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Prenumeratę i ogłoszenia przyjmują:

na Nowym Rynku Zl1klacl fe1czer.:;ki W-~o J Komora, \V Głownie W-ny Kozłowski kasjer
w Sochaczewie skład Apteczny W-go Pawłowskiego,
w SkIerniewicach ksil~garnia W -go Zielińskiego,
w Żychlinie skład
Apteczny W -go Przeździeckiego, W Kutnie księgarnia W -go Porowskiego, w Pniewie W -ny Z. Flaczyński.

Spieszyły bowiem do ŚWiątyni Pańskiej, ich zdrowie i pomocą w pracy; drobne
w której sam Bóg pod postacią chleba są ręce nasze, ale według sil pracować
. mial zstąpić do ich serc.
będziemy, żeby ulgę w ich pracy nieść.
Ptqtek Alojzego Gonzagi*) W.
Cudny to był dzień!
Kochać będziemy rodzeństwo nasze.
Sobota Paulina B. W., Flawiusza M.
Lekki podmuch wiatru I<olysał falami A że braćmi i siostrami są nam wszyscy
Niedziela N. M. P. niezfstającei pomocy.
zbóż,-kłosy, zdawały się mówić do dzie- ludzie, bo sam Bąg nakazal kochać bliźPoniedziałek Narodz. Sw. Jana Owzcidela. ci: "przed Wami schylamy glowy nasze, niego, Więc nikomu z winy naszej krzywWtorek Prospera B. W., Adelberta W.
bo wielka czeka was chwila, chwila szczęś- da dziać się nie będzie, ani w polu, ani
Sroda Jana i Pawła M. m.
cia promiennego!"
W ogrodzie, ani w podwórzu, ani W stoCzwartek Wladysława Kr. W.
Zapach akacji i jaśminów przenikał po- dole. Niech rosną spol<ojnie zboża, drze*) Św. A l o j z y G o n z a g a. Alojzy uro- wietrze silniej niż kiedykolwiek, - bo i wa, owoce i kWiaty, my niszczyć ich nie
dził się w zamku Castiglione we Włoszech, jako kWiaty, - te przyjaciólki dzieci, - chcialy będziemy, niechaj ptaki śpiewają tuż przy
syn pierworodny margrabiego Ferdynanda Gonzagi wyrazić radość w tym dniu niezwyklym . chatach naszych, bo w nas opiekunów
w roku 1568. Jako chłopca, brał go ojciec nieraz
ŚpieW ptaków rozbrzmiewał wesoło i mi.eć b. ędą. A .Chr.ystus Pa. n, K.tór.y kocha
ze sobą do obozu, by przywykał do rycerskiego
I d tk
d
.
b d
t Ś
rzemiosła. Chłopiec słyszał tam z ust zołnierzy zdawał się mówić: "szczę§cie zawitalo do zla I ra o\Vac ~Ię
ę Zle, ze Jes e my
słowa nieprzystojne i powtarzał je bezmyślnie, co wa~,. dz!eci kochan~, sameg? Boga nosi.ć dobre dla wszystkIch.
potem przez całe zycie opłakiwał rzewnie. Ucząc bęazlecle W duszach wa~l.ycn, Boga, kto.
............ .
się we Florencji, odznaczał się szczególną skrom. I"
t 11
I ' I'
l
nością i poboznością. Poza nauką znajdował całą ry Opl~ {Uje Się. nie'y <O ~z. OWI e {lem, a e I
Piastujcie W duszach waszych miłość
przyjemność w modlitwie i umartwieniu. By przy- ~szelklm bodaj najdrobmejszym stworze- ku Bogu i ludzioll1, umacniajcie to .uczusłuzyć się Matce Bożej, złozył już ID roku zycia mem:..
.
cie, bo tylko miłość daje dobro i szczęście.
~~~ęt~O~~~~j;~j AI~j~~tO~Ci~ąk P~~~s~~r~~m~~:~~ . LIIJa biała,. pierwsza. ~ c~ł~go grona
Chrystus pOWiedział: "Przykazanie nomeusza, Arcybiskupa Medyolańskiego.
Odtąd slostrzJ!c,. rozwm~ł~ S~~! ~I€hch cudny, we daję wam, abyście się społecznie miprzystępował do Stołu Pańkiego w kazdą niedzie- aby dZle.clOm powledzl~c. "d.uszE; .w~sze lowali, jakom ja was umiłował; po tym
lę i święto, przygotowując się do tego z wielką Są W dnIU ty'!l . czy~te jako, ~Iel klehch.a poznają wszyscy, żeście uczniami Mojemi,
gorliwością i nabozeństwem. Bawił czas jakiś m.ego,-strzezcle tej cz.YStOSCI,. odpycha.J' J'eśll' 111 I' tos'c' ml' ec' będzl'ecl'e l'eden ku drujako paź na dworze królewskim w Madrycie i był
t1
l l
k
b l .b
tam przykładem cnót i wzorem dla wszystkich. cle wszys {O, co {? wIe
z lU {a~ Y Ją giclllu."
Aniela Clllnie!tltska.
Post .nowiwszy poś\\oięcić się na słuzbę Bogu, mogło, bo czystośc duszy, to najwyższe
zrzekł się margrabstwa na rzecz młodszego brata dobro, jakie człowiek posiada na ziemi."
i po przezwycięzeniu wielu trudności ze strony
Dom Boży zapelniony wiernemi,-lączą
ojca, wstąpił do zakonu Jezuitów w Rrzymie 1585
r. Złozywszy śluby, odbył z odznaczeniem studja się dzieci wsi i miasta, jakoby maki polfilozoficzne i teologiczne. Cnotami prześcignął ne i lilje śnieżne razem zebrane, - przew zakonie wszystkichi nfe ustaWał nigdy w dąze- dziWna od nich bije jAsność,-sprawia to
niu do doskonałości. Gdy w Rzymie wybuchnęła zat ś' d
d
h
dl
raza, uprosił sobie święty pozwolenie pielęgnowa- czys O C usz ziecięcyc i mo itwa szczenia zarazonych. Sam wnet dotknięty zarazą, zno- ra, prosta. Miłe jest Bogu tych serc drobMiasto nasze pozostaje pod niezmiersił męznie cierpienia i cieszył się że moze cierpieć nych bicie,
wiara prolllienna i ufność
dla Bo.ga; l\. c.hociaz z niej wys~edł, w kilka j.ed- WielkA, bo zda się ożyła Boska postać nie ciężkim Wrażeniem faktu, który W ostanak mIesIęcy, Jako wzór cnót I doskonał0ścI z
I t ' l . bł
I ' d . tl' I ś . t
dnia 20 na 21 Czerwca 1591 r. dokonał młodocia- W O arzu logos aWI zla (I rę <a Wlę a. tnich dniach miał u nas miejsce, - utraty
nego bo zaledwie 23 letniego zywota, zostawiw-I
Kaptan, ten Zastępca Chrystusa na zie- życia młodziellczego pod kołami pociągu.
s~y św~atu. najczul~~y,pr~y.kład wzgardy wielkoś~i mi, w gorących, serdecznych słowach zazlem~klch I chrześ~IJanskleJ pok~ly.
W ~akonte grzewa dzieci do gorliwości w wierze, I fakt ten nie był wypadkiem, lecz było
JezuItów ~rzepędzlł lat. tylko szesc. Dla .llczny.ch pełnienia oboWiązl'ów i blada wraz z dzieć- to przepelnienie kielicha goryczy, jaki mło
cudów zalIczył go PapleZ Paweł V w r. 1650 mlę.
\,.,
.
dzy błogosławionych, a Benedykt XIII w r. 17261m, Bo~a Wszechmocnego, aby ta wazna dzież i dziatWa nasza wychylać musi na
w poczet świętych. Jest on szczególniejszym pa- W ich życiu chwila dodala i 111 sily do umac- lawach szkolnych. Nie jest to fakt spotronem, opiekunem i wzorem uczącej się młodzie- niania się w dobrvm aby Chrystus który
zy
X ***
- ,
,
radyczny, oderwany, pojedyńczy, lecz jest
.
.
zstąpil do ich serc, pozostał w nich najednym z licznych dowodów tego wyso'ce
zawsze.
Z pod stropu śWiątyni zdaje się unosić nienormalnego, niezdrowego stanu, jaki
głos:
przeżywa ucząca się młodzież.
Nie tu
O cokolWiek prosić oędziecie w imię miejsce i nie naszą jest rzeczą wdawać się
w dniu pierwszej Komunji
Syna mego, dane wam będzie.
w szczegóły samego faktu; nad świeżą
świętej.
Głowy dziatek chylą się W pokorze,
mogiłą, gdy żal serca wszystkich ściska,
a usta szepczą korną modlitwę: Odpuść
nie
czas obWiniać, nie C2.as powtarzać
Cudny był to dzień! wielki i uroczysty nam Panie Winy nasze, a my przyrzekamy
dzieIl Komunji śWiętej!
czynić, jako nas nauczają Twoje przyka- obiegdjące rozmaite wersje. Ale niech ta
Drogami wiodącemi do miasta szly, je· zania. Przyrzekamy kochać Cię Boże świeża mogiła obudzi ogól, niech będzie
chały dzieci, w najpiękniejsze suknie przy- z całej duszy. naszej, z całego serca, a po
wielkim memento dla nauczycieli, rodzibrane.
