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TRESC NUMERU: Od gl6wnej pisarkl gazetkl dla Kobiet. Jak Wisla szla do
rnoua; M. Konopnicka. Nad po1skim morzem; C. Niewiadomska. Zjazdy
w Warszawie; Aniela ZdtllfiOWska. Sianokos; P. Restorf{owa. Jak tyj~ Polacy
w Ameryce. Wladomosci dekawe. Na czem u nas oszcz~dzaj~; A. Zdanowsk(~.
Gospodarstwo-Kl~otarstwo; P. Re8tprffowa. M~dra matk'a. Dr. Za.l!orow8ka.
Opal; P. Rllstorf/(nva. Biegunka u kurcz W <tt;. Boq1"slau:ska. Napoje chlo.
dzljce; P. R. Listy do Gazetki. Odpowiedzi Redakcji.

Dla ulatwienia czytelnikom optacania miesi~cznych numer6w Gazetki, oplacllysmy numer Konta Pocztowej Kasy Oszcz~d
nosci.
Po otrzymaniu Oazetki prosimy . pieni~dzy nie przesyJac
p1zekazem, lecz wptacic je na swojej poczcie na numer "Gazetki
dla Kobiet" 6295.

pd

gf6wnej pisarki Gazetki dla Kobiet.

Czwarty juz numer Gazetki posylamy Kochane Czytelnic~k i.
Z radosciq stwierdzamy, ze w wielu okolicach kraju kobiety i dziewcz~ta czytaj'l, jq ch~tnie, uwazajqc, ze wiadomosci 1 rady w niej
zawarte, prawdziwq korzysc im przynoszq.

Z calego serca radami temi pragniemy slu:iyc nadal, muslcie
jednak z nami wsp6lpracowac - Wy, kt6re przodownicami oswiaty
wsr6d swoich jestescie, musicie Gazetk~ i rady w niej zawart~ nie
tylko same czytac i rzucic gazetk~ jako nie potrzebny papier. Ale
trzeba podac il!- innym kobietom, razem z nlerri jq czytac - do
stosowania rad zach~cac i pisac do Oazetki co w niej dobrego
znalazlysc!~. o czem pragn~IIbyscie w niej si~ dowiedziec.
Ma.my nadziej~ :ie od 1 wrzdnia b:;dziemy mogly przyjmowac
stalq prenumerat~. obliczajqc jedynie koszta druku. Prosimy czytelniczek o zglaszanie swych adresow.
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Marja Konopnicka, znalwmita pisarka polska. Zyla i umarla w drugiej
polowit ubieglego stulecia. Wszystko co pisala, a pisala du1:o i pit:knie mowl\
wi<tZatlq bylo zawsze pelne milosci dla Ojczyzny i gorqcego un::lowania ludu
naszego. Dajemy Jej wlersz pod tytulem .Jak Wisla sz!a do morza •, a jeszcze
nieraz podamy naszym Czytelniczkom inne pit:kne jej pisania. Cala wiel!:a
ksiqika jest o tem jak to pan Baicer z podlaskiej ziemi jechal do Amerykl
i z tej ksiljiki z niejednlj strofq zapoznamy nasze Czytelniczki.

Jak Wisla szta do morza.
'A ta sliczna Wisla na Slasku wytrysla
Przeleciala kawal sw.iata, .nim tu do nas przyszla
Przeleciala Slqsko, przeleciala Krak6w
Czerpalo z niej magiereczkq, niemale junak6w.
Przeleciala Krak6w, poszla pod Warszaw~
Roz5piewala swoim szumem kaide serce prawe
Z pod W arszawy poszla pod wysokie Plocko
Zaswiecila stu gwiazdami swi~tojanskCJ. nock~.
A zasi~ z pod Ptocka pod ten Torun stary
Z zlotem iytem, i pst:enicq poniosla galary
Z pod Torunia zasi~ do Gdanska Jeciala
Otwartemi ramionami Gdansko powitala.
wzi~la w ramii:>na wielu ziem przestworza
Zaszumiala piesniCJ. zycia skoczy}a do morza

Mmja Koi!opnicka.

Nad Polskiern morzam.
Wisla, kochana Wisla zlewa swe fale do morza - JUZ Je]
ni6ma, znikm;la, zlqczyla swe wody ze slonq wodq morza Baltyckiego.
Stary Gdansk siedzi na brzegu i patrzy. Jui setki Jat patrzy,
jak Wisla tonie w mon:u, a wciqi plynie i ·ptynie jak zywa.
Tak we wszystkiem na swiecie: ludzie umieraj~, a nar6d iyje
wieki i nie zginie, jesli n!e zaslu:iy na to.
A ja - mysli Gdansk stary zawsze jestem Gdanskiem, choc
domy i ulice nowe, coraz inne, i ludzie coraz nowi. Jestem tym
samym Gdanskiem, w kt6rym kr6lowie polscy budowali te sptchrze
ogromne, co dzis jeszcze stoj<J. nad wodCJ. i przeglqdajq si~ w Wisle.
Gdansk to miasto portqwe. Tutaj splawiano Wislq zboie
z kraju, tutaj kupowali je cudzozlemcy, tuta j Polacy nabywali od
nie!\. r6ine towary, kt6rych w kraju nie wyrabiano: pi((kne sukna z
iedwabie, cienkie pl6tna, hafty, wina, wyroby ze zlota i srebra,
zamorskie przyprawy i przer6ine rzeczy.
A kraj caly na pr11wo i lewo cale pobrzeie morskie nazywalismy zawsze Pomorzem. jeszcze Boleslaw Chrobry przyl<lczyl je
do Polski, jako ziemi~ ~lowianskq, zamieszkalq przez pokrewne
nam plemiona, kt6re Niemcy wyt~pic chcieli i wyt~pili tarn dalej
nad Odr<J..
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A tutaj zaczyla siy dluga, dluga walka. Najciyzsza, kiedy
wpuszczono Krzyzak6w. Zagarnyli Pomorze, i juz siy zdawalo,
:Ze nikt im nie odbierze.
Zadna ziemia nie przechodzila
z rqk do rqk tyle razy, co piykne i bogate Pomorze. Odzyskalismy
dzisiaj kawaleczek, ale wierzymy wszyscy ze powr6ci w calosci
wszystko, czego Niemcy Kaszubom wydrzec nie zdolali.
Niemcy zajyli miasta, ale Iudnase wiejska prawie wszydzie
to Kaszubi, a nawet Ma:~ury. Kaszubi jak g6rale r6zni~ siy trochy
mowq, ale zrozumiec si<; z niemi mozna, bo to bracia. Zniemcze!i
troch<; przez te wieki pod Gbcemi rzqdami, zwlaszcza, ze si~ o Polsee nasluchali bajek, jakby o kraju dzikiem, ale i nauczyli SiE; wie\e,
a teraz wszystko si<; .zmieni. Dowiedzq si~ prawdy i zrozumiejq.
sami, czy brat Polak umie tylko si<; bawil nad morzem, czy te:i
pracowac dzieinie i kochac sw~ ziemit;.

Cecylja Niewiadomska.
Morze dla kraju to jak pluca dla cztowieka.- Nie moze oyt.
kraj silny miec bogaty przemysl i handel jesli niema wolnego do·
st<;pu do morza. Boc tamt~dy droga do wywozenia do innych kra·
j6w - swoich bogactw- zboza-drzewa-wyrobionych w swoich
fabrykach towar6w. - 0 tem musz~ ludzie u nas mysl~c - miec
ciekawosc i umilowanie polskiego morza. ·

Zjazdy w Warszawie
Wszystkie zjazdy gospodarcze i spoleczne odbywajq. siE; w po·
lowie czerwca w Warszawie dla obmyslenia uradzenia jak
wsp61nemi !Uami budowac drog~ Üjczyzny. Chwila to najwolniejsza
w gospodarstwie, powinno byc po zbiorze siana, a do zniw jeszcze
daleko.
Choc w tym roku deszcze robotom przeszkadzajq mimo to rozumie]q. ludzie i:e duzo nauczyc si<; mogq na taklm zjeid~ie,
w jaki spos6b radzic sobie w wielu sprawach - jak w innych
okollcach, stronach Kraju gospodarstwa si<; rozwijaly-jakie sp6lki,
kursa lub szkoly powstajq.

Zjazd

K6~ek

Cen. T ow.

Ro~niczych.

