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Przedplata z

przesyłką

Rocznie. . . . .
Kwartalnie . . .

poczt.

Pb.
. kop.

3.00
75

bez

Rocznie
.....
Kwartalnie . . . . .

Adres Redakcyi i Administracyl:
Rękopisów niezastrzeżonych

Ł

Cena ogłoszeń za wiersz garmontowy lub jego miejsce:

przesyłki.

Rb.
kop.

o w i c z. Warsz gub.

redakcji! nie zwraca.

2.00
50

IPrzed tekstem na 1 stronie
INekrologi wiersż garmont.
I

kop. 50
'"
30
"
25
,,20

Reklam) po tekście . .
ia zwyczajne

10głosze'

I

Drobne ogłoszenia za wyraz kop.

2

I Ogłoszenia o lokalach i poszu-

I

kiwanej pracy za 3 wiersze kop. 25

Numer pojedyńczy 5 kop.

-----------Prenumeratę i ogloszenia przyjmują: na Nowym Rynku Zaklad felcz"rski W-go 1. Komara, w G(ownie W-ny Kozłowski kaster
w Skierniewicach księgarnia W-go Zielińskiego,
w Żychlinie skład
w Sochaczewie sklad Apteczny W-go Pawłowskiego,
Apteczny W -go Przeździeckiego, w Kutnie księgarnia W -go Porowskiego, w Pniewie W -ny Z. Flaczyński.
przeżywszy lat 69. Dla Iicznyclj cudów, jakie
szły po jego śmierci, zaliczył go Papież Leun
w poczet błogosławionych, a Pius X w dniu 20

ZBIORY, MUZEA i BIBLIOTEKI.'

M u z e u m S t a r o ż y t n o ś c i i Pamiątek Histo- ja 1909 r. w poczet świętych.
rycznych Władysława Tarczyńskiego.
W domu
T -wa Wz. Kredytu Stary-Rynek róg ul. Zduńskiej.
Otwarte w kazdą niedzielę od godz. 11 rano do 2
po pot Wejście kop. 20, dla młodz. szkolnej po 5 k.

Jak nie

Z b i o r y T - w aKr a j o z n a w c z e g o ul. Podrzeczna dom p. Janczi. Otwarte w niedziele i świę
ta od godz. 1-3 po połud . i od :;-7 wiecz
k s i ą i e k ul. Podrzeczna
dom p .. Ja~czi. Otwarta:" dnie po "szednie od Li-ej
do 8-eJ Wlecz. w niedZiele od l-ej do 2-ej w pot
oraz w piątki od !l-ej do 12-ej w poł

c z Yt e l n i a

d I a IV s z Y s t k i c h ul. Podrzecz.
dom gminy ewangielickiej. Otwarta codziennie od
godz. 4ł do 8, w niedzielę i święta od 1~-4 po p.

OD RED ..t\I{CJI.
,,3biór pleś"i i piose"elc po/sicie/l"
opuścii prasę i całoroczni prenumeratoro-,
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powinniśmy

się rządzie.

wy po i y c z a ln ia

wie mogą takowy odbierać w redakc·i.
Zamie '
.
J
.
jsc0:VI raczą na przesyłkę załączyc markamI kop. 10.

X.

zaXIII
ma-

Nie należy się dz(Wić, ŻL wiele naszych
organizacji ekonomiczn l-społecznych nie
może wytrzymać próby życia i po krótkotrwałym istnieniu _ np:ld,. Gorzej bywa
nawet, ~dy jakieś go,'pod, :cze zrzeszenie,
"
•
c
h spr.ugrL..ęLi;~1'.\i::,zy
\'.' '..~ _oi
'J
Jorl11ac
łecznej praktyki życiowej marnie we~etuje
i szerzy dok oła rozczarowanie do celo wości zrzeszone) pracy.
.
Jest to prosty wynik dotychczasowej
bierności ~aszego społ~czellstw~ pod tym
:vz~lędem I brak wzorow org~ntza.cYJne~o
zycla, ugruntowanych na rodZinnej glebie,
a co za tym idzie, brak wyrobionych ustalonych zasad "Organizacji.
Tu, w Łowiczu, gdzie pesymizm w stosunku do zrzeszell gospodarczo· spolecznych jest wysoce wybujaly, konieczne jest
otrząśnięcie się ze starych nałogów i wyrobienie slusznego poQlądu
na istotę go~
spodarki stowarzyszenioWej.
PrzystępUj'ąc do stworzenia noweJ' placówki spóldzielczej', pOWinniśmy zawczasu
nietylko ustalić cel i zasady IwoperacJ'i

p,'ąfek Klemensa':'). Hofba uera, L on.
g M.
S.b
Ab
? . o ota
'
-_ rahama Pust., Eufrozyny P.
ND ze dzieta
Jozefa
z Arym., Gertrudy P.
d
k
ronie ziale Gabrj;e!a Al-cli., Cyryla B.
W.(orek j ózefa Oblubie1ica N. 11,f. P.
l Sroda
Wolframa B. EufemJ'i M.
spożywcz.ej, l~cz równi~ż ~o~waiyć.'. ja~ie
L '
formy dZlalanta zapewmą jej rozWol, a JaCzwarteN
Benedykta Opat.
kie przyprawić by ją mogly o zgubę.
.
L

Zazwyczaj rzuca się gromy na Zarządy.
Sprawa źle idzie -- mówi się - bo kierownicy są nieudolni lub niesumienni.
Zapewne, lecz czy nie jest to Winą
członków, że takich kierowników sobie
wybrali? Każde towarzystwo ma taki Zarząd, na jaki Z"asługuje.
Wszakże ludzie rozumni i uczciWi nie
wybiorą do Zarządu glupców, i defraudantów. Jeżeli Więc do zarządu wchodzą
ci ostatni, to dowodzi, że wlaśnie taka jest
również i pozostała reszta, tylko więcej

niedolężna.

Często zdarza się slyszeć zdania ludzi
(nie ceniących samych siebie), którzy twierdzą· że niema co-brać się do pracy spóldzielczej, bo u nas brak 'est wogóle ludzi
uczciwych.
Czyż to prawJu.Toć przecie lla tysiąc czlonl<ów zrzeszenia wystarczy pięciu do zarządu; czyż
rzeCZyWiście pod względem etyki naród
nasz sioi tak nizko, że nie posiada nawet
l/2 procent uczciwych ludzi?
Więc zaprawdę stanowilibyśmy Sodomę i Gomorę,
gdzie nie było pięciu sprawiedliwych!
Nie, tak nie jest.
Ogól, biorąc przeciętnie, nie jest zdeprawowany, lecz tylko
nieuświadomiony, nie umie swojej woli
wyrazić.
Ogół nie zna swej siły i jej nie czuje.

Weźmy "
przykład.
W
. są
pewnej organizacJI" cz ton k oWle
.
d
w
1
.
d'
ł
1
,.
Z
d
nleza o o eOl z zla a noscl arzą u; t en

,
·
I. ow
na st
rOnle
czynI. zarzu ty Z arzą dOWI.
. ł uszne, narzek
sIuszne .
I ntes
a na '
me d0}
d
ł
d
lęStWO, po nosi g os przeciw na użyciom
i z blotem miesza czlonków Zarządu, któ. k o powo Iywa I.
ryc h sam na t o stanowIs
*). S-.y. Klemens. M~ria Dwo~zak .(Hofbauer).
Charakter bowiem wewnętrznego życia
Przypw;ćmy, że czlonkowie, głosując,
U:?~zlł Się 2b grudnia ~ /5} r. '!' .1 asswltz na Mora.' W zrzeszeniu jest nader ważnym decydu- pomylili się, cóż wszakże dalej?
WJI l otrzymał na chrzcle sw. lmlę Jan.
Wycho-'
'1 . '
.' Ukl d
A prawda j'est J'eszcze KomisJ'a Rewi
wany poboznie, od dziecka miał szczególniejsze jąC)lln czynni <lem W. je~o roz.wo)u. . a ,
nabożeństwo do Najśw. Pahny i na Jej cześć od- zas wewnętrznego zycla organtzacYJnego zyjna.
mawi.a! (?d~iennie cały r~żaniec. Nauki odbywał uwarunkowany jest prawnemi podstawami
Ta, jak zwykle, skromna i delikatna
w Wledmu I w tym czaSIe odbył dwukrotnie pie- statutu oraz stosunku do nich członków. z dobrodusznym uśmiechem
kontroluje,
szą wędrówkę do Rzymu. W r,178l± wstąpił do W
l'k
. t f k
. ,
czyli podpisuj'e wszystko co j'ej' do podpi"u
Zgromad~e~ia .00. Redemptory~tów. Tu otrzymał . sze a o. jes a tem ~Iez..a~rze~zonym,
zakonll~ Imię Klemens Marja. Sw. Alfops Ligouri, z~ los kazd~go zrzeszeTlla. społdzle.lczego poda Zarząd - zuch na swoim podwórku.
~ałożycl.el tego zg:omadzema, przepo"VIedział mu, nIe tyle zaWisł od ustaw pisanych l regu- I Komisja ReWizyjna zdradza-krzyze będZie narzędzlt:m chwały Bożej w krajach pół- laminów ile od poziomu charakterów spól- czy ten i ów członek zrzeszenia.
nocnych. Przepowiednia ziściła się. Wysłany po d . l ' ' h 1 d .. d d h
. ..
P' ,
.
. d .
..
święceniu jako misjonar~ do Warszawy, zdziałał Zla ającyc
~ Zl.l O
uc a,ozywlającerzypuscmy, ze zawle ZlOno Się l na
tu kazaniami i przykładem wiele dobrego. Zbudo- go calą organizaCję.
wartości etycznej członków Kom. Rew.
wał.w .Wa~szawie dom misyjny, do którego garnęPrzypatrzmy się najprzód, jakim zrzeAle jest jeszcze Rada Nadzorcza!
ła Się Itczme młodziez polska. Wybrany potem ge- szenie być nie powinllo.
Po radę Więc do Rady... ta wejrzy
neralnym Wikarjuszem Zgromadzenia, pracował
Cze.stokroć, ba, zawsze. ~mal, ~dy or-.W sprawę!
nad rozszerzeniem tejże w Niemczech i Szwalcarji
zakładając wiele klasztorów. Wydalony z War~ ganizacja spółdzielcza, spożywcza czy kreRada radzi - ale o tym, jakby to zaszawy w r. 1808, przeniósł się na stałe do Wiednia, dytowa nie rOZWija się i stacza coraz ni- radzić, żeby nie było skandalu; wchodzi
gdzie pracował niestrudzenie na kazalnicy i w kon- żei, członkowie wyszukują przeróżne ze- OCZyWiście w porozumienie z Zarządem,
fesjonale, opiekował się chorymi, ubogimi i na- wnętrzne przyczyny, nie rozumiej'ąc, że 110, i po zbadaniu sprawy orzeka naturalwrócił wielu inowierców.:Wiedeńczycy wspominają
(b
ł
do dziś dnia jego świątobliwość, gorliwość i miło- Winy przedewszystkim trzeba zaWsze szu- nie, że jeszcze tak źle nie jest
o mog o
sierdzie. Umarł w Wiedniu dnia 15 Marca 1820 r., kać w sobie, w wartości wlasnej.
być gorzej) - niema czego zatym robić
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A pomimo wszystko siła nasza w zrzetyle hałasu; po co rOZlle brudy wywlekać
na światło dzienne? lepiej sprawę załago szeniach, lecz nie W zrzeszeniach byle
jakich.
dzić i będzie cicho - sza!
A byle jakim stowarzyszeniem jest to,
I... sprawę się łagodzi.
- To zdrada nie rada - wykrzykują w którym brak łudzi z charakterem, brak
opozycjoniści-poruszymy sprawę na Zgro- czystych intencji, prze\.vodniej idei dobra
społecznego;
gdzie
panuje natomiast
madzeniu Reprezentatów!
l poruszają: zły Zarząd, widać naduży geszefciarstwo, prywata, nizkie ambicje
i pogoń za osobistym zyskiem.
cia, zmienić Zarząd etc.
Zarząd protestuje najmocniej, żeby miał
Takim zrzeszeniem nie będzie Stowabyć zły, przeciwnie, dowodzi, że jest zna- rzyszenie Spółdzielcze w ŁOWiczu. Ono bokomity-niech to potwierdzi Komisja Re- Wiem stać się musi wzorem zrzeszenia
i wytworzyć szerokie przekonanie do współ
Wizyjna.
Ależ, niewątpliwie oświadcza Kom. nej pracy oraz podnieść Wiarę spoleczeń
Rewizyjna - podpisaliśmy t. j. znaleźliśmy stwa w 1l10żliwość i !wnieczność bezwzględ
nego stosowania zasad etyki W działalności
wszystko w porządku.
No i wreszcie Rada Nadzorcza radzi, naszych towarzystw ekonomicznych.
aby za dobre sprawowanie wyznRczyć gra:Jg. p.
tyfikacje komu należy i pozostawić wszystkich na dawnych stanowiskach.
Przez aklamację wniosek się przyjmuje.
W dodatku Zarząd stawia wniosek ·0 wykluczenie opozycjonistów; naturalnie Wniosek przechodzi z wyrażeniem zupelnego
zaufania dla Zarządu, który nadal będzie
pracował z całym zaparciem się ... (honoru). Cóż Więcej mistrzowi tonów, mistrzoWi
[z Bożej łaski,
Tydzień minie, a byłym czlonkom opozycjonistom jeden, drugi, dziesiąty, prawie Mogą do wieńca sławy dodać Łowiczan
[oklaski?
wszyscy, wyrażają swoje uznanie, bo ....
sami byli też tego zdania; poradzą nawet
Jeszcze jeden tylko liść
im odwołać się do Ogólnego Zebrania.
Słowa na nim, Boże ziść:
To wszakże nie odbywa się i.... sprawa
"Mistrzu, swoim grajgrzęźnie dalej.
Wróci życia majl
jest to o~razek z natury, nie raz i nie
Wrócą W slońcu chwileW jednej instytucji powtarzający się·
Choć zawodów dzisiaj tyle!
Ale Widocznem jest, kto tu winien.
Graj
swojakom, graj!
Napewno nie Zarząd, który jeżeli nie
uczciWSZy jest od ogólu czlonków, to
Niechaj echo-skrzypków granie,
w każdym razie sprytniejszy od tych któjak tej ziemi ukochanierzy go wybrali.
Niesie w obcy kraj!"
Otóż to nieuświadomienie, niezaradność , brak kontroli, brak cywilnej odwagi, I
nałóg uhywania brudów, sk łonność do
paktowania z nadużyciami - brak 1110Cnych zasad etycznych - charakteryzuje
nasz ogół i powoduje częste katastrofy
W gospodarczo-społecznych organizacjach.
Życzliwym, ten skromny

