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Cena ogłoszeń za wiersz garmontowy
na 1 stronie kop. 50 I Drobne ogłoszenia

I Przed tekstem

INekrologi wiers: ~armont.

"
Reklamy .po tekscle. . .
"
, OgłoszenIa zwyczajne
."

I

30
25
20

za wyraz ~~('}.
O.głosz~nia o lokalach i poszu-

kiwanej pracy za 3 wiersze kop. 25

Numer pojedyńczy 5 kOJł.

Prenumeratę

i ogłoszenia przyjmują: na Nowym Rynku Zaktad felczerski W-go J. Komara, w Gtownie W-ny Kozłowski kasjer
W Sochaczewie skład Apteczny W-go Pawłowskiego, w Skierniewicach księgarnia W -go Zielińskiego, w Żychlinie skład
Apteczny W -go Przeździeckiego, w Kutnie księgarnia W -go Porowskiego, w Pniewie W -ny Z. Flaczyński.
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 Historycznych Władysława Tarczyńskiego.
W domu
T owa Wz. Kredytu Stary-Rynek róg ul. ZdUllskiej.
Otwarte w każdą niedzielę od godz. 11 rano do 2
po pol. Wejście kop. 20, dla młodz. szkolnej po 5 k
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 święta od godz. 1-3 po połud. i od 5-7 wiecz

Moles~ińskiego, w dycezji Laugres, a następnie I żywca. A właśnie. to oszustwo 'jest najl.esie Clteaux o 3 mile od ,miasta Dijon. Tu strasznieJ'szą bronią, J'aką sprytni handlawZiął początek zakon Cystersow, którego pierwszym opatem był Rob ert.Post surowy i nieustan- rze zwalczają stowarzyszenia spożywcz.e,
ny prawie, głębokie milczenie, praca ręczna w cią- W celu osobistych zysków.
Wyszukują
gu kilku godzin dnia, zupełne odosobienie, n'Jce oni rozmaite sztuczki, korzystając z nietrawiane no czuwaniach, modlitwach i pieśniach znajomości towaroznawstwa szerokich mas
ku chwale Pana; surowe umartwienie zmysłów,
rośliny, korzenie i chleb gruby służyły mu za cały kupujących, z ich nieuwagi, a u nas jeszP?karm: a to wszystko czyniło o opactwa Cyster- cze, z niepiśmienności spożywców, kupusow nowy cud świata. Nakoniec Robert rządził jących towary na książeczkę, żeby ich
klasztorem w Molesme, aż do błogosławionej swej wysyskać, ile tylko się da.
śmierci, zaszłej w 1110 roku.
X.***

su
\V

Niedawno czytaliśmy W"Spolem" o żydach z Będzina, pociągniętych do odpowiedzialno$ci sądowej za sprzedawanie
falszowanej herbaty.
Na takich odpadC z y t e l n i a d l a w s z y s t k i c h ul. Podrzecz.
kach,
zafarbowanych
szkodliWie,
zarobek
dom gminy ewangielickiej. Otwarta codziennie od
znakomity,
to
też snadniej ustąpić można
godz. 4!- do 8, w niedzielę i święta od 12-4 po p.
--r-~_
pot}m cokolwiek na innym towarze, byle
Naczelną zasadą stowarzyszeń prawdzi- zyskać sobie odbiorcę, wzbudzić w nim
wie spóldzielczych jest solidarność człon- zaufanie do sklepu, odciągnąć od stowaków. Je~eli uważnie śledzić będziemy rzyszenia. O zafalszowaniach artykulów
wpływ tej zasady na życie stowarzyszeń spożywczych urosły już cale tomy, o oszustspożywczych, to przekonamy się te w roz- wach na wadze, przy zapisywaniu do ksią
siedmioklasowa szkoła realna woju
swoim wytwarza ona wlaśnie te wa- żeczek towarowych, również często daje
Egzamina wstępne 18 czerwca.
runki, jakie najlepiej sprzyjają interesom się słyszeć. I zbiera sprytny oszust obfispożywców. Z drugiej strony Iat\\lo przyj- ty plon z nieŚWiadomości ludzkiej do kieDyrektor inżynier
dzie wykazać, że brak solidarności wśród szeni, wychwalany jeszcze przez odbiorWładysław Woycicki. członków stowarzyszenia, niedostateczne ców z powodu taniości niektórych artyjej przestrzegania tamuje jego rozwój, ska- kulów
zuje na ciąglą niemoc, a niekiedy bardzo
Czy W interesie spożywców leży popierychło niweczy ich dążenia. Weźmy, na- ranie takiego handlu oszukańczego, choć
przyklad, jedno z zasadniczych zadań sto- by nawet te różne oszustwa okupywane
warzyszenia spożywców: obniżenie ceny były od czasu do czasu Większą, lub mniejUbezpieczajcie
towarów za pomocą usunięcia zbytecz- szą zniżką na niektórych towarach? Na
WASZE PLONY
nych pośredników, czyli kupno z Pierw-I to chyba mamy tylko jedną odpOWiedź:
szej ręki. . Głównym. warunkiem korzyst-I Nie pOWinniśmy nietylko nie popierać teOD GRADU
nego prowldowama Się w artykuły z pierw- go rodzaju kup.ców, ale dążyć do wytępie
w Towarzystwie wzajemnego Ubezpiecze- szorzędnych źródeł jest zakupywanie ich nia oszustwa W handlu, bo, bądź co bądź,
nia od gradobicia,
w Większej ilości, a co za tym idzie - na tym oszustwie zawsze najgorzej wyduży zby.t; duży obrót handlowy wymaga chodzi spożywca. Nauczeni doświadcze
zrzeszel1la się szerokich mas spożywców niem, nie unośmy się zbytnietn zaufaniem
i solidarnego ich działania a Więc kupo- do kupców, którzy nadzwyczaj tanio sprzew Warszawie €rywańsl(a 16.
Wania towarów we własnych sklepach dają swoje towary, skoro wiemy, co się
Ajentura w Łowiczu, w Redakcji
przez wszystkich stowarzyszonych. Każ- ukrywa za tą pozorną taniością. Tylko
"Łowiczanina."
dy ŚWiadomy tego członek, będzie, o ile zrozumienie rzeczy uchronić nas może od
możności, kupował w sklepie wspóldziel- tej pokusy popierania oszustów dla rzeczym i namaWiał innych członków do so- kornej ich taniości, tylko drogą s0lidarnoś
lidarnego popierania tegoż sklepu, aby w ten ci umożliWimy stowarzyszeniom spożyw
sposób obrót stowarzyszenia pOWiększyć czym wprowadzenie do handlu uczciwości
K A L E N D A R Z.
i utorować mu drogę do lepszych warun- i porządku. Celem stowarzyszeń spożyw
ków kupna, a co za tym idzie, umożliwić czych jest ekonomiczne podniesienie stot pz'ątek Roberta*) Op.
rnu tańszą sprzedaż, lub wypłacanie Więk- warzyszonych, nietylko za ppmocą obniSobota Maksyma B. W., Medarda.
szej dYWidendy od tOWarów, Dążeniem żenia cen artykułów spożywczych, ale
Niedziela Pryma i Felicjana M. m.
stowarzyszeń spożywczych jest także wy- uchronienie członków od zbytecznych wyPoniedziałek Ma1gorzaty Kr., Zachar. M.
rugowywanie
z handlu oszustwa, wprowa- datków i ulatwienie im oszczędności na
Wtorek Barnaby Apost.
dzenie
doń
uczciwości,
co również bez czarną godzinę·
Środa Jana Wyz., Onufrego Pusto
solidarnego
poparcia
członków
nie da się
Handel prywatny na ogół nie dba o to,
Czwartek Antoniego Padewskiego W.
osiągnąć. Mało jest dziedzih życia, W któ- czy kupujący nabył rzecz mu niezbędną,
*) Św ..Robert, Opat, urodzony w Szampanji rychby nieuczciwość, oszustwo tak się roz- trwałą, odpowiednią do swego przeznar. 1024, w pletnastym roku życia wstąpił do Zakonu. Benedyk!y~ów, blisko miasta Treków (Troyes) wielmożni1y, jak w handlu; cierpi na tym czenia; owszem, Większość naszych kraOSIadł póź01eJ z siedmioma pustelnikami śród la- moralność ogólna, cierpi dotkliwie-sp 0- ma~zy stara się raczej wpakować kupująW Y P o ż y t Z a l n i a . k s i ą ż e k ul. Pod rzeczna
dom p .. Ja,:czi. Otwa,rta Y" dnie powszednie od 6-ej
.do 8-eJ wlecz. w niedZIele od 1-ej do 2-ej w pol.
oraz w piątki od 11-ej do 12-ej w poł.
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cemu jak najwięcej towaru, bez względu
na jego znaczenie i dobroć, gwoli pOWięk
szenia obrotu i własnego zysku. Dąży się
do tego różnemi drogami: przesadną reklamą, zręczną namową, taniością sprzedawanej tandety, udzielaniem kredytu.
Zwłaszcza te dwa czynniki: taniość tandety i udzielanie kredytu najwięcej szkody przynoszą spożywcy.
Sprawa ta ma ogromne znaczenie,
zwłaszcza dla robotników, których całym
majątkiem najczęściej jest dwutygodniowa,
czy miesięczna skromna wypłata. Iluż to
mamy takich lekkomyślnych robotników,
którzy, poczuwszy gotówkę w kieszeni,
puszczają się do miasteczka i tam zaprzepaszczają swoją krwawicę na rzeczy zbyteczne i tandetne, pocieszając się myślą,
że, choć mu do następnej wypłaty zabraknie pieniędzy na WyŻyWienie rodziny, toć
usłużny sklepikarz wyda mu żywność na
kredyt. O, tak! zakredytuje mu niewątpli
wie, bo go chce wciągnąć w długi, aby
go następnie wyzyskać na wszelki sposób,
grożąc w razie oporu wyrokami sądowemi.
Smutna jest dola takiego robotnika, wiecznie zadłużonego, któremu wypłata przynosi zaledwie część jego zarobku uszczuplonego zaliczkami, potrąceniami, wyrokami.
Beznadziejnie patrzy on w przyszłość i drży na myśl, co się stanie z jego drobnemi dziećmi, jeżeli śmierć przedwcześnie zamknie mu oczy.
Ciężkie położenie ekonomiczne przygnębia go coraz
więcej, traci energję do walki życiowej,
zamienia się w ekonomicznego niewolnika. Otóż stowarzyszenia spożywcze powołane są do tego, aby przeciwdziałać
takiemu upadkoWi pracowników, którzy
z trude.m zdobywają sobie skromne środki
do życia, z tygodnia na tydzIeń, z miesiąca na miesiąc.
Wzorowo prowadzone
stowarzyszenie prowidować powinno swego czlonka w towary dobre, trwale odpoWiadające potrzebom spożywcy, nie będzie
go naciągało na kupno rzeczy zbytecznych, bqć, pracując nad podniesieniem
dobrobytu spożywców, nie może skłaniać

lVlOJE OŚWUIDGZYNY.
Kartki z

pamiętnika.

