości.
10) P. Szczeciński poruszy! sprawę zna
czenia sądów polubownych pomiędzy ogrodni
kam i.
11) Poroszono gatnnkow ść naw ozu przy
hodowli warzyw.
12) P. Kozłowski odczytał referat „o o grodnictwie przemysłowem i handlu ogrodni
czym*. Ostrej krytyce referent podaje stan ogrodów naszych, a stąd znaczy straty kolosal
ne dla hodowców. Dla korzystnego handlu
produktam i spożywczymi omawia konieczność
spółek handlowych i dostawę na główne rynkL
Proponował wysokość proc. płaty przez hodo
w cę n a rzecz towarzystwa. Pragnie widzieć
inform acje o swobodnych dzierżawach i ich
cenach itd, Prezes przyrzekł odpowiedzieć n a
te wywody na nastepnem 6-tem zebraniu.
13) P, Przybylski wypowiedział życzenie
sprowadzenia pewnej ilości narzędzi ogrodni
czych.
14) P. Kozłowski, ogrodnik w dobrach
p. toż. B ogusław skiego, pćktzał zebranym wy

hodowaną przez siebie ... marchew hronszwicką
i kaediinbnrgską i cebulę holenderską czerwo
ną w wspaniałych okazach. P. Przybylski roz
d ał zebranym (MHardia Graadi flora— nasiona
kwiatka zimotrwaiego.
Zebranie było liczne, dyskusje zajmujące,
całość pouczająca.
D-wi K. Zawadzie i Zarządowi członkowie
dziękowali serdecznie.
Każde zebranie wprowadza nowe życie,
co raz lo silniejsze, w towarzystwie ogrodniczem.

W sprawie wyborów.
Pochopność najwyższej magistratnry pań
stwowej — ' Senatu do komentowania prawa
wyborczego w duchu ograniczeń sprawiło na
wet wśród sfer konserwatywnych nieprzyjemne
wrażenie. I nie może być inaczej: Senat, jest
ostatnią instancją, dn której powagi odwołać
się można co do komentowania każdego z praw
istniejących w państwie, od takiej więc instan
cji wymaga się bezwzględnej bezstronności.
Tymczasem... Senat aż nadto wyraźnie dc,wiódł,
że stanął po strome polityki gabinetu m ini
strów, czyli powagę swą wyzyskuje jedynie na
rzecz tego gabinetu, którego polityka przecież
może być zmieniona przez proste powołanie
na premjera innej osoby...
Gdyby więc zamiast p. Stołypina, na cze
le gabinetu stanął np. hr. W itte, jeden z głó
v. r.ycii autorów ordynacji wyborczej w Państwie
Rosyjskiem, Senat, powodując się tą samą za
sadą, według której obecnie postępuje, mógł
by być zaskoczony ewentualnością zreformo
w ania nowej wykładni prawa wyborczego,
tym razem zastosowanej do polityki gabinetu
hr. Wittego...
Nawet „Swiet*, organ znany ze swej lojal
ności względem każdego rządu, a nawet wprost
retrospektywnych poglądów, i ten się dziwi
wykładni Senatu.
Oto co pisze gezeia generała Komarowa:
„Stara metoda biurokratyczna znowu wy
lazła w tych. nowych wyjaśnieniach. Prawo
niby to pozosiałn w sv, q mocy i zwięzłości, a
zaszła potrzeba tylu wyjaśnień do tego prawa,
że objętość ich przekracza kdkakrotm e rozmia
ry samego prawa. Ohok lego, senat, publiku
jąc swoje wyjaśnienia,
e kii ugory cznym
W-kazem dla wielu kategorji osób brania udzia
łu w wyborach, nic nie mówi o motywach
tych zakazów, o faktach, które je wywołały*.
Jak kom entarze przyjęła prasa postępo
wa, a więc cala inteligencja rosyjska, dość
gdy przytoczymy poniżej opinie trzech najpo
czytniejszych obecnie dzienniku -.-.
Jstrana* potępia ową arbitralność i to
pozbawienie *raw» udzjałn w w-, borach więk
szej części klas pracujących. Chodzi głównie
organowi prüf. M. Kowakw-k ego o niższy per
sonel kolejowy i uważa ten ś odek ::; „iły sp,>sób uspokojenia, ra pewny zaś, aby uczynić
Dumę niezdolną do pracy*.
Stwierdzając,
że pozbawiono ob"cnie
150,009 pracowników kolejowych prawa udzia
łu w wyborach, „TowarisZcz* oświadcza, że
trudno było wynaleźć lepszy sposób do propa
gandy przeciwrządowej między tymi nrzędmka„ Siecz* utrzymuje, że, gdy motywy do
tych „wyjaśnień* uznano za śmieszne i skan
daliczne, wtedy odrzucono „figowy liść* i wy
łączenie całych kategorji wyberćów nastąpiło
n a zasadzie „sic volo, sic jubeo*. Jako prze
kład tego postępowania organ petersburski
przytacza, co następuje:
„W prawie (p. 6 I Najwyż. D L z d. 39
grudnia 1905) powiedziano, ie mają prawo do
u daniu w m iejskich zebraniach wyborczych o sohy, będące n a służbie kuligowej, z wyjątkiem
niższej służby i robotników. Senat rządzący...
zmienił wyrazy „niższa służba* na „niższych
socjalistów* (po rosyjsku: „niźnije słnźitiełi* n a
„niżnije stażaszczjje*). Uczyniwszy tę śmiałą
woltę, ju ż bez żadnych trudności włączył do
tej liczby nieiylko nadkondnktorów, ale naw et
maszynistów i majstrów drogowych, Ł j . oso
by, otrzymujące zn a c z n e pensje i posiadające
często dyplomy wyższych zakładów naukowych...
Jakgdyby dia umyślnego podkreślenia swego
bezceremonialnego traktowania prawa Senat,
w punkcie poprzednim, sam wyjaśnia, że przez
„naszą służbę* pojmować należy woźnych,
szwajcarów, stróżów, zapalamy lamp i . Ł d.*.
„Wszystko to — mówi „Biecz" dalej __
uczyniono tak po tandeciareła, pomalowano
"
" .łk a M ą g o iń M w ty c
"