upominek

składam

Mari.

Jak ty

łamiesz, życie ... życie ...
1.

Schorowany~po

atakuAle dobry---nie dasz Wiary.

Krótkim słowem pOWitania,
Co dnia witał łokatora;
Raz-zaprosil do mieszkania;
Gdy wieczorna przyszła pora.

Jak ty łamiesz, życie ... życie ...
Ileź bólów kroczy z tobą?
Ilu łamiesz w lat rozkWicie,
Ilu ginie z każdą dobą?!

Badał-pytał, jedynaka,
O rodzinę, ojca, matkę:

Od ojczystej poszedł chatyW ŚWiat szeroki-syn kochany;
I w matczyny, dar bogaty,
Żegnał łzami domu ściany.

Rok już trzeci, mieszkał w domu
l nie wiedział, że tu właśnie ...
Przyjdzie cios, co równy gromu,
Że tu razem słońce zgaśnie!

Dar matczyny, krzyż na czołe
l tej matki miłość cala;
Na nieznaną życia dolę,
"jedynemu" starczyć miała.

Że tu wszystko w grób się stoczy,
Że śmierć matki, pierwszym ciosem;

W świat szeroki, syn kochanyMiędzy obcych poszedł ludzi;
W młodej duszy, świat nieznany,
Co dnia Większy podziW budzi.
Na czwartaku wziął mieszkanie,
Na wpis, wydał grosza sporoJutro zatem w auli stanie,
UszczęśliWi matkę chorą!

Do północka, pisał do niej;
Jakaż radość w duszy grala?
Z palającej szedł żar skroni,
Gdy ta spowiedź, koniec miała!

2.
Kamienicy oczwartalm,
Wlaścicielem był pan ... stary;

.M 11.

O W I C Z A N I N.

Indagacja trwala taka ...
Aż ktoś wyrzekl "na herbatkę"

Lzami bólu zajdą oczyŻe tu wyrok, dany losem!

5.

Sprawozdanie
Straży

Ogniowej Lowickiej
za 1911 rok.

Towarzystwo Straży OgniOWej Ochotniczej w ŁOWiczu założone w roku 1879
zaliczone zostalo w poczet Rzeczywistych
Członków Cesarsko - Rosyjskiego Towarzystwa Straży Ogniowej w 1898 r.
Skład 'Cowarzysfwa.
Towarzystwo Straży Ogniowej w ŁOWiczu
ski ada się z członków honorowych, doży
wotnich członków ofiarodawców, zwyczajnych ofiarodawców, czlonków czynnych.
Liczba czlonków przedstawia się tak:

11911
stycz'l
r. W roku 1911 11 stycz .
)pozostał przybyło I ubyłO 1 1912 r.

Honorowych

l

7

-

-

79

56

l
33
179

8

-

ł

DOŻyWotnich

cz/onofiarodawców
Ofiarodawców.
Czynnych

-

11G

-

Zmarli: 1) Roman Szablowski - czło
nek honorowy. 2) Wagner Jan - szeregOWiec II oddziału. 3) Palasiński Jan szereg. V oddziału.
Zarząd Towarzystwa stanowili z urzędu
Naczelnik Straży Ziemskiej pow. Łowic
kiego W. L Feoktistow i prezydent m. Lowicza l. L Nieczajew i następujący czlonkowie z wyborów:
Prezes: D-r Stanisław Stanisławski.
Członkowie: Markowski Stefan, Tarczyńs.!;i \ylaclys/~w, Ni~buda/~ Aleł5sand~r,

TrawInski AntoI1l, Wast1ewskl Jakob, Gierasiewicz Juljusz.
Zastępcy: Balcer Franciszek, D-r Kar/\
bad Szymon.
Naczelnik Straży czynnej Antoni Trawiński.

Dziadek mówił, ty żeś 1ll0ją
mnie jedna pozostała.

Tyś

gościa sprezentował,
Gość się skłonił jak przystaloWnusię dziaduś pocałował,

Dziadek

Razy kilka-rai zama/o.

4.
Jedynakiem i

sierotą-

Odtąd był już syn kochanySnuł on marzeń przędzę złotą
Snulon z wnusią na przemiany!

Na "przyrodę" chodził co dnia,
I wertował, księgi stare:
Co mu były jak pochodniaDając w życie nową Wiarę!
l o wlasnych szedł już silachNie znał uciech ni zabawy;
Bo tam zdała na mogilach- .
Stał na straży krzyżyk krwawy!

Kamienicy właścicielem,
Był pan stary, schorowanyA zaś jego przyjacielem,
Pan mecenas, niegdyś znany.

Za miesięcy dwa, trzy może,
Skończy pracę tę nad silyA tak pragnie ol mój Boże
By się myśli te spełniły!

A przy panu, była wnuczka,
Dziewczę młode, urodziweMiała ona pieska "Kruczka"Wiodła z dziadkiem dni szczęśliwe.

Od Wizyty, do tej chwili,
Niespotykał wnusi-dziadkaNiespotykał-a tak mili,
Są dła niego-są dla Władka.

Była sarna-ot sierota,
Ojciec-matka-dawno w grobie;
Opuścila ją pieszczota,
W najtrudniejszej życia dobie.

Bo on Władkiem, był i będzie,
Dla tych dwojga serc życzliwych; .
Dz .adka, wnusię, widział wszędzie
jak te wizje dusz wrażliwych.

Dziadek kochał wnuczkę swoją
Wnusia, dziadka też kochała;

(D. ]l.)

Ł

P. o. Pomocnika Naczelnika Straży
czynneJ Emil Balcer.
.
Adjutant Straży: LudwIk Zaremba.
Gospodarz Straży: Emil Balcer.
.
Kasjer Towarzystwa: Stefan M~r.kows~1
Kapelan Straży: Ks. MaksymllJan CIchocki.
Dożywotni Opiekun Skarbca: Wladysław Tarczyński.
Zarządzający Orkiestrą Straży

9
21
29
8
29
3
22

O W I C Z A N l N.
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cabor i il]wel]farz. '(.-owarzysfwa własf]ość
Icasy n]iejslclej.
MaksyParter budynku przy ulicy Pod~

m iljan Gatki :=wicz.
Pisarz Zarządu: Ludwik Zaremba.
.
Pomocnik Gospodarza Straży: DomInik PDcho.
Lekarz Straży: D-r Szymon Karlsbad.
Felczer Straży: Józef Komar: .
Czlonkowie Komisji RewizYJne;: Edward Nowakowski, Karol Hass, Karol Maciejko.

rzecznej, remiza
4 sikawki
10 beczek żelaznych
2 hydrofory. . .

.

.