Tobie wszystkich bliźnich naszych. NadeTwarze ich, jakkolWiek drobne, mówily wszystko ojca i matkę, jako żeś to w od- ców, opiekunów i wychowawców, niech
wyraźnie G ważnej chWili, jaką przeżywa· dzielnym przykazaniu nakazał; a miłość ich pobudzi do rozmyślań i niech przekoly,-chwili, jakiej nie zaznały dotąd nigdy. będziemy rodzicom okazywali staraniem o na, że z wrażliwą duszą młodzieńczą żarK A L E N D A R Z.
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wśród młodzieży.
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tować nie można, że aby ją kształcić, wychować, trzeba ją znać, trzeba ją kochać,
trzeba rozumieć psychologję dziecka i młodzieńca. trzeba
doń przystępować bez
uprzedzeń, z łęgodnością, wyrozumialością,
dobrocią, pobłażliwością; trzeba wiedzieć,
że tylko w atmosferze spokojnej, czystej,
błogiej, \iJ atmosferze wzajemnej ufności
i zgody może normalnie i zdrowo rozwijać się ustrój dziecka i młodzieńca.
W taki ej atmosferze, którą stworzyć mogą tylko wychowawcy-nauczyciele, rodzi:e, opiekunowie, nawet egzamina, ten czynnik,
Wi elce potęgujący nerwowość młodzieży,
przeciwko któremu współczesna pedagogika naukowa zaprotestowała,- nawet te
ciężkie egzamina mogą przejść łagodniej,
mogą zmniejszyć ten ujemny wpływ, jaki
wywierają n:1 zdrowie fizyczne i duchowe
młodzieży.
Nie może zdrowo rOZWijać
się młodzież, gdy przez cały czas pobytu
w szkole wciąż znajduj e się pod ciągłym

się srogi

I

"wyrwaną", może odpOWiadać z tego lub
innego przedmiotu i otu.yll1ać stopień dostateczny lub niedostateczny, bo stopień
otrzymany zależnym jest od wypadkowej
odpowiedzi, od zająknięcia się, od szybszego lub późniejszego przypomnienia sobie danych faktów i innych czynników wypadkowych.
Nawet najlepiej uczący się
młodzieniec, który owładnął przedmiotem
i zna go, może otrzymać wypadkowo stopień niedostateczny.
Liczyć się tutaj
trzeba rÓWnież z nastrojem dziecka lub
młodzieńca, zależnym od calego szeregu
innych (prócz strachu) czynników zewnętrznych, które olbrzymi wpływ WyWierają na
młodziutką wraźliwą duszyczkę.
A cóż
dopiero pOWiedzieć, gdy w . szkole zdarzy

MOJE OŚWIllDGZYNY.
Kartki z

lub nerwowy nauczyciel, który innego ucini'a - kolegi, gorzej przedmiot
po urzędniczemu swój zawód, znającego.
A niewinna, czysta, idealna
chce "łapać" uczniów na przygotowaniu dusza dziecka, nie skalana jeszcze bl'lIlekcji, na drobnych formalistycznych prze- dem życia powszedniego, pragnie idealnej
winieniach łub niekiedy niewinnych dzie- sprawiedliwości i oburza się, gdy widzi
cinnych wybrykach, za które, miast zwró- wokoło siebie naj1l1niejszą niesprawiedlicenia uwagi lub łagodnej wymówki, stra- WoŚć. Nic więcej nie może oburzyć mloszy "sztrafnym żurnałem", karcerem lub co dzieńca i wyprowadzić go z równowagi,
gorzej wymyśla i krzyczy nad dzieckiem, jak niespraWiedliwość lub brak zaufania,
również w zdenerwowaniu, niekiedy nie- niewiara wtedy, gdy mówi prawdę. Nadobierając słów.
Już sam Widok takiego turalnie, umieć wychować dziatwę, kształ
surowego i niewyrozumiałego wychowavJ- rić 1l1lodzież, czynić z nich zdrowych fiey w dzieciach więcej wrażliwych często zycznie i duchowo obywateli kraju-jest
strach wzbudza.
A nastrój nauczyciela L,:eczą niezmiernie trudną. Ale też wła
także olbrzymi wpływ-ujemny lub dodat- śnie dlatego od l<andydatów na wychoni-na dziatwę WyWiera.
Wrażliwa mło- wawców zawodowych Winny wymagania
dzież ·instynktownie odczuwa dobry i zły być bardzo duże,-a przedewszystkim pehumor pana profesora i cieszy się, gdy pan da ~ogowie winni pOSiadać znajomość psyprofesor w dobrym jest humorze, a cichą chologji dziecka i 1l1łodzieńca, na niej
jest, bojącą się, siedzi jak tn.lsla, gdy pan opierać swe postępowanie z młodzieżą i,
profesor jest pochmurny.
Przeżywaliśmy co najważniejsza, młodzież tę miłować.
to wszystko osobiście i z własnego pisze- Na szczęście, ruch ppd tym wzg lędem znać
my doświadczenia. Tak dzieje się rok już w naszym społeczeństWie.
cały, - i jeżeli przez rok cały w ciąglym
Już dzisiaj. prawda -- przeważnie w
jesteślny strachu, obaWie, zdenerwowaniu szkolach prywatnych, mallly pedago~ów,
i o to, aby nas nie "złapano" i do kar- l,tórych słusznie przyj~ciólmi młodzieży
ceru nie wsadzono lub stopnia ze spra- nazywają. Już dzisiaj w wielu szkołach
wowania nie zmniejszono za odpięty gu- prywatnych zadzierzgn ięty został te n mi/y,
zii< u palta, za brak ledwie wid~cznego serdeczny, pełny wzajemnej ufności przyhalsztuka na szyi lub inne nasze g<lpio- jacieiski stosunek między mlr)dzieżą i nast\Jo,-i o to, jaki nam się ud.a stopień z uczycielami, jl1Ż dzisiaj panllje ta błoga,
lekcji otrzymać, to o ile to zdenerwowFl- czysta atmosfera, w której Jlli, l dzież roznie musi się spotęgować, gdy lIlamy otrzy- Wija SIę bez wstrząśnień ntrw)wych. Są
mać podczas egzam inu stopień ostate- wreszcie we wszystkich szkulach pedagoczny, decydujący, od którego zależną jest gowie, nawet surOWi, ale zawsze sprawieczęsto cala przyszłość mlodzieTlca! Je- d\iWi, wyrozumiali. utający mloc\zieży, \,tószcze większa wypadkowJść stopnia na rzy umieli zyskać jej zaufanie i być prztz
e~zaminle sprawia, że niekiedy uczefl, le- nią lubiani.
A czy jest co milszego, jak
piej przedl11iot znający, z jakichś powodów umieć pozyskać zaufanie dzieci, jak umieć
wypadkowych otrzyma gorszy stopień od J Wzbudzić ku sobie miłość, sympatję tej

traktując

strachem, w wiecznej obawze, że 1Il0że być
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pamięt nika.

Tragiczne zakończenie listu wytrącito
mnie z równowagi. Mój · Boże!.. i bądź
tu szczerym, wypOWiedz wszystko co czujesz?. podziel się twoilll smutkiem i radością razem.
I to kto? ciotka józia taką rzuca mi groźbę.
A przecież, za rok, będę już pełno
letnim-a czytałem w jakiejś książce, że
rannego wstania i wczesnego ożenienia
"I)ikt jeszcze nie żałował". Dlaczegóż
ja, miałbym zginąć - zkąd ta pewność
CIOtki Józi. Dlaczego?!
Coś się we mnie buntowało, sam siebie nie po.znawałem; ja, który rzeczywiście
byłem prZyWiązany do ciotki józi, teraz,
po tym liście, uczułem jakiś żal do ni ej,
jakiś wyrzut-a przeci eż ciotka Józia, tak
mni!" znała, tak byla dla mnie zawsze
przychylną - a teraz pisze "a nie to wyjedź".
•
Tak~wyjedź, łatwo pisać wyjedź, kiedy się nie jest mną; ani pomyśleć nie
mogę, żeby to, miało się spełnić.
t-.apiszę do cioci Józi że ... nie zginę
ani ja ani Helenka, że nie możemy zginąć, bo czynu zbrodniczego nie popełnia
my-a jeżeli kochamy się ... nie! tego jeszcze nie napiszę.
Ciotka Józia, pOWiedziałaby wszystko
rodzicom w spazmach i Izach - a tak

udekorowany mój list zniweczyłby wszystkie moje marzenia.
•
Trzy dni, nic nie jadłem, nic prawi e
nie spałem, poróżniłem się nawet z jednym z moich towarzyszy pracy, ale zmiarkowałem się, że nie słusznie rozgniewałem go, Więc pierwszy podałem rękę do
zgody.