Sześćdziesiąt lat minęło, jak przyszedłem na świat w zimny, mglisty wieczór
listopadowy. Przyszedłem na ŚWiat jal,o
najmłodszy syn moich rodziców.
Czy bylem w danej chwili pożądanym przybyszem? Nie wiem-nigdy bowiem zemną

nikt o tym nie mówit. Rodzice moiPanie nad Ich rluszą-byłi mieszczanami, średnio zamożnemi - właściwie
ojciec pochodzit z rodziny kupieckiej.
Już w piątym roku życia, miałem nie przeparty pociąg do papieru i ołówka. Godzinami nieraz (jak mi mÓWiono) wycinałem lalld i inne dziwolągi z papieruołówek zaś - służył mi do upiększania
owych wyciętych figur-nie mniej do kreślenia kresek w różnych kierunkach. Mając lat dzresięć skończonych - zostałem
przyjęty do gimnazjum - do klasy l-ej.
Mundur z kołnierzem czerwonym-zapię
ty na jeden rząd żółtych guzików-czapka
z czerwonym lampasem-były formą przepisaną dla 6wczesnej uczelni. Jak się
uczyłem, czy wzorowo, czy zupełnie źle
nie pamiętam - ale to pamiętam jak dziś,
że mając lat dzieWiętnaście zaczętych
opuścitem gimnazjum z siedmioklasowym
ŚWiadectwem w którym to ŚWiadectwie
miałem aż dWje piątki z łaciny i greckiego. Ponieważ wskutek wypadków losowych, straciłem równocześnie dwóch moich
świeć
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ich do niepotrzebnych wydatków. Rzetelne stowarzyszenie nie będzie udzielało
członkom sWoim towarów na kredyt, bo
wie. że życie na kredyt prowadzi za sobą
zwykle życie nad stan, daje sposobność
do coraz Większego zadłużania się, a co
za tym idzie-spycha pracownika do szeregu nędzarzy. Przeciwnie, stowarzyszenie, które się rządzi zasadami kooperatywy spożywczej, wytkniętemi przez pionierów roczdalskich, stanowić będzie' szkolę
praWidłowej gospodarki swoich członków,
zachętę do składania
oszczędności na
starość, lub wypadek śmierci, w udziałach
stowarzyszenia, powstałych ze zbywają
cych groszy, lub z dYWidendy.
Czyż nie jest rzeczą słuszną, abyśmy,
zrozumiawszy to wszystko, solidarnie i wytrwale popierali nasze stowarzyszenie spożywcze? Przekonawszy się o zbawiennym dla nas zadaniu stowarzyszel'i spożywczych, powinniśmy solidarnie współ
działać w tej pracy społecznej. Ta solidarność,
przedewszystkim
wyrazić się
pOWinna W tym, aby stale i co 'tylko moż
na nabywać w sklepie stowarzyszenia.
Tą drogą wyzwolimy stowarzyszenie
od skutków niezdrowej, oszukańczej konkurencji tak licznych u nas handlarzyoszustów i zapewnimy mu możność prowadzenia racjonalnego handlu z oszczęd
nością dla stowarzyszonych.

A .KIEDY WRÓCĘ ...
(Wspomnienie Tatr.)

Wspomnzeniem dawnych tat zasnuta
l echo moich dum.

A kiedy wrócę do tych stron ...
A kiedy wrócę do tych stron,
To Jakby ze snu rozbudzone,
Uderzy serce me stęsknione
T-'V radosny uczuć dzwon.
Lecz wnet w bezmzerną) wielką dal...
Lecz 'Wnet w bezmiernq) w2'elką dal
Poplym'e z piersz' l'ZeW1'la mt/a
Wsponmien/em dawnyclz tat zasnuta:
Tęsknota, ból z' żal.
J(s.

jW. C.

Tym, co mają
zmartwych wstać.
Marzyło mi się, kiecy nie pomnę, że

Piast - Kołodziej w siwą
odziany, a pod nią w $witkę
lnianą bialą, jak to zimowe pole, a z twarzą szczerą ojcowską, ale jakąś surową
i jakby od Wielkiego bólu stężałą. Ciężko
się na koszturze dębowym wsparl, dumał
coś długo, rozważał, a moc w spojrzeniu
jakowąś wielką miał; jeno po ściemniałej
od wichru i słońca twarzy Izy ogromne,
Piast

A kt'ed)' wróce- do (.ych gÓl· ...
A kz'cdy wrócę do t,yclt gÓl',
To siędr: sobz'e w smreków ciem'u
I słuchać br:d( 1.lJ rozmar zeniu,
Jak szumi czarny ból'.
l będzie pieścz{ mię ten SZ?tJJl,
l będzz'e pieścz'l mz'ę ten szum ...
Zadźwięczy w duszy rzewna mda

wrócę

do tych drzew ...
wrócę do tych drzew,Zapadnę w błogi cień z' ciszę,
Do snu mnie słodko ukołysze
Czarowny ptasząt śPiew.
A takz' ślt'czny jest ten chór ...
A taki śHczny jest ten chór,
Że owładnzr:ty lego mocą)
Będę go słuchal dlli~m z' nocą
Pod dachem z białych chmur.
A kiedy
A kiedy

przyszedł.

sukmanę

starszych braci Karola i Ludwika--byłem o naukę, zdala od domu rodzicielskiego.
jedynym przed- Nie powiem, żeby wyjazd na prOWincję,
stawicielem linji męzkiej w naszym rodzie. miał mnie zasmucić-przeciwnie, ten proNic więc dziwnego, że rodzice moi za- jekt mocno mnie ucieszył - pomyślałem
prosili szereg bliższych i dalszych kre- sobie "ha, skoro już mnie samego puszwnych na naradę - między innerni, dwie czają w drogę .- to Widać, że już jestem
ciotki Józię i Franię - od lat kilkunastu kawałkiem mężczyzny" . Niedługo starano
już pełnoletnie, a więc z głosem dorad- się dla mnie o miejsce-ojciec mój wśród
czym. U cioci Józi miałem łaski - ona licznych znajomych w niecały miesiąc
Więc często bardzo zabierała glos, w spra- już miał .dla mnie kąt na prOWincji i do
wach moich dalszych luol<ów na ziemi. tego w Zytomierzu - w dużym interesie
W czasie jednej z takich to walnych na- bławatnym.
rad zdecydowano Większością głosów, że
Nad wyekpiwowaniem mnie w drogę
ja mam obrać sobie zawód kupiecki- korespondencję i inne ZWiązane z wy jazoddział bławatny. Nie powiem, żeby ta dem konieczności, upłynęło dwa tygodnie;
decyzja Ilie przypadła mi do gustu-mia- naresz~ie dzień wyja~du ~yt już ~a~na
łem szczególną inklinację do kobiet ładnie czony 1 w towarz.ystwle ojca opu~cllem
ubranych-a tak mnie ubranie zajmowało, l rodzll1ny .dach --: ~egnany. przez sIostry,
że byłem zdolny drobiazgowo opisać suk~ matkę l, .CIOClę ]OZlę łzan:lI. Długa to bynię, kapelusz, a nawet parasolkę i trze- ła pod.ro.z, ałe bardzo prz~Jemna-własnym
Wiczki. W mundurku Więc jeszcze szkol- pOWOZIkIem - tylko kon.le pocztowe-Jenym, lubiłem patrzeć na ładne twarzycz- chałem na nqwe st.anowIsk?
~zosa proki-no i ładnie ubrane.
wadząca do Zytomterza wda Się to w doOj! te kobiety - piszę dziś... po tylu li~ach to ~ięła się po pag~rkach a tak
latach-jak one zaważyły na szali mojego plę~ny kraJ?b~az prze.suwał . ~Ię ~rzed m~
życia: bo nawet wybór "zawodu" one Jeml oczami,. _ze god~tny mijały Jak chwlzdecydowały.
l~: tylko zmiana. kOI1l pocztowych. na sta.
b
d
k . t
Cjach-była chwllo\l.lym wypoczynkIem dla
D ecyzJa wy ~ru zawo u,
upiec. wo nas.
bławatne-była Wlę~ ostateczną: 'lale~alo
Drugiegq dnia późnym wieczorem statera.z w ~astępstwle, rzeczy - po~ysleć nęliśmy w Zytomierzu przed domem wlaś
gd~le ~l1nte uloko~ac, komu powIerzyć ciciela wspaniałego magazynu bławatnego,
mOJe plerws~e krokI W ~br~nY,m. zawodZIe; na pierwszorzędnej ulicy.
I tu przewazył glos CIOCI J OZI - wysłac
.
(d. c. n.)
Marz'.
mnie na prOWincję - będzie to dla mnie
podwójnie korzystne-raz zwiedzę jakąś
część kraju, powtóre-będę więcej dbaŁy
Więc jedynakiem, to jest

Ł
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smutne spływały cicho i cicho padały na
klepisko.
_
Rozedrgała mi się dusza na ten Widok.
Polak przecie jestem i jednego dziedzictwa i ojcowizny jednakiej pacholę·
l płakania Piastowego strzymać nie
mOf~~iu ~
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Więc prosić

