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lIteracki, poświęcony sprawoln Lowicza
Wychodzi co piątek.
I Cena ogłoszeń za
I Przed tekstem na 1 stronie

------------------------------wiersz garmontowy lub jego miejsce:
kop. 50 I Drobne ogłoszenia za wyraz kop. 2

2.00
50 I Nekrologi wiersz garmont.
"
Reklamy po tekście . . • "
Ogłoszenia zwyczajne
."

I

30
25
20

Ogłoszenia o lokalach i poszukiwanej pracy za 3 wiersze kop. 25
Numer pojedyńczy 5 kop.

Prenumeratę

i ogłoszenia przyjmują: na Nowym Rynku Zakład felczerski W-go 1. Komara, w Głownie W-ny Kozłowski kasjer
w Sochaczewie skład Apteczny W-go Pawłowskiego, w Skierniewicach księgarnia W-go Zielińskiego, w Żychiinie skład
Apteczny W -go Przeździeckiego, w Kutnie księgarnia W-go Porowskiego, w Pniewie W -ny Z. Flaczyński.

W sobot~ t. j. jutro odb~dzie si~ w teatrze miejscowym wielki koncert Towarzystwa "H a r f a"
Z Warszawy pod dyrekcją \V. LACHMAN A
z udziałem solistów.
PO KONCERCIE WIECZÓR TANECZNY.
200-1-1

I gbrach. Te tajemnicze z Bogiem rozmowy, .dały
mu wielkie w rzeczach duchownych doświadczenie.
W 21 roku życia wstąpił do zakonu Franciszkanów. Tu okazywał się takim, jakim był zawsze:
WASZE PLONY
pobożnym, uległym, oddanym modlitwie i umartwieniom, a obok tego, wesołym, słodkim i gotowym
OD GRADU
do wszelkiej lJosługi bliźniemu.
Umarł w VillaTowarzystwie wzajemnego Ubezpiecze- Real pod Walencją w dzień Zielonych Świątek w
1592 roku, przeżywszy ~2 lat. U zwłok jego działy
nia od gradobicia,
się liczne cuda, bo gdy ciało jego podczas.pogrzebu s poczywało w kościele, w czasie Mszy Sw. dwa
razy, podczas podniesienia podniosły się powieki
jego, a oczy zwrócone były na Przenajświętszą
Hostję, którą właśnie kapłan wznosił w górę. Paw Warszawie €rywańsl(a 16.
piez Aleksander VIII policzył Go do grona Świę
Ajentura w Łowiczu, w Redakcji
tych Pańskich 1690 roku, a Ojciec Św. Leon Xlii
przez breve z d. 27 października 1897 r. ogłosił
"Łowiczanina."
szczególniejszym Patronem i osobliwym opiekunem
wszystkich Bractw, Stowarzyszeń i dzieł Eucharystycznych.
X ** *

Ubez pieczajcie

w

inaczej albo upadnie, albo przerodzi się
w kapitalistyczną spÓłkę akcyjną, pozbawioną wszełkiego znaczenia społecznego.
Nasze stowarz. od początku stanąć musi
pod godłem, przekazanym nam przez
wieszcza Narodu: W szczęściu każdego są
wsz)lslkich cele.

'Po zagajeniu powołano p. j. Gampfa
do prZ'ewodniczenia obradom, który zaprosił do prezydjum: na sekretarza p. J.
Brontkowskiego, na asesorów pp. ks. Kan.
Niemirę, J. Więcka, M. Kaźmierskiego,
S. Frankowskiego, j. Bzowskiego.
Następnie rozpoczęto obrady według
porządku dziennego.
O celu, zasadach i korzyściach stow.
spożywczego referował p. A. L Piątkow
ski, streszczając temat, jak następuje.
K A L E N D A R Z.
Ruch spółdzielczy wyłonił się z nieI
właściwych dzisiejszych stosunków hanf Piątek Paschalisa*) W.
dlowo-przemysłowych, których układ okaSobola Feliksa Kap. M., Eryka Kr. M.
zuje
się wielce korzystny dla nadmiernej
Nt'edziela Piotra Celestyna P. W.
liczby
pośredników, a bardzo niekorzystW dzień św. Stanisława o godz. 2-ej
Poniedz1'alek Bernardyna Seneńs. W.
ny
dla
miljonowych rzesz biernych spopo południu teatr miejscowy zapełniony
Wtorek Wiktora M.
żywców.
zostal przez zwolenników wspólnej pracy
Środa Julji P. M., Heleny P.
Spożywca otrzymujący artykuły pierwCzwartek Dezyderego B.M., Michała B.W. ekonomicznej, przybyłych Wpołowie z mia- szej potrzeby z 5-ej a nawet 6-ej ręki,
*) Św. Paschalis Bajlon, urodził się r. 1540 sta, W połowie ze wsi okolicznych.
opłaca wszystkich pośredników, począw
Organizacyjne Zebranie Stowarzysze- szy
w Torre-Hermosa, miasteczku królestwa Aragoń
od fabrykanta, skończywszy na ostatskiego w Hiszpanji, z ubogich rodziców, żyjących nia Spółdzielczego W ŁOWiczu' zagaił p.
z uprawy roli, ale pobożnych.
Nie mogli go oni A. l. Piątkowski, przez pOWitanie obecnych nim sklepikarzu; jest on ponadto narażo
posyłać do szkoły, bo im na opłatę nie starczało;
ny na Qabywanie towarów fałszowanych,
ale dobre dziecię zaradziło temu własnym prze- w imieniu założycieli, oraz wyraził zado- nierzetelnej miary i wagi.
mysłem.
Idąc w pole paść owce, Paschalis brał wolenie, iż zainteresowanie się szerokiego
Celem stow. spożywczych jest usunię
z sobą katechizm, i każdego kogo spotkał, prosił, ogółu podjętą sprawą przekonywa, że
ażeby go uczył poznawać litery abecadła.
Tym zrzeszenie spożywcze na gruncie miejsco- cie nadmiaru pośredników, zastąpienie ich
sposobem nauczył się w krótkim czasie czytać i piprzez dwa pośredniczące węzły: 1) posać, a nauki tE:j użył jedy"ie na czytanie ksiąg po- wym nie jest czczym zamierzeniem, lecz
Dalej szczególne stowarzyszenie; 2) hurtownię
bożnych i zywotów Świętych.
Doszedłszy mło rzeczywistą potrzebą społeczną.
dzieńczego wieku, najął się na pasterza, (owczarka) p. P. zaznaczył, iż zapoczątkodawcy pragną, zWiązkową wszystkich stow. spożywczych.
do pewnego bogatego pana, który go bardzo po- aby od samego zaWiązku spółdzielczej Doniosły ten ceł-to uregulowanie i usalubił za. jego sumienność i pilność w służbie. Tak
modzielnienie gospodarki społecznej w krabył skrupulatny, że gdy owce wpadły mu na obce organizacji zapanował w niej duch solidarju,
pozostającej dziś wyłącznie w sferze
pole, to szkodę płacił własnemi zasługami. Często ności i wzajemnej samopomocy, a nie duch
bardzo rozbudzał w sobie wiarę, zagrzewał poboż sobkostwa, Widzącego w stowarzyszeniu wpływów obcych.
ność i podnosił duszę ku Bogu, którego widział i jedynie interes, mający przynosić doraźne
Osiągnąć go można tylko przez stobłogosławił w jego dziełach.
Wielekroć widziano
warzyszenia
naprawdę spółdzielcze t. j.
zyski
członkowi.
Stowarz.
Spółdzielcze
Pascha lisa na modlitwie klęczącego pod ustronnym
drzewem, wówczas gdy jego trzoda pasła się na bowiem musi wesprzeć się na idei, gdyż takie, które kierują się zasadami spółdziel-
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lIowu ploeómku,
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czerni, wytkniętemi przez pionierów Iwoper:acji, roczdalskich robotników. Zasady
te są następujące:
Stow. Spożywcze musi być prawnie
zabezpieczoną organizacją, niezależną od
jakichkolwiek innych zrzeszeń, czy instytucji - wtenczas ma ono swobodę działa
nia. Do stow. spoż. powinien mieć moż
ność wstąpienia każdy, nie pozbawiony
czci obywatelskiej, członek społeczeństwa,
niezależnie od stanu majątkowego, przekonań, płci i. t. d.
Wszyscy członkowie
w stow. muszą mieć róWne prawa, niezależnie od wlożonego do stow. kapitalu jest to główna różnica między organiza. cją spółdzielczą a handlową akcyjną spół
ką.
Kapitał zakładowy musi być złożony
z udziałów samych członków i nie poWinien być pożyczany, gdyż w takim razie
stow. oddaje oszczędności swoich człon
ków na opłacenie procentów od pożycz
ki. Wszelkie towary stow. musi sprowadzać w dobrym lub średnim gatunku, najgorszych gatunków wcale trzymać nie

po kwiateczkach
Posrebrzonych rosą,
Pójdę hen przed siebie,
Gdzie oczy poniosą.
Gdy

Pójdę

grajek.

po przez błonia,
Przez zielone łąki,
Gdzie rosną stokrocie
I lipowe dzwonki,
Gdzie nad modrą rzeką,
Patrząc w . wartkie fale,
Kalina się stroi
W czerwone korale.

smyczkiem
Po złotych skrzypeczkach,
żałosnych

piosneczkach.

Wyśpiewam, wypłaczę

.Póki mi wtórują
Me skrzypeczki
PI

-

Co, chcesz mnie przekupiĆ?
pies.
- Bynajmniej - odrzekt opryszek chcę jeno nagrodzić twoją cnotę .
. --,- To co innego - warknął kundel
zabrał się do kiełbasy.

brzechał

*

złote.

wichrze, przez łąki,
Gdzie rosną stokrocie
I liljowe dzwonki,
Gdzie nad modrą rzek'ą,
Wywodząc swe żale,
Kalina się stroi
W łez swoich korale.

J(s.
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HENRYK LICHTENBAUM

bajki

dużych

tępić.

Dlaczego? - nalega! malec.
Dlatego, że porywa ludziom kury i po-

żera.

- A co ludzie robią z kurami?
- Nie pytaj się tyle smarkaczul-ofuknął stary synka opryskliWie.

*

*

-

Musisz sam, - rzekł owczarz po- psu owczarskiemu odgryźć uszy
i ugotować sobie z nich zupę.
.
Głupi szarlatan!. mrukną! wilk, od-

ważnie

dalając się wściekły.

*

drości

*

*

*

Skąd też nasz pan czerpie tyle mą
- rzekł z podziwem papier na biur-

ku uczonego.
- Ze mnie! -

chełpił

się

wyniośle

kałamarz.