To tez na zjazd K6lek rolniczych zjechalo 800 przeszto
delegat6w. Ciekawe bardzo byly s.prawozdania, kt6re wykazujq ze K6lka rozwijajq si<; coraz lepiej. Üpisy gospodarstw
przedstawity kilkadziesiqt wyr6zniajq.c:ych si<; i zaslugu]<!cych
na pochwal<; - z tych par<; otrzymalo uznanie jako wzor dla innych do nasladowania. - Na Zjazd przyb)'li jak.o goscie przedstawiciele rozmaitych towarzystw i sp6lek · rolniczych francuskich
kt6rzy do Polski przyjechali aby tutejsze rolnictwo pozna6.
J
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Bardzo serdecznie witali ich K6lkowic:ae przem6wieniami
kt6re Homaczono obcym gosciom - kt6rzy bardzo Si~ zachwycali
zainteresowaniem i prac~ naszych rolnik6w.

Zjazd Narodowej Örganizacji Kobiet.
Nie myslcie drc;gie czytelniczki, ze tylko

m~zczyzni

mysl~

i radzq. nad tem jak Polsk~ dobrze zagospodarowac.

I Kobiety zjechaly Si<( licznie. Tylko tak, jak w zycin rodziny
gospodarza udzialem troszcza,c si~ przedewszystkiem o chleb po·
wszedni, trosk~ o dusz~ i wychowanie matce zostawia tak i na·
sze zebrania si~ przedstawialy. -- Wielka troska o dzieci, o przy·
szle pokalenie napelnia serca matek, wobec szerz~cych si~ po
wojnieniewiary - niemoralnosci I pijanstwa ''i tym sprawom w obradach duzo czasu poswi\cono.
· StawHo siy na zjezdzie IJrzeszlo 100 delegatek z caiej Polski
i paryset czlonkin Warszawskich. Witalysmy z radosciq. siostry
wszystkich stan6w i ws-qystkich dawnych dzielnic z Poznanskiego,
Slq.ska, Pomorza, i Kres6w wschodnich. Obrady rozpoczyla przewodnicz'!ca NarodoweJ Organizacji Kobiet poselka na Sejm p. Irena
P l.izynia.nka, w pi~knych i gor'!cych srowach streszczajq.c pracy
pcsl6w narodowych w Sejmie i Senacie i wyraiajqc radosc z wytworzenia rzq.du, majq.cego poparcie wi~kszosci posl6w w Sejmie.
Byly obecne takze wszystkie poselki nale.iq.ce do N. 0. K. vtliczbie
6 i jedna n.:.sza Senatorka. 0 pracach ich w Sejmie w Gazetee
pozniej napiszemy. Serdec:nie wital nasz Zjazd p. Ministeroswiaty
Gt<ibinski zaznaczajq.c, ze od oswiaty, v.rychowania dobrego m!odzlezy cala sila narodu zalezy i jak bardzo wazna w tym dziale
wsp6lpraca matek ze szkol~.
W mysl tego radzilysmy p6.iniej o koniecznosci wchodzenia
Kobiet w miastach i po wsiach do opiek szkolnych.
Pani doktorowa Chmielinska, znana pracowniczka mittdzy
Ksi~i.akami w t.owlckiem wskazywala jak wazn~ sprawq jest organizowanie wsrod mlodziezy wiejskiej wycieczek, chorow spiewa·
czych i zabaw. gdzie nie w6dka i bijatyka jak to si~ dzis cz~sto
zdarza ale szlachetna piesn, gry towa,rzyskie-uczq ml:odziez godziwe j i milej rozrywki.
Ciekawe niezm!ernie byly _sprawozdania delegatek z prac
jakie w swoich oddzia!ach prowad::.~q.
Przoduje zawsze t.6dz ktora ma przeszlo I 0.000 clonkin przewaznie robotnic fabrycznych - kt6re maj!j. swoje kursa ro:r:maite,
szycia, rob6t f<(Cznych, modnia1stwa, posrednictwa pracy - co
wszystko si~ miesci we wlasnym obszernym lokalu, gdzie kobiety
schodzq si~ na pogadanki i zabawy)......_ W Maiopalsee wschodniej
oddzialy majq szwalnie, warsztaty tkackie i inne o czem kiedys
obszernie napiszemy.
Wszystkie uczestniczki Zjazdu zwracaly si~ do poselek z proSbq
o uchwalenie w Sejmie ograniczen w sprzedaiy alkoholu, gdyi
pijanstwo szerzy siy zastrasz.aj~co po wsiach i miastach.
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Zjazd Ziemianek
Od lat kilkunastu przybywalo zawsze na Zjazdy czerwcowe
Ziemianek duzo przedstawicielek Kot gospodyn wiejs~ich z cal'eJo
kraju, bywalo ich po par~set i duio nauk.i i przyjernnosci zhd
wynosily. To tez z przykrosciq. patrzalarn, ze w tyrn roku tak malo
ich przybylo. Czyzby kobiety wiejskie rnniej tej oswiaty dzis pra·
gnt(ly? bo przeciez tak blizko Warszawy w Grojeckirn rnarny kilkadziesiq.t K6lek Gospodyn Ziern'ianek i to takich czynnych! Czern:.rz
nie przyjechaly narn powiedziec i pochwalic siy dla nauki innych
jak tarn sobie radz&?
Wszak to najlepsza zachttta takie zywe siowo i zapoznanie
si~ kobiet, z ktorych kaida w okolicy swoje-j pracy oswiatowq
i gospodarczq. prowadzi.
Zalujcie czyielniczki, ze nie styszalyscie waznego i ciekawego
wyktadu posl:a Korneckiego o wychowaniu przedszkolnern o koniecznosci zakladanla ochron, ktore dziecku dad.z~ pierwsze i najwazniejsze
podstawy wychowania i ulatwi~ potern w sz'kole nauke. Zabierala potern g!os jedna z gospodyn z Lornzynskiego, <>tvrierdzajqc na wtasnych dzieciach ktorych rna dziewiycioro blogoslawione skutki
ochrony. Troje starszych ktore don uczyszczaly wyrozniaja, siy dobryrn charakterern i SC! najwiykszq pornocq i pocieh~ rodzicow.
Mowiono znowu o koniecznosci wchodzenia do opiek szkolnych i sarnorzydow grninnych, gdzie kobieta . nie tylko glos wyborczy, ale wplyw uzyskac rnusi i w wielu sprawach waznychi i pouczajqcych. - To tez czytelniczki kochane wszystkie co do K6tek
nalezycie i telco w ciqgu ·tego roku kolka u siebie zalozycie postanowic sobie musicie, ze takiej sposobnosci zjechania sie w Warszawie - uslyszenia wielu ciekawych rzeczy zwiedzenia pamiqtek
narodowych i zakladow rozmaitych jak to dawniej bylo - nie
orniniecie i ze na naStypny Zjazd Ziernianek przybydziecie bardzo
licznie.
Aniela Zdanowska.