. Rb. 4230." 1600.. " 1200."
400.150.::
68.d .
. .
22.50
5 pochodni mie zlan. mmeJsz."
14.2 drabiny
. . . "
,,6.2 latarnie
, . . .
j)ziałal'lość 3arządu cowarzysfwa.
g 50
Posiedzeń Zarządu w roku sprawozdawOgółem wartość:') kb. 76 O.
czym bylo 12, na których l2.rzeciętnie by~
b) 'Własność cowarzysfwa.
lo 7 3 / 4 osoby, co stanowi {01 frekwenCJI
Nieruchomości:
członków Zarządu.
Z Ważniejszych czyn- Piętro muruwane, wzniesione na remIZIe
ności Zarządu w roku sprawo~dawcz.ym
mie'skie' rz ulicy Podzanotować należy: kupno nowej drabmy
Rb. 3000.rzedzne.l tositem
wysuwanej, przeróbka dwóch beczek ?W~
na Glinkach " 200.kolowych na czterokołowe, postanOWIenIe
. ..
urządzenia pogotowia pożaroweg? do wy'~
RuchomQscl. .
jazdów po z~ f!1iasto, ur~ądzen~e loterJl Dz~ony ala.rmowe,. narzędZIa
fantowej wspolnle ze Strazą Bollmowską, ogmowe, umformy, mstrumenta
opracowanie na żądanie Gubernatora środ muzyczne, sprzęty gospodarcze,
kóW poprawy istni ejącyc h Straży, ?raz or~ przy:ządy gl1nn~styczne, szafy,
ganizowania no~ych, cele.m raCJonal~el ko~tJ.u~1y, rekwl~yty. teatralne,
walki z pcżarmm. WreszcIe W roku bIe- kSlązkl :vedlug SpiSU ~nwentarfa~
_)
żącym po raz pi~rwszy czy~ną byla Ko- worek latunkowy, d.rabllla s ~ a
misja EgzaminacYJna, W mysi regu!aIlJII. ' dana itd. przedstaWia wartośc Rb. 4~~j 4'3
J<tć,ra 23 strażakom dala prawo nosze/lJa Sikawka. .N,2 5 c~teroJ<olowa.
"
7~~'~
tytułu strażaków rzeczywistych z odllOś 4 beczkI czteroko,lowe
_ :," 9G24:48
nym żetonem.
Zebrar~ie ogólne odbylo
Ogolem wartosc"
się tylko jedno, zwyczajne.
c) Slcarbiec.
dl
Skład i działal170ść Sfrai:y czynnej.
Towarzystwo przedstawia w~rt.ość we . ug
Straż czynna Towarzystwa skla?8 si~ tegoż spisu, nie licząc w3rtoscI akt, kSIą.g,
z pięciu oddzi~lów: (\ziesiątl~i sanItarnej roczników i t. p.
. Rb. 655 ..)5
i orkiestry. \i'V dnIU 1 stycznIa. r~ku ~pra·
(D. n.)
wozdawczego I oddzial toporlllkow ltczyl
22 czlonków z p. Wasilewsl<im Jakóbem
na czele i Niebudakiem Aleksandrem poU
południo\\
mocnikiel11.
Oddzial II bosakowy miał
26 członków z p. Walerym Kuklińskim dowódcą i p. o. pomocnika Walczaki~m
Dziennik duński "Tyden Tegn" ogłasza
Franciszkiem. Oddział III sikawkowy mIal sprawozdanie ekspedycji norWeski~j Roal43 członków z p. Henrykiem Markowskim da Amudsena do bieguna poludmowego
dowódcą i Konsu..tym Wojciecho~ski~! które brzm i:
pomocnikiem. Od.aziat IV ~odn? m.lal DO
Dnia l-go lutego 1911 r. rozpoczęliś
członków z p. Juł)uszem Gleraslewlczem
my '~asze prace na dalekim południu. 1-~0
dowódcą i Wincentym Janczarem p~moc kWietnia utworzyliśmy trzy składy, gdZIe
nikiem.
Oddzial V porządkowy I11lDl 16 złożyliśmy prOWianty, razem 4,100 kilograczłonków z p. józefem Komarem dowódmów. Najtliższ~ temperatura _~yła 13-~0
cą i Szczepanem Guzkiem pomoc~ikiem. sierpnia, wynOSIła wtedy - 50 C,. Oma
Dziesiątka sanitarna
przyłączon~ Jest do
8-go września w ośmiu 7. sankam.l, ~ 90
oddzifl.lu piątego i liczy 6 członko\\! z D-r psami i zapasem żywnoścI na 4 lllleSlące
Szymonem Karlsbadem i józefem Koma- pOdjęt'iśrriy marsz do bieguna południow~
rem felczerem na czele. Orkiestra miala CiO. Ponieważ temperatura odtąd z d\1la
22 ~złonków z' p. Maksymiljanem Gałkie ~a dzień f,padała, co szczególnie odczuwiczem, zarządzającym i Staniszewskit;1 wać się dato psom, powróciliśmy do "chaJózefem, kapelmistrzem, na c~~l~. Wog~ ty śnieżnej".
. . .,
\e w pięciu oddziałach ~ dZlesl~tką, samDnia 20-go październIka podJęlls.my zno• tarną i orkiestrą, wszystl{\ch strazakow by~ wu marsz do bieguna. EkspedYCja sldalo 171. W roku sprawozdawczym straz dała się z 5 ludzi w 4 ?ankach z ?2 'psaby/a czynną G3 razy.
mi i z zapasem żywnosci na 4 mIeSIące.
ćwiczell praktycznych
. 20 Dnia 17-go listopada dotarliśmy d~ 85°
pożarów na wsi
. . . . . . . . 5
gdzie urządziliśmy gtowny
w mieście . . . . . . . 8 szerokości,
skład. Teren na który się dostaliśmy,
uCia'~zono pożarów w zarodku . . . 9 zdawał się nie do przebycia. Były ~a nim
alarmów z powodu luny w oddaleniu . 21 wzgórza dochodzące do 10,000 st.op wyprzy pożarach pracowala, a mianowicie: sokości w południowym kierunku Jeszcze
czynną była
wyższe.' Byliśmy zmuszeni wzgo.rza te
straż
okrażać, aby obejść szerokie rysy I prz:e30 czerwca pożar W Dąbkowicach 5 godz. paści, które się tu rozciągały. .
13 lipca
"Zielkowicach
2 "
Dnia l-go grudnia przebrnę1Iśm~ pol~
14 sierpnia
"Arkadji.
. g. 15 m. lodowe, przerywane licznel11i szczeltnaml.
31 sierpnia
"Klewkowie
d"
,
l września "PopoWi~
. 2 "
*) Zastrzedz musimy, że:.va.rtość ta j~st ~?mi
8 sierpnia
" Mieście
. l " 20 " nalna i obecnie wskutek zuzycla znacznie nlzsza.

~Óto~~t~iZytowy

Wieża drew~iana

straży.

--=======-::--

bieguna

g

ego.

3
Śnieg poruszal się, jaskry

na jeziorze,
ziemIa pod nogami tętniła. Marsz
ten teren był bardzo trudny. Zapa się
J'eden czlowlek i kilka psów. Nartów nie
'K
t
. k
ły
mogliśmy tu użyc.
orzys neml oaza .
się natomiast specjalnie urządzone sankI
lodowe. Teren ten nazwaliśmy "salą taneczną djabla".
Dnia 2-go grudnia osiągnęliśmy na wysokości 870 40' najwyższą wysokość
10,750° ponad poziom morza ..
Dnia S-go grudnia obliczema wykaza!y?
że znajdujemy się na 8~'1 16' s~e.rokos~1
południOWej. Przed namI rozposclerał SIę
gładki teren.
Dnia 13-go grudnia dotarlIśmy do 8~1)
45'; pOWinni
dma
dotrzeć do bieguna południowego.
Dnia 14-go grudnia zawiał lekki wiatr
d
t
z południowego wscho u, tempera ura wynosi la -23". O goJzinie 3 ej po poludniu
zatrzymaliśmy się, bo wedle obliczeń .dotarliśmy do celu. Wywiesiliśl1Jy tu Jedwab\1ą flagę norweską i nazwaliśmy te,n
ogromny rozpościeraj~cy się t,eren, na ktorym leży biegun "kraJem kroJ.a Haak?na
VII-go". Teren jest
Je.dnostaJny.
Po
przeszukaltsmy kraj na przestrzem 8 klm.
Dnia następnego od godziny 6-ej po
poludniu do 6-ej rano czyniliśmy obserwacje. Rezultatem było stwierdzenie, że
znajdujemy się na 89°55' szerokości południowej i aby do bieguna możliwie blizko
dotrzeć, trzeba się posunąć jeszcze o 9 kilolIletrów na południE'. Dzień 16-go grudnia
s dziliśm
rzy'emnie w promieniach
sfo~ca Ćz<efech J uczestników ekspedycji
przez 'cały dziel'! zajmowało się obserwacj3mi. jedno jest pewnem, że. jeste~my u
bieguna południowego tak blIzko, J~!( .to
wedle będących \V naszej dyspOZyCJI Instrumentów (sekste nt i sztuczny horyzont)
możliwym jest skonstatować. Okrążamy
teren w obrębie clkilometróW. Zbudowat l
liśtny tu mały namiot, na którym za y (Umy f!ag~ norweską i flagę okrętu eksp.~
dycyjnego "Fram". Namiot ten nazwalt~:
Illy "domem biegunowym".
Od1eglosc
między kwaterą zimową a bieg~nem .wynosi 1,400 klm.; przebywaliśmy WięC dZIennie przeciętnie 25 klm.
Odwrót nasz rozpoczęliśmy 17-go grudnia wśród pięknej pogody, tęk, że jeszcze w ciągu grudnia na 2 sankac~ z 11
psami mogliśmy powrócić do naszej kwatery zimowej.
.,..
NajWażniejszą kwestIą, procz o~lągn~ę:
cia bieguna, jest oznaczenie rozClą~toscl
i charakteru "barjery Rossa", odkrycl.e pO.-

grzez

więc byliśll1Y następnego

po.łudniu

łączenia między

~l.aski,

krajen~

polud~ioweJ

Vfl-

ktorji i praWdopodobnIe krajem krola
Edwarda, oraz dalszego jego ciągu w potężnym łańcuchu górskir:1" któr~ wedle
wszelkiego prawdopodoblenstwa IdZie na
poprzek przez caly kontygel~t ant.arktyczny. Nazwaliśmy to górą kr?lo~eJ Ma~~.
"Fram" udał się do zatokI Wle.10rybleJ,
dokąd przybył 9-go stycznia.. qma ,16-g~
stycznia przybyła ekspedyc)~ Japonska.1
wylądowala tuż obok naszej kwatery ZImowej. OpuściWSZy zatokę 30-go s.tycznia. Podróż stamtąd, z powodu mepomyślnego Wiatru, by.~a ciężka .. Wszyscy
członkoWie ekspedYCji są zdrowI.

J(roqllra t7]iejscowa.

+

Ko.sja Wycieczkow.a Oddziału Łowic
kiego Polskiego Tow. Kr~Joznawcz~go, zawiadamia że dla członkow T-wa I wpro-

wadzony~h gości odbędą s.ię następujące

wycieczki:
l) W niedzielę d. 17 mar~a r. b. od
godz. 1 do 3 po polu dniu wyCieczka po

oM 11.

L O W l C Z A N l N.