*

*

*

*

Mieszkaniec Wielkiego miasta, zbłą
dziWSZY w ciemnym borze, wstąpi~ do
chaty węglarza. Siedząc przed koml11em
przy blasku gorejącego łuczywa, opOWiadał gospodarZOWi o wspaniałych zdobyczach kultury miejskiej, szczególniej o
sprytnych urządzeniach oświetlenia elektrycznego.
.
Hm - hm - kiwaf węglarz SiWą gtową to biedni ludzie u was jeszcze nie
znają użytku tuczywa?!
.
Gaz. Lub.

moje smutne
sny,
Jak cienie pokutne
Ból, rozpacz w nich tkwi.
Czasem, jakby 'sennie
W szarą płyną dal
I lkają bezdennie
Pośród życia fal.
Pieśni

Niby

*

-- Ja jestem ciala bliższa od ciebie,
- chwalita się koszula przed surdutem.
- To też prędzej się brudzisz odparl surdut.

ZWiędłe

To znowu szyderczo
Niby zgrzyty brzmią ...
Dziki szal morderczo
Rwie je mocą swą.

Nieznaczny instrument w orkiestrze
uskarżał się, że nikt go nie zauważa .
- Jeżeli chcesz koniecznie zwrócić
na siebie uwagę - rzekła doń basetla, to
.- musisz fałSZYWie grać .

*

*

dzieci.

Stary leśniczy szedl ze swoio: ~yn
kiern przez pole. Nagle z pobltsl{1ego
boru wyskoczył lis.
- Co. to jest? - zapytal malec.
- To jest ZWierz drapieżny - pouczył
ojciec.
- Co to jest ZWierz drapieżny? -pytał chlopiec dalej.
- jest to szkodnik, którego należy
-

*

środków.

Nieś,

dla

pysk! -

Stary schorzały Wilk udał się do oWczarz~ o poradę lekarską.
- Sławny mistrzu! - rzekł potulnie
wymień mi jeden
z niezawodnych

tę pieśń spłakaną

Małe

*

- Masz kiełbasę i stul
szepnął złodziej gniewnie.

Tłumioną tęsknotę,

Ceny pOWinny być rynkowe t. j. prze-

Błędny

pociągnę

W

*

*

Złodziej, zakradający się do cudzego
mieszkania, zaslwczony -został przez psa,
głośno ujadającego.

Wyśpiewam swą duszę

ciętne

~~

M 20.

Przejdę

można.

w porÓWnaniu z cenami przyjętemi
w danej miejscowości. W sklepie stow.
sprzedawać trzeba towary wyłącznie za
gotówkę - kredyt praktykowany być nie
może.
Od udziałów należy wyznaczać
peWien procent, nie wyższy, niż W kasach pożyczkowych. Zysk' stowarzyszenia t. j. oszczędności członków należy
dzielić między nich W stosunku do zakupów. Procentów i dYWidend nie wybierać z kasy stow., lecz gromadzić kapitał
na rozszerzenie instytucji. Stowarzyszenie spożywcze pOWinno należeć do ogólno-krajowego ZWiązku Stow. Spoż. Organizacja dbać musi o moralne dobro
zrzeszonych. Zasady powyższe stanowią
o istnieniu i rozwoju stowarzyszenia; te
spółki, które ich nie przestrzegały, nie
mogły wytrzymać próby życia i upadły .
Natomiast istnieją i coraz wspanialej
rOZWijają się stowarzyszenia prawdziWie
spółdzielcze, które zjednoczyły się WWarszaWskim ZWiązku Stow. Spoż. i założyły
swoją własną hurtownię działającą dopiero
7 miesięcy, a rozwijającą się znakomicie.
Składy hurtowe dokonywują obrotu 100
tys. rb. miesięcznie i zaoszczędziły już
10000 rb. (czysty zysk).
. Nasze stowarzyszenie musi Więc wesprzeć się na prawdziWie spółdzielczych
zasadach, gdyż inaczej cała sprawa nie
warta byłaby tej energji i trudów jakie
w nią wkładamy. Skoro zaś organizacja
postawiona będzie dobrze i puszczona
w ruch, zbyteczną stanie się agitacja, namowy do "popierania" stowarzyszenia, ponieWaż rzecz sama za siebie mówić bę
dzie faktami.
Po wyjaśnieniu powyższym, zostały odczytane przez p. J. Bzowskie~o główniej
sze §§ ustawy Stowarzyszenia.
(d. n.)

O W I C Z A N I N.

Straszliwą nawałą
Poszedł

ogrom burz,

Słońce pociemniało,
Zbladły światła

zórz ...

Ha, lecz śpiewa dusza,
z niej sączy krew;
Czasem ją ból wżru.sza,
Czasem szarpie gniew.
Choć

H. z 1iV iktorzyna.

Punktualność

Polki.

W gazetach warszawskich od kilku j~ż
lat niemal stereopytowo powtarza SIę
*
prośba dyrekcji teatrów, aby publiczność
*
*
Papuga, wyuczywszy się z Wielkim zechciała nieco punktualniej przybywać
trudem paru słów, słyszała raz deklama- na rozpoczęcie WidOWisk, spóźnianie się
cję gramofonu.
bowiem powoduje przykrości dla tych,
- Nędzny plagjator! - wykrzyknęła, którzy przybyli w porę.
.
rzucając się z wściekłością na ·instrument.
Daremnie. Prośba wcale nie skutkUJe.

Ł
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Dlaczego? Napróżno lamałem sobie
nad tym pytaniem, aż oto w tych
dlliach przypadkowo wpadla w me ręce
legenda, wyjaśniająca tę kwestję. A oto
treść owej legendy ...
Niegdyś zstąpila cudna wróżka z tęczowej krainy państwa swego w szczytnym zamiarze obdzielenia darami cór ziemi naszej. Sługi wróżki, figlarne chochliki,
pob~egty i jęty
zwoływać
mieszkanki
wszystkich krajów, aby przedstawicielka
każdego stanęla przed obliczem dostojnej
pani.
.
Gdy się wszystkie zebrały, pOWiedziała
im czarodziejka:
.
- Chcę, aby każda z Was była zadowolona z daru, który wybraiam dla niej.
Hiszpance przeznaczyła włosy czarne
i długie;' Włoszce dala oczy ogniste; Angielce-płeć z kielicha Iilji i płatków różowych; Niemce -- sentymentalność; Wiedence - piękne kształty; Francuzce kokieterję; Rosjance - ząbki jak perełki;
Rzymiance dostojność posągów królewskich. Usta Neapolitanki rozjaśniła uśmiechem. W gtówkę Irlandki w/ożyta dowcip, a zdrowy rozsądek oddała Flamandce...
Gdy już skończyła rozdę.wanie cudo wnych darów, stanęła przed nią zadyszana
PoJka.
- A ja co dostanę? - spytała.
- Nic już nie mam. Ale samaś winna - dlaczego przyszłaś tak późno?
- Ja ... trochę się spóźniłam, bo ... taki
u nas zwyczaj w kraju-szepnęła zawstydzona.
- Oryginalny zwyczaj - zdziwila się
wróżka, - Więc wy spóźniacie się zawsze?
'
W e' D
-Tak
, O bosk a panI ,za sz.
o
teatru przychodzimy zawsze po zaczęciu
Widowiska, na kolej po odejściu pociągu,
do biura w kwandrans po oznaczonej godzinie, na bal w parę godzin później niż
opiewa zaproszenie, już dzieci nawet
spóźniają się do szkoły... Wszyscy nas
wyprzedzają wszędzie: w nauce, w przemyśle, w życiu... Ot i tutaj, uprzedzono
mnie, chociaż spieszyłam się bardzo...
My spieszymy się zawsze - ale spóźniamy się stale.,.
Zamyśliła się dobra wróżka "Najlepszym darem dla Polki byłaby punktualność-cóż, kiedy nie w mojej jest mocy!"
Ale, że czułe miała serce' i żal się zrobiło płaczącej nieWiasty rzekła więc taskawie.
'
- Nie mogę 'cię !<arać za to, że się
stosujesz do zwyczajów krajowych-nawet
z własną szkodą!
_ Ponieważ jednak caly mój zasób
podarunków zostal wyczerpany, niech ci
każda coś ze swego daru udziełi.
.,
b
A t l
.
a {8 ujmuJąca, w swym .zg.nę ie~iu
I !zach była ~olka, z~ ~szy.stkle I~ne m~~Iasty chętnie podzleltly, Się. z. mą częsClą swych skarbow, rzucając Jej to pasmo
dlugic~ jedwabist1~h wlosów, to. u~miec~
radOŚCI, .to cZ,ułosc se~~a, to ~mleJętnośc
podobania Się, to roze p~ltczków, to
s~karlat ust, ,t~ cząstkę dow~lpu, t9 odro~mę za!otnosc~, to zgrabn?śc ~uchow, tak,
ze, wkrotce ~Iedn.a :v~dzledzlc~ona, była
najb.og~tsza I najlepiej uposazona we
wdZIęki.
"....
. .Ale punktualno;:,cl - Jak me mlala, tak
I me ~a do~chcz~s,
.
.
A ,ze, do plę.kneJ ~~wsze I wszędZie stos?wac Sl~ mUSI c,z~sc brzydsza rodu ~udzk.lego, :VI~C ~ .nas rak, punktualnOŚCI stal
głowę

O W I C Z A N I N.

Po wycieczce
do Mirosławie.
Koleją jechało

do

Mirosławic

56 osób,
furma'nkami,
pieszo i na rowerach.
Niepodobna było
policzyć wszystkich, wnioskować jednak
można, że było z górą 250 osób, ponieważ dwa razy siadało do obiadu po 114
osób, a jeszcze po obiedzie zajeżdżały
furmanki.
Trudno wyliczać wsie, z których przybywali gospodarze z żonami i dziećmi,
sądzić' należy, że spotkała się tu Większość
ŚWiatlejszych mieszkańców wsi na Księst
Wie; - OCZyWiście, wsie ktore dotychczas
pogrążone są w ciemnocie, które nie wiedzą o istnieniu Szkól rolniczych, nie miały, swych przedstawicieli. Znaleźli się nawet Księżacy z za SkiernieWic, a szczerze ludowa gazeta ,,0 r u ż y n a" wysłała
z Warszawy Redaktora swego, aby przekonał się osobiście, czy Księżacy rozumieją znaczenie Szkoly w Mirosiawicach,
czy staWią się licznie i czy pracę Szkoły
ocenić potrafią· Pan Redaktor przekonał
się, że są na KsięstWie nietylko gospodarze, ale i gospodynie, które już zrozumiaIy znaczenie Szkoly, które nie mÓWią
tak jak inne: "co ja t~m zobaczę,
przecie kury i świnie chować potrafię·"
Oj z takiemi to trudna sprawa, przekonać ich niepodobna.
Ale te, co byly, nie żałują swej fatygi;
na pytanie: "czy podoba się Wam Szkola?"-"że aż bardzo," odpOWiadały. "A co
d b .
'b d' ..;:>"
"1' . d
po o a SIę naj ar" zIeJ. mo:-V I y. "Je nym
sł~wem. :vs.zystko.
.A starsI gospodarze
tWIerdZIli, ze :vsz~s~I~le 'pra~e pro~adzone
są wzorowo I. dZIWIli Się, . ze kobl~ty . tak
dobr~e wszysl{\em zarządZIĆ. potrafią· "
PI,ęk~a ~ogoda podnosąa .urok WSI,
w .k~oreJ, mimo dług?trwaleJ ~uszy, r?sną
bUJnie, .wzorow? po.sla~e zboza, kOnIczycztery razy tyle

napłynęło

:v

na~ ładnie z~powla?aJą Się ~arzywa o~ro:
GdZiekolWiek -.bądz ~ajrzec wldac

dZle..