Sianokos.
0 brazek letni.
Z wieczora upadl deszcz rzysisty i zrosil obficie piykne rra1·
narwianskie lqki, co rozciqgaly siy het daleko za wies, ze i kon::a
widac nie bylo.
Tego tylko czekal Antek Kalina, bo sobie juz dawno powiedzial, :ie niechno tylko spadnie pierwszy deszcz, wnet siy do sianokosu zabierze.
1
Jakoi dzjs juz tylko rnalo wiele poklepal przygotowane ostrze
ot tak d:a zabawki obtarl kosy kapotq. ie si~ jak brzytwa swiecita
zapowiedzial zonie, ze jutro 0 swicie wyjdzie na l~k~ zeby mu
o poludniu obiad przyniosla i legl'wczesniej Flii zwykltt na spoczynek Magda, ze to mittdzy nirni kochanie bylo wlelkie i jedno drugiernu nieba przychylic rade bylo, uciszala dzieci i rnyslala z rozrzewnieniem;-gospodarz ten rn6j najmilejszy, a o sniadanin to ani
wspornnlal, rnysli, ze ja rnu darn 0 suchyrn kawalku chleba do ro-
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boty isc J.urat sumieniabym nie miala! Legla tez cic~u. tk'o, zeby
tak na jedno oko si~ zdrzemnqc bo to wiadomo kolo S-go Piotra
i Pawla to ino plerwsze kury przepiejq i jui brzask si~ czyni, ze
tylko slonka patrzec.
l nie zaspala kobiecina, kochanie j~ po~erwalo i ta troska
o m~ia, o tego Antka a znim one dziesi~c lat poiycia, jako jeden
dzien jej si~ zdalo. Wstala przede.w szystkiem, rozpa!Ha ogien,
sprazyla mleka garnuszek i juz w podw6rzu kolo obrzq.dk6w co·
dziennych krzqtac si~ zacz~la, kiedy Antek z kos'!- na r:mieniu
wyszedt z chalupy.
?i~kny jej si~ wydal, jak ten obraz w kosciele czarne oczy
z pod brwi takie duze patrzaly jasno i pogodnie na swiat Boiy.
Podbiegla do niego przymilnie i patrzq.c mu w oczy pytata,
czy znalazt mleko gorq.ce na kominie, a on i<l tylko objql przycisn-tl
' ku sobie mocno_ i rzekt: "Dobra z ciebie niewiasta, .ie lepszej
we swieciebym nie znalazl", uscisnql jq. raz jeszcze j ruszyl kulq.kom.
A w Magdzie serce, jakby roztajalo wielk~ radosciq. i mily
jej si~ wydal swiat caty, ze zacz~la spiewac ai ~i~ rozlegalo po
podw6rzu, a robota palila jej si~ w r~kach, I szlo jej wszystko
sk!adnie i zwawo, bo jq. to m~±owskie stowo gnalo lepieJ nii drugie bat-y bo z radosci(\ i szcz~sciem zabiegata okolo wsp6lnego dobra
trud, ni praca nie m~czyta
1 nie z musem, poniewoli i nie bolal i<t
wszystko jej bylo lekkie, bo chciala dogodzic Antkowi swemu godnq byc tej pochwaly, kt6rq. uslyszala.
A Antek szedl pcnad Narwi~, bose stopy w chtodnej maczal
rosie i potoczyl wzrokiem szeroko przed siebie; jak okiem si~gnqc
slaly sl~ kwietne lqki, gdzie od koniczyny, r6iowe, od dzwonk6w
liljowe, a wsz~dzie lekko przypr..6:ozone rdzawym pylem kwitnqcych
traw od slonca bi_la radosc i sila na wszystkie stworzenia. Rozspiewaty Si~ skowronki gdzies pid niebem swierszcze W trawie
graty jak oszalale i wr6ble w olchach zanosily si9 swiergotem we·
sotym.
Antoni przezegnal byl krzy±em swi~tym lqk~ SWq i siebie.
splunq.l w garscie krzepko uja) kosowisko wsparl si~ mocno w mi~kk'!
bujnq. traw9 i pocza,l zatacza~ po ni~j kosq. p6tkola r6wne, bral
traw~ niziutko przy ziemi drobnytn krokiem sunq.l za kosq., a kwiaty
barwne, wonne, swie±e, i trawy Jekkie i wszystko co w nich roslo
i iylo kladlo si~ postusznie w pokos, jako wst~ga r6wny. Czasem
przystanql: Antek w robocie, garsclq trawy obcieral ostrze wyjmowal ose!k~ z za pazuchy i szach! mach! szach! mach! ostrzyl jq.,
ai dzwi~k szedl po rosie daleko. A tu tymczasem coraz gwarniej
coraz weselej robilo si~ wok0lo. Wyszedl stary Mateusz Wilga
z calq rodzinq przewracac i rozrzucac kopice kt6re mu deszcz
wczorajszy przemoczyL Wyszly i W alkowe chlopaki na ojccwskq.
I wdowa Kierzowa z c6rkami uwi·
lqk~ grabic pokosy jui suche.
jala si~ jak mogla, a dzieciak6w to i nie zliczyc, ile tego wybieglo
na lqki. Jedne bosemi nogami chlapaty si~ na brzegu rzeki, drugie
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harcowaly od kopicy do kopicy w gonionego, czy w chowanego
inne z malemi grabiami uwijal:y si~, niezgorzej pomagajqc sta.fszym. A smiech, weseie, spiewy unosily Siy echem a:t pod

si~ bawi~c,

las.
0! 0! zaj~c, zajqc patrzcie! - zawolal: kt6rys chlopak,
rzucit grabie 1 dalej za nim puscil si~ naprzelaj przez 'pole.
- A wei soll sobie w garst, zeby mu na ogon nasypac rzucB za nim ktö§ starszy. I buchn~li wszyscy srr.iechem, a zaj~c
sadzil: przez bruzdy, zawinql siy z nagla w miejscu i dalej prosto
mi~dzy ludzi buchnql:, dziewki ze plochliwe i zawsze skore do pisku, dalej w krzyk, tE~n wacB za nim grabiami, ten zamierzyl siy
kos~ az biedne zaj~czysko z piskiem wpadl:o mi~dzy :lyto. I zn6w
szla robota zwawo.
"Ja za wodom, ty za wodom
Jakie ja ci buzl podam
Oj podam ci na listecku
Nie miej krzywdy m6j Jasiecku".
Rozleglo si~ z drugiej stony rzeki, a na:jstarszy syn Mateusza
Jasiek Wilga stan~l z kos~ jak urzeczony. Spostrzegty to dzie'
wuchy.
A c6z ci~ to tak zamroczylo? - pyta jedna•
A odspiewaj jej co, Jasiek kiedy ci~ zaczepia dodala
druga.
Sp6jrz siy na mnie z poza wody
/
Jakim tygi zuch i mlody
To zobaczysz Hanuleczka
Dasz mi buzi - bei listeczka.
Cie go, jaki . mi to ... z podziwem wolaly dziewki. A on
rozochocony wbil kosowisko w zieml~ i lap znienacka pierwszq
z brzegu dziewky wp6i zapiszczala jak ta s6jka, wykr~cila siy jak
wrzeciono i w nogi. Jasiek za niq, dziewczyna swarno sl~ zwijal:a
ze tylko jej zapaski fruwaly za nia na wietrze, az stary z pod ko·
picy gdzie fajk~ kurzyl i na sloncu r~zgrzewal kosci, zakrzykn~l ostro:
Do roboty mi tu! - Dokonczyl miykko bo mu ·siy przypomnial:y
}ego ml:ode lata, jak to w sianokos najwittksza ochota do zbytk6w
ze to czlowiekowi zdaje siy dusza wyskakuje z radosci, do tego
sl:onka do tych kwiat6w pachn~cych, do tego wonnego siana, pierwszego daru -ziemi pierwszego w gospodarstwie zbioru.
Nadeszlo poludnie, upal si? stal okrutny, cichosc zalegal:a
l:qki, ustaly smiechy j gwar, swierszcze w trawie wolaly cyt, cyt,
cicho, cicho, cicho, · a las z dalek'a szaacra ezumiai, i lekkuchnym,
wiaterkiem ono ukojenie ludziom ni6sl a blogosc.
Antoni dokosB do kypy ml:odych brzezinek co na wzg6rzu
stc.ly na granicy jego lqki' i legl w chrodku odpocz~c. Ledwie
jednak przeciqgnql strudzone kosci, gdy ujrzaJ: szybko idqq przez
ll!ky Magd(( z dwojaczkami, za niq blegly wszystkie dzieciaki.
Labaga bo on juz czeka obiadu myslal:a s!rwozona,
kiedy ujrzala my:la pod brz6zkami:
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' A jemu oczy rozpromienialy siq na widok calej swej ukochanej
rodziny i zm~czenie go odeszlo, tylko g!Od poczul ostry, .gdy go
za!ecial zapach skwark6w na kartoflach. Nie brat siy jednak do
lyzki, prz6dy podni6sl J~jdrka, co mu si~ u nogi uczepH wolaJllc
~ata, tata! zrob buj, buj i pobujal go wysoko, ai: s i(! dzieclak zano sH od smiechu poglaskal glowy starszych dzieci i naka:z:uja,c im,
zeby siy grzecznie w trawie pobawHy, siadl obok zony, ukroH sobie kromkE( chleba przezegnal siy i poczql jesc wolno w milczerliu
ze tylko slychac bylo skrobot lyzk.i o dwojaki i smakowite mlaskanie j((zykiem.
·
Dzieciaki z Kruczkiem swywoli!y. Sm ier.h ich w ciszy poludnia, rozbrzmiewal dokola, a ich gl6wki matka obejmowala pelnem
umHowania spojrzeniem.
Antoni skonczyl obiad, napil si~ wody z dzbanka, przezegnal
wyciqgne) na trawie, ale nie spal, tylko widac cos medytowal, bo
po chwili rzekl do zony;
- Magdus, a kt6rego to dz!s mamy?
Musi dwudziesty osmy C:zerwiec, odrzekla.
- A co to bylo dziesiyc Iat temu~
- Nie pamiljtalabym. ci to? ... Antos tai:esmy Si~ tu zmcwili
pierwszy raz akurat na tejie samej lqce.
- Pamiytasz Magdus jak to nam si~ na kopicy grabie sprzE;gly
iesmy ich rozplqttc nie mogli? A nieboszczka Nastka zaraz nam
wr6zyla, ie nie, ino malieru;two z nas b~dzie.
\
I tak snuli dalej wspomnienia.
A tys slfil wtedy na to rozczerwienila Magdus, jak roza,
a mnie wnet cos tkn~1o, ze tak rnoie byc i juzem tych grabi rozpla,tywac nie chcial.
- Tylkos mi w oczy patrzal, a mnie robota az z rq.k Ieciata
at matka krzyczeli. - A bos mi od tej godziny najmilejsza si~ stala ze wszystkich.
- M6j ty myiu jedyny, chlopie kochany! - Ai }ej lzami
zaszi:y oczy z onego rozrzewnienia, ze tak
niej m6wil po ·dzieSii(ciu latach.
'
A potem swCJtow przyslales i wesele bylo i muzyka trzy dni
grala. Powiedz no i teraz Sift ludzie ieni~, ale eos nie tak, jak
my, j ui nasze wesele to najpiykniejsze w calej wsi bylo.
- Bo t.ez i takiej pary jak my, to trudno we wsi drugiej
znalezc. Wreszcie objq.i iony i ucalowal glosno, a serdecznie
w oba policzki.
A k.fad~c zwinnie pod nogi pokosy rnyslal: o tem, czemu tei:
we wsi tyle kl6tni i poswarek, kiedy z baba, moi:na niby z woskiem
byle dobrze, a lagodnie wszystko z niej ulepisz.
M<Jgda z chlopakami poszla okopywac kapust~. A kiedy roboty skonczyta z, n~jladniejszych kwiat6w wHa wianek, ieby go zawiesic na figury S-go Antoniego, co stala na rozdro.iu niedaleko
Ich chaty.