4
ŁoWiczu, pod kieroWnictwem p. WI. Tarczyńskiego: zwiedzenie Kolegjaty, szczególy wnętrza kościola i skarbca. Osobliwości i zabytki miasta.

wypadloby co do efektu o wiele dodatniej.
Slowo wstępne o muzyce, wyglosil podniośle Inicjator koncertu, za co też został
nugrodzony rzęsistemi oklaskal1li.
Na
część muzyczną koncertu złożyly się: gra
pianistki pani Zakrzewskiej - Kolbióskiej,
uczenicy profesora lJolllaniewsl<iego oraz
gra I~a skrzypcach profesora Konserwatorjulll muzycznego p. Austa i śpiew ulubiellca ŁOWiczan, p. Bobrowskiego.
W pierwszej części koncertu p. Zakrzewska - Kolbińska, grając "Rhapsodję d'Auvergne" - Saint - Saen'sa, wykazała dużą
technikę i pewną. brawurę wykonanianatomiast w drugiej części koncertu, ujawni/a Wiele uczucia i zrozumienia Chopina.
Profesor pan Aust, grając Me·
lodj e Cygar'iskie w 111dadzie Sarasatego,
gral na nerwach słuchaczy, czego powiedzieć nie 1Il0żemy o wykonanej przez p.
Aust'a Balladzie, ani o polonezie- Vieuxtemp'a. P. Bobrowski z uczuciem odśpiewał numery objęte programem, a na żąda
nie słuchaczy powtórzy t "Stwórz J: iosnk ę"
w której słowa i muzyka byty ukladu Ini·
cjatora koncertu; po skończeniu piosenki
zarówno p. Bobrowski, jak i autor, nagrodzeni zostali hucznemi oklaskami. Pani
B. Brzozowska niestrudzona akompanjatorka, wykazała i tym razem niekłamany
dar poczucia piękna, tak w' ał<ompanja
mencie profesorowi Aust, jako i p. Bobrowskielllu, w nagrodę otrzymując piękny
bukiet z żywego kWiecia.
Koncert Barcewicza. W d. 10 b. m.
a Więc \V dwadzieścia cztery godzin póź
niej, taż sama niemal publiczność zebrana
W sali teatralnej, l11iala iście królewshą
ucztę, sluchając gry "Mistrza Skrzypków"
profesora Barcewicza, o którego grze co kol·
wiek by~l11y pOWiedzieli, zawsze powiemy
za malo, RÓWnież i pani Ostrzycka, która "Noclurn" jak i .,Polonez" - Cho!)inR,
a W z1kot1czen'{' koncertu "Caprice eSp3-

lo się 102 czlonków i po zagajeniu posiedzenia przez prezesa Zarządu p. j. Rosendorna, powolano jednogłośnie na przewodniczącego zebraliia p. Bronisława Wesolowskiego.
Z odczytanego sprawozdania dOWiadujemy się, że Towarzystwo założone w polowie 1908 roku liczy obecnie członków
692 z kapitalerll gwarancyjnym 55-ł~50 r.,
ogólny obrót W roku sprawozdawczym
wyrlOsit Rb. 188 155, z którego o iągnięto
czystego zysku Rb. 778 45 k. które podzielon o: na kapitały, zakladowy Rb. 100, zapasowy Rb. 256 64 k. rezerwowy Rb. 221 .82
gratyfikacje dla pracowników Rb, 100 i
na biednych Rb. 100. Wyznaczoną dywidendę Rb. 121 k. 20 zebranie uchwalilo
wpisać na kFlpitał zapasowy.

Punkt zborny puldualnie o godz. 1 po
poludniu w lokalu T·wa ul. Podrzeczna
dom p. Janczy.
2) W niedzielę d. 24 marca r. b. do
Warszawy na wystawę Polskiego T-wa
krajoznawczego "Krajobraz Polski." Dla
chętnych następnego dnia W poniedziałek
zwiedzenie zabytków i osobliwości Warszawy. Stare-Miasto, Muzeum przemystu
i Rolnictwa i t. p.
Oplata za wycieczkę zależną będzie
od ilości zapisanych osób. Za przejazd
i wejście na wystawę rb 1.75~rb.300 od
osoby. Zapisywać się na tę wycieczkę
Kapitały Towarzystwa stanOWią: własne
można W łokalu T -Wa ul. Poctrzeczna dom
z odpisa nych zarobków za tak krótki
J. janczy, od 6 do 8 Wiecz. w dni powszeczas istnienia.
Rb. 2:=151.45
dnie i w niedzielę od 12 do 2 po pol. do
udzialy czlonków .
,,6(j92.dn. 21 marca włącznie.
W roku b. projektowane są wycieczki:
wkłady . . . , .
" 47847.86
sumy przechodnie . . .
do Piotrkowa Trybunalskiego i Sulcjowa"
1456.03
nie odebrana dYWidenda za
Kalisza; Płocka, Wisłą przez Warszawę,
powrót przez Wloclawek; do Zdun, Bąkolata poprzednie . ' "
101.40
Majątek ruchomy przedstawiafący warwa, Soboty, Walewic i Psar;-Studziellca
i Puszczy Marjallskiej; do Mirosławic;-Nietość rb. 540 zostal już zamortyzowany tak,
że ' już stanowi własność Towarzystwa.
boroWa.
Wybory odbyły się przez aklamację i
Skutki ciemnoty w księstwie łoWi cponownie powołFlni zostali ciż sami człon
kim na każdym kroku czuć się dają.
kOWie. Obecne \\l/adze Towarzystwa staBrak wszędzie OŚWiaty, bo pieniądze wynOWią Zarząd: prezes]. Rosendorn, człon
dane na gazety są niepotrzebnym wydatkowie M, Rosental i O. Wigdoro\\iicz.
kiem. Często slyszeć można twierdzenie,
Rada
sklada się z czlollków: 4 handlują
że lepiej te pieniądze przepić i ci co to
cych,
2
krawców, 1 czapnika, 1 piekarza,
mówią, nie krępIJją się nawet z powtarza1 szewca. Prezesem rady p. jakób Bem.
niem, sądząc, że bardzo mÓWią mądrze,
PrzeWidziany budżet na 1912 rok staa jednak najglupszej rzeczy zrozumieć nie
nowi
Rb. 1758.
mogą, mianowicie znachorstwa, które u
nas jest nadzwyczaj rozpowszechnionym.
O zaft'zymanych koniach. W gminie
Zyrardów Blollskiego powiatu, zatrzy1l1any
Znany na całą okolicę, mieszkający pod
ŁoWiczem znachor od wścieklizny, jeźdZI
kOl) (wałach) niewiadomego właściciela.
maści ciemno-~niadej, lat okolo 7,
po całym księstWie i leczy ludzi, zwierzęta i ptactwo domo\\' w ~p(lsób r.astęW gminie Lipie, GrÓlec.he~o po\\'iatu,
Ziemlencin,
pujący: napisze na kawałku papieru jal<ieś gnole"-Moszkowskie~o, grała pięknie; zatrzymana na polach wsi
znaki, których nikt przeczytać nie 1I10że, w grze znać było duszę artystki, to też klacz żrebak niewiadomego właścic.iela,
i robi nad tą kartl<ą krzyżyki, oblepia ją licznie zebrani sluchacze, oboje wyko- okolo 1 roku mająca, maści ciemno-gniachlebem i I~aże połykać, zapewniając lu- naWcóW J1a~rodzili długo nicliJillwącemi dej.
dzi o skuteczności tego środka. Na szczęś- oklasl\ami. SI ÓW kilka W zakollczeniu niTeatr Artystyczny pod kierunkiem Hencie nikt z ludzi wścieklizny nie dostal, bo niejszego, należv się i p. jmczewskiemu ry'{a Czarneckiego, ZIlanego dyrektora,
gdy pies kogo ugryzie, to choć nie chce jako deklal11at )JOWI, który wypowiedze- który ze swojelll towarzystwem gościł
jechać do Warszawy, sołtys zawiadomi niem takich utworów jak "Do mojego ostatnie dwa lata w Ciechocinku, zje'żdża
W gminie, przyjdzie policja, zabierze i grajka" - LenartOWicza i "Przysięga" - do naszego miasta.
odeśle gdzie trzeba.
A ile to za te kart- Perzyllskiego, przyczynił się dodatnio do
Zespół ten ariystyczny, ciesząc się pol<i wydadzą pieniędzy i nie narzekają, że uświ etnienia tak niebywalej uczty, jaką wodzeniem tak w Królestwie, jak i w Rosji
wydają na marne, narażając się jeszcze nam zgotowal "Mistrz Skrzypków" prof. da tylko jedno przedstawienie, na którem
na niebezpieczeństwo. Ot i teraz dnia St. Barcewicz.
wystawioną będzie komedja stylowa H. Bah9 marca w Maurzycach wściekła się jaŁódzkie Towarzystwo Hrajoznawcze ra Napoleon i Józefina. Sztuka ta jest
łówka gospodarZOWi Benedyktowi Fabjań- zaprosiło założyciela Muzrum Stfl rożytnoś w roku bieżącym na czasie i dlatego nie
skiemu, a przedtym zginął mu pies. Uda l ci i pamiątek historycznych w LoWiczu schodzi z repertuaru, ciesząc sie uznasię do znachora który mu dawal jakieś p. Władyslawa Tarczyllskiego do wyg/o- niem prasy i publiczności z udzialem tak
kartki, lecz 011 nie zadawalniając się nimi szenia na zebraniu miesięcznym, w lokalu wytrawnych artystów, jak Winiarska, Rei nieufając im, pojechal na kurację do Stowarzyszenia
nauczycieli chrześcjan, giewicz, Czaplillska, Bielska, WzorczyWarszawy, wraz z żoną i dzieckiem.
w dniu 10 marca r. b ., o dczy tLI p. t ." O ar- kowski, Czarnecki, Jablollski, Tallski, BierKst'ężak.cheologji przedhistorycznej i znaczeniu nacki, Onichimowsl<i, Pawliszewski i inni.
Koncert "Lutni." W d. 9 b.m. w miej- torfowisk dla historji", który byt wyg/o- Muzą autora z prologu będzie milutka arscowej sali teatralnej, odbył się koncert szony przy pełnej sali i ku zupełnemu za- tystka . sceny W ilellskiej, Lutomska.
Początek naznaczony na godz. 8ł wie cz.
"Lutni" zainicjowany przez księdza pre- dowoleniu słuchaczów.
Z chwilą rozpoczęcia prologu drZWi n a
fekta Cichockiego.
Wszystkie miejsca
Wieczór artystyczny. W dniu 24 b. m: widownię będą zamknięte-a zatem miejW sali zajęte - co nie często Widzieć p. Zygmunt Trojanowski artysta warsz. scowi maruderzy wpuszczani będą dopiero
można W ostatnich czasach; ale bo też Momusa z laskawym współudzialem p. Po- po skończonym prologu.
sam Inicjator w krótkim czasie, zjednał raj Cieślewskiej artystki opery WarszawNa lO-lecie Lutni Grodziskiej, które
sobie wielu życzliwych, nic Więc dziwne- skiej, dadzą wieczór artystyczny-w połą
go, że sala teatralna zapelniła się do ostat- czeniu z siłami amatorskiemi miejscowe- się odbyło W d. 9 p. m. Lutnia ŁOWicka
nieg.o miejsca.
mi jak pp. Bobrowskiego, Bluma, Maciej- wydelegowała dwóch swoich członków
Zywy obraz "Apoteoza muzyki"-ukla- ko, oraz p.p. Klimaszewskich. Wieczór pp. Klimaszewskiego i Grabowskiego.
du Szanow. Inicjatora, zgromadził liczny ten zainicjowany przez p.p. Klimaszewzastęp młodzieży, panien- i pall, przyjmu- skich - gorąco polecamy mieszkar'lcom
jących udział W pomienionym obrazie, Łowicza i okolicy.
F I ARY.
który przy dŹWiękach preludjum Chopina
dwukrotnie ukazal się zebranym i nagro2-;6 T-wo Poźyczkowo-Oszezę~nościo
dzony został sutemi oklaskami. Jedno tyl- we. 18 lutego r. b. w sali straży ognioDla ucznia 5 kI. w Pabjanicach.
ko: gdyby oświetlenie ogniem bengalskim, wej ochotniczej odbyto się roczne ogólne
Wygrane T. M. i E. K. kop. 70. Od
żywego obraZLl, było urządzone W bocz- zebranie czlonków 2-go Łowickiego T -wa M. W. rb. 1; i od S. A. rb. 1.
nych kulisach i nie w kolorze pąsowym- Pożyczkowo· Oszczędnościowego. Zebra-
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NADESŁANE.