uml~Jętn,e, .r.o.z.wnne klerownlct~o, staran.-

ną I .mrowc~ą pracę· , Czysto~c wzorowa
W ml~szkanl~, ochrOnie" kuchni, VI oborze,
ch~ewle, ~urmkach, pralnI, maślarm,. w ogr?dZI,~, -:- Jednym . słowe~ -:- ws~ędzle:. N~e
proznuJą tam .wldać an~ ledn.eJ ch~lh, me
,
z musu yrac~Ją, a. z wlelkl~J c~ęct!
Sk~nczenl r?lmc;y" pr.zYJmujący udz~al
w wycieczce, me m}elt mc do zarzucema:
Jednym, z. rezultat?w wzorowe~o ładu I
czystoścI lest ten, ze ,gdy ws~ędzle ?ookoła padała trzo~a, w Mlrosta~lcach me chor?wala wcale, to samo dZiało SIę z droblem.
Wycieczka do Miroslawic była dla
wszystkich nietylko pożyteczna, ale i bardzo przyjemna, Gry i zabawy młodzieży
nad stawem a następnie w mieszkaniu
wywoływały ~zczerą wesołość.
'
Podziwiano deklamację dzieci małych
z ochrony, ich rozsądek, odwagę, rozwój
umysłowy,-zachwycano się śpiewem chóralnym uczennic, które -po czteromiesięcz
nej nauce uczyniły zadziWiające postępy,
śpiew ich czysty, dźwięczny, nadzwyczaj
mile wpada do ucha i serca słuchacza.
Nietylko w śpieWie zauważyć się dał, w ciągu kilkogodzinnego pobytu, postęp zadziwiający, - ale i yJ deklamacji i w całym
zachowaniu się. Uczennice cechuje skromność, ale zarazem i godność człowieka,
Się wlasclwosClą, c~chuJąc~ ogół ~ały.
który zrozumiał, że go Bóg przeznaczył
, I darmo dyrekCja teatrow prOSI, nawo- do pełnienia obOWiązków ciężkich, ale zaIUje.,
,
razem podniosłych, do świadczenia życiem
To SIę na mc nie zdało.
całym,
jak pojął najwznioślejsze przy(Gaz. Kujawska). kazanie miłości Boga i bliźniego, Uczennice swą miłą, uprzejmą gościnnością, ba-
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czeniem, aby wszystkim gościom było dobrze, życzliwym, a szczerym obejścem,
zjednaly sobie serca wszystkich. Rozbudzona myśl, ukochanie wzniosłych idei bije z ich oczu, wyryte jest na czole.
Wycieczka udała się prosto z dworca
do wsi kościelnej Orłowa na sumę.
Po ukończonej sumie rozległo się w koś
ciele serdeczne błaganie Stwórcy o upragniony deszcz. Szczera musiała być modlitwa, po ca/odzi~nnej pięknej pogodzie,
w drodze powrotnej z Mirosławic koleją,
deszcz padał rzęsisty.
Widać sam Pan Bóg błogosławił wycieczce.

'R U

C

h.

Zabierając głos o dobroczynnym wplywie ruchu na organizmy w ogóle, nadmienię w szczególe, że ćwiczenia gimnastyczne asekurują, przeciwko nałogom
rOZWielmożnionym wśród młodzieży, które
jeżeli nie są w porę zatam0wane, pocią
gają za sobą niezmiernie zgubne dla zdrowia następstwa.
Co do młodzieży płci żeńskiej, powołam się na słowa Wielkiego pedagoga
francuskiego Pecauta z Fontenay - auxRoses, który rzekł: "Wy, którzy chcecie
mieć kobiety łagodne, zacznijcie od tego,
ażeby je uczynić silnemi. Do ideału Iwbietv włączmy wraz z silą, także rozum
w najszerszym tego slowa znaczeniu, który do niej przystaje równie dobrze jak do
mężczyzny, zmysł praktyczny, który może
jej bardziej potrzebny niż jemu, dobroć
serca wraz z wdziękiem, który ujmuje,
chwyta za serce, uspakaja; skromność, to
jest powciągliwość, ale jeden rys powinien
górować nad innerni: powaga moralna, poważny sposób pojmowania i prowadzenia
życia".
.
U nas w kraju, jedną z najdzielniejszych pionierek roiwoju fizycznego wśród
kobiet jest Helena Prawdzic - KuczaIska.
Ona pierwsza po specjalnych studjach założyła w Warszawie zakład gimnastyczny
dla pań, a w roku 1905 pierwszą szkołę
gimnastyczną dla nauczycieli i nauczycielek pod kierunkiem literackim dora Drabczyka. Na wystaWie przyrodniczo-lekarskiej we Lwowie w roku 1907 nagrodzono ją dyplomem uznania, dlatego przytoczę tu referat wygłoszony przez nią na
zjeździe kobiet polskich w WarszaWie, a
pomieszczony w oM 24 "Ruchu" dwu-tygodnika redagowanego przez kujaWianina
Władysława Kozłowskiego.

"Wychowanie fizyczne kobiet to zadanie ważniejsze, aniżeli wychowanie fizyczne mężczyzn, powiedzial znany fizjolog
WIoski Angelo Moss; przyznać trzeba zupelną sluszność temu
tWierdzeniu. Kobieta musi być zdrową i silną, aby istoty,
którym daje życie, były zdrowe i silne.
Mężczyzna wskutek wychowania, usposobienia, zaięć swoich - sam się rozwija fizycznie, kobietę wszystko krępuje w jej
naturalnym, swobodnym rozwoju: usposobienie, wychowanie, rodzaj zajęć, fałszy
we pojęcia przyzwoitości i estetyki.
Jeżeli Więc wychowanie fizyczne mło
dzieży męskiej zostalo otoczone troskliwą
opieką wychowawców we wszystkich cyWilizowanych krajach, to wychowanie fizyczne kobiet pOWinno ją pozyskać nie tyl~
ko na równi, ale zająć nawet odrębne i
wybitne stanowisko. Odrębne - jak jest
odrębny organizm kobiecy, wybitne ze
względu na ważne zadanie, jakie przypada w udziale: być matką i karmicielką.
Podstawami wychowania fizycznego są:
pOWietrze, przestrzeń i ruch, brak jedne-

Ł
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go z tych trzech składników odejmuje wartość dwum pozostałym.
Ruch bez powietrza i przestrzeni jest parodją wychowania fizycznego; przestrzeń i powietrze bez
ruchu, to marnowanie sit, które posiadamy, to dobrowolne skazywanie siebie lub
istoty od nas zależne na charłactwo i niedołęstwo, przekazywane w następstwie
przyszłym pokoleniom!
W . jaką zaś formę ruch ten ma być ujęty, to już zależeć
powinno od warunków miejscowych, od
pory roku, temperatury, wieku, sił i zdroWia danego osobnika i to właśnie stanowi zadanie wychowania fizycznego i wymaga odpowiednio przygotowanych wychowawców.
Wielki błąd fizjologiczny popełniliby
ci, którzyby chcieli wyqhowanie fizyczne
kobiety utożsamiać z wychowaniem fizy·
(dok. nast.)
cznym mężczyzny.
józef Bartoszewski.
----

J(ro'li/(a nziejscowa.

+
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pokryje wszystkich zobowiązań szkoły, że
jeszcze wiele zostanie niezaspokojonych,
gdy zobowiązania zostaną pokryte, pełnomocnicy W przyszłości nie odmówią pomocy szkoie SkiernieWickiej. Niezrażony
tym inicjator, obszedł obecnych z kapeluszem w ręku i każdy chętnie wedle InO-.
żności' złoży! skromne swe datki na szko{ę, ceniąc dobre chęci prawego obywatela Skierniewic.
Przy pozycjach na cele dobroczynne
ks. Kanonik Niemira postawi! wniosek o
wydzielenie choćby skromnej ofiary na
instytucję "Robotników chrześcjańskich",
lecz już nie było odpowiedniego żródła.
Jeden z członków wskazał pozycję . 1700
rubli na kapitał specjalnej rezerwy, lecz
tu p. p. Fr, Trawiński i Górecki zaprotestowali, iż kapitat ten w naszym towarzystwie jest względnie maty i nie należy go
uszczuplać, gdyż on jedynie świadcz.y o
zasobności i solidności towarzystwa, służy bOWiem na pokrycie nieprzewidzianych
strat, pomimo to, obecni polecili z powyższego kapitału rb. 50 przeznaczyć na cel
wskazany przez ks. kanonika Niemirę.
Po dłuższym przemÓWieniu p. Władysława Ciotha, że należy wielką zWracać
uwagę przy wyborach do zarządu, aby nie
popełnić omy/ki, członek bowiem zarządu
winien odznaczać się pracowitością, roztropnością, uczcziwością, którego by etyczna strona najmniejszej nie podlegała
wątpliwości i postawi! kandydaturę p. Tatarzyńskiego, przyjętą przez znaczną część
obecnych oklaskami. Poczym przystąpiono do wyborów jednego członka zarządu
i 3 czlonków rady. Do zarządu został
ponownie wybrany p. Pstruszeński 33 głoś d
d
' .
..
sami, za
o ra y rOW111eż CI sami p. p,
Dr Chmieliński, Kazimierz Trawiński i
Feliks Kaźmierski. Drugi kandydat do zarządu p. T. mial 22 głosów. Pod koniec
' IwmlsJl
'" reWiZyjne,
. , zaze b rania cz Ion k oWle
d
I
d
t
k
ł
żą CI i Wniesienia
o pro o u u pro t estu
ł
d
przes anego W swoim czasie za pośre nictwem rady.