P. Rdo1((owa.
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01~cit:Pth.Hv.v Pno~le,r2fiHlrturdla \\'rd<n<~li CiJltlrl•;d;
,Gazetld dla kobiet• p. Laudyn-Chrzanowska. A byla ona kilkana~c.ie lat za
11 orzem i byla tarn gMwnll pisarlclJ piswua dla h:du polsk!ego I dlatfgo dcbJZe
"· ie jak on 2yje i pracuje.

Jak zyjq polacy w Ameryce?
Polacy zacz~li wyjeidi~c z kraju na zarcbek co Pmetykl
wiedy, kiedy niev.ola nie rozwalala na wlasclv.y rozw6j pracy we
wiasnym kraju. '
Zdolny, wytrwaly I sumlenny nasz wlo~cianin i robotnik,
szybko znajdowal zaj~cie i dorabial si~, to tez nieba" em juz nie
;; amotnl, l::ezit:nni, aJe 23CZE;Ji wyjeidiaC Judzie Z ionrmi i dzi< C!Ti.
Bylo nieru 1amentu CO niemiara. K!edy cziec::ina nieprzetrz) rr ala
podrozy statkiem i od pierst matki, szla w morza cdch!anie, jako
7.e taki przepis na statku, kiedy dzlewczyna jak kwiat ch{opak, jak
m{ody dqtczak, padal! skoszeni febri.! zlosliw~ to wteciy dorcbek -za
nie, tylko byly hy a zawcdzenie o tej 11:ieml rodzinnej co tam
daleko, a na nlej chaty ze strzech~. skmianlj., brz6zka bieluchna
l M~ka Panska na krzyiu przy dr6g rozstaju .. bo b61 i ial mysl do
~ woich gnaiy.
Czas koB nny. Robota rcsla. Kolcnlsc! coraz licznit:jsi.
.Za nimi pnyszed! ptsterz, co tWi€czek niechcial J:onlechac. A ino
si~ doroblll, to za grosze, co kazdy zloiyt, stan<!i Dom Bo:Zy, pod
jego skrzydlc:mi szkda, w kt6rej i zasad wiary naszej swi~tej
i mcwy pi~knej uczcno dziatw~. W dcmu bez gazety juz nikt nie
I ksi<tika nie nowlna. I co stowarzyszen kaidy sit; zapisai,
~yiyt
bo snadnle zrozurnia!, ie gdz!e jak gdzie, ale na obczyznie to jui
tylko w grcmadzie moie cos znaczyc. I iycie ubezbieczy, op~e.
caj~c jak<!s kwot~. aby, jak go Bog powo1a, choc na pochowanie
i na pierwsze miesi~ce nie zostawic rodziny w biedzie, dop6ki
:;wych dcchod6w nie ureguluje.
Wloscianie, co domy pobudowali - to juz na wz6r amery·
wzorowy, bo zrcztlmla!
i porz~dek wsz~dzie
l..ad
-kansklch.
r.asz brat ie czystosc to zdrcwie, a zdrowie - to sila, humor
Praca zas to pieni<!dZ i dobrobyt. To zrozuj ochota do pracy.
mial i tak juz ciziatw~ chowa. Ale nie zapomnia! nigdy o Polsce.
oto, wybuehla wojna a gl6d, chl6d I n~dza zajnaly
Bo.
w oczy polskie, to slali nam cukier i m<!k~. ryz l s-tonln~ a przycdziewku setkl skrzyn.
A kiedy jeden z r.ajlepszych S) n6w Ojczyzny, Ignacy Paderewski, krzykn<tl: Bracia, Polska w ogniu wojny, kto jej fyn na
ratunek! to rzucilo sl~ chlopow na schwat tysi~ce i jechali pr:ez
morze pod generala Hallera chorqgiew 1 walczyll i gln~li za sw~
MatkE; Ojczyznf}Czesc Im I chwa!a nlech wszystk<1- Ich pracE;' zawsze otacza
"blogos1awienstwo Boze! s~ tacy CO maj'l juz w Ameryce wlasne
gospcdarstwa i Sq co pre.cuj<4 po {abrykach. Tych duio, to a
250,000, wr6cHo do kraju pozakladalo warsztaty pracy I daj~ dobry
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prz,yklad nam wszystkim, bo pracowac umiejq. Niech wracaj'i
I niechze B6g daje, zeby jak najmniej ludzi od nas wyjezdzato.
Ziernia nasza bogata obdzieli nas i pracq i placq i ial, zeby r~ce
polskie zdolne do obcych wyciq.galy siv po zarobek.
Tu, na rniejscu, wszyscy razem, ze zdwojonq silq, z pomnozon'l
dziesi((ckroc energjq., pracujmy na naszej ziemi i dla niej od
wschodu do zachodu slonca, chwalq.c Imi(( Chrystusowe, ze nam ·
dal dozyc chwili, za kt6rC:J: pradziady i dziady i dzieci nasze walczyly, a w kt6rej mo:terny catq piersiq. wolac: jestesmy wolne,
dzieci- wolnej Matki Polski.

Wiadomcsci ciekawe.
Potwom Morskiego udalo siy zlowic na wodach Oceanu Atlantyckiego oblewajq.cego brzegi Ameryki.
Podobnej wie\kosci stworzenia nikt dotqd nie wid~ial, ma 45
st6p dlugoSci, obwüdU 43 stopy, srednicy 8 st6p, paSZCZy 38 caJi
szerok'! a 45 cali glybokq.. Jt:zyk 40 cali dlugi a z~b6w kilka tysi~cy. Kiedy go wypaproszono, znaleziono w nim polipa, waz'!cego
400 funt6w, ryb 1500 funt6w i korali 500 funt6w. M6glby polknqc
40 ludzi, :bez naraienia iol4dka.
Potw6r zyje gdzies, w takich gt~binach morza, ie tylko jakis
podwodny wybuch m6gl go w g6r~t wyrzucic i tym S?osobem dac
sie zlowic.
· Malarja w Rosji tak siy s zerzy gwaltownie, ze liczba os6b
dotkni((tych chorobq. wynosi 1.600.00J ludzi. Zuaza idzie p6tnocnym szlakiem ku Polsce, ale nasze Ministerjum Zdrowla czyni juz
przygotowania do walki i do o_chrony ludzi przed tq. '<''yniszczajq.c'!
choroba.
lfr .Arn~tenlq,mie, stolicy, Holandji, kraju bardzo pi~knego, gdzie
ludzie niebywale pracowici i gdzie diatego bogactwJ rosnie, og•oszono zjazd ch6r6w spiewaczych.
'
Zjechalo siy 25 ch6r6w z r6znych kraj6w. I oto wiecie ' kto
WZiql pierwsza, nag.rod~ za pi\)kne spiewanie. Polskie n:lsze stowarzyszenie spiewacze, CO si~ nazywa ,,Harf.a" z Warszawy, pi~knie
si~ Polska zaprezentowala swojq piesni~ to tez nietylko s~dziowie
i s!uchacze, ale cale miasto wolato; .niech zyje Polska!".
Z Pm·yza, stolicy Francji, donoszq ie w r6znych miejscow:>sciach, mrozy w czerwcu, przyniosly wielkie szkody rolnictwu.
W Anwrycc, takie panuj<t upaly ie wiele fabryk zanic;::ha!o
pracy bo ludde od gorqca pahli jak mJchy.
We Wloszech wielkq klysky sprawil wybuch Etny na piyknej
wyspie Sycylji. Ogromna g6ra Etna wyrzucala z pi~ciu otwor6 .v, rozognionq g~stq. m 1.s~, kt6ra plynq.c strumieniem szeroki m na 700 metr6w niszczyla wszystko po drodze. Gate domy, cate wsie miasta, zalewata gOr<!cO c\ecz<t, kt6ra po ostudzcniu kamienieje . Ludzie w rozpaczy ratowali uc!eczkq zyc ie, zostawiajqc caly dobytek. S1 w \n~
dzy, bez dachu nad g!ow~.