przerażona ficjognomia biurokracji, nie mogą
cej zapomnieć poniżenia, którego doznała drżą
cej przed widokami ponownego doznania tego
samego, że nie potrzeba chyba żadnych innyeh
komentarzy i odkryć*. ^
W tych dniach odbyła rię w W arszawie
konferencja krajowa S. D. a - i L na której
powzięto między innemi rezolucję w sprawie
udziału partji w wyborach do Dumy.
W iększa część zebranych uświadczyła
się za wyborami, mniejsza—za bojko-em. Kon
ferencja postanowiła: wziąć udział w wyborach
i rozwinąć agitację wyborczą nietylko w W ar
szawie i Łodzi, lecz wszędzie, gdzie tylko ist
nieją organizację partyjne.
Utworzyć natychmiast centralne biuro
wyborcze w Warszawie i oddziały n a prowin
cji. Polecić organizacjom partyjnym i zawo
dowym, aby natychmiast rozpoczęły energiczną
agitację w sprawie znp-sy wania się na listy wy
borcze. Przy ewentualnym stawianiu kandy
datów na wyborców i pełnomocników utworzyć
blok z Bundom i PPS. (jeżeli ta ostatnia zgo
dzi się przyjąć udział w wyborach.

Z p ism i gazet.
— Z powoda założenia Towarzystwa Kul
tury Polskiej w Warszawie c z y ta m y w „Prze
łomie“:
W ciemnościach najłatwiej i najszybciej
rozwijają się wszelkie drobnoustroje chorobo
twórcze, które niszczą i zabijają organizm. T a
kie same drobnoustroje- skutkiem długoletniej
ciemnoty, rozwinęły się w du-zy ludzkiej, zabi
ły sumienie, miłość i wprowadził.',' najstraszniej
szy rozkład. Ten co wczoraj jeszcze ściskał
spracowaną, poczciwą dłoń towarzysza, jutro
zabija go z zimną krwią w trąca w nędzę jego
żonę i drobną, biedną dziatwę, zabija tak lek
ko ja k gdyby to był pasr-rzyt ciała ludzkiego
i idzie nazajutrz spokojnie do roboty, stale do
warsztatu, gdzie toż obok niego stał wczoraj
towarzysz zamordowany. Za cóż go zabił? Bo
się różnił w zapatrzywaniach na strajki, bo
m oże nie chciał juz należeć do bezrobocia w
chwili, gdy zupełna m ina grozi krajowi, gdy
dziesiątki tysięcy ludzi mogą pozostać zupeł
nie bez zarobków.
Wracam;; do jakichć zamierzchłych wie
ków ciemnoty przemocy, zemsty, nienawiści,
okrócieństwa.
M-żerny po*tćrzyć to, co powiedział Lu
dwik Kr ywicki we wspomnieniu pozgonnem n
Mlockim: że na te nieustanne objawy nienawi
ści pod postacią zbrodni upłynęły "lau całe,
„kiedy ciemnotą krzewiła się. kiedy umysły,
widzą- u
s ie b ie gwałt, same wdr tżaty s io
do śtojktiw bni jiliiych, wydały ten p .si-w nie
nawiści i nie zbrodniarze, aie ciemnot 1 owa
jest winowajczy nią," ajedynem środkiem walki
ze zbrodniami kamoweoji jest—„praca n.d
podniesieniem poziomu m ralnego kraju*.
D rugą prowadzącą do podniesienia tego
poziomu możu być tylko praca łączn i, praca
usilna całego oświeconego społeczeństwa. Dla
tego też każdą działalność zbiorową na poiu
szeczenia oświaty i podnoszenia kultury, wszel
k ą dążność do wydobycia wdeptanej w błoto
duszy ludzkiej; do wyjałowienia jej z pierwia
stków zwierzęcości—trzeba popierać wszystkiemi siłami.
*** „Gazeta polska* przeszła na własność
konsorcjom narodowo-demokratycznego, z p.
Romanem Dmowskim na czeie. Redakcja przej
dzie w ręce nowych kierowników od 1-ga grud
nia.