Z Lutni. W sobotę 18 b. m. w sali teatru miejscowego czeka nas prawdziwa uczta artystyczna. Lutnia Łowicka
chcąc obudzić smak i poczucie piękna w
szerszych kolach, zaprosiła pier«?szorzędne siły artystyczne z Warszawy, aby wypełni/y całkowity . program wieczoru.
Usłyszymy śpiew chóralny pieśni rodzimej, która tak rozrzewnia nas swoją
melodją i budzi tyle wspomnień, a że wykonanie zadowolni najwybredniejsze gusty,
gwarantuje batuta dyrektora chóru "Harfa"
p, Wacława Laclll11ana, znane órIo muzyka
i kompozytora wielu diwięcznych i chwytających za serce piosenek. Prócz tego
usłyszymy śpiew p. Lachmanowej, który
uznanl'e na I{oncerzJ'edna.ł sobl'e orlo'lne
<5
tach W Warszawl'e, partJ'ę fortepl'anową
wykona utalentowany koncertant FI'lharmonji Warszawskiej p, K, Heintze, skrzypce zapłaczą pod smyczkiem p. W. Brzezińskiego, na koniec usłyszymy potężny
Wycieczka do Lisl<1wa. Wyjazd nabas p. Filipowicza, który wykona pieśń stąpi w tę niedzielę, to jest 19-ego maja
solową na tle chóru.
o godzinie lO-ej Zl ana z dworca KaliskieUczta będzie wspaniała! A czy dużo go, Koleją, K~liską?o stacji Radliczyce,
bedzie biesiadników zobaczymy w so- stamtąd konml 11 wiorst.
u~tę?
'
. Wob~~ zam~wione~o ~agonu 4-ej ki aPo koncercie odbędzie się zabawa ta- sy, podroz, ~oleją wyl11esle ' 2 .. rb. 22 ,kop.,
neczna z udziałem wszystkich gości War- ~dyz p~aclc tr~eba d? stacJI Opatowka,
szawskich, w obec czego panie nie będą Jak~ol:Vlek WySiada Się W Radllczy~a~h.
mogły narzekać na brak tancerzy.
Konml 50, kop. od osoby.. V:' zam?wlOnym wagol11e pozostała nieWielka lIczba
,
.
, ,
Ogolne zebranie pełnomocl11,kow T-~a miejsc wolnych, kto zapisze się zaraz,
WzaJe:nnego, Kredytu odbyło Się, W dnIU skorzysta na tym, bo podróż koleją wynie14 maja. OD~cnych reprezentant.·ow było sie rio o połowę taniej', kto opóźni się z
• 50 o~o.
'b
N,a ,przewodl11czące~o zapisem,
5
o k 010
płacić będzie w jedną i drugą
wybral}o p. Plaszczynsklego, na assesoroW stronę za bilet klasy 3-ej.
p. p. Sliwińskiego i Myszkiewicza. O d - .
~e,kcJ,a naukowo-statystyc~na Wystaw~
czytano protokół delegacji wybranej na poprzednim nadzwyczajnym zebraniu. Po R~emleslnlczo - Przemy~to,weJ w, ŁodZI,
czym przystąpiono do szczegółowego od- PlOtrko:vska 200, uprzeJ~I~ prosI stowa~
czytania ,poszczególnych pozycji bilansu. rzyszel11a cechowe, rzemlesll11~ze,. kluby I
Zatrzymano się dłużej przy pozycji 2000 z~~łady prze.m,ysłowe o ~dpowledzl na P,orubli na cele społeczne do dyspozycji ra- m.zsze pyta111a" , 1) Jakl .. ~urowy m~terJ~ł
dy, otóż Vice-prezes rady p. Zakrzewski uzy~a do swoJeJ p.r~dukCJ1. 2), GdZie Się
wyjaśnił, że suma powyższa jest przezna- W l11eg? zaopa~ruJe.
~) ~dzle n~bywa
czona na pokrycie wydatków, połączonych narzędz!a pracyr 4). Jakleml d~ogaml hanz likWidacją szkoły Handlowej, jak nieza- dloweml zby~a SW?Ją p.rodukc)ę:.
płacone komorne i zaległe pensje naul!prasza Się.' o de mema, sc!sł~J, statyczycieli, na co obecni się zgodzili. Czło- styki, o dawal11~ c~oć~y naJogoll11~Jszych
nek towarzystwa p, Roliński ze Skiernie- dan~ch,. co do, wymlenlOny~h py~an., Odwic postawił wniosek o udzielelenie powl,edzl poządane w jaknaJkrotszym
pomocy SkiernieWickiej szkole polskiej, czasie.
która po cofnięciu zasiłku od kolei
Grozny pożar. W dniu 9 b. m. o
Wiedeńskiej, została obecnie bez środ- godzinie 2 w nocy, pogrążonych w glęboków, lecz p. Zakrzewski wyjaśnił, że kim śnie mieszkańców Łyszkowic, zbuSkierniewice mają także swoje T-wo Kre- dzil nagle donośny głos dzwonów alarmodytowe i kasę Pożyczkowo - Oszczędno- wych z wieży fabrycznej, którym w parę
ściową; ldóre powinny zasilić swoją uczel- minut zaczęły wtórować rozstawione po
nię, suma zaś przeznaczona obecnie nie osadzie dzwonki straży ogniowej- -niosąc
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straszną wieść o groźnym pożarze jaki
wybuchł w jednym z drewnianych domów
w dzielnicy gęsto zabudowanej.-

Zanim przebrzmiały pierwsze echa alarmu, straż miejscowa na czele z prezesem
p. K. Cybulskim, pod wodzą naczelnika
p. L. Zawadzińskiego, w pełnym komplecie stanęła do walki z rozszalałym żyWiołem,
Akcję ratunkową skierowano przedewszystkim na sąsiednie budynki tuż przylegające do płonących, co z nadzwyczaj-

wysiłkiem zdołano uskutecznić przez
przecięcie
komunikacji z trzech stron
zagrożonym budowlom.Podczas pożaru czynne były 4 sikawki,
hydrofor 'i kilkanaście beczek któremi
dostarczano wodę z fabrycznej wieży ciś
nień,-Po upływie 3[f ~ godzin pożar zos-

nym

tał zupełnie stłumiony.
Pastwą pożaru uległo

5 zabudowań
zamieszkalych przeważnie przez łudność
roboczą; spałiły się również małe przybudówki, część inwentarza i nieco z ruchomośc;i domowych.NajWięcej poszkodowani są: rodzina
Białków w których domu wynikł pożar, a
że nie byli obecni w domu, wszystkie
znajdujące się W zamkniętych izbach
rzeczy uległy doszczętnemu spaleniu; spalita się oficyna Antoniego Andrzejewskiego i domek Neiberga. - Straty, pomimo
że zabudowania były zaasekurowane-wynoszą l<ilkanaście tysięcy rubli.
]. W, K.

+
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Szczepien~e °hSPY oChrdonn ej już od ywa się W gmtnac przez e legowanych
tfelcozerówC' hPod Iki,erlunkiem 113ekarza powiau, -ra
mie ins {jego,
maja szcze'
N b row
'
B 1 '
P1510no ospę wogmbiknie ie 0W
i o timOw ,
dW głmkinie20 ą .owice,
~rzysdzbY po~
GmaJa sKzczePie111e280 ~wac
n,ie bZiad e,
Się ę zle W minie ompina,
W
Ł
I
h 30
' L b' maja
I
ysz
<oWicac,
W
gmmie
u
lan
ww,
a
h
S zczepleniem
'
[)~ czerwca W Bie IaWac.
. , J 'I
'.' t
f l
w gm1l11e eZlOr w zajmie Się s arszy ecze~ Komar, a w gminie Bąków-'Minich.
SWieżą krOWiankę sprowadzono z instytutu O-ra Stępniewskiego w Warszawie.
Przypomnieć matkom należy, aby dały
szczepić ospę dzieciom s\\'ym, począwszy
od 6 tygodniowych, a także tym, który'm
dotąd nie . była szczepiona, lub się nie
przyjmowała.

+

Wycieczka do Pragi Czeskiej, Zewsząd dochodzą nas życzenia, aby projekt
. Ił'
db'
owana wyciecz <a mog a Się o yc po
8 lipca, gdyż wiele rodzin przed tym czasem jest skrępowanych szkolą, jako też
zmianami mieszkań.
Koncert w Skierniewicach. Odłożony W SWoim czasie w ŁOWiczu koncert,
zostal wykonany w ubiegłą niedzielę w
Skierniewicach przy licznie zapełnionej
sali. Na najWiększe wyróżnienie zasłużył
p. Bobrowski, którego też publiczność
Skierniewicka sowitemi darzyła oklaskami.

+

+

Opłata mostowego.
Podana przez
nas W oN! 18 taryfa mostowego dotyczy jedynie mostu miejskiego na ulicy Mostowej. Mosty zaś na szosie prowadzącej
z Socha.czewa do ~~tna przez ŁOWi~z, j~
ko nale~ą~e ~o mlTl~sterJum )wmun!~a~!I,
podle~aJą m,neJ ta~yfle.
G!owną roznlcą
Jest, ~e P?blera Się za kOl11a lubi wołu w
~przę.zy me, po 1 kop., lec,z po 1 12, o:az!
ze mleszk~ncy ŁOWI~z~ me, ~ą ~woll11em
?d opłaty jak, na moscle mleJskl~. yvyjątek stanOWią, tylko osoby posladaJąc~
grunta w ok~lIc~ mostu . ' P?~ostale, zas
punkty są takle, Jak w miejskiej taryfie.
Zbieranie podatków. Mieszkańcy wsi
Niedźwiady skarżą się, że sołtys miejsco-

+
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wy nie zbiera sam dodatków, lecz

do tej
szka.

czynności

małego

chłopca,
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używa błędnie wydrukowaliśmy
pastu- ty-prezesa, powinno być

+

Pożar przez nieostrożność. Dnia 14
maj a r. b. we wsi Guźni u ~ospodarza
.szczepan~ Lenarda wypadło piec chleb;
gosp?dYn1 W tym celu rozpaliła ogień
w piecu, który jak Większość naszych
Wiejskich pieców chlebowych znajdowal
się W sieni. Paliła słomą, a sień nie miala pułapu. Pomimo że dął silny wiatr od
8tro ny zachodu letniego, należało przeto
drz wi nie otWierać, ażeby nie spowodować cu~u, nie przestrzegano tej prostej
reguly I wypuszczono ogień z pieca do
tradycyjnej naszej słomianej strzechy; niepotrz~ba dodawać, że momentalnie stanę
ly dWie zagrody w morzu ognia, od tych
zapaliła się i trzecia, szczęściem, że Guź
nia le ży zabudowana z pól nocy na połu
dnie i wiatr przecinał W poprzek wieś,
dzięki czemu można było ogień umiejscowić, w przeciwnym razie przy tak szalonym wic hrze, ratunek byłby ogromnie
utrudniony.
Pastwą plomieni padły trzy zagrody,
wyżej wzm iankowanego, Szczepana Ruska
i Andrzeja Gajdy, ten ostatni dopiero co
dokończyl swych murowanych obór, lecz
pokrył je także slomą i tylko zrąb z nich
pozostal, wraz z żelaznemi bełkami. LenardOWi spalił się koń . Najprzód na ratunek pośpieszy! III·ci oddział Ostrowski,
Straży Ogniowej Dąbkowickiej, ze swoją
sikawką i taborem, z dowódcą na czele.
W pól godziny przybyła straż Wioskowa
ze wsi Strugienice, także z sikawką i taborem; w pól godziny jeszcze I-szy oddział z Jamna ' z sikawką w przeddzień
otrzymaną z Warszawy, i IV-ty Oddział
z Chruślina bez sikawki, gdyż ci dopiero
dnia tego mieli sikawkę otrzymać. Cała
akcja ratunkowa polegała na opanowaniu
.ognia, ażeby nie mógł się rozszerzać.
Z początku, jak zwykle brak było wody,
:gdyż studnie okazały się suche, wskutek
su chej Wiosny tegorocznej, trzeba było
:kubłami wodę donosić o 100 kroków, a
łańcucha żywego niernożna było utworzyć

dla malej ilości ludzi i małej ilości wody,
która w kilkanaście minut wokoło była
-wyczerpaną. OCZyWiście, dowódca od samego początku starał się o dostarczenie
"Wody do sikawek i dzięki czemu uruchomiono kilkanaście furmanek miejSCOWej
ludności i później dostarczono jej praWie

dostateczną ilość.