N~
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Jedno miasteczko ocala!o
d "1/3. strumienie i omin'!t miasto
Egidjusza, do kt6rego zywi<l s
c h wili wulkan si~ uciszyt ale

. - Potok gorq.cy rozdzielil si~ na
• Przypisuje to ludnosc opiece sw.
zczeg6lne nabozenstwo . W obecnej
, :z.ostalo zniszczenie, n~dza i lzy

l u d ~ki e.

Na czem u nas

oszcz~dzajq?

N trz'!k~i'l ludde n~ cl~zkie cnsy. D~ozyzn t wzrast:t, podltki
ogron1! w~~~ oEcz~dz:3.c trze 'n i n1 w.;i. Oi czep t~i jeb'Ü
No .v~;p bJdyn'cu s~bln:l]J :1ia stat y osz: z ~:hJ35 u:zyn:tmf? SJrze:i..vi3. s'o u:i.v ~h g-n·n'll
wH5, s~:tr.!JJ nie p:>.Jr3..Vi3.:.
tülm WJÜ'om -nie st3.c n~ sü:>t>- nie;'1 d.de:'.n sieüi w dJm l.
- Nie st1c n3. biq.z'<i. N 1e stac n1. guet~. - Ta.'<, t'ik.,
n le5t!ty, ta-n , gizle d:> w.;i kilk1.nü~i! n:.~n~r6..v przF'13ilih, rüi s
i::1 m1i'!j z:n:ni!. N' . ! W! ·..vJ~y>t 'c·:ln j!h:E h.'<ie .JE:z(i1Ji~ ,
Z1.Jravdz.3 .1J, C , c:> rn;w .(:ej nt ci~"tc ' e C?-Hf ntrz!'.nh oi nlw . :~.·'l- i dz. i!:CI i '>JJ ie s•nvt dl:\J.v! i, m1 i ~ gr:J>n nie müJ,
n1 CJ ln:l]J. A ..v.:d! tet c~ytelni:~'<i m ·te n1 cJ? - nt ..vSiq.
g1.~:lt~~h o jd·
Prz.yb:;~ tJ ttLo o':>n~hu1e'c o;x Lno:ty N
:1fTI p>N'ie:ie w WJje·..v5Jz; twü Wusotw;'<!91 w s · ~'ernie.vict:1.
W ci~~J ro'u 11H '..VJ;>'tJ ttn d·N' . ~§;i~ pi;d~ i :l;i1t ty.>i~:y b Jte·
Je{ w'>i'< i Z3. ::IN't m'lia·:lf mtra'z. Ta1 stn ;n.lf :1t wu>i w;~n t 
i<i~1 pJitfdN' ra:en z ntü..vy:~iji1! i11irq p) i m' ' itr.:ll rn1n '<.
W ten, ·u cel~ stnr .q i1 p>.viltJN'~J>. stJ c~:ed~iei:; m' ' i ·nbr.
P(z~rl±elle i LL! n ~1i~ OJU1it gir Si~ t~ crf <y pr~~:~[tt.
::> <n. :n ~ ~ildf rn \":! 'c N' je:llf.n ;n N' e:ie, ile nte:n ..., -:l'fn 'er 1j 1?:
TJ- n t~ p i ! ,1 i ~'.i~e w krSt :cm c~B;e m);Jtb'f kr3.j 'i>ji!: d> tü·e ·
g> o.ov>jJ j'lk zl grn i:l. M>Jiby3'llf mie;..., '.nd! 1 w>i pi~'c:q
js ! o te, bcs~ g>spJÜ:-cze. kt6reby poiniosty osNiat~ i wyhjnJsc
n l.. P,~\:1e b.ri[.Üi, i:1..vntuze, mtEyny rohi:ze. zttob'l:>1y stdy
k:> :o d> n S11. Tt n;n;:'!:n zJ.niast te;p vnzy.;tk tep c:> nH zdw·
,u~ m >ie z in1~ . n i n~o:hni, za ktSre-n· title 'u znt:t!lsnr ws'cu ~ e'<
n evali, un i 1.~t teJ> ·w; zJ;t'cie}> mtnf w)iq kt5rei p) pur>'! '
bJ tele 'c W/i)i je Si? nt vn;~l:1::-t i c'trz:Ln:h giy P"~ei w>jn1 Wfcu.i.o.to i;h kilklil.ie.>i'lt. W~szb w ZN'f.:l'lj i;~ m'>i~let z blte la p>ten,
kin t n:t t:t'l:e p:zy:h):!t.i, 'b~~ tep n'e"'H z1l:n.vf b 5] 1c i, n t ~'E k·..v1.v~. kJ:l.:q~~ s;~ n'eE;:?;;ien. P. jl m'oi.t i piZr>n
14 s ~ HZ/ - ?ii 1 kJ '.>ietf i iz.i~; [ ..., n\ec:5r t: '1 <J '{ >li:-~.;h
To te:t cns n3.jwrt;zy zh: s>':> ie S:Jn.v;;
p r z,j'11lj~ n \ t~1 w.:h'c
Z·o')iC tJ mJ1~
'L :1 1e:>e::.;>ie:ze1st..va, w.> : ~: n\ tr .V?g:~ i rttJ1e'c.
ßJ: ni!ct ci~tej ni~ o:i;zJWl o'<DJ1{:1
p:z.d~.V3lf.>t:<iern b'Ji~ty.
s 'utd,v pija1.>tu jlk b'Ji~ta, :i:Jn.' i mltkt. Ile rH, th pJ:l ' ~ ·
w ierki, u;>:>'orz;~:J.it w rohhie znie55 ni~raz mn i pi~~z pij lfutJt}
TJ tet ko'Jiety w C3.}ej PJ!s:e m1sq wyplfi'! m~h. lu 'J sy1n.
ddec n:i~t~ W3.lk~ br.:zm>m j:~.N" ,lym i u'crytyn. kt)r~. b~ ~~~
prZ:lN'a:nie w r~kJ zyh..v;'cim, szerz;~ ze?S'JCia w;zelkiegl) ro .:l~t j J.
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W Malopolsce n. p. na trz:ydziescl pl~c tysi~cy szyn16w jest
tnydziescl tys. w r~ku zydow, a pi~c tys. w H;ku chrzetcial'.
Do sejmu zostala wniesiona 1.:chwa!a, ze szynkcw jest zbyt
malo - ze trzeba zn!esc cgrz.niczenie w sprzedazy w6dki. Pr:z.ec1w tej uchwale glosowac b~d~ wszystkie nasze po~elki. Pro~imy
tez serdecznie, ieby czytelniczki nnze napisa1y m m l:o-tr e, cc
o tem s4dz~

Anzela Zdanowska.
Gospodarstwo-K~opotarstwo.

Kazda gospodyni, czy to ma wi~ksze czy mmeJsze gcspc darstwo, zawsze narazcna jest na reine troski i kloi-oty, wynikaj'!ce
z tego gospodarstwa i nie w tem dziwnego, gospodarstwo zaleir.e
jest od pogcdy, nlepogody, od zdrcwia, lub niezdrowia tak ~amo
domownlkow jak i calej zyw:ny, zale7ne jes1 od l~tot zywych.
z kt6rych kazde ma swoje wlasciwosci i zwyczaje. Gorpodyni nigdy Wi~c nie moie przewidziec sk.<!d przyjdzie na ni~ jakle zrr artwienie 1 oieraz pomimo wielkiej czujndc! i zabiegliwc5ci traliajq
siy w gospodarstwie straty mniejsze, lub wh;ksze, ktorym nlkt nie
1est winien: to kot wyleje mleko i zbije garnek, to kura zadepcze
kurcz~tko, to krowa zdycha bo zjadla cos truj~cego, to dzlecko zepsuje, lub sth:cze cos kosztowr.ego, to wr6ble wydziobi'l nasienie,
1o grad wybije zboze, i tak da!ej, bez kcnca mci:naby mnozyc przyld ady, kt6rym nikt, nie winlen. Takie troski I klopoty trzeba przyjmowac z wyrczumialosci~ 1 cierpliwoscl~ l nie zatruwac sohle niemi
zycia, a przedewszystkiem nie zatruwac nlmi zycia drugim.
Najcz~sciej tak sl~ dz.ieje, gospodarz czy gospodynl zauwazy
j ak'!s stra\~ i zaraz ogl<!da si~ kto tu wlnien, i cal~ zlosc wynikl~
z tej straty wylewa na tego nlby winowajc~. Stl\d wynlkaja, kMtnie
wym6wkl z1osci obraza Boska, co stokroc gorszem jest I nieszcz~s
ciem od tej straty. Wsz.ystkie kury, gl(ii, garnki nawet krowy i konie
razem wzll(te nie warte S<! jedn~go przykrego slowa ktore m~i: po·
·.vie i:cnle, lub i:ona m((:Zowi. Zadna strata na maja,tku nie uspra7/iedliwia grzechu.
Prawd:z.iwe nies7CZl(SCie zaczyna si(( tarn, gdzie si~ zaczyna
cbraza Boskich przykazan, !ekcewaienie swiytej mahenskiej przy<:i~gi, pra-wdziwe nieSZCZftSCie to ten gniew Bo:iy, }{16ry scl<jgasz
czleku nierozwainy na dem swo) i rodziny. wtedy, gdy w nim :za;;i ewasz zlosc, nienawisc- grzech.
Powolaniem mahonkciw na swiecie, jest wychowac uczclwie
czieci, stworzyc pogodne, zacne srodcwisko, gdzit by goscila milde
zgoda rodzinna i szcz~scie, wynikaj<jce ze spokoju sumienia, a gos J.;Odarstwo domowe. hodcwla drobiu, trzody, ogrodnictwo, rolnictwo,
lO S~ srodki, do wyiywienia rcdzlny, do 2yskania dobrobytu, dokto gospodarstwo, trzeba o nie dbac, ale ni~dy
J€ jest 1 potrzebne
'~ i ~cej nii o dusze wlasne i wlasnych dziecl.