Unikałem ~potkania sam na sam z Helenką unikałem dłuższej rozmowy przy
stole w czasie obiadu lub kolacji-ale to
nic nie pomoglo, ani na brak apetytu,
ani na brak snu - byłem oszołomiony dziwny-nie swój-czekałem z niecierpliwością powrotu pryncypała z zagranicy;
miałem wrażenie, że ten powrót wróci mi
spokój myśli, słowem będę jak dawniej
wesołym julkiem.
Coś mnie dusiło, coś
podrywało, że nie mogłem napisać do cioci Józi, takiego listu, jaki chciałem napisać.
Czwartego dnia dostałem gorączki, co
zmusiło mnie opuścić zajęcie W magazynie - położyłem się na kanapce - a wezwany lekarz domowy zaordynował mi,
kilkodniowy wypoczynek, absolutny spokój-i aż dwie flaszki lekarstwa. Towarzysze moi, tak się mną opiekowali, że
aż mnie ta ich dobroć, bolała. Czy mógł
bym ja, gdyby tego koniecznóść wymagała, spłaCiĆ ich zajęcie się mną, tąż samą
miarą uczucia; myślałem, leżąc w łóżku
kiedy oni zajęci byli w magazynie. Nawet starszy subjekt, odwiedzal mnie i ten
rÓWnież okazywal mi wiele wspólczucia,
on to zdawał zarazem relacją matce Helenki, o stanie mojej choroby.

Tak, doczekałem się powrotu z zagranicy mojego szefa -i listu od cioci Frani.
Ciocia Frania nie wiedzi(lla jeszcze o niczem - a więc ciocia józia jak dotąd -milczala jak grób.
5.
25 sierpnia .. Imieniny szefa. Przez cały dzień goście z życzeniami-wieczorem
liczne zebranie. Starsi panOWie przy zielonych stolikach--mlódź w salonie ochoczą zabawą rozbaWiona.
Po kolacji, losowanie fantów-miałem
i ja dwa fanty - jeden osądzono "ażebym
deklamował". Ulokowałem się w pobliżu
fortepianu - a szukając wzrokiem tej, dla
której przęważnie deklamowalem-zaczą
łem recytować śmialo z dużą pewnością
siebie:
z błękitnych jej oczek,
zaledwie, ze szesnasty roczek;
Panicz równy jej wiekiem, bywał nieustannie
I z rozkoszą młodziana, siadywał przy pannie;
Znosił koszyczki kwiatów i jagódek pełne
Pomagał zwijać w kłębki włoczkę i bawełnę,
Przyjaźnił się z jej bratem, grzecznie gadał z matką
A pannie tysiąc fraszek opowiadał gładko:
A kiedy czulszem ośmielon spojrzeniem,
Chcfał wyznać, jakim dla niej rozgorzał płomieniem,
Wnet się mieszał-głos tracił i słów mu nie stało
Tak pod szkolnym mundurkiem biedne serce
[drżało ...
Panna

była prześliczna

Uśmiechał się

(d.c.n.)
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i czulej młodzieży, jak mieć
tego, że dziecko, młodzieniec
zwraca się do nas z pelnym zaufaniem,
z wiarą, przekonaniem, że mu W jego troskach i zmartwieniach pomożemy, poradzimy, ułatwimy; że go nie skrzyczymy za
jego postępek jakiś niedobry, lecz chcieć
będziemy naprawić ten postępek i wzbudzić w nim odrazę do czynów złych ...
Istnieją najrozmaitsze humanitarne towarzystwa: brak nam W kraju lub nie przejawia zbyt szerokiej działalności towarzystwo opieki nad młodzieżą.
Nie wszyscy rodzice mogą i umieją
dbać o wychowanie i kształcenie swych
dzieci.
Gdy tych towarzystw brak, choć
w części ich zadania wykonywać winni
pedagogowie. Wiek XX ma być wiekiem
dziecka, według zdania s!awnej uczonej
angielskiej Ellen-Key.
Sprawa szkolna,
sprawa wychowania i ksztakenia młodzie
ży zajmuje dziś najwybitniejsze umysły
wśród wszystkich narodów, bo jest to najważniejsza sprawa. sprawa przyszłego potomstwa, przyszłych pokoleń, przyszlych
społeczeństw, państw i narodów. Przed
rokiem w "Łowiczaniniet< (patrz.M 1 z
dnia 2 czerwca 1911 roku artykuł p. t.
"Na dobie") za rosyjską gazetą "Riecz"
zamieściliśmy odezwę od kom isji walki
z samobójstwami szkolnemi przy rosyjskim towarzystwie ochrony zdrowia publiczn ego.
Odezwa ta, zdaje się, przeszła
bez znaczni'ejszego przynajmniej wrażenia.
Dlatego uważamy za stosowne dzisiaj W
śWiadomość

całości ją przypomnieć:

"Komisja w · krótkim swem istnieniu
w spoleczeństwie. Otrzymane przez komisję listy, zapytania i t. p.
w tak ważnej sprawie, jaką są samobójstwa uczącej się llIłodzieży ŚWiadczą, że
społeczeństwo ze swej strony szuka dróg
i sposcbów W walce z tym nieszczęściem.
Obecnie komisja ta UWaża za swój obowiązek, przy nastaniu egzaminów, przypomnieć wszystkim nauczycielom i pedagogom - egzaminatorom o tym ciężkim nienormalnym stanie, jaki przeżywa obecnie
i przeżywać będzie w sierpniu wszystka
ucząca się młodzież, zwłaszcza mate dzieci. Podczas gdy współczesna pedagogika naukowa wyraźnie i stanowczo wypoWiada się przeciwko celowości systemu
egzaminacyjnego i stopniowego, a praktyka szkół nowych ŚWiadczy, że szkoła
obejść się może zupełnie bez egzaminów
i stopni, które tylko stanowią przeszkodę
do rze.czywistej wiedzy, zmniejszają samodzielność uczących się i brutalnie przygnębiają slaby ustrój dzieci, doprowadzając je do zupełnego znużenia i utracenia
równowagi duchowej, - w szkole naszej
wciąż jeszcze panują te środki, stanowiąc
przeżytek reakcji pedagogicznej.
Rezultatem takiego stanu jest ZWiększanie się
liczby samobójstw w tym czasie. Według
danych urzędowych ministerjum OŚWiaty,
W maju (st. st.) jest dwanaście razy Wię
cej samobójstw, aniżeli W czerwcu. Niechaj ta rażąca różnica liczbOWa zniewoli
egzaminatorów do zwrócenia baczniejszej
uwagi na ten nienormalny stan duszy dzieznalazła odźWięk

c i ęcej,
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ob chodzenia s ię

do

z dziatw:}
i Wy rozumialością ludzi st3rszych, rozumnych i
silnych, pomnąc, że wogóle stopnie, a tym
młodzieżą

z

Nabożeństwo żałobne

dobrocią, ła~odnością

za

duszę, ś.

p.

Bolesła wa

Prusa.

bardziej wypadkowe i niedostateczne, obPodniosle i piękne było nabożeństwo
cięcie się na !tgzaminie często doprowaza spokój duszy Ś. p. Boles/awa Prusa-Ale~
dzały dusze dziecka lub młodzieńca do ta- ksandra Głowackiego, urządzone staraniem
kiej rozpaczy, do takiego smtd/~u z' !/troku., Towarzystwa "Lutnia" w ŁOWiczu przy
że tylko w dobrowolnej śmt'erd znajdy wały gorliwym wS,Jółudziale księdza Cichockiego, rektora kościóła po pijarskiego.
wyjśde. Ile tragedji W tych "dobrowolnie"
Odprawione zostały jednocześnie trzy
uchodzących od nas duszach młodzień
uroczyste Msze św. Przed Wielkim ołta
czychl A jeszcze więcej rozpaczy i smut- rzem odprawi l Mszę śpiewaną Jks. Kanoku mają rodzice i blizcy tej młodzieży.
nik Niemira w asystencji ks. Zajkowskiego
Z drugiej strony komisja uważa za ko- i ks. Dobrowolskiego, przy ołtarzach bocznieczne zwrócić się do rodziców i otocze- nych odpraWiali Msze ŚWięte ks. M. Cichocki i ks. Karczewski.
nia uczącej się młodzieży, z napomnieTrumna wyobrażająca doczesne szczą
niem, że podczas egzaminów Więcej, niż tki Wielkiego Męża harmonizowała z Jego
kiedyindziej, młodzież' ta potrzebuje lago- skr omnym, cichym życiem, świeże kWiaty
dnego ob ejśc;ia, ciepłej opieki i subtelne- wie t'l czyly ją dookoła,-symbole uczuć ~o
go pojmowania tego nienorllla lnego zde- rących, jakie przenikają wszystkich, którzy
ocenić potrafią nieskazitelną duszę Zrnarnerwowania, które przepełnia dusze dzie- ł e gu.
ci i młodzieży ciągłym strachem i obawą.