Gminiakom należy się podziękowanie,
:że nawet bez nakazu sołtysa powyjeżrlzali do wożenia wody, i wozili do końca
pożaru, a nieraz jak czasami bywa, przywiezie raz, dwa i ucieka do domu.
Oddział Ostrowski nieopuści! pogorzeliska aż do zupełnego ugaszenia takowego. Dzięki czemu sikawka nasza pracowała od gJdziny 9 1/ 2 do 11/ 2 , czyli cztery
godziny bez przerwy.
Uznanie należy się i sołtYSOWi, że
każdy oddział, za wyjątkiem Chruślina,
dostał furmankę, dla odstaWienia narodu
i strażaków, gdyż ci ostatni byli bardzo

.zmęczeni.

Naczeln;k oddziału Ostrowickiego

7. Kurczak.
Zgubiona na ulicy drobna kwota
pieniędzy zaWiązanych
w chustkę, jest
do odebrania w redakcji.
Ojcowizn~. W pierwszy dzień Zie10 nych ŚWiątek w sali Stowarzyszenia
ro botników chrześcijańskich odegraną będz ie po raz wtóry sztuka w 3 obrazach
Fr anciszka Domnika "OjCOWizna".

+

+

+ Sprostowanie. W oM 19 naszego
pi sma w korespondencji z Sochaczewa,

nazwisko Kobie- sobie jasno UŚWiadomić, jak ku niemu
Anastazja Jawor- czynnie, zmierzać należy. Z powyższych
ska.
wzglę~o:v ~yłoby rzeczą pożyteczną porozumlec
Się co do rezultatów Drób doX Z prasy. "Sylwana" wyszedł zet~chcz~sowych, zestawić je z sobą i poszyt za marzec kwiecień i zawiera:
Fr. R. Kurkowski. Z lasów północno· rownac, oraz wskazać zakres i kierunek
amerykańskich.
Marjan Krzyżanowski. przyszłej pracy odrodzeńczej. W tym ceNowy sposób hodowania siewek sosno- lu ogłaszamy następującą ankietę:
1. Które z przejawów polskiego ży
wych. C. Kochanowski. Spław drzewa
cia
w.spó~czesnego przedewszystkim
dona Suki elu. L Miklaszewski. Z rynku
drzewnego w Król. Po!. B. Janusz. O- magają Się odrodzenia?
2. Jakie są i winny być ideały pracy
chrona przyrody. C. Kochanowski. Wiaodrodzeńczej młodzieży?
domości z handlu i przemysłu drzewnego.
3. Jakimi drogami i środkami do uKorespondencje. Literatura i inne.
rzeCZyWistnienia tego odrodzonego życia
X "ŚwiaHa," tyg. społecznego, poli- zmierzać należy?
tycznego, naukowego i literackiego wyOdpOWiedzi nadsyłać należy do reszedł oM 19 i zaWiera: "Tak będzie i nada!." Na widowni, kto nami rządzi? N. dakcji "Prądu" Warszawa ul. Warecka 10.
G. Lelewel. Życie społeczne. Ruch współ
dzielczy. Kroni}m. Przegląd książek. Cena numeru kop 10.
L,I C Y T A
E
X "Ogniska" pisma miesięcznego, NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI.
o~razkowego dla wszystkich, pod kierownlctwem Zenona Brzozowskiego, StanisłaZa zalegle raty, Towarzystwa kredy tow~ Kozickiego i ks. Seweryna Popław w~go Ziemskiego, będą sprzedawane z pusklego, wyszedł oM 5 i zawiera. Ducho- bhcznych licytacji majątki ziemskie:
Wieństwo.
Przeobrażenie wsi polskiej,
. 1: Gminy - Orontki, położony w poStanisław Kozicki. Ave patria morituri WIeCie Ku.tnow~kim, licytacja odbędzie się
te. ~alutant. . Wt.~ . Reymont. Młodzież w ~. 21 slerpma (3 września) r. b. przed
Wiejska, a instytucje społeczn e , Z. Strza- Rejentem J ozefem Zborowskim w Warłecki. Chlop poeta A. S. Moja pieśń, szawie i
Frer?ynand Kuraś. Z życia gminnego,
2. Kąty, położony w pOWiecie KutnowSta~lsł~w Jus~yna.
Odrodzenie wsi na- skim, licJ:tacja odbędzie się 22 sierpnia
~zej: J.ozef Nlećko. Z m iesiąca. Z pism (4 wrześma) r. b. przed Rejentem Wacła
I kSlązek.
wem Paszkowskim w Warszawie.
X "Ziemi" Tygodnika Krajoznawcze3. Komisarz Sądowy Alchimowicz w
go wyszedł oM 18 i zaWiera: K. Stołychwo. dniu 4117 lipca r. b. o godzinie 10 r~no
Wrażenia z wycieczki antropologiczno-pa- będzie sprzedawał za długi nieruchomośĆ
leontologicznej w Olkuskie i Taraszczań Abrama i Baśli małżonków RubinIich i
skie w 1911 r. Kazimierz Ruski. Budow· Moszl<a Abrama i Chany-Ryfki małżonków
nictwo ludowe w okolicy Zamościa. Dr. MoszkoWiczów, pod oM 264 w m. Kutnie
Marjan Gumowski, Muzeum Czapskich położoną·
W KrakOWie. Janusz Domaniewski, Przyczynek do ~rnitologji Zamojszcyzny. Z
OGŁOSZENIA O SPADKACH.
polskiego towarzystwa krajoznawczego.
Wydział hipotec.zny przy Sądzie Okrę
Nowe książki.
Kronika krajoznawcza.
gowym
Warszawskim, wzywa sukcesorów
OdpOWiedzi Redakcji.
po zmarłych:
1. . Mączyńskiej Annie współwłaściciel
X "Tygodnika Polskiego" wyszedł
.M 12 i zawiera: Lew, Rozwój kulturalny ce majątku "Kuźmy-Michałów" w ŁoWic
Wielkopolski. Jan Orski, z doby bieżącej: kim powiecie.
.2. Bargeli~ Michale, współwłaścicielu
"Be Britisch." j. Siem, .Towarzystwo miloś·
ników historji w WarszaWie. K. W. B. m.ajątku "Wejce" SQchaczewskiego poDzisiejsza młodzież, Powody rozłamu. Wiatu,
3. Kowalczyku Andrzeju, właścicielu
Pierwsze różnice.
W. M. Kozłowski.
"Prawda formalna" i logika F. C. S. SchiI- 10 morgów ziemi z majątku, Folwark Paulera. Wiktor Ambroziewicz. Stosunek linki" Sochaczewskiego powiatu,
4. Mękarskim Ignacym i
Promyka do żydów. N. Z całej Polski.
..
5. Jabło~skim Kazimierzu współwlaś-.
Uwagi.
X Wyszedł oM 4 "Prądu" za kWiecień clclelach majątku "Besiekiery" ŁOWickie
i zawiera treść następującą: Ankieta "Prą· go pOWiatu,
6. Sapalskiej Felicji ' b. właścicielce
du." Narodowość i religja w Polsce przez
S. CYWińskiego. Kilka uwag o naucza- majątku "Kalinowo- WŁoskowo" Kutnowniu wychowawczym przez K. Proczków- skiego POWiatu i kredytorce różnych sum.
7. Zarankiewiczu Tadeuszu i
nę· Ruch chrześcijański Wśród młodzie·
8.. .Pawlikowskim Franciszku, współ
ży akademickiej przez Stanisława Moksie~icza. Koresp.ondencje: Z Fryburga właŚCICielach majątku "Biała" KutnowskieSzwajcarskiego. Sprawozdania i krytyki: go powiatu, i
9. Szymańskim Józefie, współwłaści
Karpowicz Adam - "Zwiastun powrotnej
fali dr. Fr. W. Foester" i O. S. Marden.- cielu majątku "Wilcze Piętki" Skiernie"Sita ducha i spokój życia" przez K. ~ickiego powi~tu. Termin do zamknię
Przegląd czasopism: Nowe plwania i obel- cia postępowama spadkowego oznaczony
gi.-Czy o to się troskać należy. Tak na 8/21 sierpnia rb.
Wydział hipoteczny pOWiatu Sochaźle i tak niedobrze. Z miesiąca: Po strajku
angielskim. Liga wychowania moralnego. czewskiego, wzywa sukcesorów po zmarPrzeciw pornografji. Kronika. Notatki tych:
1. Maciejewskim Konstantym i
Bibliograficzne.
2.
Rapoport Itic-Fajcl 7 e-współwłaści
Ankieta "Prądu" zaznacza, że Myśl o
potrzebie odrodzenia wielu życiowych prze- cielach nieruchomości w m. SochaczeWie.
jawów dzisiejszego społeczeństwa znajdu- Termin do zamknięcia postępowania spadje coraz szerszy odzew u nas, zwłaszcza kowego naznaczonv nn 17/30 paździerwśr?d mł?d~ieży. Nie wszyscy jednak nika r. b.
z~ają sobie jasno sprawę z istoty i środI. Wydział hipoteczny Sądu Okręgo
kow tego odrodzenia. A kwest ja jest wego Warszawskiego, wzywa sukcesorów
Ważna i możliWie najszersze koła Winny po zmarłych:

eJ

Ł

1) ]ażdzik Marjannie współwłaściciel
ce majątku Leonów w POWiecie Sochaczewskim,
2) Malinowskim Bartłomieju, właści
cielu osady Filipówek, w pOWiecie Skierniewickim,
3) Konarskiej Mmjannie - Anieli (2-ch
imion) z Poniatowskich, kredytorce sumy
1500 rb. i kaucji 150 rb. zabezpieczonej
na osadzie młyńskiej "Kamion" w pOWiecie SkiernieWickim.
4) Tomczaku Andrzeju, współwłaści
cielu majątku "Franki" w powiecie Kutnowskim i
5) GIec WładysłaWie-Józefie (vel Gloć)
kredytorce sumy 4717 rb. 88 kop. znajdującej się w depozycie Ziemskiego T-wa
kredytowego, a pochodzącej z hipotecznego zabezpieczenia na folwarku "Zalesie"
w pOWiecie Kutnowskim.
Termin dla
zamknięcia
wspomnionych postępowań
spadkowych naznaczony na 8/21 czerwca r. b.
II. ŁOWicki POWiatowy Wydział hipoteczny, wzywa sukcesorów po zmarłych:
1) Szablowskim ' Romanie - Hipolicie
(2-ch imion), właścicielu nieruchomości
w m. ŁOWiczu,
2) Zaborowskim Aleksandrze, właści
cielu nieruchomości i gruntów w m. Ło
wiczu.
3) Chojer Elżbiecie z Bitnerów, właś
cicielce gruntów w m. ŁOWiczu, i
4) Silberbergu Mośku - Josku (2-ch
imion), właścicielu nieruchomości w m.
ŁOWiczu. Termin do zamknięcia postę
powań spadkowych naznaczony na 3/16
października r. b.
III. Sochaczewski Powiatowy Wydział
hipoteczny, wzywa su!<cesorów po zmarlych:

.