watele i spieszcie, ubezpieczyć sw oje głosy ni
wybory!
-.
.
dla strągy. Magistrat stara;
o przyśpieszenie wypłtór zapomogi, straży „
gniowęj z sum szarwtikowyeh w kwocie 3,00,1
rb. Prawdopodobnie nastąpi to niebawem?
\XT wwf —to—i „ _
Pt»cni
W mieściei aaszem obowiązki stróżów nocnych pełni *3."ladii.
Jednak z tego, kiedy pożytek z nich jest bu
dzę mały. dc.wodem czego częste kradzieże
nocne, zwłaszcza przewodnik w ś w i n i ł a elek
trycznego. Koszt utrzym ania nocm-j warty
jest dość znaczny, a niechaj by byl 1 znaczniej
szy, gdyby owa warta nie była od parady
Warto, aby właściciele domów obmyślili poży
teczną reformę pod tym względem.
Za brak oświetlenia elektrycznego w wie
lu punktach m iasta m agistrat potrąci! z na
leżności przedsiębiorstwu elektrycznemu pewną
kwotę pieniędzy, jako karę konwencjonalną
Przedsiębiorstwo nie zgodziło się na ową karę
i zaapelowało do rządu guberni tinego. twier
dząc, że nie z jego winy lampy się uie palą,
lecz z powodu braku w Częstochowie bezpie
czeństwa cudzej własności, mianowicie kradzie
ży przewodników.
Z opery. Wczoraj w teatrze tutejszym 0 degraną została opera Verdi'ego „Trubadur*
przez goszczącą w Częstochowie trupę włoską.
Występ wypadł nad wyraz udatnie Nie było
wprawdzie orkiestry, gdyż akompanjament sta
nowiło czworo skrzypiec, kontrabas i pianino
co zresztą jest ogólnie przyjąłem zagranicą
przez towarzystwa przejezdne.
Przyznać jednakże należy, te komplet ten
akompanjował doskonale, trzymając się dziel
nie w rytmie. Dyrygent z tru d n ij swej roli
wywiązał się świetnie.
Pan Procacci w roli Manrica wykazał
piękny i dobrze postawiony tenor liryczny, p.
Manra — cyganka posiada sympatyczny mezzo
sopran uwydatniający się zwłaszcza w "tonach
górnych, p. Andreuceti — Eleonora —wdzięcz
ny i szeroki sopran — p. Filipini — hrabia di
Luna — niezbyt duży lecz sympatyczny bary
ton, p. Soreili z precyzją odśpiewał w prologu
opowieść o zamku hrabiego. Reszta artystów
dostrajała się do ogólnej całości bez zarzutu.
Ogólną zwróciła uwagę publiczności pełna
prawdziwie włoskiego temperamentu gra arty
stów.
Pięknie wykonanym był tercet w akcie
pierwszym, również najpiękniejsza ze scen, sce
na romantyczna pod wieżą, tercet w akcie 0statnim. napisany polifonicznie, gdzie trzy ró
żne meiudje kojarzą się v jed n ą całość, utrzy
many w rytmie, oraz uroczyste „miserere" opar
te na motywach kościelnych.
Wziąwszy pod uwagę trudne warunki,
jak: brak maszynerji, obsługi i dekoracji, mtn a pro-, iedzieć, że trupa wywiązała się ze swe
go zadania doskonałe
Teatr był przepełniony.
L. w:
Repertuar opery uiegi zmianie: dziś ode
grana będzie „Tosca* Pucciniego, jutro—„Aida*
X'erdi'ego.
Pożar. W Kłobucku spalił się dom mu
rowany p. Aleksandra Nowińskiego; straty bli
sko 3 000 rb.

S o »n o eri ec.
Ruch przedw yborczy.

Tylko 12 dni pozo
stało czasu do zapisywania się na listę wybor
ców, a deklaracji w magistracio złożonych jest
dotychczas aż 28 , z tych zaś żydowskich dwie
trzecie. Wogóle agitacja ujaw nia się tylko
pomiędzy żydami, nie hałaśliw a lecz spokojna
od domu do domu. W ielu żydów przesłało de
klaracje w listach rekomendowanych.
Pomiędzy chrześcianam i nie widać żadne
go zgoła zainteresowania się wyborami, niezro-

O byw atele Częstochow y i Z agłębia pam iętajcie, że d n ia 22 bm. upływa
term m zam knięcia list w yborczych.
r
„
fi
P am iętajcie, że nikogo n a ty c h listach b ra k o w ać m e pow inno!
puszczony
W® w Iasclw Tm 0 siebie urzędzie spraw dzi, czy n ie został 0Jestto obow iązek obywatelski!

NOWINY.
Częstochowa.
w ™ agistracie tutej
szym złozono zaledwie kilka deklaracji. ™
swiadezv. ż e nhvwotoi»
.
°y

ospalstwo panuje pod tym względem.
Fałszywe je s t rozumowanie, że skoro zapisa
nym się było na pierwszej liście, to temsamem
1 n a drugiej fignrować się będzie. W skutek
bowiem nowych rozporaądzeń ministerialnych
wiełn z m ających prawo głosowania do pier
w szą Dumy, przy drugich "wyborach prawo b>
utracili. Nowa lista zgoła się rtiżaić będsie od
ptoc®szej,-iiależy-practo. sum iennie dopilnować*