aby mi rąb bo posłuchu dla mnie starego niernasz nii o onym smutku jakiego.
rozpOWiedział.
"Pełni napoju i jadła," w cudackiej
Ale starzec myśli moje przejrzał Widno, odzieży, pełni grania i śpiewania, dalecy
bo nimem Mu do nóg rymnął i prośbę od ŚWiatła i braterstwa, żyjecie aby dzień
swoją objawił, ręką mnie groźnie strzy- zszedł, nie wiedząc na ·co idzie dzień
maI i sam cichą rozpoczął gawędę.
nowy i trzeci...
Dawnom swoich dzieci nie Widział Zapatrzeni. i rozkwileni nad dawnej
mówit, - dawnom z wami nie gawędził, wielkości mogiłą, umiecie rozpamiętywać,
jako drzeWiej bywało, jeno coś mi ciężko co było drzeWiej, nic, krom poswarów
i brzemienno było pod ziemią mego kur- i niezgody, do dawnego nie przydając.
hanu. Nikt mnie nie wspomniał i nie znal, Wiecie, jakie były czyny ojcowe i dziagdzie jestem, alem, przyłożywszy ucho do dów waszych złe i dobre,-w złych trwaziemi-rodzicielki, o was wszystko Wiedział, cie, a śpiewanie o dobrych zostawiacie
alem o rannej zorzy wychodzilna pola wieszczom i gęślarzom ...
jasne i wpatrywał się w połaCie ziernicy
Tyle jeszcze orać zagonów wypada,
i życia posianego przezemnie szukał. By- a pluga imacie niechętnie, jako że ręce
·lem ci ja z wami wszędzie w potrzebie: przy plugu czernieją i czasem krew je
Wspierałem miecz i prawicę rycerzy Chro- zrosi....
brego.
Do zgody nawołujecie chętliWie, a cżeZamknięty z Łokietkiem w pieczarach kacie, aby sąsiad niezgodny sam do was
Ojcowskich, łamałem się kęsem chleba szedł i praWicę pojednania podawał.
czarnego z sukmanowymi braćmi, krzeBrata w sukmanie kochacie, boć taka
piąc duszę królewską·
nastala dla Was nOWina, ale doń nie idziePrzed rycerstwem JagieUowym szedłem, cie, bo wam śmierdzi, choć na pokaz barprowadząc je na pola Grunwaldu na prze- . dzoście mu radzi.
s/awny bój z krzyżackim zakonem .
Wiecowanie macie szumne i zgiełklil wtedy. gdyście się z Litwą - bracią we, wadząc się o byle drewko. l jedna
zjednali, aby chleb i sól przy braterskim gromada rozpierzchła i rozbita.
stole spożywać.
Jedności niernasz nijakiej.
Wionąłem ducha - Moc w onych, co
Tak wędrując przez życie zapominabronili gontyn narodowych, Góry jasnej ... cie, że przyjdzie Wam niejeden częstokół
A później.... później burza dziejowa przesadzić, jeziora głębokie przechodzić,
przyniosła czasy inne, kiedy życie polskie góry przebywać ' i potwory niejakie zwopoczęło się łamać, kiedy zjawiły się za~ jować, kiedy człek jeden nie radzi, a siła
przańre, sprzedawczyki, co za garść obce- i gromada. Co wtedy poczniecie?
go złota lecieli, jak ćmy ku ogniu, po nojaka moc sprzęgnie Was społem w jewe króle zamorskie. Kiedyście wyrzekli dno kolisko i rozkaż e iść lawą zwartą posię swoich zniczów i, zgięci Wpałąk, nie- słuszną, ręka w rękę, mąż z mężem?
ciliście zarzewie u obcych.
Za moich czasów, mówił Piast-gtosem
Kiedy dla Większości świta swojska, cichym a mocnym, z maleńka uczono posukmana i kęs chleba czarnego pogardą sluchu, a warchołów przywiązywano do
byt i śmiechem... już wtedy nie byłem tura na pohybel. z Wami.
Albo do drzew Wierzchołków na rozLegłem pod mazowiecki piach z som- szczepienie.
Aleć dzisiaj w narodzie słowo ma moc,
siady i gwarzyłem z .nimi, gdy cichło i sen
na ludzi szedł, gwarzyłem o waszej doli- nie sila turza i dębu.
Mocy słowa słuchać (tych, co pracują
niedoli. Wam się to zdało szemrani~
brzóz i traw polnych płakaniem.
dla gromady rzetelnie, a mądrze. Tym
Aż raz, pomnę jakoś wichr szepty mi cześć ...
Marzenie znikło.
przyniósł dziwne i rozgwar od Poznańskiej
Świt wdarł się do świetlicy różowy,
ziemi, dziecek płakanie, rózeg ŚWist.
cichy
świt.
Sta nąłem w sieni szkolnej i ' mówiłem
z niemi mową ojczystą, jak starszy brat
W komnacie jeszcze Moc Piastowa
do maleńkich.
Ostatnie jeszcze dŹWięczą słowa,
l wytrwali.
Aby nie spłoszyć . .. Cyt...
Małe, bose, o płowych włosach i oczach
Piast wstanie z nami na zaranie,
modrych pacholęta .
Odrodze ń naszych świt! A teraz, synu, pytasz mnie o to, dlaNa polskich duchów zmartwychwstanie.
czego z Wami nie jestem?
Nie płoszmy marzeń ... Cyt.
Dlaczego kurhan i somsiady milsze mi, (ZarzeWie oM 7-8)
Wyrwicz.
niż dzieje i los Wasz?
Tedy ci rzeknę, że niemocny jestem,
duszy swojej
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Szumi Wicher szumi
Zawodzi żałośnie
Nuci smętne piosnki
Rozbudzonej wiośnie.
Szumi wicher szumi
Szepce swe tęsknoty
l miłośnie gładzi
Smukłej brzozy sploty.
Szumi Wicher szumi,
Zgina drzew konary
Aż jęczy w uścisku
Schorzały dąb stary.
Szumi Wicher szumi,
Muska łąk kobierce
I pieści dzwoneczki
W rzewliwej rozterce.
Szumi Wicher szumi
W trzcinie u jeziora
Śni się baśń czarowna
I oczy upiora.'
Śnią się roje dzieWic
l rozkoszy czary ...
A Jaś se przygrywa
Na f~jarce starej.
Oj zdawna, bo zdawna
jaś se tu siaduje
I na swej fujarce
Smutki wyśpiewuje.
WyśpieWuje t,ęskne

Wietrzyku skomlenia,
Oj, bo Jaś rozumie
Te żałosne pienia.
H. z Wzktorzyna.
'-~@J
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Czytamy w "Dzienniku Kujawskim:
"Wiele się u nas, W ostatnich zwłasz- ,
cza czasach, mówi I pisze o potrzebie
popierania polskiego handlu i przemysłu,
kupowania u polskich firm itp.
Nie należę do rzędu tych, którzy pesymistycznie patrzą na sprawę rozwoju naszego handlu i przemysłu, Wątpiąc, by on
potrafił wyrugować obcy, by polskie instytucje handlowe . i przemysłowe potrafiły
zwycięsko walczyć i zwalczyć firmy wrogie nam lub obce, mające na celu jedynie
własny zysk.
Przeciv.;nie, niezachWiana
wiara w odrodzenie naszego narodu pod
względem ekonomicznym krzepi mię i
pewny jestem, że coraz szersze kola na- .
szego społeczeństwa przenika myśl - tak
być musi w miejsce dawnego tradycyjnego, a tyle nam krzywd wyrządzającego
"jakoś to będzie."
Tym niemniej sama wiara nie uzdrOWi
naszych stosunków ekonomicznvch, nie
pozwoli nam otrząsnąć się z jarzma obcego handlu i obcych kapitałów, pozwalam
więc sobie rzucić projekt stowarzyszenia,
złączonego nie statutem, zatWierdzonym
przez władze, bo tego nie osiągniemy, lecz
związanego wspólnym celem, wspólną ideją popierania polskiego przemysłu i handlu,
drogą zobOWiązania się czysto osobistego,
bez kontroli innej prócz własnego sumienia, aby kupować jedynie w polskich firmach, by wstrzymać się raczej od zaku-
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pów, przecierpieć chWilowy brak jakiegoś
mniej potrzebnego przedmiotu, lecz mieć
wewnętrzne przeświadczenie, i moralne
zadowolenie: - wszystko, co kupiłem, to
polskie - nasze.
Tysiąc członków takiego stowarzysze'n ia-to utrzymanie lO-ciu rodzin polskiCh.
10 nowych placówek handlu polskiego, to
zWiększenie nielicznych kadr instytucji polskich. Rozwój przemysłu i handlu polskiego to dobrobyt, wyswobodzeni€ się z Wię
zów. obcych nam wpływów ekonomicznych,
to rozwój kultury. OŚWiaty polskiej. To nie
są mrzonki, ut9pje to rachunek zimny,
na cyfrach oparty, z matematyczną niemal
pewnością przeprowadzony.
Niech polowa tych tylko, którzy pismem
i słowem tak interesują się ekonomicznym
rozwojem polskim, przyjmie ów projekt, a
pewnym będzie szybki postęp nasz W Iderunku unarodowienia przemysłu i handlu.
Zadajmy Idam rozpowszechnionemu
mniemaniu, że u nas słomiany zapal dla
idei istnieć tylko może, pamiętajmy wciąż
o tym, że ten, kto zacznie i ściśle się trzymać będzie celu i zarazem środka tego
stowarzyszenia wszystkich polaków-"kupujmy u Polaków"-będzie początkowym
ogniwem, ciągnącego się w nieskończo
ność łańcucha, który opasawszy nasz polski rozwój ekonomiczny, podtrzyma go,
da mu możność rozwoju i z8panowania
nad obcemi, a często wrogiemi nam współ
zawodnikami. Niech haslem naszym bę
dzie "nie kupujmy raczej wcale, niż mielibyśmy kupować u obcych."
T1/. L.
(D;::,ien. Kl~i)
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cię

nie

W
Juz

kochał?..

nie kOGqałt~.
pójdź

w moje ramiona ...

ciszę ukojeń otulę twą skroń,

słaby płomień

zycia we mnie kona ...
Ach, jaka dobr a twa pieściwa dłoń.

cię

Nikt cię nie kochał? '. Juz się myśli mącą
Nieznana, tajna ściele mi się dal...
Zł6z czyste dłonie na mą pierś stygnącą .. ·
Cicho ... juz nie płacz ....
Ach, jak mi cię zal ..

3big'liew.
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W niedzielę dnia 9 czeryvca o godzinie 2-ej po południu w lokalu Stowarzyszenia Robotników Chrześciań
skich przy ul. Piotrkowskiej odbędzie
członków Ło
Stowarzyszenia Spółdziel

Ogólne Zebranie

wickiego
czego.

Łowiczu
sprzyjającej

Boż cj o

Ciała

odbyła

się

nadzwyczaj uroczyście i przy
pogodzie.
_
O godzinie 11;ej przybyła ao Kollegiaty procesja od S-go Ducha z orkiestrą
włościańską, która przy ołtarzach czynny
brała udział. Corocznie przyjeżdża do Ło
wicza na procesję kilkudziesięciu cyklistów

w

+

+

+

etc.

poczynić mogła.

+ Warszawski

J(ro'lil(a nziejscowa.