1) Widyńskim Macieju, właścicielu
6-ciu mórg gruntu z majątku MIodzieszyn A., i
2) Zie1ińsldej Michalinie z Sobieszłów, Współwłaścicielce 6-ciu mórg gruntu
we wsi Stare-Rudy gm. Młodzieszyn. Termin do zamknięcia postępowań spadkowych naznaczony na 15,28 października r. b.
OGŁOSZENIE

O URZĄDZENIU
HIPOTEKI.
Wspomniony wyżej wydzial hipoteczny
przy Sądzie Okręgowym Warszawskim,
ogłasza o oznaczeniu terminu na 30 czerwca (13 lipca) r. b. na urządzenie hipoteki
dla 75 dziesięcin i 2205 sążni ziemi, polożonej we wsiach "Zagroby" i "Kędzio
ry" Kutnowskiego powiatu. (Gub. Wied)
PODZIĘKOW ANIE.

Organizatorzy Stowarzyszenia Spółdziel
czego wyrażają niniejszym publiczne podziękowanie Szanownemu Panu EdmundOWi Szmidlowi za łaskawe, bezinteresowne
ofiarowanie sali teatru na zebranie organizacyjne.
Z głębokim szacunkiem

]. Gamp!

A. l. Piątko'Wski
]. Więcek

Skrzynka do listów.
Szanowny Panie Redaktorze!

Jak Wiadomo, kompanja ŁOWicka, jak
~wykle chodzi na Jasną Górę na Zielone
SWiątki na odpust i jak zwykle wstępo
wala do wszystkich kościołów po drodze,
a szczególniej do św. Anny pod Przyrowem, gdzie przeważnie pątnicy wszyscy
tam zdążają. Trzy lata temu Prałat Tymieniecki, kiedy był z kompanją, zrobi!
przerwę i nie poszedł z kompanją do św.

o

Anny i od tej pory kompanja Łowicka
nie chodzi, co jest z wielką krzywdą
dla pielgrzymów. l dziś kiedy się już ten
czas przybliża, że kompanja ma iść w drogę, ludzie o niczym nie mówią, tylko o
św. Annie.
Starsi nawet płaczą, że tak
omijają to cudowne miejsce i móWią, że
do Częstchowy to koleją z Kolegjacką kompanją pojadą, a z św. Duską to do św.
Anny, tak samo jak i na jasną Górę, zdą
żają.
Otóż proszony jestem od bardzo
Wielu osób, aby za pośrednictwem naszego "Łowiczanina" prosić czcigodnego
księdza kanonika Niemirę, żeby się tą
sprawą zajął i powiedzial tym przelożonym,
aby jak dawniej tak i teraz kompanję Ło
Wicką do cudownej św. Anny pod Przyrowem zaprowadzili.
Idący.

już
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w próźnjadwie i intrydze, co w czasie
pożaru gapiami być potrafią, uzuchwalają
się zaplugawiać
tak ważną placówkę
jak pismo "Łowiczanin!" To też stojąc
powyżej wszelkiego oszczerstwa, wystąpi
łem
z powyższym sprostowaniem nie
w obrC'nie własnej przed jaszczurką, lecz.
dla dobra gazety, która nie pOWinna iść
w usługi wywacie lub zatrutym żądłem~
dla wywołania niezdrowej sensacji, godzić
w jednostki, lecz pOWinna slużyć dobrej
spraWie ogółu.
D-r. B_

Wolne l/OS!!.
Wyczytałem

w M 19 "Łowiczanina",
pewna kategorja ludzi stara się o to?
Curiosum.
aby w ŁoWiczu targi odbywały się nie we
wtorki i piątki jak obecnie, a w czwartki
Z powodu zamieszczonej w M 18 "Ło i poniedzialki i zarazem, żeby się odbywiczanina" z datą dnia 24 kWietnia r. b_ wały jarmarl<i miesięczne, dalej, że zmiana
korespondencji z Żychlina pod powyższym tych targów, a tymbardziej wprowadzenie
jarmarków miesięcznych, wpłynie tak, że
tytułem, otrzymaliśmy pismo od dora B. z
rzemieślnicy miasta Łowicza t. j. szewcy"
Zychlina, które poniżej przytaczamy i ubolekrawcy i gwozdziarze, poniosą nieobliczowamy, żeśmy byli w błąd wprowadzeni.
ne straty i że miasto nasze z tego poSzano'Wna Redakcjo!
wodu zubożeje, a to wszystko dla sprzeUważam mf>dycynę za specialność, ró- daży kilkuqziesięciu kiełbas rzeźniczych,
wną innym zawodom
wyzwolonym, jak i by ludziom oczy otworzyć, gdyż tV przeprawo, technologja i t. p., bowiem stan ciwnym razie będą długo pokutować, i że
lekarski to nie zakonny, ślubujący ubóst- nasi rzemieślnicy t. j. szewcy, krawcy
wo i celibat. Pogląd, jakoby pomoc le- i gwoździarze z tego powodu zmtlszeni
karska byla jeno aktem miłosierdzia, a będą opuś~ić nasze miasto; dalej, że oaiwynagrodzenie jałmużną, potajemnie w dłoń więcej będą poszkodowani obywatele miawciskaną,
należy
już
do przesz- sta ci, Idórzy podpisują wyrok na samych
łości.
Le}<atz dać powinien, jak każdy siebie. A zatym po rozpatrzeniu się w nipracownik, sumienną pracę, a żądać su- niejszym artykule, przychodzi się do przemiennego wynagrodzenia. l nie masz konania, że przyczyną calego nieszczęś
w naszym społeczeństwie również cięź- cia są ci, co sprzedają kiełbasy, więc ja?
kiej, a wyzyskiwanej placówi, jak lekarza- jako jeden z pomiędzy nich pośpieszam
praktyka na prowincji, a to dzięki brak 0- z odpowiedzią. A zatym co się tyczy
wi Stowarzyszenia samych lekarzy z dru- zmiany targów, a tymbardziej z piątku na
giej zaś-dzięki nieobecności zorganizo- czwartek to: 1) czasy się zmieniają, kiewanej pomocy leł<arskiej ze strony spole- dyś przed laty nasi katolicy ściśle zachoczeństwa.
Wyzysk pracy lekarskiej stal wywali posty t. j. w soboty, a dziś zapysię u nas powszechnym zwyczajem, i 0- tuję ciebie Panie Stefanie Ko/aszyński.
sobnik zamożny, co rzuca grosze na ile by się znalazło takich mieszkańców
zbytek, bez rumieńCa na licu żebrze po- Łowicza, którzy w sobotę poszczą, namocy lekarskiej, przez t. zw. przyjaźń, pewno można by ich na palcach policzyć.
znajomość, sąsiedztwo i t. p.
Z wyzy- Więc w naszych handlach największe zaskiem postępuje poniżenie stanu lekarskie- potrzebowanie towaru odbywa się w sogo na prowincji i lekarza każdy mocen botę, obecnie letnią porą najpóźniej o gowołać, nawet przez policję, ale nikt nie dzinie 6-ej rano, a zimową porą o 7-ej.
ma oboWiązku placenia, ani sam lekarz to już w naszych handlach gromadzą się
prawa żądania za pomoc wynagrodzenia! kupcy, którzy żądają świeżego wyrobu.
l oto mamy lekarzy coraz to mniej na Zapytuję więc p. K. czy my jesteśmy
prowincji, mimo zwiększania się popytu, w możności, kupujac wieprze letnią porą
coraz mniej młodzieży chce się poświę- o godzinie 12-ej w południe, a zimą o 2-ej
cać medycynie. Los lekarza na prowin- albo i 3-ej w piątek, wyrobić ich na so-cji, opisany w tym że M 17, w artykule botę rano, ażeby naszym mieszkańcom
pod tytułem: "Filantropja doktorów," jest nie brakowało ŚWieżego wyrobu. Napewno.
wymownym tego dowodem. Lecz gdy ze p. K. powiesz, że nie. Otóż my zaczysfer uświadomionych ujawnia się już i nając pracę w piątek po południu, zaledwie
kłamstwo względem stanu lekarskiego, to możemy ją skończyć W sobotę W nocy,
tałd objaw należy stłumić w zarodku. To a po większej ' części w niedzielę rano,
też w imię prawdy zaprzeczyć stanowczo a co się tyczy terminatorów, to' ci mają
muszę, jakobym miał odmówić pomocy pracę przy sprzątaniu warsztatów przelekarskiej strażakom i żądać uprzedniego ważnie do godziny 10 rano w niedzielę,
wynagrqdzenia. Należę do straży ognio- otóż przypominam sobie, kiedy wyszedł
wej w Zychlinie od jej założenia przed pierwszy numer naszego pisma, t. j. "Ło
kilkunastu laty i jestem członkiem zarzą- wiczanina" był umieszczony artykulo rzedu z wyborów. W czasie pożaru w dniu mieślnikach, a przeważnie o nas rzeźni21 kWietnia, sam zagrożony ogniem, całą kaeh, że nie posyłamy terminatorów do
noc byłem czynnym i nioslem pomoc le- szkoły, Więc zapytuję Szanowną Redakcję
karską bezinteresownie. Korespondencja "Łowiczanina", czy możemy posłać w tazamieszczona w M 17 "Łowiczanina," o kich warunkach terminatora do szkoły,
mej osobie jest Wierutnym kłamstwem, tym a nawet i do kościoła, kiedy on zmuszogodniejszym napiętnowania, że autorem ny jest pracować dnie noce i z górą dwa
jej jest osoba ze stanu inteligientnego_ 0- dni bez wypoczynku? A dalej co będzie;
sobnik, pod osłoną pisma "Łowiczanin," jak nam czeladnicy i terminatorzy odchciał skrytobójczo dotknąć ofiarę swej mÓWią pracy po godzinie 6-ej, jak już
intrygi. I takie gady co p0siadają środki o tym zaczynają chodzić pogłoski? 2) Myli czas do pr'acy społecznej, a nurzają się nie p. K. pisze, że my się staramy o mie-·
że
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sięczne jarmarki, o tym myśmy wcale nie w nowych działach pisma potrzeby i upomyśleli, tylko że się staramy oto, ażeby dobania czytelników "Dziennika Powszech11 nas było bydło w każdy
czwartek. nego." Tymbardziej, że wydawnictwo po.3) Co się tyczy jarmarków okolicznych, zyska/o współudział p. Ant. -Miecznkia reże z powodu targów czwartkowych nasi daktora dzien. pow. i p. Ign. Balińskiego
rzem ieśiriicy ' ponoszą nieob liczone straty, kierownika literackiego tegoż pisma, któto przypuszczali1, że p. K. mało zna oko- rzy wejdą w skład Redakcji "Słowa."
lice) weźmy za przykład Brzeziny, miasto
pOWiatowe, jarmarki i targi odbywają się
W czwartki, dałej Stryków 14 Wiorst od
księżaków
księżanek.
Brzezin, jarmarki i targi odbywają się
w czwartki. Następnie Głowno 10 wiorst
Szczególniej do młodzieży księżackiej
od Strykowa, jarmarki i targi odbywają się chciałem przemówić za pośrednictwem