Zbytehi gertlweść. Ns jednej z kopalni
^rnskich pracowali dwaj mieszkańcy Mi^.hnirs: Skalski i Gwóźdź. Obaj w tym roku stawa
li do poboru' wojskowego. Zgłosiwszy Sfę
ćo komisji poborowej oświadczyli, źe sta
ną do wojskowości, ale, wobec tego, iż należy
im się sporo grosza zarobionego w kopalni,
prosili o pozwolenie na wyjazd za granic» po
odbiór pieniędzy. Kiedy młodzieńcy znaleźli
się za kordonem, władze praskie zażądały od
nich legitymacji, a przekonawszy się., że nale
żą do poboru i sądząc, że zbiegli przed woj
skiem. aresztowali ich i odesłali do naczelni
ka pow. będzińskiego. Na nic przecież zdała
sia gorliwość prusaków, gdyż obaj młodzieńcy
Zo wyjaśnieniu sprawy w Będzinie, zostali
brzez p. naczelnika pswistu uwolnieni.
Pebór. Dziś rozpoczyna się tutaj pobór
wejskowy.
Teatr p. Majdrowtcssi wystawi dtiś w Za
wierciu „W esele" Wyspiańskiego.
Opera. Na onegdajsEe pierwsze przedsta
wienie opery włoskiej, która odśpiewała „ Aidę ■
Yerdrego publiczność zgromadziła się b&rdzo
licznie. Wykonanie opery podobało się nad
zwyczajnie. W csortj odegrana operę „Rigoietto, również z wielkim powodzeniem arty
stycznym i kssowem. Dzis opera włoska w y
stawia „Pajaców* i .Rycerskość wieśniaczą*.
■
: :T»onei opery weźmie udział w od
śpiewaniu „Aidy* na scenie teatru częstocho
wskiego.
Za fałszywym paszportem. Przed para
dniami aresztowano w Hamburgu Stanisława
Piotrowskiego, mieszkańca Pogoni. Miał on
paszport, wydany jakoby w magistracie tutej
szym. tymczasem, jak się oksmło, paszport ów
rył podrobiony.
Uwolniony. W zeszłym tygodniu areszto
wano niejakiego Antoniego Pakułę pod zarzu
tem handyiyamu. Po przeprowadzeniu śledz
twa. nie znaleziono dowodów winy, wobec cze
go Pakułę uwolnione.
Zs Boźewisctwo skazany został Stanisław
iTecer. robotnik z fabryki Siena n a 3 ty go dra e
więzienia.

Izba ogłosiła wyrok, m ecą którego, uzna- i dowie psów do polowania zazwyczaj więcej ich
jąc winę radcy stanu, Mikołaja Skorniakowa, ząjmuje, niż sprawy stosunku rząd^cych^ do
b. sędziego pokoju m. Łodzi, skazała go z 1 srt. rządzonych i społeesno-państwowego ustroju.
B.s t\ 4! 0- 149 i cz. I art. 347 k. k. na admoni- Najnowszą ich ideją jest podobno pomysł ska
cję i karę pieniężną w sumie rb. 50. a w razie sow ania wyborów powszechnych przy wy
niemożności zapłacenia na aresst domowy na borach do parlamentu.
dwa tygodnie.

Przesilenie kanclerskie.