Uczucie głębokiego smutku i żalu przeCzęsto najniebezpieczniejszą jest ta kropla, nikało zgromadzonych w kościele; rzewnie,
którą nieostrożnie dolewają strapieni nie - sll1ę t n : e brzmiaty tony skrzypiec, w wykonapowodzeniem rodzice do pełn-e go kielicha nych przez panią H a linę Brzozowską utworach Szuma na i Szopena. Potężny, czysty
smutku i niedoli s wego dziecka.
piękny gtos pana Bobrowskiego wstrząsnął
Komisja ma nadzieję, że jej odezwa do głębi duszami słuchaczów i cudowny
do pedagogów, rodziców i opiek.m ów nla- stanowil zespół z akompanjamentem, wykojących na celu choć w części zmiejsze- nanym artystycznie na organach przez panie olbrzymiej ilości samobójstw i zama- nią Po dolec. Duet, odśpiewany przez panów Bobrowskiego i Maciejkę był wznioschów szkolnych, nie będzie głosem w pułą modlitwą płynącą do stóp Krzyża.
styni i znajdzie odźWięk w umysłach i serCzłonkowie orkiestry Straży ogniowej
cach nauczycieli i rodziców, a przez to wyrazili hołd Wielkiemu CzłOWiekowi przez
złagodzi ciężkie położenie uczącej się mło odegranie na chórze Illarsza żałobnego.
<;Izieży i da jej siły szczęśliwie przebyć Szkoda Wielka, że Wiadomość o nabożeń
stwie nie dotarła W Łowi czu do wszystkich
te straszne dni ...
wsi okolicznych. Prusa pOWinni byli uczcić
Prezydujący kOl/usjz' dr. JWko lski.f.'·
nietylko ludzie zamożniejsi, ale również i
ubodzy, nietylko miasto, ale i wieś. Bo Ś. p.
Prus kochał naród cały, a najbardziej pokrzywdzonych, do których światło nauki dotychczas nie dotarło. Zapis całego mająt
Im na oświatę dla synów włościan jest najJuż ptaszyna przyleciała,
lepszym dowodem, że był On szczerym
Hen ... z dalekich pól.
przyjacielem ludu. Lud powinien był wyraZlĆ Mu swą wdzięczność i przybyć trumnie
Może burza ją przygnała?
nabożeństwo, niewątpliwie przybyłby,
na
Może ludzkz' ból? ...
gdyby był wiedział o nabożeństwie.
A zawodzi tak żałośnze,
Sympatyczne zrobiło wrażenie przybycie
na nabożeństw o maleńkiej dziatwy z ochNie chce glliazd/?a wić,
ronki Towarzystwa pomocy biednych, pod
Jak by z żalu, że tam-wioś m'e
opieką ochroniarek. Maleństwa jakby inPękła zludzeJi nz'ć.
.
stynktownie chciały uczcić człowieka, który
tak wiele dla biednej dziatwy czynił za ży
Pochyltio g/o we zboże,
cia. Wraz z kierownikami, przybyła także
U111z1kł ptasząt głos,
szkoła fabryki chemicznej.i słoneczne zbladly zorze.
Pełną głębokiej treści mowę ks. M. CiSmutny ludzki los!
chockiego, wypOWiedzianą po skończonym
Nabożeństwie, zamieszczamy W całości:
Bo gdzz'e spo;'rzeć, to cz'erpteme,

W Odpowiedzi.

Zawód, albo ból.
Strasznyclz wspomnieli
W zdmami wśród pól.

wstają

Utrac iły

kwiaty wome,
krasa róż,
Obu1ltarłej wiary w łonie
Nic nie wskrzesi już.
Znikła

0/ ptaszyno! komu życz'e
Zada krwawy cios,
Yen Jitż musi cierPieć skrycie,
J... dźwig ać swój los.
I samotnie iść przez życze
Po sam Jego kres,
A1usi serca tlltmz'ć bicz'e,
J potoki lez.

J.j)

"Mąz bojący się Boga,
będ z ie chwalony."

ten

cienie

-

Słowa Pisma Ś-go.

"Dzieje starego zakonu pouczają nas,
jaką to czcią byli otaczani u wybranego
przez Boga narodu prorocy. Jak wśród
ciężkiej niedoli naród swój krzepili, jak
podnosili jego ducha zapOWiedziami o
przyjściu ZbaWiciela, jak uczyli kochać
Boga, szanować Jego ŚWiątynie, jak siali
miłość, zgodę i braterstwo wśród ludzi.
Dopókąd naród czcił, rozumiał i słu
chal swoich proroków, dotąd w tym narodzie by l lad i szcz ęści e . Gdy się ich zaparł, gdy nie uznał Z baWiciela, musiał
własną opu ś cić ziemię, rozpadły się mury
stoli cy, że kamień w ni ej na kamieniu nie
zostaL
Po zesłaniu Syna swego na odkupienie grzechów ŚWiata, Bóg nie zsyłał pro-
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Tego przekleństwo ściga wieczyste,
roków, mających objawienie przyszłości,'
Tego ojczyzna rzuci za progi.
ale obdarza narody takiemi ludźmi, co podO bodaj taki nigdy pospołu
noszą ducha narodu, gdy cierpi,-łagodzą
Nie dzielił z nami myśli, ni stołu.
waśnie, gdy jest W niezgodzie,-wskazują
drogę, po której ma postępować, gdy błą·
Zasady ewangielji Chrystusowej prodzi. Za pośrednictwem swoich dzieł uczą mieniowały jasnym i gorącym światłem we
nas oni i uszlachetniają, czynią nas lep- wszystkich jego dziełach. Z uczuciem reszemi, milszemi Bogu, ludziom i sobie ligijnym łączy się zaWsze i miłość ojczysamym.
Cała działalność
zny, miłość ludzkości.
Takim Wielkim, prawdziwie przez Boga Prusa pokazuje, że wierzył najmocniej, iż
natchnionym ludziom,-monarchowie cześć jak niegdyś Polska miara posłannictwo
okazują, a narody ich wielbią, jak w sta- stawać z orężem w ręku w obronie Wiary,
rym zakonie proroków wielbiono.
tak teraz ma wyznawstwem bronić chrzeBóg nie zapomniał i o nas. W kolei ścijaństwa wobec szerzących się błędów,
wieków wszystkich obdarzal nas znakomi- wobec rOZWielmożnionego anarchizmu wotemi, wielkiemi umysłem i sercem ludźmi, li i ducha. "Nurtuje nas jakaś niemoc,tej miary co ksiądz Piotr Skarga, Kołłątaj, pisał. - którą czujemy wśród wszystkich
Krasiński, Słowacki, nieśmiertelny Adam klas, we wszystkich dziedzinach życia naMickiewicz, oraz, jakby następne ogniwo rodowego.
Nędza obok zbytku, bandytego złotego łańcucha, zgasły niedawno tyzm obok wyzysku ... powszechna ciemnoBolesław Prus, ku uczczeniu pamięci któ- ta i chorobliwa literatura, podkopywanie
rego zanosimy dziś za jego duszę gorące uczuć religijnych i lekceważenie nauk ści
modły przed tron Najwyższego Stwórcy.
słych, a wogóle mata praCOWitość i wyWieść o śmierci Bolesława Prusa lo- trwałość" .
tem błyskawicy obiegla cały kraj, wszystŚmiało można pOWiedzieć, że Bolekie trzy zabory, okrywając żałobą wszyst- staw Prus był idealnym przedstaWicielem
kie polskie serca.
nietylko polskiego słowa, ale i polskiego
Jęknęły dzwony, zawtórowały im serca
ducha, który czynami całego życia swego
i setki tysięcy ludzi pośpieszyło wziąć dowodzi i nawołuje njeustannie do miloudział W pogrzebie Prusa, aby wyrazić swą
ści ojczyzny.
cześć dla Wielkiego przyjaciela Boga i ludzi, dla Wielkiego chrześcijanina, który
Trzeba kochać pól swych kwiaty,
całe swoje życie pOŚWięcił, aby nieść poTrzeba kochać kmiece ch aty;
Swoją ziemię pełną plonu
kój łudziom dobrej woli, aby nieCić otuTrzeba kochac az do zgonu!
chę, ŚWiatło, Wiarę i ukojenie, aby wskazywać jak od miłości bliźniego idzie się
Lecz najgłówniejsza zasługa Prusa poprostą i krótką drogą ku miłości Boga.
lega
na tym, że rozbudził wiarę w żywot
Oto jego słowa: "Przez ziemskie życie
ne
sity
narodu, że w serdecznym, krwai pracę do zaziemskiego,-przez wieczne
życie i pracę - do Boga".
Duszę miał wym pocie czola pracował całe życie, aby
pouczyć, aby przekonać naród, jak drogą
nawskroś chrześciańską, nawskroś religijwytrwałej pracy i rozumnej oszczędnf)ści
ną. "ZdrOWie ducha wymaga - pisał ażebyśmy równie często myśleli o życiu powstać z nędzy i upadku, - jak drogą
Wiecznym, jak o jedzeniu i o rozrywkach." cnoty i oświaty zdążać ku SWemu odroPrzed lękiem śmierci broniła go wiara dzeniu, ku jaśniejszej przyszłości.
W nieskończoną mądrość i dobroć Boga:
Miłość, jaką Prus ogarniał swoją oj"Nie Wiem, co ze 'mną zrobisz, Panie, ale czyznę, była miłością Wielką, DO miłością
cokolwiek zrobisz, - będzie to lepsze od czynu, to też słusznie w usta jego włożo
moich teorji". Tylko wielki umysł na tak no słowa poety: "Ja Polskę kochałem
wielką pokorę zdobyć się potrafi!
i Ciebie Panie, nie siebie, · nie siebie".