+ Procesja

szących się

gdyż publiczność

+

Za wiadolnienie.

się

jednak różnym powo dzeniem,
prOWincjonalna W trudnej bywa nieraz sytuacji, nie wie naprawdę nigdy, kiedy do teatru ma iść, a
kiedy nie. Często pociąga ją występ znanej artystki, lub chęć poznania nowej, a
głośnej sztuki i ... praWie zawsze wychodzi z teatru z pewnym mniejszym lub wię
kszym rozczarowaniem, bo okazuje się,
że występ znakomitej artystki wprawdzie
się odbył, lecz w otoczeniu tak dalece
nieprzygotowanym do sekundowania llgwiezdzie," że najważniejsze momenty w sztuce wywoływały, miast entuzjazmu, giesty
politowania lub żywej niechęci dla tych
towarzyszów artystki, którzy brakiem talentu, lub wprost nie uczeniem się swych
ról,
psuli swoje i cudze kreacje.
Krzyż na rozdrożu. Na rozstajnych
tym Większą tedy radością możemy
Z
drogach obok browaru pp. Gołębiowskich,
zaznaczyć, że w zapowiedzianych przedze składek robotników brOWaru i Fabryk;
Przetw. Chemicznych postawiono krzyż, stavJieniach warszawskiego zjednoczo nena odnowienie zaś krzyża pozostala od go teatru przyjdzie nam pOWitać artystów,
budowy pewna kwota, którą robotnicy uzu- jeżeli nie odznaczających się wybitn emi
talentami, to przynajmniej zgranych ze
pełnili i sumę po\Vierzono jednemu z towarzyszów, lecz ten widocznie zapomniał sobą i umiejących swe role.
Gwarancja nasza polega na tym, że
o tym, przypominamy mu przeto, że nadci sami artyści grali "ChlUbę naszego
szedł już czas odnowienia.
miasta" W Warszawie kilkadziesiąt razy
Wycieczka kupców polskich. Redak- W ubiegłym sezonie zimowym, a sztukę
cja "Polskiego Przeglądu Kupieckiego" p. t. "Trzeba umrzeć, aby żyć" próbowakomunikuje, że organizuje W sezonie let- li w Warszawie 2 tygodnie i grali takową
Obie
nim r. b. zbiorową wycieczkę Kupców przez szereg lat przed ŁOWiczem.
Polskich dla naWiązania szerszych stosun- sztuki znamy z recenzji warszawski ch z
ków, zapoznania się z postępem, dokona- najpochlehniejszej strony.
Będziemy zatym mieć dobre wykonanym W ciągu lat ostatnich W różnych gaMieszkańcy Lołęziach handlu i przemysłu, oraz wytwo- nie doskonałych sztuk.
rzenia, a następnie utrzymania stalego wicza pOWinni skorzystać skwapliwie z
kontaktu z kupcami i przemysłowcami tej rzadkiej sposobności ujrzenia na wła
W. Ks. Poznańskiego i Galicji w celach snym grullcie sztuk w dobrym wyk onaniu.
ekonomicznych.
Bliższe stczegóły dotyczące wycieczki
Napad. Dnia 17 ubieg/ego 1l1aja na
brzmią jak następuje:
BielaWskiej szosie, W odległości Wiorsty
SZLAK: Warszawa - Poznań - Ber- od Bielaw, mieszkaniec wsi Mąkolice Tolin-Drezno (Sasl):a Szwajcarja) -Praga- masz ZjaWiony zostal napadnięty przez
Czeska- Wiedeń-WarszaWa.
5 bandytów i zrabowano mu 11 rubli.
CZAS TRWANIA WYCIECZKI: dni 21.
O f{oliczności napadu były następu jące:
WYJAZD z WARSZAWY W dniu 17 Zjawiony jechał wolno z synem na targ
lipca r. b.
do Lowicza, o pól wiorsty za Bief Jwsl,illl
KOSZT WYCIECZKI, obejmujący po- cmentarzem podszedł do nich człOWiek
dróż II klasą, pociągami pośpieszndmi, nieznany z prośbą o zabranie go do miahotele, catodzienne utrzymanie (śniadanie, sta, jednocześnie podeszli dwaj inni i zaobiad i kolacja, piWO i Wino,) ZWiedzanie trzymawszy konie zażądali pieniędzy, przy(niezależne od celowego programu wy- czym jeden z napastników w razie oporu
cieczki) muzeum, galerji, teatrów i t. p. grozit śmiercią i dla postrachu wystrzelił
dorożki, samochody, wszelkie
napiwki w pOWietrze.
etc. etc. wyniesie po rb. 10 dziennie od
Z powodu ciemnej hocy napadnięci
osoby, czyli razem rb. 210 od każdego zauważyli jedynie, iż napastnicy byli w krótuczestnika.
kim ubraniu, zaś strzelający mial kurtkę
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW ograniczona. piaskową, twarz krostowatą i wąsy, około
ZAPISY
Administracja
"Polskiego lat 40, dwóch było średniego wzrostuPrzeglądu Kupieckiego'.' przyjmuje do dnia trzeci wysold.
1 lipca r. b., pobierając jednocześnie trzeSprostowanie. W oM 22 w wierszu
cią część kosztów t. j. rb. 70 tytułem zapoświęconym pamięci Bolesława p,'usa, w
datku.
PASPORT na wyjazd za granicę każ strofce trzeciej czytać należy: '"U st co
dy z uczestników sam wyrobić sobie wi- zmilkły już. "
nien.
Debi ut. Nasz znany amator, uczeń
UWAGA. Uczestnicy przy zgłosze prd'fesora Chodakowskiego, p. Stanisław
niach winni komunikować, o jaką gałęź handlu lub przemysłu im idzie, a to w celu by Bobrowski, będzie W dniu 7 b. m, debiuRedakcja "Przeglądu" zawczasu odpowied- towal w roli Alfreda w operze "Violetta"
nie kroki w danych zakładach przemysło G. Verdi w teatrze Wielkim w Warwych i handlowych instytucjach społecznych szawie.

z Warszawy, i biorą zwykle udział W piln owaniu porządku przy ołtarzach. ZjaWili się ci pf1l10Wie i wczoraj trzymali straż
przy ołtarzu drugim, obok p. Riedla.
Obecne
były
na
naszej proceprzybyłe rÓWnież
W dniu wczorajsji
szym ze swemi nauczycielkami uczenn ice
szkoly handlowej p. Wereckiej z Warszawy w liczbie 48 osób. Nadzwyczaj sympatyczne wrażenie wywarty na Łowicza
nach te żywe, inteligientne, ruchliwe i
tryskające zdrowiem twarzyczki, nie przypominające niczym chowanych w ciasnych
mUf8ch, anemicznych dzieci Warszawy.
Uczennice zVJiedziły kollegiatę, wieś Ła
guszew, Arkadję i w piątek powracają do
Warszawy.
.
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nie kochał? Ach, czemuś nie wczora
Mej pustej chaty przestąpiła próg,
Czemu dopiero u dni mych wieczora
Przywiódł cię do mnie nieznajomy Bóg?

Nikt
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Zjednoczony Teatr w Ło
wiczu. Miasta prOWincjonalne rzadko kiedy goszczą w swych murach dobry teatr
-najczęściej przyjeżdzają na jedno lub
dwa przedstawienia trupy teatralne, zebra~
ne dorywczo z aktorów mniej niż śred
niej miary, którzy albo otaczają jakąś
"gWiazdę" z tak zwaną "fi rmą"-Iub też
objeżdżają prOWincję z głośną sztuką, bę
dącą w danej chWili na rep ertuarze teatrów warszawskich.
Mieliśmy ubiegłej zimy aż do zbytku
teatrów i przedstawień tego roClzaju-cie-

+

Targnięcie się na życie.
W dniu
1 czerwca r. b. zamięszany w sprawę podpalań na Bratkowicach, Kapusta trzymany W areszcie, wązkim i ostrym szkłem
przebił sobie gardło, życiu jego
zagraża
niebezpieczeństwo.

+ Spłoszenie opryszków.

P. X. powra-

cając do mieszkania w domu p. Galerta,
dostrze~ła wytrych u drzwi, zaś wewnątrz
ktoś drzwi przytrzymywał.
Wdarłszy się
do mieszkania, ujrzała d\\1óch opryszków,

którzy ucieldi spiesznie; na wszczęty
alarm puszczono się za nimi w pogoń;