Przedwczesny alarm, wywołany przez
»Berliner Tageblatt“ w sprawie zmiany na nrzędtie kanclerskim, wpłyną! powstrzymujące
pa decyzje Wilhelma ti-go. I’o powrocie z
Liebenberga cd księcia Filipa Eułehnerga ce
sarz w sobotę wieczorem kazał się Bülowowi
zaprosić na obiad i zjawił się n niego manife
stacyjnie wraz z szefem sztabu Moltkem, wy
mienianym właśnie jako następcą Biilowa.
Hasłem ostatniego dnia ma być: „wszystko po
zostaje po staremu—do Bożego Narodzenia“.
Tymczasem jednak już dzisiaj zaczyna się se
sja parlamentu: czy Billów weźmie w niej udział, czy będzie co mówił o swojem stanowi
sku i o polityce zagranicznej, jak się zachowa
w sprawie skandalu z Podbielskim, który do
tej pory jest jeszcze ministrem rolnictwa, ja k 
kolwiek „obłożnie chorym* i „wynoszonym
nawet z wagonów z powodu rozstroju nerwo
wego, jakiem u uled*,—czy ustępujący kanclerz
wystąpi z obroną publiczną geszefcików pani
Podbielskiej, pomimo iź powszechnie wiadomo,
jak bardzo je ootępiał—wszrstko to stanowi
dziś przedaioi najżywszego zainteresowania.
Położenie Biilowa jest w najwyższym sto
pniu trudne i kłopotliwe. Jeszcze w sierpniu
kazał ogłosić póhirzędowej „Norddajczerce“, że
Podbielski idzie w odstawkę. Cesarz ma je
dnak słabość „für seinen lieben. Pod“ (dla swo
jego kochanego Poda): i jest oburzony nagan
ką prasy na tego dzielnego człowieka,' którego
całą winą ma być to, że zanadto wszedł pod
pantofel swojej zabiegliwej „Hausfrau“ (pani
domu), dbałej o powiększenie mienia wszelHemi godziwymi i niegodziwymi środkami.
Odłożył więc wspaniałomyślny monarcha
na hek podanie o dymisję „Poda* i zostawił
_
Z re irty c h s i r e » .
4 „pwpjetfKł Bernardowi* (tak im yw a cesarz w
,— Wybuch bsmby w Ładzi Przed trze ■potocznej rozmowne nie kam erdynera dworu,
ma miesiącami do nneszkającegu przy ul. Kon ale kanclerza państwa) przykrą troskę zaiatwiestantynowskiej nr. 44 na picr.vszem piętrze . nia się z parlamentem i z gazeciarzami. Niech
murarza Maksymiliana A lim ajera z żoną rrzy- - Bernard poskacze jeszcze trochę przez obręcz,
: i wypuszczony św.eże z y
:
warszaw f odpędzi się go dopiero we właściwym, momenskiej Feliks Skloda^ski.
a pierwszego, z za ; cle: „unser Phili*—właściwy choć zatajony i
wodu tka.cz, zm ieszan y jnż dawnie; w prza- i nieodpowiedzialny pierwszy cesarski doradca,
sKpslwa politączne. \Y tymże ävmu znajdrije I książę Filip Euienburg—także jest tego zdania,
się w podwórzu i , morka na poddaszu. naie- ■że nie kto inny tylko Bernard powinien wyżscado mieszka;.ia Altmajeru. gdzie właśnie chylić jessese najbliższy kielich goryczy wynastąpił wypadek i gdzie przechowywano bom ' myślań parlamentarnych na biednego Poda. A
by. Zajmował się przygotowaniem ich
Skło potem dopiero objawi się wola monarsza.
Nikomu dobrze nie wiadomo, na czem
dowski, kikry indohno jednocześnie hvi na -.2stagac-h policji tajnej. Gdy Skłodowski był za ta wola ma polegać. „Natura cesarza—czyni
jęty swoją pra- ą, jedna bom ba eksplodowała. ł trafią uwagę paryski „Temps“—ma prawdziSiła wybuchu ..d eren ia mu lewą rękę i :>oka ; wie kobiecą zmienność: nuży się prędko wszylecz;-ia cale daio. tak iż w stanie beznadziej : stkiem, ideami, sprawami, ludźmi i w pewnych
ry m tdwiezdor.o go do szpitoi«. Komórka cs- ] psychologicznych momentach uporczywie do
M 6:a&.> w piozcieibüch/a szyby w m ieszka-; maga się czegoś nowego6. Jc-daa z takich
uisch pod nią wszystkie wyleciały.
’ chwil właśnie nadeszła'. Ale „albt nic zna
Po katastrofie policja i wojsko otoczyły : prawdziwej woli c-bsarsoóej. która prawdopodo
dom i odbyły rewizję pm dew szyatkiem w rr.ie-; bnie nie zna dobrze i samej siebie6. To gubi
szkaniu Alunajerów, gdzie aresztowano A itm a-. się w niezmiernych przestrzeniach wszechświa
jerową, ale nic nie znaleziono.
towej polityki, to znów błądzi pa ścieżkach
HroBTazgowych ins ryg dworskich. Wytwarza
^ —’" S |B rfrz e d * sp 5 S T ™ $ a w 5 H rto E i5 y i
sędziego o obrazę podczas "zrzędo waaia. Na to wszystko stan niepokoju, niepewności i za
marginesie skargi, podanej przez p. A leksan mętu. Pabjoci niemieccy z rozpaczą myślą o
dr® Mcgiiniekiego. adwokata przysięgłego w tem, że życie polityczne wielkiego ludu zawi
Łodzi, p. Skorniakow, sędzia pokójn w temże słe jest od tak płynnych myśli i nieokreślo
mieście, zrobił ołowkiem adnotację .kłam stwo *„ nych zamiarów jednej kapryśnej i nieobliczal
w urzędowej zaś odpowiedzi do adwokata r.s- nej natury. Nawet najpewniejsi, najdyaastypsaŁ „powołanie się na istnienie pewnych do- ezniejsi nścjonai liberałowie zdobywają się n a
aumentów je s t czystem zmyśleniem“ i zwrócił energję wypowiadania śmiałych pegiądów.
mii skargę.
Oto co pisze „Nationalzeitung®. »Każdy
Kiedy adwokat odwołał się od tej deczy- monarcha, który chce żyć dobrze ze swoim
zji, bjazd Sądz. pok. uznsł, wbrew opinji sę Indem, powinien zdawać sobie sprawę, że cza
dziego, że dokumenty, powołane przez obrońcę, sy systemu absolutnego minęły już na zawsze,
istniały w aktach.
źe lad stał się pełnoletnim i domaga się choć
Mając taki dowód urzędowy w ręce, adwo by skromnego tylko udziału w kierowania je 
kat Mogilnicki wniósł do Senatu skargę na sę go losami. Przypomnieć to swemu władcy
dziego, domagając się oddania go pod sąd za m usi być nąjgłówniejszem zadaniem doradców
korony. Jeśli tego nie czynią, składają dowód
obelgę wyrządzoną podczas urzędowania.
Senat zakwalifikował czyn sędziego jako że nie są w stanie zajmować miejsc, na jakich
obrazą, karaną z ark 347 k. Ł , a nadto do stoją» i nm szą_ ustąpić miejsca ionym. Słowa
patrzył się w danym razie cech niedbalstw a w Fryderyka Wielkiego: „Jestem -pierwszym słu
gą mego państwa* nabrały pełnego znaczenia
urzędowaniu (arL 410 kod.).
I oto onegdaj Izba sądowa warszawska dopiero w państwie koBstytacyjnem. Próba
sądziła rzeczoną sprawę, w której stawającyu stwarzania nowego Ludwika XIV7, który ma-,
jako świadek adwokat Mogilnicki, oświadczył, wiał o sobie: „państwo to ja* je s t d d ś anachro
iż uznał za stosowne podać skargę z tego wzglę nizmem i musi doprowadzić do niebezpieczne
du. że jest to jeden z licznych wypadków nie go nieporozumienia pomiędzy ludem i kró 
;
odpowiedniego postępowania sędziów pokoju z lem*.
Ozy trafi, to do przekonania.. :W 3heteta-II
adwokatami, a jeżeli niema wiele skarg, to
i
księcia
Phlli?
Wiadomo, z pam iętników Hodlatego, że niema się zawsze niezbitych dowohenlohego, że junkrowie pruscy nie zaprzątają.
ddw, dających pewność satysfakcji.
sobie umysłu podobnemi subtelnościami. Ho-"
Oskarżony nie stawał.