Szanowny. Panie Redaktorze!
Proszę pozwolić, że za łaskawym pośre
dnictwem "Łowiczanina" złoźę najserdeczniejsze podziękowanie Spoleczeństwu
Łowickiemu, które w swej dla mnie uprzejmości tak ochotnie i tak licznie zaszczyciło zainicjowany przezemnie koncert sobotni swoją na nim obecnością.
W szczególności zaś śpieszę wyrazić
swoją gorącą wdzięczność: Towarzystwu
"Lutni" z jej prezesem D-rem Chmieliń
skim na czde, p. Barbarze· Brzozowskiej
.za bezinteresowne wypożyczenie fortepianu, oraz trudy akompaniatorskie, pp. Halinie Brzozowskiej, Zofji Chmielińskiej,
p. p. Laupman, Pstruszyńskiej, H. Xiężo
polskiej, Zofji Trawir'iskiej i Klimaszew.skiej - za pomoc W ukostjumowaniu mło
dzieży,
czcigodnym rodzicom,
którzy
udzielili swej dziatWie pozwolenia na
wzięcie udziału W żywym obrazie, p. HenrykOWi Krzaczyńskiemu, wreszci e moim
kochanym uczniom: J. Kornackiemu, St.
Kozłowskiemu, J. Zelenay, F. Niedzielskiemu, Fr. Słomskiemu za pomoc przy ozdabianiu sceny.
Przy tej spos )bności miło mi przysłać
wyrazy wysokiego poważania.

Ks. M. CicllOCki.

L l C Y T A C JE.
W dniu 20 marca (2 kWietnia) r. b.
\Ale wsi Skierniewka-Iewa o godzinie 12-ej
w pol., Wójt gm. Skierniówka, SkiernieWickiego powiatu, będzie sprzedawal stary
<lom po kancelarji gminnej na rozbiórkę,
licytacja zacznie się od 150 rb.

.
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W l C Z A N l N.

Szanowny Panle Redaktorze!
W ŁOWiczu na Starym mieście, jest
restauracja, W której, zwłaszcza W dnie targowe i niedziele - niczym W ulu: jak
pszczoty jedni ludzie wychodzą, ledwo
trzymając się na nogach, drudzy wchodzą
na wypitek, a inni stoją przed restauracją i zabierają wolne przejście idącym.
A odezwij się grzecznie do takiego co
rozpraWia rękoma, a na nogach ledwo stoi,
a zobaczysz, co ci odpowie: jak cię zacznie przeklinać, pomstować, - Bóg wie za
co. Z dalekich stron nikt nie przyjeżdża,
wszystko z najbliższych wsi. Iluż to jest
takich, co w tej restauracji wysiadają z kumotrami i niekumotrami i piją, a W domu
bieda aż strach, dzieciaków kupa, ani to
przyodziać, ani nakarmić po ludzku, a na
gorzałkę jest: a czy to ino który przeczytal, co to Laszka w "Lowiczaninie" pisała,
ile
to
na wódkę idzie
pieniędzy .
Rany Boskie! i rację ma ta Laszka, że
dużo złego to pijaństwo robi, a tak od
młodości lejąc w siebie gorzałę, tępicie
umysł, choróbska przychodzą, marniejeta
i ginieta sami przez siebie.
Czytajta
książki co piszą, dzieciaki do nauki napędzajta, to zrozumiecie, jak nisko stoicie
wobec innych narodów. A W waszych domach, jakie to nieuszanowanie, chaty obrazami ŚWiętych obwieszone do okoluśka,
a wy siedzita W czapkach, jak żydy, choć
by i trzy dni sledzial na weselu, to także
czapki nlezdejmie. Oj ludzie, mało wam
jeszcze dobrego w głowie, a ta gorzalicha
do cna z was wypędza resztę dobrego.
Opamiętajta się póki czas, nie restauracja
dla was, ale nauka, czytanie tego, co ludzie piszą dla nas mniej uświadomionych,
żyjta jak żyć trzeba, a dacie dobry przyIdad młodym i wam starość będzie milsza.
lf !Ośc10lltn z Łowickiego.

(Gub. f!Vied.)

Skrzynka do listów.
Szanowny Panie Redaktorze!
Proszę

o umieszczenie na lamach swepisma tych kilku słów.
Mieszkańcy ŁOWicza, zapelniwszy po
brzegi salę teatru pod(~zas dwuch koncertów dzień po dniu, złożyli dowód, że mu.zyka nie jest im obojętna. Nie wszyscy
jednak sluchacze dOWiedli swego umuzy"winienia.
Czy daleka jest jeszcze dla ŁOWicza
chwila, w której wszyscy uczestnicy koncertu zrozumieją, że mistrze, zwlaszcza
tej miary co Barcewicz, zasługują na uszanowanie ich talentu i zniewalają do zachOWania absolutnej ciszy, gdy dają slu·chaczom perły swych uzdolnień. Prowa.dzenie dzieci małych na koncert, jest niczym nie uspraWiedliwione.
Zdawałoby się, że ludZie, których stać
na kupowanie biletów do pierwszych rzę
<lów krzeseł, pOWinni dawać innym przykła d należytego słuchania muzyki, tym.czasem dzieje się najczęściej inaczej;'W pierwszych rzędach teatru Wielkiego
'W WarszaWie Widuje się mężczyzn, rozmaWiających podczas najpiękniej śpiewa
nych arji operowych, gdy sluchacze ostat.nie~o piętra galerji, nieruchorni zewnętrz
lI1ie, wchłaniają każdą nutę, aby nie utralCić jednego tonu-uczty artystycznej.
W ·Łowiczu są ludzie, którzy starają
~o

~się

o

naśładować publiczność
rzędów.

warszawską

,pierwszych

Czekaliśmy lat kilka na chWilę tak
podniośłe artystyczną, jaką nam dał Barcewicz, znaleźli się jednak tacy, którzy chwili
.tej odczuć nie umieli.
Zwolennik mu,zykl.

Rozstrzygnięcie

kon kursu "Lutni".
Lutnia Warszawska, upamiętniając 25-0
lecie swego istnienia, jak również w celu
zaakcentowania stuletniej rocznicy urodzin naszego genjalnego poety Zygmunta
Krasińskiego, og/osna w swoim czasie
konkurs na pieśń a \:apella do slów jednego z natchnionych utworów Wielkiego
poety.
.
Utworów na konkurs nadesłano 27.
W poniedziałek dnia 19 lutego r. b.,
jako w pamiętną rocznicę dla społeczeń
stwa polskiego, zaproszeni sędziOWie
pp. Biernacki Michał, Maszyński Piotr,
Roguski Gustaw, Rzepko Władysław i Surzyński Mieczysław do nagrody pierwszej
w kwocie rubli sto, zakwalifikowali utwór
do si ÓW "Piersi ludzka na śpiew się sil"
z godłem "Wszystko nam dałeś, co dać
mogłeś Panie!" Nagrody dlugiej w kwocie rubli pięćdziesiąt. nie przyznano
nikomu.
Natomiast uznano za godne wyróżnie
nia utwory pod godłami: "Korsarz", "PrzedŚWit," "Monos" i "Prostota".
Po otworzeniu koperty, a1:ltorem nagrodzonego utworu okazał się Zeleński Wła
dysław z KrakOWa.
NaZWiska autoróW wvróżnionych utworów, mogą być ogłoszone po nadesłaniu
przez nich odpOWiedniego upoważnienia.
Rękopisy pozostałych utworów z konkursu, mogą być odebrane w składzie nut
p.p. Gebethnera i Wolffa (róg Siennej i
Zgoda) w ciągu trzech miesięcy począwszy
od dnia l Marca, przed tym zaś terminem
w Kancelarji Lutni (ul. Moniuszki .M 5)
w godzinach Wieczornych.

Z Lutni Warszawskiej.

KOR ESPONOENCJE.

Z okazji 25-cio lecia egzystencji "Lutni"
Warszawskiej wydane zostały 4 rodzaje
Dnia 11 b. m. odbyło się za staraniem pocztówek ściśle związanych z życiem
oficjal stów i dzierżawców dóbr Ks. Ra- wewnętrznym "Lutni".
dziwi/la w N1eborowie uroczyste żałobne
Na pierwszej pocztówce umieszczono
nabożel1stwo za duszę Ś. p. Zy~munta doskonalą podobiznę Oyreldora ~ Jubilata
Krasińskiego i Piotra Skargi.
Wielki p. Piotra Maszyńskiego wraz z autografaOłtarz wspaniale przybrany kwiatami, ka- mi i pierwszemi taktami znanej i pięknej
tafalk tonął w zieleni roślin egzotycznych. Jego Kompozycji "Oj ziemio ... " druga zaPrzepiękną mowę wygłosil proboszcz ks. wiera grupę członków założycieli, uczestBrauliński, skreśliwszy źyciorysy obu sław- ników pierwszego koncertu i członków
nych zasłużonych dla Ojczyzny mężów- obecnego zarządu; na trzeciej umieszczono
przeczytawszy urywki z ich dzieł; w koń- "Vivat Lutni Warszawskiej"; wreszcie na
cu zalecał ażebyśmy z Wiarą W Bogu, tak' czwartej przedstawiono "Lutnię" podczas
jak owi dwaj mężowie, umiłowali tę zie- próby w lokalu własnym. Staranne wykomię, która jest naszą wspólną Ojczyzną. nanie tych pocztówek przez zaklad fotoTrzeba zaznaczyć, że wiościanIe z para- graficzny (Lutnisty Władyslawa Kulikowfji naszej zebrali się licznie i . z wielką skiego pod firmą "Wrzos"), wplynie zauwagą i przejęciem wysłuchali
pięknej pewne na szersze rozpowszechnienie tych
mowy, jakoż i calego uroczystego nabo- pocztówek śród przyjaciół i sympatyków
żeństwa.
naszej "Lutni".
Zasłużone uznanie należy się p. Ma.
.
- W dnIU 26 b, m. ".Lutnla Warsza..yIinowskiemu ogrodnikOWi za bezinteresowne pięk~e przybranie Ottarza i katafel- ska brała czynny ~dzlał W koncer~~e
ku. Trzeba rÓWnież niestety zaznaczyć, ur~ądz?nym. "Ku CZ~1 Zygmunta ~ras.lrl
że nasza inteligiencja świecila swoją nie- sklego ,.ktor~ odbył SI.ę:V: Teatrze Wle~klt~.
obecnością. Prócz ks. Radziwiłłów, jedne. -r:~goz dnia "Lutnia. wykonała ~I~nla
go dzierżawcy i paru oficjalistów, reszta r.el!glJne n.a uroczyste) Mszy w koscl~!e
pozostała w domu, pomimo pięknej po- S-~o Krzyza, za duszę Zygmunta Kraslrlgody. Podobno się wybierają jak będzie sInego .
nabożeństwo w pięćsetletnią rocznicę uro- Zwykły koncert członkowski "Lutni"
dzin Zygm. Krasińskiego. Jest niepłon- odbędzie się W d. 21 marca r. b. w sali
na nadzieja, że wtedy zbierze się Więk- Filharmonji.
sza liczba osób.
- "Lutnia" Warszawska otrzymała zaJeden z tych co pozostał w domu miał
prawdziwą chęć poświęcenia godzinki cza- proszenie z Lublina na 2 koncerty urzą
su dla uczczenia zasłużonych mężów, lecz dzone przez Towarzystwo przyjaciół uczą
przyjechało do niego trzech interesantóW cej się mlodzieży.
Wyjazd LutnistóW do Lublina nastąpi
żydów, no i pozostał w domu.
- i.
24 powrót zaś 25 marca r. b.

Nieborów
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O W I C Z A N I N.