N!4
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Gdy daje matka dziecku przyk!ad, jak to sitt mttzowi wymysla, z!orzeczy, jak to sitt go przeklina, stokroc wi~ksz~ mu zrobisz
krzywd~, niz gdybys mu jesc ·nie da!a.
Siostry drogie, nauczmy si~ pracowac r~kami w 7.iemi, a mysl<l
byc w niebie, nauczmy si~ spelniac wszystkie obowi'!-zki gospodyn,
matek, zon jaknajsumie nniej, ale nie tracmy nigdy z oczu gMwl'lego naszego ceJu, jakim jest, wyniesc Z tego Ziemskiego SWiata
z tej n~dzy, niedoli brudu, dusze nasze czyste i nieskalane i zlozyc je u stop Stw6rcy, gdy na nas zawola.

P. Restorffowa.

Nasz przyjaciel zegar.
Nier&z w romowie z gospodyniam i wiejskiemi slyszy si~ narzekania, ie majq one za duzo roboty i czasu im nie starc~ty oa
iadne zebranie, na cz.ytanie, ani na zadnq innc=t prac~, tyle im
zabiera czasu domowe gospodarstw o i dzieci. Pomyslmy czy nie
znalazlaby si~ na to rada, ieby to i "wilk byt syty i koza ~ cala", •
zeby i obowiq.zki rodzinne by!y spelnione i znalazl s!~ ctas na
ksztakenie swego umyslu i na obowic=tzki spoleczne.
Gdy czlowiek prowadzi i) cie uregulowane wedlug zegarka
i na kaid'!- robot~ zuiywa tylko tyle cr.asu ile potrzeba, to moie
o wiele wi~cej zrobic niz taki co iyje bez planu.
Zegar to wielki przyjaciel pracowitego· czlowieka, powinien
wisiec w domu na widocznem miejscu, bic wyraznie i donosnte
i pilnowac nas zebysmy si~ nie zaba!amucil! zbytecznie przy jednej robocie, boby nam czasu na drugq nie starczylo. Naturalnie
kaidy czlowiek powiniun uloiyc sobie plau swolch zaj~c wedlug
swego za•.vodu, inaczej nauczycielka , inaczej sluiq.ca, Inaczej doktor,
rzemieslnik, kolejarz, inaczej gospodyni.
W takim planie trzeba sobie obmyslec zawczasu, o kt6rej
godzinie si~ b~dzie wstawac, ile czasu si~ przeznacu na ubranie
Si~, umycle, pacierz, sniadanie, obrzqdek kolo zywiny, nakarmlenie
i ubranie dzieci, p,rac~ w polu i tak dalej. Oe1 rana do nocy,
wszystkie chwile dnia powinny w planie miec swoje przeznacxen ie
a potem w zyciu wszystkie te chwile, seisie powinny byc Z"aj~te,
tem, czem plan nakazuje. W takim rozkladzie zaj~c powlnnysmy
tei przewidziec przeszkody, jakie nas mogq. spotkac i jak na nie zaradzic i tak: gc}.y np. deszcz przeszkodzi nam w robocie w polu, to ,
wtedy przC}sc, czy szyc, i t. p. Bardzo wiele osob nie zna wcale
wartesei czasu i nieraz p6l dnia traci na to, coby mozn,a bylo
1
w godzin~ zrobic, i tak, ieby uprac trzy fartuchy czy par~ scierek
rozklada si~ pranie od rana, a na t~ prac~ potrzeba cwierc go·
dziny, i najlepiej takq przepierk~ zrobic przy obiedzie, gdy jest
ogien i woda gorqca pod r~kq. Nie wiele z nas wie, ile czasu
potrzeba, ieby przejsc jeden kilometr drogi, i zeby przejsc
par~ kilometrow, wybiera si~ na caly dzien, tymczasem kilometr
przechodzi si~ w 10 minut i tyle czasu trzeba sobie na to przeznaczyc. Oj zegarki, zegarki powinnysmy wszystkie miec na r~ku,
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·przytwierdzone na rzernyku lub na szyi zawleszone, zebysrny patrz~c na zegarek, nauczyly si~ cenic warto~c tych godzin, ktore
&tanowi~ zycie nasze cal:e, i zebysrny urnial:y pozytecznie te godzlny wypelnic. Osoba z zegarkie~ na r~ku 1 na scianie, obeznana
nigdy. nie bfildzie narzekac, ie na cos nierna c11asu, taka znajdzie
czas na wszystko, i na ksi~zk~ i na gazett;l i na odwiedzenie kogos i na zebranie zwiqzku swojego, aie tez taka osoba, napr6ino
nie straci ani rninuty. Nie stanie do gaw~dki przez pl:ot z s~siad·
krt na dlug!l chwil~ w dziiln roboczy, nie b~dzie si~ kl:6cila z rnyzerh, o by,le co, cal:erni godzinarni: nie bydzie biegl:a zobaczyc
jakies zbiegowisko i nie straci przy tern ani chwili drogocennego
swego czasu. Zaparniytajmy sobie dobrze to zdanie: czlowiek pracowity i :Zyjqcy z zegarklern w przyjazni, _rna .czas na wszystko,
tylko pr6zniak na nie nierna czasu.

P.

Restorffow(~.

Mqdra Matka.
IV

Gdy si~ kobiety -Po wsiach Sqsiedzkich dowiedzialy, ze pani
Wojciechowa opowiada, w jaki spos6b swoje dzieci na zdrowych
Judzi wychowala, z~cz~l:y do niej przychodzic w kaidq niedziel •.
Niejedna przychodzila z dzieckiern na ryku, ~ go w dornu nie
rnial:a przy kirn zostawic.
Kiedys pani Wojclechowa cos tarn ciekawego wl:asnie rn6wil:a
. a tu kt6res z dzieci jak nie zacznie krzyczec, to, az si~ dogadac
nie rnozna przez t<:t dz1ecin~. Mafka uspakaja, husta i Jula, a dzie·
cko wci~z krzyczy.
A niech pani rnu da piersi to Sifil uspok01 - zawol:al:a
kowalowa.
Ale i piers i nLe pornogl:a, dziecko j~ zaraz puscito i krzyczalo dalej.
- Czy ono chore? - zapytal:a pani Wojciechowa.
- Alez nie "zdrowiutkie zupelnie' - bronHa si~ ~1atka ~rzyC%qcego dziecka.
- Niech no je pani tu da - rzekla Wociechowa. Wzi~a
dziecko na kolan·a i zacz~la rozwijac pieluohy. Rozwin~l:a jednq
szrnaty, drug~ a tu wielka czarna pchl:a wyskakuje i gdzies
,na podl:odze przepada. Pokazal:o siy, ze dziecko rna caly ltrzul!zek
pok~sany, az czerwone b~belki wyskoczyl:y ob!icie.
- C6z, pani kowa!owo -- zapytal:a Wojciechowa, czy dziwne
ie dziecko piersi nie chcialo? Matki zawsze tak robi~: jak dziecko
krzyczy, to dalejze hustac, a piers podsuwac. A przeclez jernu
zupel:nie co innego dokuczac rnoze. Dziecko kr:ayczy, jak glodne,
to prawda. Ale krzyczy takze jak si~ przejadto i go rnd!i· A takze
gdy kolki i brzuszek wzd~ty. A jak go z!)alarnucic cl<!glern noszenlern L bujaniern. to b~dzie krzyczalo; gcty przestac kolysk 11 ruszac.
Wi~c rnatka powinna naprzod zobaczyc, <!o dziecku jest, a potern
starac si~ ulg~ rnu przyniesc. Na to nam Pan Bog da:t rozum.
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zebysmy myslaly, a nie zawsze tylko w piersi widzialy ratunek.
Trzeba naprz6d dziecko rozwina,c, zobaczyc czy: go co nie gryzie, czy
pielucha nie zbrudzona, bo i to juz wystarczy, zeby dziecko krzyczalcr; - jak nie oto chodzi, przewr6cic dziecko na brzuszek, jezeli
tylko glow~ juz dzwiga, bo mu to cz~sto kolki w brzuchu uspokoi
(by 1e nie zaraz po jedzeniu, bo wtedy dziecko zrzuci pokarm) po jedzeniu trzeba dziecko wziqc na Tt?Ce, gl6wka, go na ramieniu
oprzec. za krzy:iyk podtrzymac, a n6zki nlech wiszq. Czt?sto dziecku sit? odbije raz i drugi i uspokoi sit;J. A piers dziecku dawac
nale:iy tylko wtedy, gdy wiemy.ze dawno nie jadlo i glodne napewno