Telegram y.
PRTBRSBURG, 14 TAP. Sekretarz pań
stwowy prze dstawił wniosek o wybraniu no
wych członków rady państwowej zamiast by
łych Bagaleja. W emadskiego, Wykows kiego,
Kluczewskiego, Lapo danilewskiego, Pierełeszyna i Szacbmatowa.
Rozporządzenie o dokonaniu nowych wy
borów wydane zostanie w swoim czasie przez
prezesa rady ministrów.
PETERSBURG 1 5 TAP. Z rozkazu m i
nistra woiiiy zam knięta została akadem ia wojskowo-medyczna oraz garkuchnia studenc
ka.
KI-JOW 14 TAP. Na nadzwyczajnem posiedzieniu rady profesorów postanowiono ot
worzyć uniwersytet.
CZERNICHÓW 14 TAP. O g. 7 wieczór
do kasy biletowej w Konotopiu wtargnęło dwuch
nieznanych ludzi, którzy grożąc rewolwerami
kasjerowi zabrali 152 ruble i zbiegli.
Sprawcy zamachu pozostawili na stole
nabity rewelwer i poświadczenie, że pieniądze
zabrane zostały na cele m chu wolnościowe
go.
CHARKOW i4 TAP. W uniwersytecie od
było się wydanie patentów sześćdziesięciu le
karzom, w tei liczbie
dwudziestu kobietom.
Oprócz tego otrzymało dyplomy lekarskie pięć
dziesiąt osób, które ukończyły uniwersytety za
graniczne.
JELIZAWETGRAD 14 TAP. W mieście
Dobrowieliczkowsx banda rabusiów ^wtargnęła
w nocy do domu obywatelki Onuczewoj i za
mordowała toporami: gospodynię, jej córkę,
rządcę domu. i dwuch stróżów nocnych z są
siedniej cerkwi i zrabowawszy 5500 rubli,
zbiegła.
JELIZAWETGRAD 14 TAP, Wieczorem
na stacji Zł-*te Wody, dr. żel. jekaterinskiej
zabici zastali: płatnik kolejowy i towarzyszący
mu żołnierz, którym zrabowano 5300 rb.
SYMFEROPOL 14 TAP. Konsul japoński
który przyjechał tu celem wystudjowania miej
scowych warunków wywozu wyrobów połud
niowych. rozpoczął pertrakcję z reprezentanta
mi wielkich firm w sprawie eksportu do Ja 
ponii tyuiniu. krymskich win, miodu, konserwów i szerści.
TYFLIS, 14 TAP. Obywatel miejski Mi
ło w, w którego dom u wybuchła maszyna pie
kielna. skazany został przez generał-gubernatora na karę 3000 rubli.
HEISINGF0R5, 14 TAP. Na stacji Komwoła trzech napastników przyszedłszy w celu
dokonania rabunku w Banku północnym, roz
poczęli ogień rewolwerowy do kierownika wy
działu, jednakże zmuszeni zostali do ucieczki
przez dymisjowanego kapitana W etlinga,

Komunikat urzędowy.
FEFERSBCRG, 13 TAP. Minister spraw
wewnętrznych zwrócił się do gubernatorów z
okólnikiem, w któEym wyjaśnia, że ukaz z d.
18 października, którego mocą odwołuje się
prawa ograniczaiąee włościan, jest krótkiem
stanowcze-n ku zupełnemu zrównaniu ludności
włościańskiej, pod względem politycznym, spo
łecznym i osobistym, z ludnością innych sta
nów. Zgodnie z tym Ukazem odwołuje się
praktykowane dotąd, sposoby oddziaływania
na społeczne życie włościan zarządzenia te bo
wiem zaprzaczają podstawowym zasadom rów
nouprawnienia obywatelskiego, do takich za
rządzeń np. należy przysługąjące naczelnikom
ziemskim prawo nakładania n a włościan kzr
w drodze administracyjnej. Zmiany te jed n a k
nie dążą bynajmniej ku temu, aby po derwać
autorytet naczelników ziemskich. Nacz elnikom
ziemskim, w dalszym ciągu przysługuje prawo
kontrolowania czynności osób biorących udział
w gminnych zarządach włościańskich, przyczem mogą na osoby te nakładać kary admi
nistracyjne.

Teatr miejscowy.