Na ogólnym zgromadzeniu .,Lutni" się właśnie po to, aby przeszkadzać praldóre się odbyło w d. 5/11 r. b.-przez akla- cy społecznej.
Ale
miejmy nadzieję
że u nas takich będzie coraz mniej. Jest
mację przyjęto o
wniosek zaproszenia na wielu błądzących, ale wyraźnie i świadoCzłonków honorowycJl Ignacego Paderewmie złych mało. Czym bliżej jesteśmy
skiego, Władysława ZeleI'lskiego, oraz ju- oświaty, tym bliżsi jesteśmy jeden drugiebilatki: "Lutnię Lwowską," Warszawskie go, a tam u źródła prawdy drogi nasze
Towarzystwo Muzyczne i Kaliskie Towa- się schodzą; jedność nasza w prawdzie,
rzystwo Muzyczne.
W celu naszego dążenia.
Weźmy jeszcze jeden przykład.
Wiadomo, że systemem dŹWiękowym,
oraz ze znajomością pedagogji i psychologji i t. p. o wiele prędzej można nauczyć kogoś czytać, aniżeli starodawnym
(DokQ1ltczenz·e) .
sposobem mechanicznego sylabizowania.
Wszelka inna, niestety dziś nieraz sto- Gdy jednak gdzieś W zapadłym kącie krasowana walka z różnemi stronnictwami ju w braku wykwalifikowanego pedagoga
będzie miała taki skutek,. jak walka Pana sąsiad sąsiada uczy czytania sylabizowaKichota z wiatrakami. Zeby to przewi- niem, te czyż rozsądnie byłoby burzyć
dzieć, niepotrzeba być prorokiem, a tyl- jego szlachetną pracę dlatego jedynie, że
ko nie zamykać oczów na to co się w jest prowadzona niezbyt umiejętnie? Mokoło nas dzieje.
żerny mu dawać rady i wskazówki; jeżeli
Więc cóż tu właściwie mamy przed je przyjmie i zrozumie i uprze się przy
sobą? Walkę dwuch stronnictw N. Dem. i ~woim systemie, to zostawmy go w spn·
ludowego (bo w anegdotki o bezreligijności koju nieG, uczy jak może, a my pracujktóregokolWiek z tych dwuch stronnictw my lepiej obok niego. Mnie samego
żaden ŚWiatlejszy umysł serjo nie Wierzy). również uczono sztuki czytania systemu
Wałkę o co? O to, jaką drogą prędzej jeszcze starszym od sylabizowania, jak np:
można dojść do ŚWiatła i WiedZy. Rzecz Wu-a-er-es-zet-a-Wu -a Warszawa. Umiejąprosta jak świeca. Wszyscy chcemy dą- cy czytać przepowiadali mi, a potym uczy·
żyć do jednego celu. Bardzo pięknie! lem się pod kierunkiem ojca, nie znającego
I w tym jaknajzupełniej się zgadzamy, tyl- an~ iednej litery. Ojciec mój po calodzienko nie możemy się zgodzić co do wyboru neJ pracy wieczorem zasiadał ze mną nad
dróg, któremi marny podążać do owego książką przy słabym śWietle mizernej lamcelu. To już nie jest proste jak ŚWieca, py i tak kierował memi postępami w naale dajmy na to, jak drut cokolWiek uży- uce, że w krótce nauczyliśmy się czytać:
wany, ale to bardzo naturalne.
t. jest ja i mój ojciec jednocześnie, a naKażdy zachwalR SW0ją drogę. Gdyby wet ojciec wyprzedzi! mnie W postępach.
wszyscy poszli jedną, lecz dobrą drogą i Gdyby Jednak czekano na wykwalifilwwatrafili do celu, byloby'ślicznie, cudownie, nego pedagoga, to zapewne nigdybym był
ale że nie wszyscy są jednego zdania, to się czytal< nie nauczył.
trudno; z tym faktem zgodzić się musimy.
Zasada jednOŚCi bywa często zbyt ciaSzukajmy tJ"lko jal\najlepszego wyjścia z sno i niewłaściWie rozumianą.
Pię\ma zatej syt~.acji.
I ~ada jedności źle zrozumiana sprowadziła
SpoJrzmy na sprawę obrazowo: przy- tatalne następstwa w naszych dziejach
puśćmy, że jest w pewnej miejscowości (Liberum Veto). Idea ciRsno pojętej jedbajeczne źródło Wiedzy, do którego dąży- ności nie dopuszczającej tolerancji, spramy. Gdybyśmy wszyscy byli w kupie, to wiala zawsze skutek wręcz przeciwny zabyśmy odrazu wznieśli jakie chorągWie i mierzonemu, zamiast jedności szerzyła
jak kompanja do Częstochowy walilibyśmy swary, gwalty i anarchję. Rozłóżmy tyljedną drogą jeno by się kurzyło; a że tak ko karty naszych dziejów, a przekonamy
nie jest, \\-ięc nprz. kompanja z Krakowa się, że po epoce 11ajWiększej nietolerandążąc do Częstochowy nie będzie przecho- cji bezpośrednio następowal upadek nadzila przez Łowicz, bo jej nie po prodze rodu i paI'lstwa. Dopiero kuźnica Kolląta
i t. p. tak samo kSIężacy idąc do Często- jowska zapoczątkowala nową dobę, i ch 0ochowy, również ani razu nie zatrzymują ciaż kuźnica owa upadła, ożywczy owoc
się W KrakOWie. Ale te kompanje, ciąg- jej żyje i rOZWijać się będzie. Najpotężnąc jednocześnie z różnych stron Polski niejszy dziś naród na świecie, Anglicy
różnemi drogami do jednego celu, Lbliżają hołdują nie od dziś właśnie najWiększej
się jednocześnie pomiędzy sobą i naresz- tolerancji i tolerancja angielska jest wprost
cie się spotykają.
Tak samo ma się z zdumiewająca! Nie pOWiem abyśmy mieli
nami i W innych sprawach.
ponad wszystkiemi partjami obojętnie przejść
Ludzkość cała od praWieków przecho- clo porządku dziennego. Owszem spory
dzila różne stadja rozwoju i zawsze dą- i polemiki stronnictw dowodzą właśnie, że
żyła do światła i wiedzy, chociaż
często myśl społeczna się u nas krzewi i rOZWija
zbaczala z drogi, i tak- je.st rozrzucona, że i mogą nam wyjaśnić wiele ciemnych spraw.
jeden jest bliżej drugi dalej, jeden z tej Ale nigdy nie pOWinniśmy tracić z oczów
inny z tamtej strony, że odrazu wstąpić tego, co wlaściwie jest w rzeCZyWistości i
na jedną drogę nie mogą . •Czyli innemi W bujnej wyobraźni nieo stwarzać jakiegoś
słowy: ludzie umysłem swoim i usposobie- niebywatego rozgardjaszu, co jednak w
niem tak się różnią od siebie, że nie mo- ostatnich czasach niestety daje się zaugą wszyscy jedną drogą dążyć, sposób, ważyć. Bo zastanówmy
się. O cóż to
który może być dobry dla jednego, dla wlaściwie powstał krzyk i hałas? Czyż u
kogoś innego może być wcale do czasu nas pojawiło się coś niebywalego, nieponie zrozumialy, a z tego powodu zmuszać jętego? Bynajmniej. Stara jak świat hisgo do teg'), czego nie zrozumiał nie na torja, chociaż może w szczegółach cokolwiele się co przyda. Otóż i partje goto- wiek odmienna. Stronnictwa, part je; róż
we. Lecz sama istóta stronnictw, lub partji ne kierunki myśli, o których u nas teraz
to jest właśnie pierwszy krok do jednocze- tak głośno, na Zachodzie znane byly już
nia się, to już lepiej niż obojętne I. spra- dawniej. I tam one prowadzą jeszcze
wy śWiata sobkostwo. Za tym krokiem walkę pomiędzy sobą, tylko że mają za
pójdzie drugi - kooperatywy zawodowe, sobą więce~ doświadczenia, a u nas, przea tam dalej trzeci, czwarty i jeno patrzeć ważnie wszystko mlode, nowe, albo przyjak zaczniemy siedmiomilowemi krokami najmniej świeżo na jaw wydobyte; dlatego
mlmąć naprzód do prawdy i piękna!
Tyl- wydaje nam się jakieś obce, dla tego
ko bieda, jeżeli tacy sobkowie zrzeszają budzi W nas lęk. Tymazasem sprawy
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idą zwykłym trybem rzeczy;
wszak my
Polacy nie jesteśmy jakimś szczególnym
wyjątkiem, abyśmy mieli uniknąć podobnych faz rowoju życia spo lecznego. Mamy poniekąd akcję ułatwioną, bo możemy
brać naukę z dziejów podobnego okresl1
rozwoju życia społecznego innych narodów. Nawet w ostatnich czasach daje się
zauważyć maleI'lki zwrot uwagi niektórych
jednostek właśnie w tym kierunku, co jest
wielce pocieszającym. Historja najlepiej
nas pouczy, tylko zechciejmydo niej zajrzeć.
A jednak fakt jest faktem. Obecnie
spory u nas są prowadzone jakby dorywczo, namiętllie, a częstokroć bez znajomości rzeczy. Słowem, ma się wrażenie
walki fanatyków walących płazem na oślej)
w tę i ową stronę · Ale to do rozpaczy
nas doprowadzać nie pOWinno. Wszak to
niemal pierwsze nasze kroki, piprwsze
występy zwlaszcza ludu, który dotąd spał
snem odWiecznym. Trochę tylko przydaloby się tolerancji z jednej i z drugiej
strony, lecz miejmy nadzieję, że to się
nawet z konieczności wkrótce wyrobić
~lusi i sprawy pójdą naprzód, podlegaJąc prawom rozwoju życia społecznego.
Sprzeczka, wymiana myśli jest nawet pożyteczną, tylko trzeba ją prowadzić umiejętniej, ~iż to si~ te:az często ~darzcl.
Zamiast faktow I argumentow umotyw~:va~ych" zamiast logic~n'ych. wniosków,.
dZls nlek!orzy przedstaWiają nieraz przeciWnikowi swą ideję, popierając ją powagą częstokroć zupelnie nie stosownie
przytoczynych imion Wielkich ludzi,.. lub
pow,agą .wielk,iej uznanej idei.
o SWlezo cos p'odobnego s~otkałem wlaś
nIe na lamach Jednego z pism.
W po~olywaniu się na powagi uznane
nal,~zy byc. b.ardzo ostroż~ym, aby nie popasc W koltzJę z prawdą I zasadą loglcz-

n?ŚCl, c~ się

okr~tnie mści właśnie n~
mezdarnl~ pOW?luJącyc.h .~Ię na powa~l:
Nadto nigdy me powll1nlsmy wychodz1c
z założenia, że już jesteśmy dostatecznie
mądrzy i że odkryliśmy ostateczne źródlo
~r~wd.y, olecz W~i~ż się douczać i badać
sWlat I Jego dZIeJe.
Fr. N.

Sprostowamoe. W N'2 10 w artykule "Gawęda

o jedności" wkradla się omyłka,
pOWinno być "Społeczeństwo, o ile by się
skiadalo w Większości z jednostek chcą
cych zbierać żniwa plon, a nie chcących
siać, upadnie".