0 paL
D obry opal to po!owa szcz~scia gospodyni. Teraz jest czas
myslec o opal~ na zim~. Najlepszy opal to w~giel, potem idzie
suche twarde, drzewo, brzezina, d~bina, buczyna, trzecie miejsce zajmuje torf, bardzo lichy opal stanowi jedlina, swierczyna, sosnina,
zwlaszcza gdy swieio sci~te. Kto moze kupic sobie Wt;Jgla i troch~
suchej sosniny na podpalk~ ten mo:ie byc spokojny, ze w zimie
nie b~dzie narzekal na chl6d w mieszkaniu i :ie pospodyni nie b~
dzie miala klopotu w kuchni. Jak obliczyc ile Wt?gla kupic na zim~?
Trzeba liczyc po p6l puda dziennie do kazdego pieca i tylez
do kuchni drzewa po funcie do dw6ch do pieca i kuchni na rozpal
1
kE;, mieszkanie wic:c gdzie jest jeden piec z kuchniq b~dzie zuzywalo
30 pud6w w~gla i pud drzewa na miesia,c, zamieniwszy to na kilogramy wypad01ie 500 kgr. w~gla i 16 kgr. drzewa miesi~cznie. Z tego
wynika :ie trzebaby dzis przygotowat na 6 miesi~cy zimowych dla
mieszkania z jednym piecem i kuchnia, 3,000 kgr. Wt?gla i okolo
120 kgr. drzewa. Torfu wyjdzie dwa razy tyle, drzewa suchego
twardego, mo:ina liczyc okolo 5000 kgr.
Ktc przeczyta te liczby i zamienl je na · marki, to mo:ie go
przerazi duza ich suma, IJecz gdy si~ zastanQ,wi i obliczy ze w paidzierniku na pewno suma ta b~dzie jeszcze wi~ksza, a trudnosc
w dostaniu opalu te:i si~ powi~kszy poslucha dobrej rady i zaopatrzy sit: w opal: niezwlocznie. Zimne mieszkanie w zimie, to pow6d do tylu kl6tni, do takiego rozgoryczen!a w rodzinie ze chocby
dla utrzymania pogody ducha warto zadbac zawczasu o opal dobry
dla domu. A przy gotowaniu kto sam nie pr6bowal jaka to mt?ka
dmuchac w ogien co syczy i ledwie sit? tli , kto sam nie zaczynal
po dziesi~c razy rozpala6 mokrych patyk6w i nie m6gl doczekac
si~ zagotowania gamka kartofh, ten nie wie ile to zdrowia kosztuje
gospodynit? i ile jej trudu przysporzy. A przeciez latwo jest unikna,c tych zmartwien, trzeba ty1ko byc zapobiegliwym nie :ia!owac
pracy w odpowiedniej porze, nie odkladac tego co rozum rozkazuje
z dnia m . dzien. Zima nadejdzie, jak co rok nieublagana z wichrami i mrozem, przyjdq b!ota jesienne, gdy rozmi~kna, drogi, dostawa opalu b~dzie cit?tka, teraz najlepszy czas przygotowywac si~
do walki z zimq i ·gromadzic amunJcje to jest opal.
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/ Na dostarczenie opa!u szko!om powszechnym po wsiach
wszystkim nauczycielom, tei; jest teraz czas najwlasciwszy.
Rady gminne sct- obowi~zane dostarczyc opalu
doac oto,
zeby tak dzi~ci jak i nauczycielstwo nie , marzli w ztmte. Na~
uczanie
jest
obowiqzkowe w Polsce, dziecio m opuszczac
nauki nie wolno, jakze na mby wszystkim przykro bylo posylac dzie,..ci do szk.oly zimnej, zle opalonej. Niech wi~c rodzice dzis domagajq si~ od gmin spdnienia tego obowlqzku, niech kto moze da koni
i furmank~ do zw6zki, i:eby nie bylo potem narzekania i skarg.

P. R estorffowa.

Biegunka · u kurczqt
Zdarza si~ ze pomimo najstaranniejszej opieki, kurcz~ta
parutygodniowe zaczynaj<! na wiosn~ chorowac - zwlaszcza, gdy
przyjdq dni slotne i __chlodne.
Kurczqtko wtedy gardzl najsmaczniejszem jedzeniem, chodzi
smutne i oso_wiale, albo stoi w jednem miejscu podnosi gt6wk~ do
g6ry, przymyka oczy, otwiera dzi6bek i piszczy zalosnle. Pi6rka
zabrudfone, spocone i mokre zlepiajq si~ ze sobtj,. Kiszka odchodowa
obolala spuchni~ta, a na zewnqtrz przywarty stwardnialy kal. Po
ruchach kurczycia widac, ie ma silne cierpienia wewnqtrzne.
Jest to biegunka zaraz!iwa kt6ra rok rocznie w r6znych stronach
kraju nawiedza mlodociane stadka, a szerzy tak wielkie spusto:azenie,
ze nieraz caly przych6wek zdycha w przeciqgu 3 dni.
Podam tutaj dos,konaly przepis na lekarstwo, wielokrotnie
wypr6bowane i skuteczne.
Wzia,c trzeba na 1 lut swiezego niesolonego masla, mal<i
lyzeczky pszennej mqki i kupione w aptece 1 gram bizmutu } grama
benzonaftolu ~ grama tannalbiny.
Wszystko to razem dokladnie wymieszac - robic male piguleczki takiej wielkosci aby kurcz• swobodnie przelknq.c moglo
i chorym kurczqtkom dawac trzy razy dziennie po 1 piguke,
Tym, kt6ra jeszcze nie zachorowaly a chodzct- razem ze
wszystkiemi, dac raz na dzien 1 piguleczk~. jako srodek zapobiegawczy, bo pr~dzeJ czy p6zniej mogct- siy zarazic.

Chraobqszcze dia kurczqt
Podrastajqcym kurczytom, do silnego wzrostu, dg. wytworzenla
kosci, miysa i pi6rek, potrzeba duzo bialka to jest pokarmu najbardzlej
odzywczego kt6ry znajduje 3i~ w jajku, twarogu i mi~sie. Ale
skarmianie owych produkt6w przez kurczyta z ; drogo by wypadlo
nie oplaciloby siy.
Trzeba sobie radzic w inny spos6b.
Na swobodzie kurczyta, gUJebia,c w ziemi, znajdujq sob!e same
r6zne owady i robaczki, ule skrzytna gospodyni moze im t~ prac~
ulatwic.
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Na wlosnl( w maju i w czerwcu w niekt6rych okolicach ukazujq. si~ chrabq.szcze na drzewach owocowych I innych w tak
ogromnej ilosci ze stajq. siy prawdziwq plagq., zjadajq.c kwiat i liscie.
Wieczorem unoszq. si~ w powietrzu z szumem i br:ykaniem,
a w clq.gu dnla wiszq. nieruchomo przyczepione do lisci.
Rano lub w poludnie mozna je latwo zbierac, lub strzq.sac
a wrzuciwsz.y do kubla czy do kosza, sparzyc ukropem, przesuszyc
robiq.c ich wi~kszy zapas i dawac do zjedzenia kurcz~tom, same lub
wymiE;Jszane z gotowanemi kartoflami. Daje si~ chrabq.szcze nietylko
kurczytorr1 i kurom, ale takze i innemu drobiowi, indykom, perllczkom,
kaczkom, kt6re je zjadaj~ jak najwiE;Jkszy przysmak.