OPERMiltOSKA
^ ^ pod dyrekęją tizefa Saazaiez.
Dziś, 15 listopada
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Nastała jesień. szarugi, parasol więc
stał g;ą ptsedmloteoqniesbednego użytku. w a r 
to więc historji je g o poświęcić trochę miejsca
w „Dzienniku*.
Niepodobna oznaczyć epoki, w której pa
rasol został wynaleziony. Podług Chińczyków,
pierwszy parasol w ykonała żona znakomitego
architekta,, zwanego Lapan, na dwa tysiące
lat przed Narodzeniem Chrystusa. Kiedy mąż
budował piękne demy. żona. zam knięta w swo
im pokoju, pracowała cierpliwie i wytrwale,
posługując się trzciną, bambusem, i ' tk an in ą j e 
dwabną.
Po upływie pewnego czsss, zdziwił się
L apan, gdy m ałżonka pokazała m u jakiś nie
znany przedmiot i rzekła:
— Dumny jesteś Łupanie z tego. ie sta
wiasz domy, chroniące ludzi od deszczu i
s’-orlca, o ileż stój wynalazek jest wyższym.
Patrz oto dom, który ao ż n a wsz-ędzie zabierać
z sobą i być pod nim równie od słońca jak
c-d deszczu zabezpieczonym.
Mąi schylił głowę w pokorze, a wdzięczni

Chińczycy wprowadzili w życie drogocenny
wynalazek.
W starożytne: Grecji psrssci oyi ntywany podczas igrzysk Bachusa, metyle dia wygo
dy. Jak dia przepychu.
Uczony badacz W ilkim on wspomina, że
wśród egipskich wykopalisk znaleziono orygi
naln ą płaskorzeźbę, przedstaw iającą jak ąś etio
pską księżniczkę, sfedrącą n e wozie, riąenfocy m przez woły: za nią stoi mężczyzna, laasvr,e niewolnik z otw artym parasolem dziwa
cznego kształtu.
Pedezas przedstaw ień cyrkowych w sta ro 
żytnym Rzymie w dni wietrzne, kiedy nie mo
żna było rozpostrzeć zasłony, rozdawano wi
dzem parasoie, o ezem wspomina pisarz rzym 
ski P in i as®.
W orszaku m a trony rzymskiej zwykle
były dwie niesoiiiice, z tych jed e a niosła w a
chlarz. a draga parasol, „beesczochreny“ rzym 

skie odznaczały się prostotą, robiono je z du je s t kom binacja, k tó ra pozw ala rozuni-i™ , .
żego kaw ałka skóry.
W średnich wiekach ożycie parasoli było
zarzucone. Zastąpiły je bąłdschimy, pod kIh
rem i ustaw iano trony książęce, lub też używa
no j ą ja k w naszych czasach, podesas proce
sji religijnych. W r. 1176 doża wenecki k a 
zał sobie zrobić wspaniały parasol, p o d którym
ukazywał się publicznie podczas uroczystości;
Szanowny Panie Redaktorze'
a w" 12SS r„ za panowanie Jana Dandoło
Rok bieżący d otkliw ie zmniejszył liczb,
Rzeczpospolita Wenecka uzyskała pozwolenie działaczy społecznych naszego grodn przez w,
od Papieża, n a umieszczenie złotego posążku jazd ks. W . Helbicha, ks. I t e f K o w i h k L Z
Zwiastowania Najświętszej Panny, na wierz pp. Jabłońskich.
8 1
chołku parasola doży.
Najdotkliwszą je d - a k
stratę ponosimr
W Anglii, we wspaniałej indyjskiej gaie- przez wyjazd p. Ja n a Czyżewskiego, naczelnika
rji w „Sunit-Kensington-MuzeBin“ znajduje się dystansu drogi żel. W arsz. Wied. j
ze dwadzieścia parasoli, które książę Walii wielu instytucji.
przywiózł z swej podróży na Wschód w 1877
Pan Gryżewski, mąż gruntownej wiedzy
roku. Każdy z nich odznacza się oryginalno i niezwykłej pracy, obdarzony z natury krytv
cyzmem, inw encją i nadzw yczajną uprzejmo!
ścią kształtu i materji, ja tą jest pokryty.
W Marokko tylko cesarz, i najbliżsi człon cią, był cem entem społreunym , wiążącym
kowie jego rodziny mają prawo nosić paraso m ieszkańców w jednolitą harm onijną całość
le; taki przywilej w tamtejszym klim acie sta  Nie dziwnego, źe w sercach wielu częstochoi
nowi dla ogółu mieszkańców niem ałą przy wian pozostał szczery sm u te k ze straty tak
cennego leadera.
krość.
We Francji parasole riadko były używa
F akt ten najwięcej dotknął dzieci mało
ne i rozpowszechniły się dopiero po rewolu zamożnych rodziców, dla których pożytku »
cji.
Gryżewski poświęcił wiele pracy, jako inicjator
Parasolki powstała z parasoli stały się i prezes Zarządu P. M. S.
W imieniu tyr-h m alucakich. niezdolnych
przedmiotem zbytkownym w naszym wieku. Elegantki za restauracji we Francji przesadzały do wyrażenia swegu podziękow ania, składam,
się w bogatych, ornamentach lasek, które robio p. Gryżewskiemu nasze polskie „Bóg zapiać*.
Nauczyciel A . R.
no z kości słoniowej, styidkreta, pokrywano
złotem, mezajtą.. wysadzano drogiemi kam ie CręFtocbowa 7 XI 1906 r.
niami; na pokricie używano bogatych tkanin i
koronek.
Do Polski wprowadriii parasol po rewo
lucji emigranci francuscy, a znać szybko się Lk:<v-łżŁ,;fc} r '.x n b o w a n ie, w y j a d a n i a t^b ó w bet
rozpowszechnił, gdyż jn i w połowie ubiegłego
LOiU. /.tjb v «ss-tticLiüe n a s n o d o iłłb te a ia .
stulecia w idam i go w ogromnem użyciu wśród
I Aleje Ä 8, dom p, Itygockiej.
dworków szlacheckich, w postaci olbrzymiej,
niby nam ioty, bez których nikt się w drogę
nie ruszał.
plombowanie, w yjm owanie zębów
W edług różnych źródeł, parasol posiada
bez b- lu, sztuczne zęby bez pod
swój prototyp w szałasach, następnie nam io
niebienia.
tach, potem budach na wozach.
Nąi większem udoskonaleniem w parasola
Seenow iec, ulica T arg a wa.