Ze wszystkich dziel Prusa widać, że
Za trumną Prusa idzie wielki majestat
najbardziej przemawiały do jego duszy
następujące słowa Ewangelji: "Nie każdy pracy i zasług, majestat życia, i o to przyktóry mówi: Panie, Panie! wnijdzie do czyna, dla której kraj cały i cały polski
Królestwa Niebieskiego, ale który czyni naród chyli u jego trumny swe' czoła.
wolę Ojca mojego, który jest w NiebieWierni słuchacze! niechaj cześć wasza
siech". Upodobawszy sobie te wzniosłe dla ideałów Prusa będzie szczerą! Niesłowa Chrystusowe i wziąwszy je sobie chaj ideały tego wielkiego słowem i czyza dewizę życia, - nic dZiwnego, że przy nem chrześcijanina i polaka rozbiegną się
swoim gołębim sercu stał się miłośnikiem po całej ziemi od pałaców do chat wieś
maluczkich, rzecznikiem nieszczęśliwych niaczych zwiastować lepszą dolę i moż
i opuszczonych, że czynami swemi zawsze ność odkupienia win przeszłości przez
i wszędzie głosi/:
cnotę i pracę.
Niech duch jego, duch
ŚWiatła i miłości poprowadzi nas dalej w
Tych co się chwieją broń od upadku,
Słabych,-broń od przemocy,
przyszłość, jak ów słup płomienisty, proKto lubi wspierać, daje tym dowód:
wadzący niegdyś Izraelitów do ziemi obieRozumu, serca i mocy.
canej, abyś'my następcom naszym przekaNawołując i zachęcając nieustannie zać mogli przynajmniej ciche zasługi, wydo pracy społecznej, zbioroWej,-był sloń trwałość w przeciwnościach i ostatni, lecz
cem dla · teraźniejszości, a wskazując na wielki nasz skarb: nieskalaną godność naobfite oWoce takiej pracy, na jej donio- rodową·
słość,-stal się jutrzenką dla przyszłości.
Tym najlepiej uczcimy Wielkiego mę
Całym SWoim życiem głosił, że praca
ża,
którego imię i chwała rozbrzmiawać
jest matką szczęścia, że jedynie człowie
kOWi praCOWitemu, pragnącemu być poży będą w Polsce p.:> Wsze Wieki.
tecznym społeczeństwu, Bóg blogosławi,
Boże Wielki,
Boże ojców naszych!
a przeciwnie:
racz wiernemu słudze Twojemu udzielić
Zerwie ten szczęścia swego nić
ŚWiatłości Wiekuistej, a nam ześlij godnych
I marnie zycie straci,
jego naśladowców, którzyby drogą cnot) ,
Kto pozytecznym nie crce być
pracy i oświaty Wiedli nas przez ojczyznę
Dla swojej braci!
ziemską do ojczyzny niebieskiej.
Amen.
Orężem z Botej łaski sobie danym,
orężem pióra bronił świętości naszych
ideałów religijnych i narodowych
Bo kto podepcze prawa ojczyste,
Kto na domowe porwie się bogi,

oN! 25

W i Z i a. '
"Tym których kocham."

Ha, ha, ha, Jaki
-

pieściwy

to ona gra;

ton w

pieśni

drga ...

fIl w sercu mem ciemno jak noc

A

duszę

rwie

Ha, ra, ha Jak piorun

tłumiona łza.

to ona gra;

płynie

fala ta

I krwawą smugą sączy w mą pierś.
.~-

A dusza

Ha, ha, ha -

łka,

bezdennie

łka.

to ona gra;

Swiat mi spowija ciemności mgła
fIl tam ... u stóp Jej ... ha straszno mi ...
Chłód

wieje ... a ona .. : tam ... gra_ ..
Ha, ha, ha!
i(a//(a z Wi/(forzYl1a.
~~
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J(rolJil(a lTliejscowa.
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Prymicja. W Nieborowie w ubiegłą
niedzielę odbyła się prymicja Ks. Antoniego Wróbła b. ucznia miejscowego proboszcza }ks. Braulińskiego. Na uroczystym tym nabożeństWie kościół był przepełniony wiernemi zarówno miejscowej jak
i sąsiednich parafji. Podczas nabożeńst- •
Wa grała orkiestra włościańska z Belchowa pod dyrekcją organisty, p. Puczyńskiego,
który swą niezmordowaną pracą i energją
zdołał w .doŚć krótkim czasie wytworzyć
dziarską muzyczną drużynę.
Ale bo też
przyznać trzeba, że i sami członkowie
orkiestry z zamiłowaniem pOŚWięcają swój
czas i pracę tej szlachetnej i pożytecznej
rozrywce, dając przez to i innym 'sposobność do kształcenia zamiłowania do muzyki, jak rów,li~ż przyjemnego spędzenia
czasu.
Duszą zaś całej organizacji jest
powszechnie lubiany i szanowany Proboszcz z Belchowa Jks. Mścichowski, który wszystek wolny od zajęć czas pośWię
ca dla ludu, starając się wszelkiemi sposobami podnieść jego stan kulturalny.
Po Nabożeństwie Czcigodny gospodarz Iks. Walenty Brauliński gościnnie
podejmował Primicjanta jak i przybyłych
na tę uroczystość gości.
Podczas przyjęcia raźno przygrywała dzielna bełchow-.
ska orkiestra.
Odchodząca woda, ze studni artezyjskiej na Długiej ulicy w naszym mieście,
W czasie obecnym, zatrzymuje się w rynsztokach i od gorąc;a psuje się.
Ażeby
uregulować odpływ tej wody, W SWoim
czasie nawotywaliśmy, lecz zdaje się, że
to, jak wiele innych nawoływań, pozosta10 bez skutku. Zatym czyby chociaż nie
można było, należycie oczyszczać rynsztoków, przez które wspomniana woda
przepływa, ażeby takowa zmieszana z nawozem lub innemi odpadkami, nie zatrzymywała się i nie zatruwała pOWietrza.
Przejechanie. W ubiegłą sobotę w
Pn iewie prywatny samochód najechał na
wóz wlościański, pogruchotał takowy, zabit znajdujące się W nim dziecko, zaś powożącego włościanina ciężko porani!. Samochód, jak zwykle w tych razach pojechał sobie dalej, aż wysłano za nim depeszę w stronę Warszawv, o zatrzymapie.
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+ Samobójstwo.

W ubiegły piątek na ła . łudu p. Z. Boskiego, który pomimo za- wierzchołków i drzew. Szczegółowe wakaliskiej o godzinie 10 wieczorem łeżnych warunków, zawsze znajduje dosyć runki mogą być rozpatrywane w Zarządzie
stacyjna znalazła zwłoki ucznia kła- czasu, aby go oddać sprawom spolecz~ pOWiatowym w godzinach biurowych.
sy V szkoly Realnej rządowej w ŁoWiczu nym, rozpoczęły się pogadanki.
Założyciele przyszłej cukrowni udziaz odciętą kołami wagonu głową. WyJeden z uproszonych włościan, pan Jan
łowej w Łowiczu. Ze wsi Małszyce: Winjaśniono niebawem, iż samobójca nazywał Urbanek ze wsi Bochenia, opowiadał nam
centy Panek, Mateusz Kaźmierski, Roch
się Borys Strelczenko, rodzicóW mial nie- . o wrażeniach jakie otrzymal w SWoim czaAdamus
, Wincenty Kucharek, jan Miziozamożnych w Kownie, w ŁoWiczu stał na sie z wycieczki do Czech i w sposób barlek,
GluchoWicz
- Szach o jan, Kucharek
prywatnej stancji, w klasie V był rok drugi. dzo jasny, treściwy dal nam sprawozdanie
LudWik, Józef Rosłoszka, Kucharek WinPrzyczyną, która popchnęła go do tego o stanie i rozwoju rolnictwa mniejszych
kroku, jak przypuszczać należy, były nie- własności ludu Wieśniaczego w Czechach, centy, Miziołek Piotr, Waracki Wincenty,
dostateczne stopnie przy egzaminach. o ich mieszkaniach, o budynkach dla in- Guzek Marcin, Piotr Balik, Niedzielski
Owego dnia już od samego rana niebosz- wentarzy, o zakładaniu szkół którym za- Franciszek, Balik Stanisław, Rogowski
czyk zdradzał peWien niepokój, wyszedł wdzięczają pomyślne warunki bytu, a na Mateusz, Chojnacki Błażej, Chojnacki Ka:z domu jak zwykle na egzamin, do klasy które nieszczędzą grosza, czego dowodem, zimierz, jaska Mateusz, Kotecki józef, Pajednak nie przybył, posłano po niego woź- że w jednej z Wiosek gospodarze poświę pek Teofil, Niedzielski Grzegorz, z udzianego do mieszkania, lecz tam jJowie- ciii 50000 rubli aby szkoła stanęła na wy- łami po 200 rb.