Do

dalej Skierniewice, 20 kilka
wiorst od Głowna-jarmarki i targi w czwartki, Więc proszę sprawdzić p. K. czy tam
rzemieślnicy pouciekali,' napewno im się
lepiej powodzi, chociaż do Łowicza nie
przyjeżdżają co miesiąc, jak nasi rzemieśl
nicy wyjeżdżają co miesiąc na jarmarki.
A teraz będąc naocznym ŚWiadkiem, sprawdziłem, ileż to razy ci szewcy, krawcy
i gwoździarze złorzeczą na jarl11arkach,
~dyż w
Większej
części
wypadków
sprzedają 1 parę,
albo
też
czasem
nie targują i na koszta podróży, to jest
właśnie nieobliczona strata czasu i pieniędzy; z chwilą kiedy by nam Władza
zezwoliła na to, żebyśmy mieli w każdy
czwartek jak Wieprze tak i bydlo, to napewno niepotrzeba nam lepszych jarmarków, gdyż wtenczas nie będą zmuszeni
okoliczni włościanie udawać się jak obecnie po okolicznych jarmarkach, a przybę
dą do ŁOWicza, ponieważ z bydłem w na.szej okolicy odbywają się wielkie handle,
a z chwilą, kiedy ten włościanin jest zmuszony udać się z krową na jarmark wokolicę, to tam on załatWia wszelkie sprawunki, otóż p. K., nie dla kilkudziesięciu
a{ielbas staramy się o zmianę targów, ale
mamy powód ku temu ważny, najpierw
chcemy się starać, ażeby mieszkańcom
nie brakowało ŚWieżego wyrobu wtenczas,
kiedy go najWięcej potrzebują, powtóre
przecież i nam się należy abyśmy mieli
chociaż parę godzin święta, bo dziś wszyscy rzemieślnicy mają śWięto, nawet i piekarze. Dalej pisze p. K., że cała gromada wspólnych przyjaciół idzie za nami za
kieliszek wódki i t. d. Otóż proszę nam
wskazać p. K. kto szedl za nami, albo
podpisał naszą prośbę, za kieliszek wódki
to za karę złożymy do Redakcji 25 rubli
na bidnych, jeżeli zas p. K. nie wskaże,
to odwrotnie winien złożyć takąż sumę na
biednych w Redakcji, w przeciwnym razie
będziemy go uWażać za oszczercę; na
ostatek pisze pan K., że celem jego listu
jest-ludziom oczy otworzyć. Możemy go
więc zapewnić, że prośbę naszą podpisały osoby tak daleko Widzące, że wątpić
należy, czy p. K. nawet za lat 50 będzie
.mógł tak jasno patrzeć na życie.
Upoważniony do podpisu
W czwartld,

~

Jan Bursa.

Na zasadzie układu zawartego między
wydawcami "Słowa" i właścicielem "Oziennik a Powszechnego" hr. Michałem Sobańskim, dokonane zostało
połączenie
tych dwóch organów prasy, które zlewając się w jedno, nosić będą wspólny tytuł
"Słowo" - dziennik powszechny.
Redakcja zapewnia czytelników, że
urzeczywistniając myśl swoją, starać się będzie, by nie uszczuplając dzisiejszej treści,
nie zmieniając fizjonomji "Słowa" i zachowując w całej pełni dotychczasową metodę traktowania wszelkich spraw pub licznych, jednocześnie uwzględniać będzie

i
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Wicę,

szereg forteczek myśli polskiej miast
jednej silnej tWierdzy!
Ujawniło się to l W emigracji z kraju
młodzieży polskiej do uniwersytetów rosyjskich i zagranicznych, która zrobiła niemożliwym porozumienie się wzajemne calej młodzieży, wytworzyła warunki niemoralne ....
Rozumiemy dobrze, że i na ławach uniwersyteckich, i później w życiu dzielą nas
i dzielić nas będą różnice przekonaniowe,
różnice, mające swe źródła w śWiatopo
glądzie społecznym.
Jest to nieuniknionem, tą drogą idą wszystkie społeczeństwa
w swym rozwoju, i gdybyśmy mieli na widoku cel złączenia prądów wręcz sobie
przeciwnych - cel nasz byłby mrzonką·
Nie jest jednak mrzonką cel jeszcze
tak odległy, a zawsze tak potrzebny zjednoczenia umysłowości polskiej, cel
urządzenia wspólnego dla całego narodu
duchowego terenu, na którym nawet walczący z sobą zapaśnicy odczuwaliby, że
walczą na własnym boisku.
Dążność do
tego celu przebija ciągle w różnych objawach życia społecznego naszego narodu,
w literaturze, w sztuce, w badaniach naukowych nawet, przebija ona jednak niezaWsze siebie śWiadoma, nie zawsze skrystaUzowana, czasem wprost nie rozumiejąca samej siebie.
Mniemamy, że każde usiłowanie W kierunku łączenia tego, co łącznem być za
wszelką cenę powinno, jest wysiłkiem pożytecznym i zasługującym na poparcie.
Dlatego zwracamy się do Was, Koledzy .
Nadsyłajcie swe prace, nie krępując
się tematem i przekonaniami; weźcie jednak możliwie pod uwagę, że my chcemy
dać zbiorowy obraz, ujaWniający, jak żyje
i studjuje młodzież polska, oraz jak rea~!1ją jej myśli na zagadnienia społeczne,
~konomic~~e filozoficzne, na w.yp.adki dzielowe ~a .rozne prądy w sztuce I ht~ra~u~ze:
. jezeh na~, . Kole.dzy, poprz~cle, )ezeh
111~ 0.b~zer11leISzel:11I artJkułaml,. to przynajm11le) wyczerpująceml daneml cyfrowemi o Waszych stowarzyszeniach i warunkach studjów i utrzymania w Waszych
ogniskach Wiedzy, to nasze wydawnictwo,
obok użyte~znego charakteru informacyj:
nego, będZie wyrazem naszych wrażen
i dążeń w zaraniu dwudziestego wieku,