Listy do Redakcji.

ISirihipta M. G re jn ie c

Dentysta Szateiiszłein

Z fabryk Warszawskich
*

Fabryka W y ro b ó w C U K I E R N I C Z Y C H ,
KrellÓW, ulica B racka L 7. Telefon 498.
Poleca:

Najtańsze' cukry,
ciasta.
Karmelki.

Herbatniki.
941—10-2

n&grodBODjch slotjm i medalami
B& trwsiość i gustowność profili,
wielki wybór listew: Błocone, oksy
dowane. malowane w różnych ko
lorach i gatunkach, gładkie i ba
rokowe, Posiada w swej praco
wni. a także przyjmuje do opra
wy: obroty, portrety, oleodruki,
sztyrhy etc. U m iejętae ułożenie
ram y i odpowiednie zastosowanie
listwy, du ste. obrazu. Wykonywa
sum iennie, po cenach umiarkowa
nych. tgs&cy Serafłński, u l Ś-tej
Barbary, dom Mężuiekicgo X t„
2G51-7-I.
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do sprzedania
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Czyiciej’ wyrtimej i aubtelS 8® ”10“11’
Ule szum i, ig ła
szafirowa) starczy n a w iele lat—bez zwiany.

„

Na łlówe-Feeegrsfle Patkę można swój własny głos zapisać
i beowłocznie pewterzyć.

1 6 ,0 0 0 watttew stałe na składzie.
IflW ß ä l

2 * “ ? ^ orygmalne Namysłowskiego, gnyinóńl
Monolog, Fertnera, Sceny hm ao ry st IDWeSB!

e*»y «aaritäir B,

$>0 -W <f>25 4 osob.
i sanki zwyczajne w dobrzym sta
nie—niedrogo. Wiadomość w Dą
browie. w domu W-go Majera n a
nhcy Klubowej, alba u W. L. Huearzewskiego — Huta Bankowa.
__________ _ _ _ _ _ 1 0 6 S - ± l

Boźneplaee

4S - I $ 2 ,- Rt. C earw iłiw : 8.80 I L50 * ł

g a t t e u « meiiEwicz a r s «.

do sprzedania po imiarkawanyrk

Cenniki bexplataie.
Proszę osobiście się przekonać.
ReprezsmtM tna CeearstweBośyjakie

w nhcy Hmnbertowekiej
i Stradomskiej.
Wiadomość u Z. W im bidnege

Gk 3B B S M M Ł E »—

_ _ _ _____________ ___ „ TBŁEFON SS—17-

c e -tc h

1 0 0 , 4«

, ^

^
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Ogłoszenie.
Kto ä— Ib rubli bez ryzyka i wy
datków codziennie zarobić zechce,
raczy podać adres: Konst. Eisele
md.

Udzielam lekcji
na sk ratp cac h . Wiadomnsć. mica
Szkolna Xć 3 m. 6. Zastać nu żt.a
odljraiicx
1067-2-1

Carospodyili
znająca się gruntow nie na gospo
darstw ie i kuchni, oraz prasowa
niu, praniu i szyciu poszukuje za
jęcia w m iejscu lub na wvjazd.
__W iadom : w r e d a k q ń l i o 6 ó ^

Zginął paszport
wydany przez, wójta gminy Ka
ski, puw. błońskiego, na imię Aatonisgo Szym ańczak. Złożyć w
m a g i s t r a e ^ ________
10S6—31

Bo wynajęcia
od l-go S tycznia sklep po składzie
w ędlin, 2 pokoje z kuchnią, wo
dociągiem i wszeikiemi wygoda
m i, oraz loka! n a w arsztat rzeźni
czy i lodownia. Wiadomość w
dom u hotelu „Victoria* ii właśeieieIa_A-_F>anke.
1035-10-L

Ogród warzywny
ow ocow y do w ynajęcia, tamże
je s t m iejsce d la stróża. Wiado
mość: ul. T eatralna i i 46, w piekarni.
- 3 -1

Ogłoszenie.
W diiin 8 listopada r. b., maj
strowie piekarscy chrześcianie m.
Częstochowy postanow ili przyjmo
w ać do pracy czeladź przyjemną.
_ _ _ ^ _ ^ ^ _ O g ä jje k a rz y to _ —

Byiy x a .< 3 0 5 0 ibL
8 klasy gimnazjum poeznkaje torep e^ cjL

Wla<ŁilDM*6d "wr łesi^fl^

ni Nowickiego.