Ł
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Wyrok. W głośnej swojego czasu małżonków Strzemżalskich, polot oną w pojednego, który zbiegł do 0wodu z}a'pano~
jest to mieszkaniec gub. Kieleckie) Stam- spraWie morderstwa
na łąkach przy wiecie Kutnowskim w osadzie Zychlin.
4. Komisarz Sądowy Kalataljuk, w dniu
staw Blicharski. Drugi uciekając W kie- drodze kaliskiej zapadł w tych dniach
runku Bzury, ku miastu, rzuci! się do wo- wyrok sądu okręgowego na kadencji w 30 czerwca (13 lipca), o godzinie 10 rano,
dy i, przebywszy rzekę, zdolał umknąć.
Włocławku. Skazani zostali na pozba- będzie sprzedawać w sali ~j~zdu SędzióW
Wienie
wszystkich praw i ciężkie roboty: Pokoju I Okr. Wars~awskleJ gub. w m.
Napad. Dnia 25 maja na ,łódzkiej ,szo~
sie 10 wiorst od Łowicza pomiędzy WSiami Głodek i Sadowski po lat 6 i 8 miesięcy. Warszawie na ulicy Sliskiej .M 18, na zaKrempa i Jamno, na powracających. z Łod~i Dyszkiewicz, Glazer, Rosiak i jego tona spokojenie sumy poręczonej, dwie osa~y
wlościańskie we wsi Wilcze - Tulowskle
okolo godziny lOt wieczorem mleszkan- zostali uniewinnieni.
w powiecie Sochaczewskim położone i naców ŁoWicza, handlujących drobiem, Wła
Licytacja. Dom p. Si~lickiego (da- leżące do józefy Zarzyckiej.,
,
dysława i Ma/gorzatę M,ajkowsk,ich,. naGarlińskiego)
~ostanle
sprzedany
wniej
5.
Komisarz
Sądowy
Orłow,
w
dmu
padli nieWiadom i zloczyncy w ltczble 5
i zatrzymawszy konie dali w powietrze przez publiczną licytaCję W. sądZie o~rę 4117 lipca r. b. o godzinie 10 rano będzie
dwa strzały z rewolweru. Pobiwsz~ kijar~i gowym W Warszawie w dmu 3 (16) lipca sprzedawać za długi w Sądzie, ~kręg~
r. b.
wym w Warszawie, nieruchomosc Ryf~l
napadniętych zrabowali Ma/gorzacle MaJkowskiej 490 r "bli, poczym zbiegli szosą
Z prasy. "Ruchu," pOŚWięconego Brany Bombel, położon~ pod oM 3?1/~ó7
przy ulicy Piotrkowskiej w m., Skierniew stronę mostu kolejowego, znajdujące~o sprawom kształcenia cielesnego, ~wic.ze
się nieopodal od miejsca wypadku, w kle- niom racjonalnym i higienie osobIsteJ- wicach.
6. Komisarz Sądowy Kalataluk, w dniu
runku DąbkoWic.
ostatnie zesz. zawierają m. i.
Podstawy
4117
lipca r. b. o godzinie 10 ran?, będzie
Oorabieni po przybyciu do Jamna biologiczne kształcem'a cielesllego profes.ora
W 30<> minut po wypadku zawiadomili wszechnicy w Grecji dora Hansa Spitzego. sprzedawać za dlugi, w lokalu. ZJ azdu Sę
starszego stra2nika Gryszuka i Siemienia- G im'/llast,Y/Ul żołądka J. Ryssela, VV edrów- dziów Pokoju I Okręgu gubernJI Warszawka, którzy energicznie się zajęli poszuki- ki młodzieży szkolnej dora Wlaa. Ch, skiej W Warszawie, osadę W~oŚCi ańsl~ą po
waniem, i za pośrednictwem miejscoWe~o W artykule p. n. W dom"oslej sprawie za- zmarłym Franciszku Suchecklm, poł~zo~ą
sołtysa zawiadomili o napadzie sołtysow biera olos red. Wt. A. Koskowski z powo- we wsi "Górki" SkiernieWickim powiecie.
wsi Osowa, Gzinki, Rezica, Krempy, 00- du listu otwartego dora med. O. HeOGŁOSZENIA SPADKOWE.
maniewice, Skaratki i Rogoźna, poleciw- welkeoo do "Gazety lekarskiej."
WoL Sędzia pokoju W ŁOWic,zu, wzywf).
szy im jednocześn}e zebrać ludz! l~onnych bec 74-ej rocznicy zgonu jędrzeja Snia- sukcesorów po zmarłym W tutejszym miesi pieszych i ruszyc obławą do miejsca wy- deckiego przedrukowany został ustęp, z cie Konstantym Kuziuku, w terminie 6-0
padku.
. .
" dzieł tego znakomitego uczonego, o domo.- miesięcznym od ostatniego ogłoszenia,
Do godziny 2 w nocy mlejSCOWOSc słości wychowania i zamieszkiwal11a na WSI.
II. Wydział hipoteczny przy Warszawiiookola na przestrzeni ki,llm ,Wiorst by~a Pozatym spotykamy artykuły takie" jak ski m Sądzie Okręgowym,. wzywa sukceotoczona i ~s~ystkie drogi, za)ęte. ~an- Wystawa przemvslowo .~portowa. ll!zedzy- sorów po zmarłych:
cuchem włosClan z I?omanlewl~ e.nerglcz- narod.fakultet pedologj1. W Spra7.V1e mu1) Gerowskiej Franc~szc~, ~ła~ciciel.
nie kierow~l. s~m .WÓjt p. Perz?~skl: Lecz stry wojskowej w szkołach 7.tJ RZY'.Jlie (~d- ce "Willi Zocha" w Sloernlewlc!{im po~
pomimo najsCls\ej,szych poszul:lwan .zbrod- łożony do końca czerwca), kromkę zy- wiecie położonej;
,
.
2) Mitrowskim Mateuszu, wspołwtas
niarze zdołali uJś~ wsk~t,ek ciemnej nocy cia sportowego W szkole i stowarzyszei dość już wysokich zb?z.
niach odnośnych, przegląd książek i ob- cicielu osady "Sucha" w Sochaczew3klill
Przy obejrzeniu .~ieJsca, napadu p,rzez cych czasopisów (24 numeróW wIO ję- Powiecie położonej;
Naczelnika Zie~sk~~J ,~tr~zy, 3znalezlono zyl,ach). Wszystko to ŚWiadczy o stalym
3) Plewka Tomaszu, współWła'ścici~lu
jedynie zapaskę I kiJ WIS~IOWy /4 arszyna rozwoju tego jedynego
u nas orgapu majątku Władysławów w ŁOWickim pJwle<I/ugi, należące do napad11lę~ych. .
, w dziedzinie ksztalcenia cielesnego, ktory cie położonym;
W' bok od szosy znale~lO~o sIady. n?g obecnie zapoczątkowują wydanie osob4) Hr. Moszyńskiej Marji-Stefanji, b.
bosych w kierunku sC,hro~lenla robo~TIII~ow nych dziełek, poświęconych osobnym z~- właścicielki majątku "Sojki" w Kutnowpracujących na torfiarni ok~lo Jez lO~a gadnieniom w zakresie wychowania, obeJ- skim powiecie położonym;
Okręt. W noc kr~tyczn~ znaldow~lo Się mujących pracę d-ra j. Jotejkó~ny, prof.
5) Sarnowskil11 Antonim,' kredyto:ze
na torfiarni 19 ludZI z blizszych gml11 po- Baudouina de Courtenay i innych.
sum h'ipotekowanych na majątku Gnojn)
-wiatu.
Przy reWizj~ robotników - pi~M 5. (na maj) "Przewodnika ZdrOWia" w Kutnowskim powiecie położonym;
niędzy przy ~IC~ Ole znale~lo,no: ~wro- Czarnowski, Berlin. (Weissenburgerstr. 27)
6) Niekraszu Marcinie, ~redytorze su.
my, hipotekowanej na majątku Odolm
cH tylk? na siebie ,uwagę mejakl Pletr?- wyszedł i zawiera:
sik ktor,y na. p~:Vlen cza~. wydalał Się
Blednica i niedokrewność. Przyczyny , w Kutnow.skim powiecie poło,żonym~ . ,
z schroms~.al pozno powroclt, lecz . .przy choroby, objawy, istota, sposoby zapobie 7) WIsłockIm WładysłaWie, wla:.clcle.
'konfl onta91 pr~ez pO,sz.k?do,wanych me był gania jej oraz leczenia (zako~cze.nie). lu majątku Stenin w Łowickim powiecie
poznany, J~k ro:vnle~ I 111m.
.
,Znaczenie jarstwa w przyrodoleczmctwle .- położonym i
- W ty~z~ d~l.u wieczorem zaw~adomlO- Stłaczanie powietrza W płucach. -PrZf~8) jędrzejczyku Wojciechu, w3p5~
no straznilww IZ Roman Pawla,ta ~ Wlady- strodi i rady -Kronika . _ Rozmaitości. _ właścicielu folwarku Piwki, W Kutnow3klm
staw ł:0j/w rów~ie~ ~yli !lap~dnlęcl w nocy Piśl~iennictwo.
pOWiecie położonym .
Termin zamknię,25 maja na 11 WlOrSCle 10dzkleJ szosy przez
cia postępowania spadkowego naznacZ) .
.5 bandytów i żonie Pawlaty zrabowano 56
~~~~
ny na 8/21 Września r. b.
.
rubli. Napad miał miejsce na pół godziny
-~®-~~~~
II I. Wydzial hipoteczny Kutnow3klego
wcześniej niż na Majkowskich. Przy dalpowiatu, wzywa sukcesorów po zmarłych:
'Szym śledztWie strażnicy powtórnie zatrzy1) Bławat Bajle,
_ ,
E.
2) Lipskim Moszku-FroIlTIle,
mali m i eszkańców i robotników z ws i Krem3) Wolsteinie Mordce i
,
,pa, którzy powtórnie by li ~rzedstawieni
Majkowskim, Pawlacie I ŁOjkiemu, przy~
W
4) Krancie Moszku-Gerszu -: ,v,as: ,.
1. W Sądzie Okręgowym w
arsza- cielach nieruchomości W m. Kutnie po ,.)czym MaJ'kowska stwierdzi/a.l·ż w p, ierwsz~l
t
. wie W dniu 4/17 lipca r. b. o godzinie 10
chWili jakkolWiek nie mogla Si ę ofJen owac, ran; Komisarz Sądowy Alchimowicz, bę- żonych,
. ,
lecz obecnie dwóch z nich poznaje, miano,
5) Gajscie Vel Geiscie ChaJmle.G2"~
wicie Białka i Pietrosika, których zatrzyma- dzie sprzedawał w drodze działów nieru- szu właścicielu nieruchomości w koloa.l
'
.
,no - reszta zaś udowodnHa świadkami chomość pod .M 3 w osadzie Krośnie;Vi- Nowe-Kutno położonej, i
gdzie czas spędziła (alibi).
ce położoną, i przynależącą do Pryncow,
6. Skarzyńskim Michale-Karoly, wta3Słowa uznania należą się wójtOWi 00- Senderów i innych.
cicielu nieruchomości W osadzie Zy::hll ,l
maniewic p. Perzyńskiemu za energiczną
2. Również w Sądzie Okręgowym położonej. Termin do zamknięcia pJ3L,,~
akcję przeciw bandytom, oraz sołtysom wsi W WarszaWie, w dniu 25 września (8 paź- powania spadkowego, naznaczony na ,13 l ..
jamno i okolicznych, jak również sa- dziernika) r. b. o godzinie 10 r~no, ten sierpnia r. b.
(Gub. W1 ed).
' mym włościanom, którzy tak chętni~ ~tanę,l~ że sam Komisarz Sądowy Alchlmowlcz,
w obronie pokrZYWdzonych, l- spelnllJ SWOj będzie sprzedawać w drodze dzi~łó;V ma- .
. obowiązek. Bandytyzm tępić należy-jest jątek ziemski pustniki w powlecl~. Kuto najwieksza płaga jaka nas trapi od pew· tnowskim położony i należący do ~ (zeneoo czasu. Caly kraj nasz robi wrażenie ci ak ów i innych.
. Sy~ylji, nikt bezpiecznie już nie nocą, lec~
Pozwoliłem sobie zabrać glos w nasz)'m
z wieczora jechać nie może; gdy tak dalej
3. Komisarz Sądowy Alchimowicz, Łowiczaninie", w imieniu was, robotnicy,
potrwa, ustanie wszelki handel, i kom~ni W dniu 26 czerwca (9 lipca), o godzinie
spraWie sklepu, spóldziel~ ze,go, jal~?
kacja; obOWiązkiem przeto nas wszystkich, 10 rano, w sali Sądu Okręgowego w War· oroanizator w tej wspaniałej
Instytut jl,
. tępić wszelkiemi środkami to nieszczęście szawie, będzie sprzedawać za długi nie- ktÓrą można nazwać "nową plaCÓWkI!".
nasze.