naszego kochanego orędownika, "ŁoWiczanina". Długo czekałem na list mło·
dzieży księżackiej, nareszcie postanowiłem sam napisać slów kilka do swoich
kolegów i koleżanek, chciałem zwrócić
uwagę naszej młodzieży, że za mało ją
obchodzą nasze sprawy społeczne i ojczyste, jak mało jeszcze się zastanawiamy do czego my mamy dążyć i co poWinniśmy kochać, aby wszystkich ludzi
przekonać, żeśmy polakami.
Najprzód
Boga prawdziwego powinniśmy kochać,
a także i rodziCÓW swoich, każdego szanować Winniśmy jako brata swego. Koch.ajmy nasze pola, ląki i gaje. jakże ich
nie szanować , kiedy nas karmią obficie.
Kochajmy swoją polską mowę i polskie
stroje. Mili bracia, -szanujmy każdą starszą głowę, a za ojczyznę oddajmy życie.
Idźmy zaWf,ze prawą drogą, bo ta nas zaprowadzi do upragnionego celu i tam poWinniśmy zdążać, jeżeli chcemy dolę naszą popraWić. Winniśmy iść drogą pracy
przy współnej miłości, bo jeżeli będziemy
się wadzić, to nas zepchną na ostatni
stopień niedoli, a gdy będziemy złączeni
w gromadę w tej bratniej miłości, to nas
nikt nie będzie w stanie rozerwać. Do
OŚWiaty dążyć pOWinniśmy jakoby do słońca, bo tylko przy pomocy dobrych gazet
możemy się porozumiewać i swoje myśli
wyrazić, jaką .mamy pracę rozpocząć dla,
dobra ojczyzny, dla dobra swoich braci.
ObOWiązkiem naszym jest pracować do
końca życia swego póki nam sił słaniejeżeli chcemy do~zekać lepszego losu,
a biedę wygnać z naszego kraju. Lecz
kochani koledzy i koleżanki, proszę was
chciejcie swe myśli wypOWiadać, abyśmy
się prędzej mogli poznać, a do te~o nam
posłuży nasz "Łowiczanin".
.
~ędzie wę~łem między ogółem młodzieży
Jan Sniadała. I spoleczenstwem.
Po tym, cośmy powiedzieli, nie potrzebujemy chyba dodawać, jak pożądanym
jest dla nas udział kolegów i z pod innych
Od studentów Polaków
zaborów. Czysty dochód naszego wydaz Moskwy otrzymaliśmy nastę wnictwa przeznaczony jest na rzecz stowarzyszenia studentów polaków "Bratnia
pujące pismo:
Pomoc" w MoskWie.
Koledzy!
Przyjmijcie serdeczne koleżeńskie poWśród studentów i studentek wyższych zdrOWienie .
Xorrrifef ifedal(cyjqy.
uczelni w MoskWie powstała myśl opracowania zbiorowego wydawnictwa, zawieraPrzewodniczący S. Urbanowicz
jącego zarówno prace mlodzieży al{adeSekretarz j. Sunderland.
mickiej, jak i wybitniejszych sil literackich.
Termin nadsyłania prac-do 15 wrześKomitet Redakcyjny zwraca się do Was, nia n. st. Adres: Wacław Lednicki Móskwa
Kole~zy,. z p~ośbą o przyjęcie udziału Kriwopikolskij pereułok dom wlas"'ny.
w tej zbiorowej pracy.
'
•
Nasze punkty wytyczne, z któremi czujemy się w obOWiązku Was zaznajomić,
Od war z martwych pszczoł,
sprowadzają się do kilku następujących
jako lek od wielkiej choroby
myśli zasadniczych:
Młodzież polska (za wyjątkiem Galicji)
( epilepsyi).
niema polskich uczelni wyższych, studjuje
i długo przebywa w różnych krajach, naW czasopiśmie "Pczełowodstwo" (w zegina się w studjach swych do warunków, szycie II-m z r. z.) niejaki p. Ljesnikow,
potrzeb, zagadnień, wytwarzających się nie mając dość czasu na udzielanie odpow społeczeństwach obcych. Naturalnym Wiedzi listownych, na wszystkie, bardzo
wynikiem takiego stanu rzeczy jest to, że liczne zapytania, dotyczące wyleczenia
ogół studencki rozłamuje się duchowo na swej
siostrzenicy z epilepsyi, odwarem
grupy, często nie rozumiejące się wzajem- z martwych pszczół, W liście do redaktora
nie, i naród nasz, miast jednej siły intel- rzeczonego miesięcznika, podaje do wialektualnej, otrzymuje intellektualną mgła- domości powszechnej. opis odpOWiedniego
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sposobu leczenia. Otóż, w powyższym oddziały tureckie, ograniczają się jedynie
! ~
celu, ~ale~y wziąć dużą szczyptę martwych do fortyfikowania portu.
pszczol, nIepokrytych pleśnią, a Więc, otrzyMASlYNY DO SZYCiA
manych przy rewizji wiosennej z pni OSTATNIE WIADOMOŚCI.
dobr~~ przezim?~anych, niezawHgoconych,
zalac Ją W czaJmku wrzątkiem i pozosta- . .3gol1. W dniu 15 lJlaja zmarł w Berwić przez jakiś czas w spokoju, dla na- hme redaktor "Słowa", Antoni Donimirci,ą~ni.ę~!a. G~~by pszczoły nie byty s~i. Z:marty cieszył się najwyższym uzna"swleze , lecz JUz "wyschnięte", należalo- mem Jako człoWiek najczystszych zaASlYNV
by zagotować nalaną na nich wodę i dać sad, dzielny pracownik społeczny, cale
NOŻNE,
jej dłużej naciągać. ' Otrzymany 'odwar swe życie poświęcający dla dobra bliź
przecedza się przez gęste sitko i po ostu- nich. Cześć jego pamięci.
dzeniu go, daje się pić choremu, początKoło polskie do irlandczyków. Koło
kowo po łyżce, a następnie ZWiększa się polskie w Dumie państwowej wysłało do
stopniowo dozę leku, dochodząc aż do posłówirlandzkichwparlamencieangielskim
szklanki. Zadawać należy lek 4 do 5 ra- telegram tej treści:
zy dziennie, W równych odstępach czasu.
"Koło ~olski~ w Dumie państwowej
Zaznaczyć należy, że odwar ma smak składa swoJe najszczersze pOWinszowania
wstrę~ny, ws~utek .czego z początku spo- ~tr~nnictwom irlandzkim z powodu przywodUje wymIOty, me trzeba się jednak tern JęCia przez Izbę gmin billu o "Home ruz~ażać, i dla prędszego przyzwvczajenia l<u" (!1utonom/z).
Nikt lepiej od PolaSklep w Łowiczu
Się do odwaru, można go osłodzić. Odwar kow me może zrozumieć spraWiedliwości
ul. Piotrkowska dom Prauze
należy pić o ile możności jak najdlużej i s~rawy wa.s~ej i świętości waszych ideałów;
Sprzedaż ~zęści maszy~ i nici. _ _
nawet po ustwieniu choroby nie zanie- nIkt bardZiej nie może cieszyć się z wachać użycia leku powyższego od czasu do I szego tryu~fu, ~ędącego równocześnie
czasu. Otrzymane przy oględzinach wio- 1 tryumfel!l
Id~atow
wszechŚWiatowych: - - -_ _iiiiiiiiii_ _ _iiiiiiiiiiaiiiii_ _ _ _iiiiiiiiiil
sennych martwe pszczoły, należy, ze I praw?y I spraWiedliwości. Przyjmijcie ży•
~zględu ~a.~-lOżność późniejszego ich uży- cz~n~a nasze :ozk~itu i przys~lej pomyśl- Od Rawy 9 WIorst szosą, a 5 w._
Cia, ~czysclc z ku:zu, w.ysuszyć na piecu noscl dla ~ynow ~Ielonego E~lTIu.
boczną drogą, jest do sprz d .
rozlozon~ na papierze I przechowywać, ,,,yYyrazamy t~z na.sz podzl~ dla wiele ama
w ~elu Ich dostarczania na zapotrzebo- koscl na.rod~ an~lelsklego, ktory w da- fol wark GO RT A TO WICE
Wame.
nym razie uJawml nadzwyczajną szlachet,.
, .
'
. Wiadomość o PO\\yższym sposobie le- noś~ i prawdziwy pogląd państwowy. Nie- ogolneJ rozległosCl 206 mórg: w tym:
czenia "wielkiej choroby", byla podana chaJ posłuży szlachetny przykład Anglji od 12 do 15 mórg torfu - z zaqiewapierwotnie w kalendarzyku pszczelniczym za wzór do naśladowania całej ludzkoś- mi i inwentarz'
.
"t
na r. 1911, wydanym przez redakcję cLI'
.
em ZyWyOl l mar wym
"Pczelowodstwa", i ona spowodowała list
lub bez lllwentarzy w cenie od 270
P: Ljesnikowa, . d~ redaktora tego czasodo 300 rubli za morgę·
pisma. NadmIemam, że p. L. zaznacza
ODPOWIEDZI OD REDAKCJI.
~~~~~~~~~~~~~190~-2~-2~
W swoim liście, że jego 50-letnia siostrze---- .~n.i.ca zostala zupelnie wyleczona z epilepP,,:awdzi~owi. . ~omisja spełniła swój
SJI, odwarem pszczelim, i że już kilka in- obOWiązek I wymkl przedstawiła ogólnenych osób wyleczy! z tej choroby tym sa- mu zebraniu. Jak ogólne zebranie zacho~ROWERY
mym sposobem, a W ich liczbie i dziecko wato si~ wobec tego, podaliśmy w spratrzyletnie. Temu dziecku dawano z po- wozdamu w N2 18. Zaś rola Komisji tu
najlepS7.6j fabryki
c~ątku po łyżeczce ,odwaru, gdy jednakże się już skończyła.
me . m~glo ~o znosic, to w celu przyzwyp. MakuIskiemu. "List jej nie doszedł"
A. Leutner & C~ Riga
czaJenIa dZiecka do leku, stawiano obok umieś~imy. Numery wyślemy.
kubka z odwarem, drugi kubek z wodą
Zbzgniewowi. Umieścimy w przyszłym na raty miesięczne i za gotowkę
osłodzoną. Chcącemu pić dziecku dawanumerze.
no najprzód wodę osłodzoną, a następnie
nabywać można
S. A. W obec małego zainteresowazamiast niej, odwar z martwych pszczół.
nia, na razie pomieszczać nie będziemy.
A. B . "Ogród" N2 4 -5.
w fi rOmi 6
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Gydzień polifycZ'1Y'

Ceny

zboża

w Warszawie.
Płacono I Ządano

Na targu. Witkowskiego od

I do I od I

..w

BlIllGER'~

.cowic~u Nowy Rynek.

do

d.14maJa 1912r.
R k R k R k R k
)YielT1cy. Ambasador niemiecki w Kon- Pszenica
(korze 242 t.)
_: ~ ~ ~ ~ ~ . .
stantynopolu, baron MarschaI1 Von Bieber"
wadliwa .... _ _
-stein zostal mianowany ambasadorem
"
średnia .. , . _ _
w Londyni~. Baron jakkolWiek jest w po- Zyto
_" .
wyborowa .. 800 8 0 0 - - - (korzec 232 t.)
_ 1_ _ _ _ _ _ __
deszłym Wieku, uważany jest jednak za
"
wadliyve . . .
najbystrzejszego dyplomatę w czasach 0średnIe . . .. 565 570 _ _ _ _
"
b~cnych. _ Cesarz Wilhelm II za pośred
wyborowe
""
litewskie . ." .
\nl,ctwem .lego pragnie uśpić czujność sy- Jęczm~e~ 2-rzęd. (k. 200 f.) .
now AlblOU, pragnie by Daron wszelkiemi JęczmIen 4-rzęd_ (k. 200 f.) . _ _ _ _ _
~ożliwemi sposobami oddziaływal na -ofi- Ow~es średni (korzec 160 f.) . 440 4150 _
CJalne sfery angielskie, że Niemcy nie ży O_wIes. w~borowy . . . . . . 4 70 4. 80 - - - Wią zamiaru rywalizacji na morzu.
ChWi- ZIemnIakI (korce . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _
Łubin żółty
.......... ______ _
l~ obec~a je.st .dla Niemiec nad wyraz
Siano (pud) . . . . • . . . . . - 7 2 - 4 5 - - - mebezpleczną, JakkolWiek flota ich rośnie
Słoma (pud) . - . . . . . . . . _ 40 - 42 - - - niepomiernie-nie jest jednak tak silną by
mogla sprostać atakowi wojennej floty angielskiej.
-
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DROBNE

OGŁOSZENIA.

Służąca zgubiła w zeszły piątek zawiąza"_1_____ __ nezechce
w chustce, od nosa rb ... 7. Łaskawy znalazc a.
złożycw RedakCJI.
193-1-1

_1_- -- - -- -

=======1===

Gurcja. Jak donosi ministerjum spraw Tanio sprzedam włościanom
zagranicznych, cieśnina Dardanelska otwartą będzie w dniu 16 maja Wieczorem, folwark 10 włók z torfem. Zgłaszać
niewielka bowiem liczba min została do

wyłOWienia.

się: Mława, Wola Dębsim. Nitecki.

Dono_szą

z Konstantynopola, że Włosi
195-4-1
na wyspie Rhodos nie probują wtargnąć
w głąb, ze względu na skoncentrowane silne I~c;~~~i;<:::;;;;:;~5C~:;;;;;:;:::::"~;::==:;;::==~==::::-;-ł
Redaktor i wydawca Karol

Ryba~ki.

Do wynajęcia zaraz lub od 1 Lipca 2 mieszkania po 3 pokoje, przedpokój i kuchnia na Nowym Rynku M 270. Wiadomość u p. Rozenkrantza.
194-2-1
Potrzebny uczeń. Wymagalne 2 klasowe
świadectwo. Fryzjer męski Świerkowski.
196-1-1

Młyn do odstąpienia na dogodnych wa-'
runkach pod Głownem w Pile, blizko stacji i letnich
mieszkań. Dzierżawa 12-letnia.
Wiadomość na
miejscu.
197-1-1

Poszukuje się pianina do wynajęcia na
letnie miesiące. Wiadomość w redakcji. 198-1-1
Flancekwiatowei warzywne, poleca po
cenach przystępnych. Ogród p_ Anders ul. Mostowa w Łowiczu.
193-1-1
Do sprzedania w Łowiczu dom narożny
z -placem i ogrodem przy rogu ulicy Koński Targ i
drogi Kaliskiej,na przystępnych warunkach_ Wiadomość u właściciela E. NO'.'1akowskiego.
3-3

W Drukarni K. Rybackiego w

Łowiczu.