Ze wsi Bocheń. Rybus Jan, Kaźmier
dziano, iż wyszedł do szkoły jak codzień, sokości zadania, że pola uprawiają przeski
Szymon syn Kacpra, Karczewski W ojO godz. lO-ej rano maszynista manewru- Ważnie pod okopowe, buraki i kartofle,
jący pociągiem, zauważył ucznia stojącego a przeważnie pod buraki, które przy po- ciech, Kaźmierski Fr. syn Jana, Flis jan,
przy szynach i jakby walczącego ze sobą stępowej gospodarce dają od 180 do 300 Deka LudWik, Gorczyński Adam, Panek
czyniąc poddający ruch naprzód, maszy- korcy i takowe odstaWiają do wlasnych Antoni, Bryk Andrzej, Flis Marcin, Flis
. ta dal sygnał gWizdką i jednocześnie spółdzielczych cukrowni, przez co przyczy- Wojciech, Urbanek Jan, Soltyszewski Wojz rzymal lokomotywę, - uczeń odszedł niają się do dochodności ziemi, przez ciech, Kołodziejski Andrzej, i Soltyszewski
następnie do bufetu gdzie kupit tafelkę ZWiększenie produkcji rolnej i rozszerze- Franciszek, z udziałami po 200 i 400 rb.
(d.c.n.)
q:ekolady i wypił butelkę piwa. Podczas nie chowu bydła, trzody i produkcji mleka,
posh>ju pociągów nie zauważono go, aż i o wielu innych rzeczach, o których p.
+ Skargi na kontrolerów. Z każdego
dopiero znaleziony został wIeczorem po Urbanek nadeśle do "ŁOWiczanina" szcze- niemał pociągu dochodzą nas skargi na
odejściu ,manewrującego pociągu tOWaro- gólowe sprawozdanie, aby z nim zapoznać
brutalne obchodzenie się z publicznością
wego. Siady dostrzeżono na kołach wa- szerszy ogół braci włościan.
nowo·kr20wanych kontrolerów - studentów
gonu trzeciego od końca, widocznie rzuNastępnie
zabrał
glos. p. Stanisław którym się zdaje, że publiczność jest dla
cH ~ię na szyny, gdy pociąg zwolna już Wieteska, włościanin wsi Swieryż, który nich, nie oni dla publiczności i nie ma sporuszał.
również będąc na wycieczce w MirosIasobu wytłumaczyć im tego, gdyż sporzą
Wskutek posłanej depeszy, przybyła Wicach, niemial słów uznania dla organi- dzane na różnych stacjach protokó/y nie
matka, ojciec zostal bowiem przy córce zatorów szkoły gospodarczej jaką zwiedził odnoszą skutku.
dotkniętej atakiem sercowym po otrzyma- w Mirosiawicach.
WydziWić się nie mógł
niu telegramu. Ciało odWieziono do Kow- jak wiele zyskują tam dziewczęta, a raźne,
Mały bandyta. W dniu wczorajszym
na, jakkolwiek koledzy woleliby aby nie- a hoże, niezmordowane, które przyzwy- panrie B. przechodzącej ulicą w towarzystszczęśliwy samobójca spoczął był na miej- czajają się do systematycznej ulepszonej wie matl<i, o godz. 5 po południu, mały
scowym cmentarzu, - by mogli mieć pie- pracy, mówił, że z takich kobiet to będą chłopiec wyrwał raptownie trzymany w
czę nad jego mogilą· Ciało złożone przed- nietylko dobre, wzorowe gospodynie, ale ręku bukiet maków i szybko skręci! w
tym 0/ pawilonie przedpogrzebowym szpi- rozumne kobiety, matki, pod kierunkiem boczną uliczkę. Co to będzie później?
tala Sw. Tadeusza, ułożono tamże w trum- których m'łode pokolenia wyrosną na dzielCukier w sklepach monopolowych.
nie i w poniedziałek koledzy na barkach nych ludzi i obywateli kraju, że takie ko- Zarząd główny akcyzy, postanowi/ rozpo~woich przenieśli do cerkWi miejskiej na biety nie będą zniechęcać swoich mężów cząć jak najprędzej sprzedaż detaliczną
Starym-Rynku.
KonduktOWi towarzyszy! do oświaty, jak to niejednokrotnie ma dzi- cukru, w sklepach monopolowych. Cukier
oprócz dochownego prawosławnego Iicz- siaj miejsce, że kiedy mąż zabiera się do miescić się będzie w zapieczętowanych
ny orszak osób z różnych sfer towarzys- czytania pożytecznej książki, to żona gasi torebkach różnej wagi; najmniejsza torebkich, oraz kolegów zmariego, który cie- ŚWiatło w lampie, albo jeżeli wróci późno ka ważyć będzie 1/4 funta. Rozpoczęcie
szył się dużą sympatją w kole znajomych do domu z pożytecznej pogadanki, to gdesprzedaży spodziewane jest, po przeproi wogóle był uważany jako bardzo intel i- rze: "kolacji ci nie dam, przychodź w swo- wadzeniu koniecznych formalności, z pogientny młodzieniec. Tegoż dńia o go- jej porze."
czątkiem roku 1913 .
.azinie S-ej po południu koledzy odnieśli
Naprawdę, dumne pOWinny być takie
· ciało na dworzec kolejowy, na trumhie wioski jeżeli mają pośród siebie tak dzielBójka, napaść, grabież w Małszycach.
zlożono kilka wieńców.
nych ludzi jak p. Urbanek, Wieteska i im W dniu 12 czerwca r. b. przybył do MałZe Stacji doświadczalnej w Mysłako- podobni, a wiemy, że takich jest Więcej. szyc niejaki Marceli X. o godz. 11 w nocy,
wie Borku. W Niedzielę dnia 16 b. m.
Szkoda tylko, że nasze Księstwo tak gdyż jadąc do Warszawy spóźnił się na
pan E. Detkens kierownik stacji dośWiad- słabo jest reprezentowane w Mirosławi- pociąg i chciał przenocować u swego kuczalnej, demonstrował swoje pole doświad- cach, bo zaledwie jedna dziewczyna, a prze- motra w Małszycach. Gdy wszedł · do
. czałne w Myslakowie·Borku
pod ŁoWi- cież są u nas zamożni gospodarze, co wioski, ujrzał stojącą grupę młodzieży mał
czem.
mogliby posłać na naukę swoje córki, szyckiej, przechodząc mimo uchylił czapPole posiada ziemi 14 mórg z lekkim opłata nieWielka 60 rub. i niejeden z młod- ki mówiąc "pocwalony," w odpOWiedzi
szczerkiem o podglebiu piaszczystym, - szych ludzi napewno wolałby o 60 rubli otrzymal uderzenie, następnie go powalojest to próbne gospodarstwo. Działalność mniej posagu za Zosią lub Marysią, aby no i zaczęto bić i szarpać.
jego rozpoczęła się 11 kWietnia 1911 r. tylko mieć źonę rozumną. A więc mlo·
Nieznajomy zawiadomił, że miał przy
Ostatnie lata zaznaczają szybki postęp dZi, upominajcie się dla przyszłych swoich sobie zegarek i rb. 35, które mu zrabowano.
rolnictwa w naszym kraju, co zawdzi~czać żon, szkoły w MirosIawicach.
Z mlodzieży pociągnięto do śledztwa
należy ludziom dobrej woli którzy wy trwaLicytacja na wierzchołki drzew. Z biu- Franciszka ' Jagodę i Jana jaskę, których
le, niezrażając się trudnościami starają się ra pOWiatu Łowickiego otrzymaliśmy za- o ~ dzono w areszcie policyjnym przy mapodnieść dość zaniedbany stan rolnictwa wiadomienie, że w dniu 19 czerwca (2 Iip- gistracie w ŁOWic~u.
mniejszej własności.
ca) r. b., w biurze pOWiatu odbędzie się
Ładne stosunki w Małszycach!
Zainteresowanie tych ostatnich wzrasta, licytac,ia in plus pr~ez zapi~cz~towane ~eUcieczka aresztanta. W d. 16 czerwdowodem czego posłużyć może, że lud klaraCJe na sprzedaz gru,Pa,J:n J. wJe~zcho.lkow I ca r. b. dyżurny przy areszcie policyjnym
wieśniaczy jak z bliższych tak i z dalszych d~z~w na R~wsl~o - ~o~lcklej sz~sle, mJ~no- W magistracie, przez nieuwagę nie zamokolic Łowicza, dosyć licznie, bo w liczbie w~cle na l? WiorŚCie. po lewej st~onte 951 knąl celi i korytarza, wskutek czego zbiegł
52 osób, reprezentował zjazd swój na po- wlerzchołkow od su.my szacunkow~j 212 rb. aresztant mianujący się Stanislawem Blilu dOŚWiadczalnym Myslaków-Borek.