ruchomość Andrzeja - Teofila i Franciszki Ta placówka, jest Qla nas spr awą barczo
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ważną, nad którą my robotnicy powinniś z tych 20-tu groszy? nic. Nie jednego
my się zastanowić głęboko, bo to dla nas czytelnika zaciekawi, dlaczego nic? Oto
jest wspaniałą zorzą przyszłości, która za- dla tego bracie czytelniku, że handlarz;e
jaśniała w naszym grodzie. Wszyscy spa- zaraz potrafią wszystko podrożyć, i nam
liśmy dotąd i nikt nie myślał o jutrze, aż zabiorą te nasze 20 groszy, z tego w koń
przybyli ludzie do nas dobrej woli i za- cu wychodzi nic; oni mają dobrze, a my
czynają nas potrosze obudzać z tego snu. mamy biedę. •Ale jak by tu temu zaraA my się jeszcze z nim borykamy, dzić żeby Więcej zarobić a mniej wy!iać?
i chcemy w dalszym ciągu spać. Oj! bra- I na to ludzie wynaleźli sposób. Zeby
cia robotnicy, nie wolno nam dłużej spać, Więcej zarabiać, a mniej wydawać, na to
bośmy już przespali dziesiątki lat, i pozo- spo's ób jest taki: Sklep spożywczy, (lub
staliśmy w tyle po za wszystkiemi kraja- udziałowy) on nam
zaoszczędzi nasze
mi i narodami, innych krajów. Angielscy grosze ciężko zapracowane. Otóż zwrarobotnicy mają już w swojej pracy spół cam się z prośbą do wszystkich obywadzielczej 5,400,000 rb. Socjalistyczne koo- teli w ŁOWiczu i wokoło ŁOWicza, kto roperatywy robotnicze w Belgji podczas zumie tę sprawę, to niech popiera słówem
pierwszego spisu w roku 1904 liczyły 168 i czynem. A przyszłość będzie wspaniałą.
Socjalistycznych Stowarzyszeń Spożyw Do czynu więc kochani bracia robotnicy,
czych, mialy one 103,349 członków i zro- bo bieda nas udusi: zachęcam więc Was
bily obrotu 25,936,873 franków; dziś liczba do czynu!
,
Członek sklepu spółdzielczego
tych kooperatyw doszła do 201 ze 157,478
]. Więcek.
członkami i z rocznym obrotem 44,920,920

franków, na naszą liczbę to będzie
17,968,368 rb. 157,478 członków, to już
zaczyna coś znaczyć. A co jeszcze w innych krajach mają, to my o tym napewno
nie mamy pojęcia, co zrobili robotnicy
u innych narodów: v. Niemczech, we Francji, w Ameryce, w nowej Zelandji, i wielu
innych krajach, a my co zrobiliśmy bracia robotnicy' do obecnych c'zasów dzisiejszych? Smiało mogę dać na to odpOWiedź, że nic, i teraz zapytuje się was
samych, dlaczego u nas w kraju, tak idzie
tępo praca spółdzielcza?
To dlatego, że u nas nasze warstwy
ludowe myślą na pojedynczo, i każda
warstwa tego ludu bardzo wiele na tym
traci, i nędzę cierpi. A kto najWięcej
cierpi tej nędzy? Oto my bracia robotnicy, kto najwięcej głodem przymiera? My
bracia robotnicy, kto w brudnych i zatęchłych mieszkaniach mieszka? My bracia robotnicy, kto w najbrudniejsze ubrania się ubiera? My bracia robotnicy, z której warstwy najWięcej i najwcześniej umierają? Z naszej bracia robotnicy, z jakiej
warstwy najwięcej jest żebractwa? ' z naszej bracia robotnicy. O! bracia robotnicy, czas abyśmy już pomyśleli o pracy
społecznej, bo jeden to nic nie zrobi.
A jak nas stanie duża gromada, to będzie
coś znaczyć, bo będzie myślał jeden za
wszystkich, wszyscy za jednego, i niech
każdy z nas robotników zechce zrozumieć, co to jest praca spółdzielcza? To
jest jeden środek najlepszy W naszym
życiu robotniczym, bo ta praca to już jest
wypraktykowana i dOŚWiadczona w życiu
robotniczym in nych krajów, bo na dowód
dali nam cyfry te, które wyżej nadmieniłem, to niech nam się nie zdaje bajką,
bo to jest prawdą. Ale my tej prawdzie
nie chcemy Wierzyć, to też zato nam jest
bieda i ta bieda się coraz bardziej szerzy,
wkoło nas. A my w środku niej stoimy
jak obłąkane owce i nie Wiemy jak jej
radzić?
Biadamy jedynie i narzekamy
sami nie Wiedząc na kogo i czekamy aż
nam manna z nieba spadnie. To wszystko jest daremne, manny mieć nie będzie
my, niema co czekać, lecz trzeba się brać
do czynu, bo nas wyzyskują wszyscy do
ostatniej nitki. Wyzyskuje nas handlarz,
sklepikarz, wyzyskuje nas l<amienicznik,
bo sobie każe dobrze płacić za brudne
mieszkania, nie pyta się czy masz czy
nie masz, jeno dawaj, bo jak nie to cię
wyrzuci na bruk. Wyzyskują nas fabryki
i inne przedsiębiorstwa, a my jesteśmy
wszystkim poddani jak bydło robocze.
A jeszcze dodam co do strajków i fabrykantów, bo przypuśćmy, że gdyby nam
nawet fabryki postąpiły dziennie 10%, no
to mamy Więcej 20 groszy dziennie. Ale
co myślicie, że my będziemy mieli co

Gawęda

o grzeczności.
(Ciąg

dalszy).

A oto co O grzeczności Anglików mówi znakomity pisarz i minister K. Chłę
dowski: "ZadziWia mnie grzeczność publiczności, mimo dość dotkliwych czasem
ataków nikt się nie sierdzi, nikt siłą walczyć nie próbuje, ale gdy się obronić nie
może, stara się ukryć za innych." Nieco
"Anglicy są
dalej tenże K. ChI. mówi:
rozczulający w obchodzeniu się z dziećmi,
żaden może naród niema tyle co oni delikatności i troskliwości wobec podrastającej generacji.
Mały dzieciak w Anglji
może być pewnym, że w jednej chWili
znajdzie mnóstWo pełnym sercem oddanych mu opiekunów." Wiele innych przykładów ŚWiadczy o prawdziWej, szczerej
i pełnej prostoty grzeczności Anglików.
Nie mogę tutaj robić wyciągów z dziel
traktujących o Anglji, ale usilnie zalecam,
aby każdy kto jeszcze mało wie o Anglikach, postarał się naród ten poznać przynajmniej z przystępniejszych dziet Zycie
Anglików jest bardzo odmienne od naszego, a prz~ to samo ciekawe, z drugiej
strony może i pOWinno być dla nas pouczające chociażby z tego względu, że
Anglicy potrafili nietylko stworzyć dla
siebie dobrobyt, potrafili nietylko zagarnąć
pod swoje panowanie olbrzymie kraje i
lądy, ale potrafią rządzić tak licznemi i
ludnemi krajami w ten sposób, że sami
wzrastają w potęgę, i narody zost~jące
pod przemożną opieką potężnej Anglji
rOZWijają się w szczęściu i pomyślności.
Przytoczę tutaj parę liczb dających nam
niejakie pojęcie o kulturze anglików, oznaką której niewątpliwie w znacznej mierze jest prasa. Otóż w języku angielskim
na całym świecie wychodzi gazet 15,000
w języku niemieckim tylko 7,000, a w
całym parystwie Rosyjskim w różnych ję
zykach wychodzi gazet 2,078. Gazeta
Times np. w Londynie wychodzi codziennie w 70,000 egzemplarzach po 24 stronic każdy, W redakcji pracuje 500 ludzi
przy pomocy 10 parowych maszyn. Gdyby tę gazetę rozłożyć i ułożyć tak na
ziemi wszystkie egzemplarze z jednego
dnia rzędem, to utworzyłby się pas długi
120 mil angielskich. Ale dosyć o AngliTeraz postawmy sobie pytanie,
kach.
czy my jesteśmy w dostatecznej mierze
ugrzecznieni i postarajmy się na' to pytanie odpOWiedzieć.
Zapewne-tak, ale nie zawsze i nie
wszyscy. Oj! nie wszyscy! Zacznijmy z
dołu, albo jak kto woli z góry. Jakże
często da się słyszeć i Widzieć jak panowie dziedzice, albo ich rządcy, którzy

też przecież

pOWinni

mieć

jaką

taką

o-

gładę, obchodzą się z podwładnemi z lekceważeniem godności ludzkiej i ze wstrę

tnym nieraz grubjaństwem, a co zwłaszcza
względem kobiet i dziewcząt jest często
kroć nie do darowania. Zdziwiłby się zapewne niejeden rządca, lub dziedzic:
"Jakże to, przecież to są kobiety z ludu!
"Tak, są z ludu, są ludem i częstokroć
same nie szanują swej godności, ale dlatego tym Większy obowiązek leży na 'inteligencji stykającej się często z ludem,.
ażeby swoim przykładem WyWierać wpływ
zbaWien ny, uszlachetniający i ul1)oralniający. Wszak dosyć często się zdarza,
że panOWie ci wobec kobiet i dziewcząt
z ludu tak się zachowują, że coś podobnego wobec kobiety t. zw. z towarzystwa
uważaliby za szaleństwo, za zbrodnię ..
Zapewne mógłby mi kto przytoczyć przykłady wskazujące że jest inaczej. Tak,
znam i ja takie przykłady, ' ale znam również i te pierwsze. Otóż sądzę, że wła
śnie zacni sąsiedzi i koledzy takich panów mogą i powinni wpływać na nich
uszlachetniająco, dając im z siebie dobry
przykład i zachęcając ich do tegoż.
A teraz weźmy inteligencję miejską.
Tu, zwłaszcza w Większych miastach, .'
znajdziemy zapewne Więcej ugrzecznienia,
ale rÓWnież pozostaje wiele do życzenia.
Jakżeż często da się słyszeć jak panOWie
i panie używają nieraz grubjańskich przekleństw .i wymyślań względem służby, jak
obchodzą się z lekceważeniem ich godnoś
ci ludzkiej, jak często urzędnicy swych
podwładnych traktują z wyniosłością, nie
po ludzku, płaszcząc się jednocześnie przed
wyższemi od siebie. Czyż taka dwulicowa
grzeczność z bojaźni, lub ze względów
interesu jest grzecznością? Jeżeli jest, to
wcale nie piękną i nie przynoszącą nikomu zaszczytu, nieszlachetną i częstokroć
obmierzłą dla każdego wrażliwszego osobnika. Grzeczność powinna być wzajemną.
Grzecznym powinien być podwładny dla
zwierzchnika i zwierzchnik dla podwład
nego, służący dla pana i pan dla slużącego.
Pan jako człOWiek często inteligentniejszy od swego sługi, powinien świecić przykładem. Grzeczność prawdziwa, szczera i
roztropna, przyjaźń i życzliwość pana nigdy nie zepsuje stuźącego. Służący też
jest człOWiekiem i to mu się bezsprzecznie należy i odczuwa on często obejście swego pana silniej, niż się to na pozór wydaje.
Albo jak często da się słyszeć a czytać w gazetach utyskiwania interesantów
na opryskliwość i niegrzeczność urzędni
kóW w rozmaitych biurach państwowych i
innych: Nie będę przytaczać przykładów
bo o tym wszyscy wiemy. Natomist nie