EMIORACJ A"
Zbliżająca się wiosna niesie nam z okolic Łęczycy, Wloclawka, Kutna i innych
stro n kraju smutne wieści wychodztwa.
Powinienby nasz biedny Rodak nauczyć
się i uwierzyć, że slusznie nawoływali
uczciWi ludzie aby pozostał w domu bo okupił pracę swoją W Prusach najrozmaitszym upokorzeniem, traktOwany nie
po ludzku, przeciążany pracą, karany wymysłami i plagą, pomimo zaWieranych umóW
usuwany stosownie do woli niemieckiego
oprawcy, powróci! nie w złotych ramach ,
za poniżenia, obniżające godność jego jako czlowieka. Zdarzyło mi się być W tym
roku w pewnej wiosce polożonej na samej granicy pruskiej podczas przyjazdu
Biskupa. Zgromadzenie było duże, ale
lud taki biedny, mizerny, odziany w jakieś
cienkie gałganki, taki inny jak lud naszej
okolicy, na twarzach żadnej radości, wesela, z okazji uroczystości, prócz zgnębie
nia, objaśniano mnie, że to mieszkaI'lcy
tej wioski na usługach niemców.
Czy sądzicie, że zamieniając Prusy na
Paranę i Amerykę, zbiegniecie się z róż-

Ł
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nych stron kraju za namową jakichś wyrzutków społeczeństwa i żydów, którzy
między wami za ajentów uchodzą, obdarci
przez nich z pieniędzy ciężko zapraco-wanych w kraju, brudni, wvcieńczeni podróżą, zjaWicie się na obcej ziemi po. traktują was inaczej jak w Prusach? my·
licie się, żalować i cierpieć będzie nie
jeden, ale to zapóźno. Wy, którzy skorzystaliście z OŚWiaty lat ostatnich, macie
zaufanie swoich współziomków, przedstawcie im tę sprawę,
powiedzcie, że ten
wasz zagon i ta wasza chata od wieków
-wychowala i wykarmiła tysiące waszych
braci, że człowiek nie powinien żyć i robić dla siebie tylko, lecz i dla swoich
następców. Najlepsze, najdroższe sily wychodzą za granicę, własny kraj ubożą,
()gladzają, bo pozbawiają go rąk roboczych.
Czytaliście zapewne, że w Polsce pa·
nowaly zarazy, glody, starzy ludzie wam
pOWiedzą, że z perzu wyciąganego z po·
la, chleb piekli i jedli, bo nic innego nie
by/o. Turek i tatar rabo wal, wyrzyna! i
palii wsie cale. Krzyżak siecią intryg,
podstępu i oręża znęcał się nad słabym
krajem, bronił go, zaslaniał swojemi piersiami, oddając życie biedny, Wierny lud,
prZyWiązany do swej ziemi. Za najgorszego uważano by Waszego Pradżiada,
.gdyby ośmielił się w takiej chwili kraj
()puścić, gdyby powrócił, odsądzono by go
()d czci i Wiary.
Dzisiaj lekkomyślnie porzu cacie swoją
()jczyznę, rodziny Wasze i swój język.
Wyciągną z was sily, nie jeden utraci co
mial drogiego. dozna nie jednej krzywdy
na obczyźnie, zapragniecie chociaż takiego kawałka ziemi, aby skołataną głowę
()bok kości swojego Przodka do SilU wiecznego ułożyć, ale tego szmata ziemi dla
Was zabraknie, bo nie umieliście jej kochać, ustąpiiiście ją wrogom
waszym.
Dzieci wasze ulakną ojczystej mowy, swojskiego zagonu, lecz nawet za złoto im go
nie oddadzą, przyjmą jak żebraka, przy-

da nam odpowiedni obornik.
Gnojówka
w zwyklych warunkach tworzy się z moczu, który, wypłukawszy z kału rozpuszczalne części, odpływa, o ile nie zdoła go
wessać nawóz. Gnojówka przedstawia zatym bardzo cenny nawóz azotowo - potasowy, dla tego nie należy jej marnoWać,
odprow!ldzając z _gnojowni i stajni do ro wów, ale albo nią skrapiać nawóz lub też
używać w rozcieńczeniu z wodą na łąki,
wczesną Wiosną na oziminy lub przy uprawie okopowych, polewając buraki po przeorywce kilkakrotnie, co najzupełniej może
zastąpić saletrę.
Mniej Więcej, wartość
400 garncy moczu krowy rÓWna jest wartości jednego worka 240 funtowego saletry,
To też nie jeden gospoto jest 10 rub.
darz posiadający kilka sztuk inwentarza
spuszczając gnojówkę lub mając dno gnojowni przepuszczalne, najmn iej 2 do 3 worków saletry wyrzuca rocznie do rowu.
(D.c.n.)

Wiosna

się zbliża.

14,0
4,5
0,7
7,0

W polach śpiewają skowronki, nad
miastem naszym, przelatują wysoko dzi·
kie gęsi, czajki na ląkach nucą żałośnie,
a powrót bocianów blizki.
Gospodarze
kupują i naprawiają narzędZia rolnicze, za·
maWiają nawozy sztuczne i sieWniki rzę
dowe.
"Wiosna" się zbliża" mówią - mieszkai1cy ŁOWicza, życząc rolnikom dobrych
plonów.
A co mają czynić rolnicy? St.arać się
o otrzymanie dobrych plonów... Zeby zapewnić sobie plony kupują gospodarze nawozy sztuczne, Wiedząc, że nawożenie
obornikami roli jest niedostateczne. Wobec tego, że obornik nie jest w stanie wynagrodzić strat, cż:ynionych przez plony.
Niektóre nawozy 1lżywamy poglównie t. j.
na liść, np. saletrę, - inne dajemy przed
siewem, przykrywiljąc broną lub kultywatorem. Glębokie przykrycie ziemią naWozów sztucznych, jest nieodpowiednie, np.
nawóz przykryty głęboko nie dziala tak
energicZnie, jak przykryty płytko.
Pamiętać należy, że nawóz jede ;l drugim się potęguje t. i.kombinacja 2 . - 3-ch
nawozów (podanych razem) lepiej skutkuje, aniżeli pojedynczo.
Z siewem w ten sposób, nawozów
. sztucznych, należy b~ć ostrożnym, alboWiem nie wszystkie nawozy można z sobą
mieszać.
I tak: wapno z kainitem i kainit z tomasówką można mieszać lecz na
krótko przed siewem; gdy dłużej w pomieszaniu leżą, twardnieją i dziaialność się
zmniejsza.
Wapno z superfosfatem, ani
z siarczanem amonu mieszane być nie
może, jak również mieszać tomasówki
z superfosfatem nie należy. Na niedługo
z sobą, bez znacznych szkód, można mieszać:
Kainit z superfosfatem i saletrą·
Saletrę
z superfosfatem, z tomasówką,
z wapnem i siarczanem amonu. Siarczan
a'monu można mieszać z superfosfatem.
Rózumie się, nie można mieszać razem z saletrą superfosfatu, tomasówki lub wapna.
Przed siewem nawozy sztucznI" należy
porządnie rozetrzeć t. j. nie można siać
brył, (jak to widzialem jesienią na polu
pewnego obywatela, że bry/y saletry Widać
bylo z żyta - takie rozsi ewanie naraża
na straty.
A. Zachm'ski.

Widzimy, że ani ~a.m kal, ani
sam mocz oddzielnie nie będą stanOWiły
zupełnego nawozu, gdyż pierwszy zawiera
przeważnie kwas fosforowy, sporo azotu,
a mało potasu; w drugim - przeważnie
azot, znaczne ilości ma i potasu, mało
albo wcale natorlJiast kwasu fosforowego.
Dopiero Więc dobre wymieszanie obydwu
składowych części odchodów ZWierzęcych,

Roboty wiosenne. NajWażniejszą czynnością po stopnieniu śniegów i obeschnię~
ciu roli jest jej tak zwane "otworzenie,"
co dokonywa się za pomocą włóki (trzy
pary beleczek podkutych przyczepionych
do wspólnej -większej) lub brony. "Otworzenie" roli ma bardzo ważne znaczenie
dla jej dalszej przyszlości, przez tę czynność bowiem wywolujemy powstrzymaną

btędę·

B. C.

Wi adomoś ci r oIni cze.
Obornik ·i jego przechowywanie.
(Ciąg dalszy).

] ak znacznie różnią się zawartością
składników odch"ody
różnych zwierząt,
niech przedstawi następujące zestawienie:
konia wa~
gi 1000 f.
u krowy
tejże wagi
11 owcy wagi
70 fun.
11 ŚWini wagi
120 fun.
11

,,
Na 1000 części katu
1I0~c k~łu
znajduje się
dZlenl11e. azotu, kwasu fosfor., potasu.
40 f.
4,5
3,5
3,5

48 f.

3

1,7

1,0

17 f.

5,5

3,0

1,5

30 f.

6,0
4,0
2,6
Na 1000 cz~ści moczu

Ilość moczu dziennie:

znajduje się

azotu, kwasu fosfor., potasu.

11 f. u konia wagi 1000 f. 15,5
30" krowy
9,0
1,4 "owcy
70 f. 19,0
świni
120 f. 5,0
8,5
II

II

II

II

II

Stąd

".

O, l
0,6

7
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podczas zimy i przez zasklepienie roli fermentację, chwasty wtedy szybko wschodzą tak, że przez kilkakrotne następne
bronowanie możemy je wyniszczyć.
Oziminy na lekkich ziemiach oraz torfiastych, należy silnie zWałować: zimą
wskutek działania mrozów i wiatrów korzonki roślin zostają ogołocone, należy joe
Więc wcisnąć w ziemię walem, aby nie
byty narażone na suszące działanie wiosennych wiatrów, które wyrządzilyby znaczne
szkody w oziminie, gdybyśmy nie uciekli
się

!lo

powyższej czynności.

_ Zyta, które wyszły z zimy gorzej, należy gdy rosną,
skrapiać rozcieńczoną
gnojówkl1, lub w braku tejże saletrowa':
(120 funt. saletry chil. w dwu dawkach).
Pszenice, o ile nieszczególnie wyglą
dają, pOWinny być również zasilane azotem w postaci gnojówki lub saletry chilijskiej. Przedtym jednak należy je dobrze
zbronować w czas przekropny i W razie
-d łuższej posuchy po bronie puścić wal.
Ląkom znakomicie robi wiosenne bronowanie, które dokonywa się odpOWiednią
łąkową broną silnie, o ile mamy robić
podsiew, słabiej gdy nam chodzi jedynie
o wyniszczenie mchu i otworzenie łąki
dla działania pOWietrza.
(D.c.n.)

Gydzień polifycZ'lY'
Wojqa 'Wloeko - Gurcl(a.

Zachodnie

państwa europejskie wszelakiemi sposobami starają się wplynąć na porozumienie
i uregulowanie stosunków pomiędzy Wło

chami, a Turcją i nic dziwnego, gdyż wrazie przeniesienia opęracji wojennych przez
Wiochy, na morze Sródziemne, moglo by
dojść do powilżnych nieporozumień i zawildar'i międzynarodowych.
Tymczasem
flota włoska czyni przygotowania do przeniesienia akcji na morze Egiejskie.
Przypuszczają, że dominuje plan zaatakowania cieśniny Dardanelskiej, który rozpocząć się ma od bombardowania fortóW
zewnętrznych Sedi!-Bar i KU1l1kake. Są to
europejskie i azjatyckie wybrzeża Turcji.
Flota angielska ~ portu w Plymouth,
udala się na morze Sródziemne, pod pozorem manewrów. FAkt ten łączą z rychłą
akcją floty włoskiej.
j)rzewrót w c:qillacq. W przysiędze
złożonej przez prezydenta, obiecał on dołożyć wszelkich sil, w celu rozwoju ducha
demokratycznego w kraju, zll1ycia śla
dów absolutyzmu i przestrzegania święcie
konstytucji dla umocnienia kraju i dobra
wszystkich pięciu narodowości chińskich:
Prezydent manifestem udzielit amnestji
wszystkim pociągniętym do odpOWiedzialności i osądzonym za różne przestępstwa \
oprócz zabójstw i rozbojów i umorzy! niedobory podatkowe, ciążące na ludności.