5ą kop. Z prawej ~strony 1~5 wlerzc~ol- charskim, którego zlapano w domu p. GaRzeczowe sprawozdanie pozostawimy ko.w od sum~ rb. 2.'>9 k. 1.5.' I na 14 wlOr- lerta i sprawa miala być rozstrzyganą OJ tuspecjaliście, my zaś z obOWiązku czysto śCle z prawej stro.ny 114~ wJ~r.zchołk~w od tejszym sądzie pokoju.
dziennikarskiego podzielimy się wrażenia- sumy szacunkowej rb. 1::>9 l jawna hcytami jakie otrzymaliśmy na tym zebraniu.
cja na sprzedaż 13 całych drzew na 13 wiorZjazd Holeżeński. w dniu 17 b. m. odbył
Po zbadaniu i zejściu z pola, popro- ście,' na 1 wiorście 2-ch, na 4 wior. 2-ch się w Łowiczu zjazd wychowańców Łowickiej
szeni byliśmy przez kierownika stacji do- i na 6 wior. 1, od sumy szacunkowej rub- szkoły re a lnej, którzy ją ukończyli w roku 1902.
świadczalnej do lokalu, gdzie pod prze- li 62 k. 10. Osoby pragnące przyjąć udział Na zjazd przybyło 7 koleg ów pp. Fingi er Henryk,
wodnictwem Wice-prezesa wydziału kółek w licytacji, pOWinny przedstaWić vadium Margulies Ignacy, Parzyński Lucjan, Rybicki Jan,
rolniczych, znanego działacza i przy jacie- w ilości 1/ 10 części sumy szacunkowej Sokolski Zdzisław, Wences Edmund i Zwi r rz Luc~tacji
służba
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Usprawiedliwiło

niemożność przybycia 4,
nimi i syn naszego redaktora, Mieczysław
Rybacki, który nadesłał depeszę z Omska; umarło 3, zaś 9 nie dało znaku o sobie.
Koledzy byli
obecni w kościele po-Pijarskim na nabożeństwie
na i ntencję Prusa, zło:yli nastąpnie wizyty dwum
profesorom z owego czasu, pp. Szulcowi i Archangielskiemu, fotografowali się, następnie wspólnie
spożyli obiad.
Dla uczczenia pamięci zmarłych
kolegów, złożyli pewną kwotę na sanatorjum
w Rudce. Również postanowili podjąć starania
u władz o zalegalizowanie Towarzystwa b. wychowańców szkoły realnej w Łowiczu na wzór
związku Dorpackiego, w celu podtrzymania bliż
szych stosunków koleieńskich i towarzyskich, jak
również wzajemnej pomocy w razie potrzeby. Poczym zwiedzili miasto i pokrzepieni na duchu
wspólną wymianą myśli i wrażeń, rozjechali si~.
Następny zjazd naznaczono na 6 stycznia 1918 r.
w Warszawie, z wycieczką do Łowicza.

jusz.

między

+

Resursa rzemieślnicu. Jak się dowiadujemy resursa w zasadzie została zatwierdzoną, ulegną tylko pewnym zmianom niektóre
paragrafy. W krótkim czasie projekt ustawy bę
dzie odesłany do Łowicza dla wprowadzenia go
w życie. Nareszcie nasi rzemieślnicy będą mi~ć
kulturalną ostoję, gdzie wspólnie radzić będą o
sprawach swoich, bo dotąd całe ich życie społecz
ne smutnie się przedstawiało. Nawet na tak uroczystym nabożeństwie na intencję Prusa-nie zjawili się, dlaczego?

Skrzynka do listów.
Szanowna Redakcjo!
W N~ 24 "Łowiczanina" wyczytałem
list p. Józefa M., mieszkańca pewnej wioski pod Łowiczem, ponieważ zaś wioska
ta nazywa się Ma/szyce, Więc i ja tak ją
będę tytułował.
Poruszona w liście tym
sprawa budowy szkoty wielce mnie zainteresowała, ponieważ szkoła Małszycka
buduje się podług tego samego planu, podług którego wybudowaną jest moja szkoła, i jako na własnej skórze odczuwają
cy braki podobnej budowli, pozwolę sobie zabrać głos w tej spraWie. Po przeczytaniu listu zdziWiło mnie przedewszystkim to, że Redakcja nic W tej spraWie
od siebie nie dodała, czyżby i Sz. Redakcja podZielała podobne na tę' sprawę po~Iądy? Mniejsza, ale przejdźmy do treści
samego listu (MÓWię tylko o tej części

listu, w której poruszona jest sprawa szkoły).
Otóż sklada się on z samych sprzeczności, co dowodzi, że autor w zupełności
nie posiada daru logicznego rozumowania
i sam nie pojmuje tego, co pisze: z jednej
strony niby-to pragnie OŚWiaty i nawołuje
do budowania szkoły, nazywając ją pochodnią rozpraszającą mroki ciemnej nocy,-z dru~iej zaś powiedzeniem-"jeżeli
się nauczycielowi pokoje nie podobają,
to niech szuka sobie lepszych", usuwa
nauczyciela z tej szkoły, a pozwalam sobie wątpić czy sam budynek szkolny bez
nauczyciela, wpłynie choć trochę na Więk
sze oświecenie umysłów w Małszycach!
Dlaczego pokoje nie podobają się nauczycielowi?-różne mogą być tego przyczyny
i ' można pomyśleć, że to, co nie podoba
się jednemu, może podobać się drugiemu
wszak nie dla jednego tylko nauczyciela
buduje się mieszkanie, lecz w tym wypadku idzie o Wielkość mieszkania iż
wskutek tego nie będzie z niego zadowolonym każdy nauczyciel, który kieoykolwiek będzie w Małszycach, jeżeli zaś
każdy z niezadowolonych poszuka sobie
innego miejsca, jak to radzi autor, to w rezultacie szkoła Małszycka musi zostać
bez nauczyciela.
Spodziewam się, że
Małszyćanie po wybudowaniu sami zrozumieją, że mieszkanie jest nieodpowied-
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nie i będą żałować jak to obecnie dzieje
się u mnie, gdzie nawet kobiety teraz
mÓWią, że gdyby one by/y budowaly szkolę, to napewno mieszkanie nie byłoby tak
szczupłe i tak niesymetrycznie ułożone,
jakie jest obecnie, lecz wtenczas będzie
już zapóźno. Może więc ten głos kobiet,
które lepiej niż mężczyźni znają trudność
orjentowania

się

przy ustawianiu najnie-

zbędniejszych sprzętów a także niemożeb
ność utrzymania jakiegokolWiek porządku
w tak szczupłym mieszkaniu, trafi do prze-
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sprawy tej przez nogę, jak to dzieje się
obecnie.
Tak Więc, p.Józefie M., jeżeli naprawdę:
pragniecie oświaty W Małszycach, to powinno wam zależeć na tym, aby nauczyciela zatrzymać jak najdłużej u siebie,.
a nie radzić mu zaraz szukać sobie innego miejsca. Jakość szkoły zależy od ja-kości pracy nauczyciela, a Więc jeżeli
chcecie aby nauczyciel robiI dla was dużo, to w waszym interesie leży, aby nauczyciel ten pracował z chęcią-pOWinniś
cie Więcej dbać o jego wygody, i jeżeli
kiedykolwiek który z nauczycieli pozostanie u was na czas dłuższy, to wcale nie
dlatego, że podoba mu się wasze mieszkanie, lecz że zmuszą go do tego warunki życiowe.
St. Brzozowski
nauczyciel z Gągolina PóL

konania tych, którym najbardziej na sercu
leży podniesienie poziomu OŚWiaty W Matszycach i pozwoli im w zarodku usunąć
to zło, które w przyszłości napraWić by
się nie dało.
•
Lwia część Winy W tym wypadku spada na osobę, tworzącą podobne plany,
i można sądzić, że pan ten, albo nie ma
pojęcia o tworzeniu planów, albo, co Więcej prawdopodobne, posiadając sam naleSzanowny Panie Redaktorze!
żyte wygody, nie dba o wygody innych.
Uprzejmie upraszam Szanownego Pana,.
Prawda, p. technik wyraził się, że buduje niektóre kwest je poruszone w ostatn
szkoły dla kawalerów, tym samym skazuje M 24 "Łowiczanina" łaskaWie uzupełnić>
wszystkich nauczycieli na przymusowy a mianOWiCie. że:
celibat; zgoda, ale czy to dowodzi, że
1. Tylokrotne nawoływanie, ażeby trokażdy kawaler. mies~ka tylko sam jeden? tuary były układane jednostajnie, i przeZn~m 1.,a~aJerow, .ktorzy mu.szą utrzyo:y- jazdy przez nie, były wyrównywane - jak
wa.c te.z liczną nteraz. ro?zmę· P?wle- zwykle przebrzmiały bez skutku, a przedztał Jeszcze p. techmk, ze krępUje go cież żądania te słuszne i praWie konieczne.
strona materjalna, lecz odpOWiem, że. . 2. Ulica Tkaczew nietylko zrujnowana
w Łomżyńskiej dyrekcji za tęż samą su-l ale trotuary na niej od dwóch lat zagro~
mę ~OOO rb. ~udują .gmachy ~spaniałe, dzone przed pobudowanym domem, a daw ktoryc~ na. mleszkame nauczyc.lela 'pr~e· lej założone pozostałym budowlanym maznacza Się me dwa małe pOkO.lczkl, Jak terjałem, o czym niedawno zaznaczył "Ło
u nas, lecz trzy i to duże pokOJe, a sala wiczanin"
3. Stragany też są i na Nowym-Rynszkolna .urz~~zona. podług ~o.woczesn~ch
wymagan higieny I pedagogiki. Tal< WIęC ku, które swym wyglądem szpecą wspomjak w pierwszym tak i w drugim wypadku niony Rynek, i przyczyniają się do niepotWierdzenie technika nie wytrzymuje kry- rządków antisanitarnych, z tych zaty!l1l
tyki. Nawet obórek przy szkole nie moż- względów, należało by je bezzwlocznie:
na budować podług jego planu, gdyż ma- usunąć, albo kosztem miasta urządzić injące się budować
podlug tego planu ne, odpOWiadające warunkom estetycznym
obórki u mnie, odznaczałyby się wysokoś- i higienicznym.
cią do 6·ciu łokci, co zaś do obszernoś4. Podatki na lokatorów, rozłożono ·
ci ich, to bez przesady mogę pOWiedzieć bez udziału ostatnich, o czym w swoim
że jeżeli człOWiek, pragnący rąbać drze; czasie zaznaczył kategorycznie "Łowicza
wo, stanie w obórce, to drzewo musi byc nin".