Sztuczne 'robakarnie
Dawniej urzq,dzano sztuczne robakarnie, pozostawiajlj.c w dolach
na powletrzu, w miejscu ogrodzonym padlinq. w kt6rej lygly siE;J robakl.
Byl to jednakze spos6b · niedobry i ze wzgiE;Jd6w zdrowotnych
zostal zaniedbanym, bo rozprzestrzenialy siy r6zne choroby i zle
powietrze, a miE;Jso kurcz~t oraz jaja tak :iywionych kur odznaczaly
siE; wstretnym smakiem.
Podam · tu inny spos6b urzq.dzenia robakarni.
Wykopac dosc gl~boki dotek,mniej wi~cej-na tokiec lub p6llokcia
w glqb ziemi, wrzucic slom!anego nawozu, lisci suchych czy slomy
Naw6z.,
i polewac od czasu do czasu v~ystalq. na stoncu wod<!.
sloma czy liscie, lub IE;Jciny kartoflane zacznq. od wilgoci butwiec
a w skutek butwienla i wilgoci wywiqzuje si~ w dolku cieplo, Do
tego ciep!ego i wilgotnego dolka zaczynaj<'l sciqgac z roznych stron
dzdzownlce ziemne, p~draki, :iuczki. Po tygodniu Jub 10 dnlach
dolek szpadlem rozrzucic, zeby kurcz~ta swobodnie rozgrzebywac
go mogly.- W ten spos6b ulatwiamy kurczytom zdobywanie mi~s
nego pokarmu, kt6rego w czasie wzrostu bardzo wiele potrzebujq..

Pierzenie si~ kurczqt
W czasie pierzenia, zeby zbyt dlugo nie trwalo nalezy kurczl(tq.
wzmacniac nietylko posilnym pokarmtl{I1 ale i do wody dodawac
nleeo siarczanu zelaza w ilosci 4 gram6w na 1 litr wody. Nale:iy
0 tem pamiytac, ze siarczan zelaza w mal:ych dawkach jest wzrr.acniajqcem lekarstwem, zas siarczan miedzi ;, truj~cem. Podkreslam
to dlatego zeby nie byto bron Boze jakiej omytki jak to si~ czasami
pr-zytrafia.
Jesli w gospodarstwie mamy kosci to je uttuc · drobniutko
jakim obuszkiem lub przepalic w gorqcym piecu i ten prOßzek
kostny dodawac kurczE;tom do kartofelk6w razem z innq osypkq.

Nie sadza6 kurczqt na

grz~dy

Nawet male 6 tygodniowe kurcz~ta wchodzq ch~tnie na gr:zydy
deski, na lezqce gafyzie, chr6stu, Sp~dzac je wtedy trzeba bo
odgniatajq sobie kose piersiowq, kt6ra 'si~ mocno do srodka zakrzywia,

\
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tworzy nieraz bardzo glE;bokie wkl~sniecie. Jest to wielka wada,
kt6ra u kokoszek przeszkadza w niesnosci, u kogutk6w rowniei
wplywa szkodliwie na rozwoj calego ciala, a po zabiciu i sprawieniu,
przyszykowaniu do upieczenia, taka sztuka bardzo brzydko i nieapetycznie wygl<tda.
KurczE(ta prz~z dlugi czas ai do zupelnego wyrosniecia powinny
nocovrac na slomie w . k'lciku dla siebie przeznaczonym - a nie
wspinac siy po grz~dach i · gal~ziacq.

TVanda Bogtdctwska

Napoje chl'odzqce. Nap6j z chleba razowego.
Fun! chleba razowego ususzyc polamac w kawalki i wrzucic
do duiego garnka, w to ·wtozyc cytryn~? pokrajan'l w plasterki, pol
funta eukru wszystko to zalac 3-ma garncami wrzqcej wody. Gdy
plyn ostygnie i jest ledwo letni wlac 2 luty rozpuszczonyeh w wodzie droidiy i zostawic tak., na noc.
Nazajutrz plyn przecedzic przez pl6tno i ponalewac w butelki,
; Butelki zakorkowac, obwi.:~zac sznurkiem korki i postawic w piwni·
cy, za trzy dni jest wyborny nap6j gazowy, kt6ry zaspakaja pragnienie w ezasie iniw lepiaj nii woda z byle jakiej studni, kt6rej
pic i>!ikomu nie radzy zwlaszeza, gdy rest zgrzany i spoeony.

P.

Nap6j z· jag6d czarnych.

R_;

Garnlee ezarnyeh jag6d nalac trzema garrrcami wody i zagotowac, przec~dzic przez g~ste sito lub pl6tno, wyciskac dobrze, dodac p~ funta eukru, lub mniej gdy · kto ehce oszcz~dzic i ezekac
ai ostygnie. Gdy tylko letnie, wlac 2 luty droidiy rozmif?szanych
w szklanee tegoi plynu ,i pozostawic tak na noc.
Na drugi <lzien nalewac nap6j do butelek korkowac, obwiqzac·
korki moenym sznurkiem i poukladac w piwniey, za par~ dni nap6j gotowy bardzo smaczny i zdrowy.

P. R.
Tak samo mozna robic nap6j z malin z truskawek, z poziomek, dodac do tego owoee pogniecione drobne gorsze, z cytryn,
z pomarancz, tyeh ostatnich tr"Jeba wziq.c na 3 garnce wody 6
sztuk, a cytryn 4 sztuki.

,,Katolik w czynie''.
Daj z tego, co posiadasz, a przydq.nem ci bf?dzie- czego nie
posiadas-.;.
M~drcem jest, zaprawdf?, ten, kto umie czynic dobrze.
Kto wi~cej otrzymal, wiycej obowiq.zany jest oddac.
Dbaj o siebie i oto ezego uczy ci~ wlara, a poznasz, ie~
proehern i ie nie masz czem si~ pysznic, ani tez obnizac wartdci
Wif?kszych od siebie lub r6weych tobie.
Kto wiele i gorliwie pracuje, nie zajmuje siy blf?dami swych
bliznich.
I
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Wprz6d n~m poczniesz m6wic, zastan6w si~, czy nie lepiej
milczec.
Brzydzisz si~ ryka, brudn(!, dlaczego nie masz wstr((tU do
zbrukanego serca:?

Do ., Gazetkiu.
A jakze to mamy robic, zeby to !1ijanstwo ustalo. Niech nam
"Gazetka" da dobrq · rad~. Zyd w ka.rczmie siedzi we wsi ani go
rusz. Kredyt daje. A chlop, jak chlop. Byle jednego zatrqcil, to juz
i miary niema. Ksi(!d:l proboszcz, ani slowa, nawoluje z ambony,
malo nam to serce nie wyskoczy z takq gora,coscia, do ludzi wola,
p6ki w Kosciele to wzdycha, a niech ino kompanja pociqgnie, to
dusz(( na zatracenie daje w chalupie obraza· Boska, ze az wstyd
oczami spojrzec przed ludzmi, pisz "Gazetko" jak i co robic, bo
czasem ta udryka z pijanstwa juz i zycie mierzi.

][aciejowa z pod' W ystkowa.

Listy czytelniczek do gMwnej pisarki.
A kiedy juz pani pisarka taka dCJbra ze nam w Gazetee przysyla tyle wiadomosci ciekawych to prosimy tez pi((knie, zeby nam
co napisala o szkolach gdzie by nasze dziewcz((ta, siy uczyly haftowac i r6znych rob6t. Z krowq, swiniq, kurq to ja jq sama obUCZ((.
Bo choc to rrr6wia, ze teraz i gadzina czego innego' potrzebuje jak
dawniej ale nam po staremu. Niech ta juz tak bydzie, boc niczego w chacie nie zabraklo i niczego dzieci nie ulakna, . Ale co te
szycie, a krajanie, a wyszycia zmyslne, jakie teraz robiq. - to
juz niech SIE} od drugich t)oucza,. Za "Gazetk((" dziykujemy, pi((kni:e siy klaniamy wszystkim co w "Gazetce" pisza, i na odpo'
wiedz czekamy.

Gospod.yni z powiatu Sieradzkiego.

Odpowiedzi redakcji" Gazetki".

z

Gospodyni Lowiclciego. Dla chcq.cego niema nie trudnego,
zwlaszcza dla gospodyni z ksi((Stwa Lowlckiego, ska,d z rozumu
i pracy wszystkie sa, znane. Prosimy pisac jakie to gatunki kur
chce gospodyni u siebie hodowac, a_ my napiszemy, ska,cr dostac
jajek i wszystko · co dalej robic trzeba. p, Ghmielinska, co w Lowickiem zna kazdq prawie chat~ IL.Chata jq., dopomoze warn w tej
.
sprawie
Gospodynz e Siedleclciego. "Gazetky" wysiemy, wedlug wskazanego adresu. Trzeba czytac, bo trzeba o wszystkiem wiedziec, co
si~ na swiecie dzieje. My juz teraz u siebie pany, musimy wszys:.
cy nabierac rozumu, i:eby na tej naszej ziemi jak najlepie] gospodarowac.
Mr6wka
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