od rzeczy będzie, gdy nadmienię tutaj
że podczas mej bytności w Stanach Zje-o
dnoczonych, doznawałem zawsze uprzejmości ze strony urzędników czy to rządo
wych, czy prywatnych instytucji. Jako
robotnik wchodzę naprz. do głównego
biura zarządu pewnego Wielkiego leśnego
przedsiębiorstwa w kapeluszu na głOWie
jak to jest w zwyczaju za oceanem i jaIw interesant czekam, aż przyjdzie na
mnie kolej załatWienia, bo tam wszędzie,
czy to w biurze, czy w sklepie, czy u golibrody wszyscy ściśle przestrzegają kolejności bez względu na ubranie lub wygląd
interesanta, co jest oznaką prawdziwej
grzeczności. (Zresztą z wyglądu i ubrania trudno odróżnić amerykańskiego miljonera od jego robotnika). W chodzą urzę
dnicy, kapitaliści, bogacze, mÓWią mi po
angielsku dzień dobry, jak to jest u nich
w zwyczaju, a następnie jestem obsłużo
ny szybko i z prostotą i poźegnawszy się
ich zwyczajem, odchodzę. A u nas czło-
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-wiek musi się nieraz nairytować, krwi
sobie napsuć i stracić kupę czasu, zanim
załatwi jaki interes, nie mówiąc już o ła
pówkach.
Jeszce Większą rolę odgrywa grzeczność tam, gdzie stale ma się do czynienia
z publicznością jak to ma miejsce nprz.
W handlu. Całe powodzenie w handlu
zależy w znacznej mierze od stopnia grzeczności, taktu i umiejętnego obchodzenia
.się z klijentelą. Czytałem gdzieś o pewnym
miljonerze, który dorobił się olbrzymiego
majątku. Pierwszą podstawą, fundamentem jego powodzenia było całkowite od-danie się swemu zawodowi jako też grzeczność.
Będąc
jeszcze niezamożnym
.sklepikarzem, pewnego razu zamknął sklep
i szedł do domu, wtyrn spostrzegł dziecko
zmierzające do jego sklepu, które chcia10 za grosz kupić jakąś drobnostkę. Kupiec ów wrócil się roztworzył sklep i W
grzeczny sposób obsłużyl dziecko intere.santa. Znana jego uprzejmość stała się
przez to jeszcze glośniejszą i mial takie
powodzenie, że wkrótce dorobił się olbrzymiego majątku.
Przytaczam ten przykład i chcialbym
aby nasi kupcy nad tą niby drobnostką
zechcieli uważniej się nieco zastanowić.
Gdyż polscy kupcy nie grzeszą zazwyczaj
-zbytnim ugrzecznieniem, a częstokroć narzekają na niepowodzenie, dziWiąc się, że
klientela pcha się gdzieindziej, a ich omija, nie Wiedząc o tym, że sami nieraz są
przyczyną swego niepowodzenia. To mó'wię na podstawie swego własnego doś
Wiadczenia, a także opOWiadania innych
licznych jednostek.
(d. n.)

.
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W; adomoś ci roIni cze.
Pokaz inwentarza żywege i płodów rolniw Łowiczu. Na jednym z zebrań

~zych

ŁOWickiego Tow. Roln. uchwaWa
urządzić pokaz inwentarza żywego W po-

Rada

-łączeniu

z wystawie>liem różnych plodów
rolniczych.
Po pomyślnym załatWieniu
formalności prawnych i przyznaniu przez
Cent. Tow. Roln., - Rada wybrała komitet pukazowy, do którego weszli wszysley jej członkOWie oraz przewodniczący
i specjalni delegaci od 5 istniejących kółek, rolniczych.
Z miejscowości, gdzie
niema kółek, zaproszono księży proboszczów i po kilku gospodarzy drobnych.
Pierwsze zebranie komitetu odbyło się 4
b. m., ż przeważającą obecnością włościan.
Na przewodniczącego Dowołano ks. Brauliń
skiego z Nif'borowa, który w slowie wstęp
nym wskaz.al na cel i znaczenie tego roPan Boski z Niespuszy
dzaju pokazów.
zaznaczy!, iż obecne zebranie jest głównie
.agitacyjne, to jest zebrani pOWinni postarać się o jaknajszersze rozpowszechnianie
"WiadomOŚCi o pokazie, aby możliWie dużo
gospodarzy przyjęło w nim udzial. Wobec
tego postanowiono pOWiększyć skład komitetu.
Choć pokaz jest przeznaczony dla gospodarzy drobnych; jednak wyrazili oni
życzenia, by i większa wlasność wzięła
w nim udział, gdyż okazy dworskie mogił
bardzo skutecznie wpłynąć na chęć naśla
downictwa, ze strony drobnej własności.
Pokaz w zasadzie ma być jednodniowy.
KÓłka mają zamiar, dla rozbudzenia ruchu
rolniczego, ofiarować od siebie przedmioTak kółko Chruślińskie
ty na nagrody.
nagrodzi znacznikiem Jordana gospodarza,
który przedstaWi najpiękniejszą odmianę
ziemniaków. Z poszczególnych osób już
na zebraniu zadeklarowali na nagrody
.p. Otton Lipkowski z Chąśna rasowe pro-
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sięta,

p. Jan Golis ze Zlakowa Borowego
kur rasowych Wayendottów. Nadzwyczaj oryginalną i pożyteczną w przeprowadzeniu myśl podniósł p. A. Pawłowski, kierownik ŁOWickiej filji Syndykatu,
ofiarując na nagrodę bronę łąkową gospodarzowi, który przedstawi najlepszy zielnik
(zbiór) traw, ziół i chwastów z własnej łąki, co może spowodować u gospodarzy
bliższe poznanie roślinności na swej łące,
a W następstwie i chęć podniesienia jakości jej, gdyż Wiadomo, że koło łąk przeważnie gospodarze drobni nic nie robią·
Pan A. P. ma również podczas pokazu
wygłosić pogadankę o trawach. Tuszymy
sobie, że w panu P. znaleźliśmy dzielnego współpracownika w urządzeniu pokazu!
Do przedmiotów pokazu, mimo że główny cel jego jest podniesienie hodowli bydla rogatego, postanOWiono włączyć jeszcze konie (tylko rozpłodowe), nierogaciznę, owce i drób, nasiona zbóż i okopowych, maszyny i narzędzia rolnicze, które
wystawi Syndykat Warszawski i różne firmy. Nie mniej chętnie będą Widziane
przedmioty gospodarstwa kobiecego: chleb,
ser, masło i t. p. Nagradzani będą wszysey włościanie według zasług czy to kółkOWI czy nie. Pokaz ÓW jednocześnie będzie połączony z jarmarkiem na inwentarz żywy i nasiona, szczególnie nasiona
ozimin; dla tego wybrano czas przedsiewny.
Wybrana Komisja wykonawcza sklada
się z osób: 1) ks. Niemiry; 2) ks. Chyłkowskiego z Chruślina, 3) P. p. A. Pa4) St. W i Ik oszews l{i ego,
wlowskiego,
5) WL Bukowieckiego, 6) Mat. Kaźmierskiego, 7) Fr. Trawińskiego, 8) An. Tra:
Wiń,skiego, , 9) E. Detkens.a. Odez~ę. I
a wspom~lana. Komls!a.
Wzor dru~?w
p~zedsta'wlc Kon:ltetowl, ktory zb.lerze .Sl~
51VII b. r. w I?owlększonym ,skład~le. MIejsca na P!ac~ pokazu, ktory oft~rowal p.
Fr. Traw1l1skl w. obszer~ym P?dworzu, o~olonym szopami, dla firm, me wyłączając
ŁOWi~kiej filji Syndykatu, będą płatne, dl.a
:v 1 ?śclan bezpłatne. Co do ?platy za weJSCle na poka~-sprawa będZIe. przedyskutow~na na kołkach. W godz1l1ac~ popoludniowych na placu p~kazu będZie przyg.rywał.a muz~ka., a wleczo,rem odbędZie
Się przed~tawlenle ~mator.skle..
. Chcę 1eszcze ~tlka slo w d?da~ o celu
I znaczent~ pokazo:v.. Cel nle~torzy gospodarze zle rozumIeją, sąd.ząc, .ze na wysta~ę trzeba przypr~wa~zlc c~s n~dz~~cza)~e.go, ~zego ludZie n}gdy nie WidZieli,
uwaza)ąc, ze k:owa, chocby ~aw~t bard~o
mleczna, ale me bardzo tłusta, ~Ie nadaje
się do pokazania.
Pokazy mają na celu
przegląd inwentarza żywego w danej okolicy, przekonanie się, jak on jest wyroś
nięty i utrzymany i jaka rasa W nim przeważa.
Pokaz jest poniekąd nauką wybierania sztuk do chowu, bo p!"i1:-ecież nie
każdą krowę warto ttzymać i nie każde
cielę opłaci się chować. Chociażby tylko
przez ciekawość warto przyprowadzić
swój przychówek na \ wystawę, żeby przekonać się, jak też inni osądzą go, a przy
sposobności można zobaczyć inwent.arz
sąsiadów bllższych i dalszych, porównując go ze swoim.
Na pokazach są wygłaszane pogadanki hodowlane, więc i dOWiedzieć się cze goś nowego można.
Przy sposobności
pogada się z sąsiadami i naradzić się
można czy
warto zalożyć mleczarnię
spólkową i gdzie ją umieścić.
W każ
dym razie na wystawie, jeśli czegoś nie
zyska się, to napewno nic nie straci,boć trunków tam nie będzie.
Z Bełchowa. W dniu 19iV odbyło się
tam zebranie w celu zorganizowania kół
ka rolniczego. Z górą 80 gospodarzy
parę

n:

wysłuchało

pogadanki ,,0 znaczeniu kólek rolniczych". Wszyscy obecni zapisali się na przyszłych członków i zaraz też
podpisano odpowiednie podanie. Twórcą kółka jest p. Plichta z Polesia.
Ze Złakowa Kościelnego. 2 b. m. zebralo się miejscoWe kółko. Postawiono projekt, czy dla ożywienia kółka nie lepiej
będzie aby jego prezesem i Wiceprezesem
byli gospodarze, a miejsowy ks. prC'boszcz
i obywatele - opiekunami. Zwyciężyła
opinja, by sprawa została po dawnemu.
P. Piotr Skierski w żywych słowach zachęcał członków do rozbudzenia się z obecnej śpiączki, przytaczając jako przykład
Belgję, która zajmuje przestrzeń ledwie
kilku naszych gubernji, a potrafi wyżyWić
8 miljonów ludności! Pan K. ze Złako
wa wykazywał, w jak smutnym stanie
znajduje się ŁOWickie pod względem handlu zbożem; najwięcej zaś krzywdzony
bywa przy zbycie swoich produktów drobny gospodarz .
Kilka słów o Liskowie wypełniło resztę
czasu na zebranin. Szkoda, że na wycieczce do Liskowa nie było choć kilku
gospodarzy ze Złakowa Kościelnego. Zła
ków ma przecież taki piękny piętrowy budynek murowany, który nie jest całkowi 
cie nałeżycie wyzyskany!
Przypomnienia robót. Ziemniaki zaraz
po wzejściu jeszcze przed bronowaniem
pierwszy raz po saletrować (150 f. na morgę) i zaraz obredlić. Drugą dawkę saletry (150 f.) należy dać 2 - 3 tygodni
"..
poznlej.
Buraki przerywać, jak najwcześniej
(drugi listek); na glebach jednak w gorszych warunkach czekanie do 3 lub 4 listka bywa czasami pożądane. Po przerywce dać pierwszą dawkę saletry (150 f.
na morgę) i obredlfć. Wałowanie giadkim walcem po przerywce zaraz i drugi