OSTATNIE WIADOMOŚCI.
Z doniesień nadsyłanych do pism,
strajk węglowy rozszerza się coraz bardziej.
W bardzo Wielu miejscowościach doszło
do starć z policją.
Przemysł fabryczny z braku węgla bardzo ucierpiał.
-

Wyrok w sprawie Macocha
zapadły

w dniu 7 b. m. brzmi jak następuje:
Oamazego Macocha na pozl-:laWienie
wszystkich praw stanu i 12 lat ciężkich
robót;
Izydora Starczewskiego - na pozbawienie szczególnych praw i przywilejów, oraz
5 lat rot aresztanckich z zaliczeniem roku
więzienia tynK:zasowego przed sprawą;

ł~
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niemieckie? pnąl z mieszkania zostawiając przytem
pod cyf- czapkę ·
któremi
Dotychczas "duchy" jeszcze przeszkacyfrowa dzają w domu Kasadra; dom oblężony
jest przez tłumy różnych ludzi, a wewnątrz
domu hasydzi modlą się. PrawdopodobLóraw.
nie dom sprzedadzą.

Wróżbiarka wypisała rok 1849, a
rą 9 dopisywała te liczby, przed
zatrzymywał się ołówek. Linja
wygłądała:

MASZYNY 00 SZYCiA

)AASlYNY

O W I C Z A N I N.

1849
1

8
4

Rozwiązanie

9

logogryfu

zamieszczonego w N2 10.

- Dodaj książe-mówila cygankate liczby do siebie, a otrzytpasz rok, w któZygmunt G/ogier.
rym włożysz koronę cesarską na głowę. Nagrodę w ksiązce "Pieśni i piosenki" otrzymał Jeź.
Zliczone cyfry dały rok 1871.
- Kiedy umrę? brzmiało drugie
ODPOWIEDZI OD REDAKC:JJ.
pytanie księcia. Cyganka wypisala cyfrę
1871,
a
dalszych
cyfr
szukała w sposób
Siekierce. "W błędnem kole" umieś
RATAMI 00
Wiadomy. I znoWu otrzymała kolumnę cimy - po ujawnieniu nazwiska autoradla wiadomości redakcji.
cyfrową·
P. Fr. N. Z "Gawędy o grzeczl,ości"
Sklep w Łowiczu
187ł
skorzystamy.
ul. Piotrkowska dom Prauze
I
8
Strażakowt·. List po sprawdzeniu umieś
.
Sprzedaz części maszyn i n i c i . .
7
cimy.
p. Mieczy:>l. SIl/Ż. Wiersz "Tęskno mi
1
Bazylego Olesińskiego - na pozbawienie
- Zsumuj to książe
- mÓWiła - a Boże" jest zbyt chaotyczny, formę ma
szczególnych praw i przywilejów i 2ł roku otrzymasz datę wojej śmierci. Zsumo- niewykończoną i rymowanie nie odporot aresztanckich;
wanie dało rok lx88.
Wiednie, np. zmoży, podróży; zmierza ~
Helenę Katarzynę z Krzyżanowskich Ma- A kiedy zginie cesarstwo niemiec- przybierza.
cochową - na pozbawienie szczególnych kie? brzmiało trzecie i ostatnie pytanie
Resursu Rzel1u'eślniczej w Lodzz. Książ
praw i prZyWilejów i dwa lata Więzienia, księcia rejenta. Wróżbiarka
wypisała ki po wybraniu wyślemy.
z zaliczeniem roku Więzienia tymczaso- rok 1888, a następnie cyfry, które jej
P. L. G. Nie zgadzamy się z panem,.
wskazywal ołówek. Otrzymala linje cyf- że lepiej sobie "kropnąć slukułcczkę" niż
wego przed sprawą;
Józefa Błasikiewicza, służącego klasz- rową.
słuchać kazania z dziedziny higjeny lub
tornego-na rok Więzienia z zaliczeniem
i 888
medycyny. Większość niewiast Wiejskich
calego czasu Więzienia tymczasowego
1
nie ma sposobności poznać nawet eleprzed sprawą;
8
mentarnych zasad higieny. Dobroczyńcą
Winoentego Piankę, dorożkarza, - na
8
przeto ludzkości jest ksiądz - który choć
4 miesiące Więzienia i
8
tą drogą uświadamia i oświeca ciemne
Lucjana Cyganowskiego, pieczętarza - Doda; te cyfry książe. Rok który masy. O rybach w przyszłym numerze
na 7 dni aresztu policyjnego;
otrzymasz, będzie rokiem upadku niemie- wspomnimy.
unieWinniający zaś ckiego cesarstwa. Niemcy staną się repuJózefa Pertkiewicza, ślusarza.
btiką. Książe d ~dat i ottzymat rok 1913.
O
Ukraińskicb
Na Macochu i Oles:ńskim wyrok wyW dwuch pierwszych wypadkacll przewarl wrażenie piorunujące.
Widocznie I powiednie okazały się prawdziwemi. -pod dyrekcją artystki dramatycznej
spodziewali się o wiele łagodniejszego. I W r. 1871 !<ról pruski Wilhelm koronoM. M. KUCZERENKO
Macoch, KrzyżanowsIul, Starczewski i Iwany był na cesarza Niemiec, a w r. 1888 W Sobotę 16 Marca dramat w 5 aktach
Olesińs~i apel~ją 0 Warsza~sl~iej izby' zmarl nagłą śmiercią..
"Zidiwka Wychrestka"
sądowej. OleSll1S~lego, po złoze~l~ kaUCJI
W rod~inie. Hohenzo!lerno~ . legenda W Niedziełę 17 Marca sztuka w 5 aktach
rb. 3000 .pozo?taWlOl1o. na wolnos~l .. ~a~ ta utrzymuje Sl~ ~ całej pełm I spędza
ze śpiewami, chórami i tańcami
cochow~J, l<tora p:o~lła o uwolnienie Jej sen z powiek me Jednego członka dO~l~
Njesczasnie Kochania"
za kal CJą sąd odmowtl.
cesarskiego zwłaszcza, że data trzecIej
"W P . d . I k
tk
· k o na razIe
..
. d'·
a
Plan
me zrozum .la l wyro k u, przepowIe
m zbl'"
Iza SIę coraz b ar d'
zIeJ..
N tome
lk zlaPe ltopere1 "
sądził, że jeszcze ma odsiedzieć karę. Chmury wojenne, które ostatniemi czasy
" a a a ~ a w Ka
Gdy mu powiedziano, że jest już wolny, zbierają się nad Niemcami i nad Europą Początek o godz. 8i wieczorem. 1~~-1-1
płakał i śmiał się z radości.
- Wielkie zwycięstwo socjalistów w kamDROBNE OGŁOSZENIA.
Blasikiewicza i Pertkiewicza również panji wyborczej do parlamentu-uchodzą
wypuszczono na wolność.
nawet na dworze berlińskim za nieomylŻywe kwitnące kwiaty w doniczkach~
ne oznaki zbliżającej się katastrofy. Zmierzch sprzedaje w kazdym czasie za~ład ogrodniczy
p. Studzińskiego w Łowiczu, ulica S-go Ducha dom
Hohonzollernów nadchodzi tak szybko, własny.
1~O-l-1
jak plynie czas .._."_ _
Fortepian do sprzedania, długi w dobrym
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Zmierzch domu Hohenzollernów.

Pary.ski "Matin" podaje wróżbę pewnej cyganki tyczącą się panującego domu
pruskiego. "Było to w r. 1849 w mieście
Baden. W księstWie bedeńskim wybuchla rewoluCja i książe - rejent pruski Wilhelm, późniejszy król i cesarz oraz twórca
niemieckiego cesarstwa, wysłany został
do Badenu na czele armji, która miała
zgnieść rewolucję.
Opowiadano mu tam
o cygance wróżbiarce, która w przepowiedniach swoich nigdy się nie myli. Ksią
że rejent kazał zawezwać cygankę i wróżyć
sobie i domowi Hohenzollernów przyszłość.
Wróżbiarka przepOWiadała przy.szlość przy
pomocy cyfr. UstaWiała cyfry od 1- 10
w półkolu na równym stole irzucaław pólko le
ołówek.
Przed którą cyfrą zatrzymał się
ołówek, tp 'vliczała do swego rachunku i
na podstaWie dodawania otrzymywała lata
które dopiero nadejść miały.
PierWsi.e pytanie księcia rejenta, wystosowane do cyganki brzmiało: W którym
Redaktor i wydawca Karol Rybacki.

Przegląd

stanie za rb. 75.

powszechny.

Wiadomość

w redakcji. 151-1-1

Zegarek damski • mały, czarnyzgubiono. Łaskawy znalazca zechce złozyć
w Redakcji
"Łowiczanina."
152-1-1
,

)(- Tajemnicza'muzyka. Pod Hrubieszowem nad samą rzeką Huczawq jak pisze
"Zif'mia Lubelska" stoi dom żyda Abrama
Kasadra. Od dnia 21 b. m. od g. 9 wiecz.
w mieszkaniu jego wygrywać zaczęła orkiestra na dętych instrumentach, lecz grających nie bylo widać.
Kasandrowie są
tak przerażeni j zdenerwowani że nie mogą sypiać po nocach, przypisując to
złej
mocy. Wywolało to Wielką sensację wśród
ludności.
Kto żyje biegnie posłuchać
tajemniczej muzyki, którą wciąż słychać,
choć muzykantów nie widać.
Znaleźli
się śmiałkowie, którzy za wynagrodzeniem
podjęli się strzelać do duchów, ale i to
nie odniosło najmniejszego skutku. Jeden
byly wojskowy żydek ofiarowane mial 10
rb. by przenocowal w owe m mieszkaniu
i duchy wypędził, lecz nieborak sam dra-

Mieszkanie do wynajęcia od l-go kwietnia r. b. Dwa pokoje, kuchnia i śpiżarnia; pokoje
wysokie, suche i słoneczne, na pierwlizym piętrze,.
cena rb. 110.
Nowy Rynek.i\~ 159.
Wiadomośc
na miejscu w sklepie pp. Słoniewiczów. W tymze
domu Oq 1-go lipca, do wynajęcia frontowe mieszkanie na piętrze, 3 pokoje z przedpokojem, kuchnią
i piwnicznką.
1::'3-1-2
Mieszkanie do wynajęcia od 1 -lipca.
5 pokoi z kuchnią, oraz komórka z piwnicą, na
parterze we frontowY1l1 domu.

I 3 pokoje z kuch-

nią w oficynie; Przy ulicy Końsld Targ.
Wiadomość w biurze Tow. Wzaj. Kredytu.
1~4-1 - 3

Ogier stanowi na Folwarku Łowickim.
"Prinz" lat 7 rosły, silnej budowy, pięknych
kształtów, maści ciemno-kasztanowatej jabłkowi
ty, wzrostu 1 metr 75 cent. po "Prinze Wiliamie"
wielokrotnie premjowanym w Lipsku, Holandji,
Braunsbe~gu i innych, gtizie otrzymał pierwsze nagrody. "Prinz" obecnie stanowiący, ze związków
hodowlanych posiada świadectwa, jako zdatny reproduktor.
156-1-1

W Drukarni K. Rybackiego w ŁoWiczu.