raz w parę dni, według dokonanych duŚWiadczeń, znacznie podnOSi plony korzeni buraka (o 10%) zwłaszcza podczas suchej pory.
'
Z s'aletrowaniem owsów I )ęezmion nie
można zbytnio opóźniać się, wykonany
zabieg ten w nienależytym czasie, wywoluje nierówne dojrzeWanie i obniżenie
wydatku, bo przedłuża się przez to okres
krzeWienia tak, że otrzymamy wiele bocznych kłosów, które nim dojrzeją, główne
pędy mogą wysypać już ziarno.
Z koszeniem łąk nawet i w roku tym
nie należy się zbytnio opóźniać, gdyż
przez to można pozbaWić się drugiego
pokosu; porost nie wzmocni się przed
nastąpieniem letnich upalów.
E. D.

Drób w czerwcu.
CzerWiec jest ostatnim miesiącem, w
którym można wylęgać drób stadny, po·
nieważ jeszcze zdąży osiągnąć pełnię roz\l,oju przed nastaniem zimy. Wczesne
kurczęta wstępują w okres dojrzewania;
z te.go powodu współ±ycie kogutków i kokoszek bywa dla tych ostatnich niezawsze
pożądanem.
Zbyt wczesne kojarzenie się
oddziala ujemnie na wyrost.
W gospodarstwach, trudniących się tuczenieryI, należy zatem kogutki oddzielać i specjalnie
ŻyWić materjałami tuczącemi.
Ze wglę
dów oszczędnościowych wybrakowuje się
wszystkie ptaki, kwalifikujące się do odnowienia lub powiększenia stada zarodowego.
CzerWiec, ja\w miesiąc upalów i deszczów,' bywa niebezpiecznym dla świeżo
wylężonych indycząt i kurcząt.
Indyczęta
trzeba, aż do wykoralenia się, chronić zaróWno od klucia promieni słonecznych,
jCik i od deszczu .
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Kacżąt w porze południowej nie wypuszcza się na wodę, albOWiem często padają od udaru słonecznego.
Gdzie 'drób
nie ma sposobności biegania po pastWisku,
należy mu do~tarczać z ręki możliwie wiele traw i kłąbów, jako pasz chłodzących
i regulujących sprawność przewodu pokarmowego; a jest to wzgląd ważny, albowiem mnóstwo chorób wynika z zaburzeń
w trawieniu. Z tych samych względów zaleca się zakwaszać wodę do picia oczyszczanym kWasem sodowym (5 kropel na
kwartę), i zapobiegać kiśnieniu paszy gotowanej, t. j. usuwać ją zaraz po nasyceniu się drobiu.
R. S.

Przestrogi i rady.
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rKOMPANJI SINGER,~

.3ałoba w l{umunji. "Nowoje wremi a" w artykule swoim wyrzuca niewdzię
czność Rumunji, która zawdzięczając cały
swój byt polityczny Rosji, urządziła w rocznicę stuletnią przyłączenia Bessarabji do
Rosji, manifestacje antirosyjskie.

Przegląd

MASZYNY DO SZYCiA

powszechny.

niedźwiedziem. Z Pilawina
(lIa Wołyniu), zWierzyńca hr. Józefa Potockiego, uciekła niedźwiedzica, podkopawszy się pod klatkę. Szta lasami Klucza "Pińczowskiego" W stronę wsi SuchoI{)

woli.

Walka z

jv\ASIYNY

fv\AS7.YNY

RĘCZNE

NOŻr~r.

DD20R.~~

Po drodze napotkała dziewczynę

R.

1

ł WYPŁATA RATAMI
UB ~
..
00 R ,TYG,

Wiejską, która drżąc ze strachu, schowała

I

I

I

się za pobliskie drzewo. Niedźwiedzica
ziel1'['lial(i frucizl1q. W 0- obwąchała dziewczynę i, nie uczyniWSZy
becnej porze nie trzeba wogóle jadać du- jej nic zlego, powędrowata dalej. Pod
Sklep w Łowiczu
żo ziemniaków (kartofli), a już wcale nie wsią, na kraju lasu, pasło się stado krów
ul. Piotrkowska dom Prauze
spożywać kiełkujących. W takim stanie z cielętami.
Niedźwiedzica rzuciła się
Sprzedaż części maszyn 'i nici.
zaWierają bOWiem ostrą truciznę "solam:- na jedno cielę, chcąc go porwać do lasu.
-- ______
nt/'. Takich ziemniaków nie trzeba da- Lecz kr?wy rzucjly się na niedźWiedzicę, Księgarnia K. RYBACKIEGO
wać ani bydłu ani trzodzie, gdyż łatwo bodząc Ją rogamI.
mogą zachorować i zatruć się, jak to już
Tymczasem na krzyk pastuszka, nad- zawiadamia, iż nie przyjmuje odpoczęsto stWierdzono. Zamiast ziemniaków biegła z pobliskiej chaty włościanka, któwiedzialności za dostawę pism nie
można teraz używać Więcej ryżu, kaszy ra, porwawszy Uuczkę do kartofli, rzuciła
gryczanej, mąki bananowej i t. p.
się na ratunek cielęciu. Rozjątrzone zwie- opłaconych do dnia 20 czerwca.
Umiarl(owa'lie przy spoż'ywa'liu upa- rzę zaniechało cielęcia i rzuciło się na
ragów pOWinny zachowywać szczególnie kobietę, gryząc ją i drapiąc dotkliwie.
.-----------------------------------------------------------------------------osoby cierpiące na serce, nerki i pęcherz. W obronie napadniętej znowu stanęły
Niektórzy nazywają s?paragi "królem" krowy, bodząc wściekle rogami rozjuszo4
warzyw i zjadają dziennie do dwuch fun-/ ne zWierzę. W tej samej chwili z po:7
tów smacznie przyrządzonej takiej jarzy- blizkiej leśniczówki przybył leśniczy j celTygodnik literacko-społeczny
ny. Z pewnością byliby wstrzmięźliwsi, nemi strzałami z fuzji zabił ZWierzę·
ogłoszenia małżeńskie (matrymonialne).
gdyby sobie przed jedzeniem przypomnieRany włościanki na szczęście okazały Rok wydawnictwa IV. Bogata treść. Wyli, że szparagi zawierają w sobie dużo sil- się lekkie.
chodzi w każdy piątek. Tygodnik nasz winej trucizny, zwanej aspa1'agt'ną. Działa
+O Pielgnymka do Lourdes. Z Warsza- nien się znajdować w każdym domu.
Ronader silnie na nerki, o czym łatwo się wy wyjedzie w końcu m. lipca r. b. piel- dzice dbający o szczęście swych dzieci,
przekonać przez zmysł powonienia. A za- grzymka do Lourdes przez Berlin, Kolonję,
pOWinni żądać numerów okazowych.
tym zadowolić się małą porcyjką!Paryż, z Kapłanem i lekarzem na czas Prenumerata:
Warszawa rocznie mb. 2
.J.adowif~ I(rzewy i rośli'lY ogrodo- 2 tygodni; dla grupy zaś osób,. chcących kop. 60, pólrocznie rb. 1 kop. 30, kwarwe, JakkolWiek bardzo ponętne.. powo- powracać przez Rzym, WeneCJę, Floren- talnie 65 kop. PrOWincja rocznie rub. 3
dują często w obecnej porze przedwczes- cję i Wiedeń, czas podróży określono na kop. 50 półrocznie rb. 1 kop. 80 kwarną śmierć-najczęściej u dzieci. Mamy:3 tygodl)ie z górą·
'
talnie rb. 1.
'
tu n,a myśli przedewszystkim ~i,ękny krz~w
Znajomość języków niep.otrzebna. Ko- Ogłoszenia małżeńskie 4 kop. wyraz. Prostrojny ze szczodrym złoto-zottym kWle- szta wynoszą 100 rb. tygodmowo w III Ida- wincja markami lub przekazem pocztowym.
ciem, zwanym s z c z o d r z e n i e c (Cytt'cus sie; a 125 w klasie II bez żadnych wy~ )Yal(ład 7000 ~~
-Goldregel1) i niewinnie kWitnącą k o n- datków ani dopłat w drodze. Paszporty.,.
'
wal j ę czyli I a n u s z k ę (Convallaria zagraniczne lub półpaski każdy sobie Ządac numefOW oka~owych. Cena egz~mp. 10 kop.
maialis - Maiblume), odznaczającą się wcześniej wyrobić. pOWinien.
Adres Redakcji: Warszawa, Nowy Swiat ] i 21.
bardzo mitą wonią. Dzieci należy przeZapisy przez caly m. czerwiec w biuTelefon I}4 - 8I.
strzegać, aby nie brały tych kWiatków do rze pielgrzymki do Lourdes w Warszawie ------------------------------------ ----------------------------------------------ust. Rodzice powinni wogóle dzieci od- Aleja Ujazdowska 14. m. 14.
DROBNE OGŁOSZENIA.
zwyczajać od nałogu brania czegobądź do
Osoby słabowite, pragnące korzystać
ust!(Przewodnik zdroWia). z bezpłatnych kąpieli w Lourdes, winny
wYJ'echać w droQę w towarzystwie druniej'
Lokale do wynajęcia ul. Podrzeczna dom
~
ó
Bartoszewicza.
217-1-1
osoby, któraby przy wsiadaniu i wysiadaOd l-go lipca do wynajęcia na pierwszym_
niu z wagonu pomocną im być mogła.
Gydzień polifyczqy.
piętrze 4 duze pokoje z kuchnią, piwnicą, drwalXiełkujqce
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"Vosis. Ztg." donosi z Petersburga że zamiar Włoci-. zajęcia wyspy Mitiline j groźba
Turcji zamknięcia ponownego W tym wyrROWERY
padku Dardanelli skłonity mocarstwa z potrójnego porozumienia do zaprotestowanajlepszej fabryki
nia przeciw ewentualności zamknięcia cieśnin i do zaWiadomienia Turcji i Włoch
że pracują nad nowym wnioskiem w spraA. Leu tner & C~ Riga
Wie pośrednictwa pokojowego.
'
na
raty miesięczne i za gotowkę
Podobno zjaWiły sie pogłoski, że Austrja i Anglja sprzeciwiały się dalszej aknabywać można
cji Włoch na morzu Egejskim, ale informacji tej w Wiedniu zaprzeczono.-

OSTATNIE WIADOMOŚCI.
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w .cowic:,<u Nowy Rynek.

nią. Nowy Rynek dom p. Welk,
p. Archipowej.

Wiadomość

u

218-1-1.

4 włóki ziemi do sprzedania z obsiewami,
przy mieście Głowno, w całości lub na pa~cele.
Wiadomość na miejscu. Majątek Ruchno u właścicielki.
219-3-1
Mieszkanie do wynajęcia zaraz 3 pokoje, przedpokój i kuchnia. Front 1-sze piętro , Nowy Rynek X'2 159.
220-2-1
Przejezdzając od rogatki na szosie Sochaczewskiej orzez ul. Wjazdową i Stary Rynek na Podrzeczną w środę ' przed wieczorem, zgubiono
portmonetkę z pieniędzmi. Uczciwy znalazca
zechce złozyć w Redakcji Łowiczanina za wynagrodzeniem.
225-1-1

Kąpiele i wanny gorące codziennie od god.
10 rano do 6 po południu, ulica Browarna vis-a
vis domu p. Szenfelda.
221-1-8

Xró/ jJułgarsl(i w Wiedqiu. Pisma donoPianino nowe do sprzedania lub do wynaszą, że król Ferdynand z małżonką i naswłościanom
jęcia, Wiadomość w redakcji Łowiczanina.
222
tępcą tronu przybyli do Wiednia.
Na dworcu pOWitał ich cesarz Franciszek folwark ] O włók z torfem. Zgłaszać
Gramofony przyjmuję do reperacji i przeJózef i wszyscy obecni w Wiedniu ksią się: ~lława, Wola Dębska. Nitecki.
róbki na Pathefony, W. Srzednicki , Szosa Arka-

Tanio sprzedam

żęta.

Redaktor i wydawca Karol Rybacki.

195-l.!-3

dyjska,

.

223

W Drukarni K. Rybackiego W Łowiczu.