5. Ogłoszenia na gmachu magistratu
na dworze, jeżeli zaś drzewo będzie
W obórce, to człowiek pozostanie na dwo- nie pOWinny być naklejane, gdyż do tego
rze; w żaden sposób człoWiek wraz z sie- specjalne urządzono szafki. Szafek tych
kierą i drzewem w obórce pomieścić by oznaczono odpOWiednią ilość, której niema
się nie mógł. _ Czyż nie praktyczniej było a być pOWinna.
by budować obórki niższe, a obszernieJ6. PodJazdy do Stacji Kaliskie;: są
sze? wszak nikt drzewa ani węgla nie dwa: jeden ze Starego Miasta, ale jak zabędzie układał w stosy 6-cio łokciowej znacza "Łowiczanin" za wązki, bez chowysokości.
Wogóle p. technik ogromnie dników dla pieszych, i drugi z Nowegojest skąpy pod względem wygód dla nau- Miasta, niebrukowany i przez kolej jakbyczycieli; widocznem jest że sam nigdy po- umyślnie dla niewygody publiczności przedobnych niewygód nie dOŚWiadczał.
dłużony, i ztąd do uzytku nie zdatny.
Wśród wiosek naszych w ostatnich
7. Urządzenie parku miejskiego na'
czasach zauważyć się daje jak by Większe łąkach za rzeką Bzurą, rzeCZyWiście jest
pragnienie, dążenie do oświaty, lecz nic odpowiednim i pożądanym, ale połączo
się w tym kierunku nie robi; wszystkie ne z trudnościami i jeszcze z Większym
dążenia koncentrują się jedynie w wyma- nakładem.
Przedewszystkim wykupienie
ganiu cudów od nauczyciela, nie Wnikając terenu potrzebnego od Księstwa ŁoWic
wcale w warunki jego pracy. Nauczyciel kiego i włościan uwłaszczonych, ptzedsam bez pomocy społeczeństwa nigdy stawia prawie niemożliwe do zWalczeni8'
cudów dokonać nie może. Społeczeństwo trudności, następnie gdzie są na to porosyjskie zrozumiało już to, stworzyło od- trzebne fundusze, na takie kosztowne
powiedniejsze warunki pracy dla nauczy- urządzenia parku, jak zabezpieczenie go
ciela i dlatego oświata W Rosji środkowej od zniszczenia przez gwaltowne nieraz_
rozszerza się bardzo prędko; u nas zaś powodzie, i wylewy rzeki Bzury?
warunki te, jeżeli się nie pogorszyły, to
nie polepszyły się również, dlatego też
Szanowny Panz'e Redaktorze!
nad/ugo chyba jeszcze zostaniemy w tym
stanie śpiączki. Nic nie wpływa tak barProszę odwołać napad w dniu 7 b. m.
dzo na obniżenie produkcyjności pracy, W piątek o godzinie 9ł wieczorem na
jak zniechęcenie się do tej pracy, a czyż stróża nocnego, młyna w Nakwasach przy
nauczyciel nie może zniechęcić się do Kapitule, Czapnika bowiem napadł włoś
niej, Widząc, że spoleczeństwo nie dba o cianin wsi' Mysłakowa, a nie Popowa.
najpotrzebniejsze jego wygody? Czyż nauJan Zakrzewskt".
czyciel za swoją pracę i pOŚWięcenie nie
może wymagać od społeczeństwa Więk
Przyp. Red. Chętnie pomieszczamy
szej dbałości o niego, a nie traktowania- niniejsze sprostowanie, jest ono jawnym
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Rzucam projekt urządzenia kwiatka na
dowodem, iż włościanie Popowa nie są dzilo po muzykach, dawniej to dopiero sJę
obojętni na sprawy bieżące, i że honor wsi piło, kawalerka była w porządku, ale nie rozszerzenie budynku straży ogniowej i
własnej żywo ich obchodzi; daje to pew- tak jak teraz, bo teraz znajdują się tacy tym samym pOWiększenie sali teatralnej,
żabawy dla
ność, że nie dopuszczą nigdy żadnego głupcy co po wycieczkach tylko jeżdżą oraz urządzenię zbiorOWej
mieszkańców
Zychlina i okolicy, bodaj
niemotalnego lub nieludzKiego postępku, i gazety czytają.
Jeden nawet z gospodarzy, który był w lasku Dobrzelińskim.
któryby ich dobrą stawę na szwank mógł
Podczasz)',
na tym przedstawieniu, to powiedziat, że
narazić.
to wszystko głupstwo, że to diabli potym.
Lecz gdy wieczorem przyszli chtopcy z są

KOR ESPONOENCJE.
Z gminy

Bąków.

Dnia 31 maja b. r. we wsi Maurzyce
gm. Bąków wynikł pożar od którego zgorzały 3 stodoły, należące do Macieja Urbanka, Michata Gasika i Aleksandra Bogusza. Zapa[ilo się w stodOle M. Urbanka i można przypuszczać, że przyczyną
pożaru bylo nieostrożne obćhodzenie się
z nieszczęsnym pal,eniem papierosów, gdyż
niektórzy mają tak brzydkie przyzwyczajenie, że przy zajęciu, czy to w stodole,
czy w stajni lub na podwórzu papierosa
pali chodząc, wskutek czego ogień z papierosa upaść może, a mając tak łatwo
palry materjat jakim jest słoma, zapala
go i sprowadza w Wielu wypadkach wielki e nieszczęścia.
Plaga pałenia papierosów ogromnie
jest rozpowszechniona, byle smarkacz, wyr ostek, pastuszek, papierosy pali, i nie
tylko że swoje lub ojców ciężko zapracowane grosze puszczają z dymem, ale marnują najdroższy skarb jal,lm dla każdego
człowieka jest zdrowie.
Ze ta plaga jest
tak rozpowszechniona, nie jest to Wina
tych mł o dziutkich, lecz starszych, a prze{iewszystkim rodziców, gdyby rodzice
sami mniej palili, i na smarkaczów Większą zwracali u ' vagę, tego by nie by/o, lecz
nie tylko że rodzice na wyrostków w tym
wzgłędzie na'jnJ\1iejszej uwagi nie zwracają, a po więk szej części z[o to tolerują,
a nawet każą palić i sami synalkom pieniądze na machorkę dają,
Do gaszenia pożaru przybyło 5 straży
ogniowych, ZdU11ska, Strugienicka, Ostrowska, Retkowska i Złakowska. Zawdzię-

siedniej wsi K., którzy byli na tym przedstawieniu, to pili u owego gospodarza całą noc, tak, że potym zajść do domu nie
mogli-bo byli pijani. Pytam się co jest
lepszego i przyjemniejsze~o: czy upić się,
czy też urządzić jaką miłą rozrywkę.
Ażeby któremu z takich zacofanych
gospodarzy wspomnieć o jakim sklepie
spótkowym, lun o założeniu straży ogniowej, to słuchać o tym nie chcą, powiadają, że to niemożebne u nas do zrobienia.
Cóż to jest niemożebne, czego to czło
wiek nie może zrobić byle tylko chciał.
"Wiele moglibyśmy mieć, gdybyśmy tylko chcieli chcieć," jak pOWiedział poeta
Wyspiański.
Nadmienić muszę, . że nie
wszyscy są tacy zacofani, jest bowiem
i u nas kilku gospodarzy, którzy czytają
różne gazety, którzy pragną, aby to odrodzenie jak najprędzej" nastąpilo. Bo pókii
będziemy gnuśnieć W tej ciemnocie. Czas
aby si'ę wziąć do pracy na polu oświaty.
Weźmy

w swe potężne dłonie młoty,
A rozbijemy mury ciemnoty,
Niechaj ogieó światla się roznieci,
A napewno lepsza dola nam zaświeci.

].K.
Z Żychlina.
Zdawałoby się, iż wygodne komunikacyjne pu lo.żenie naszego grodu, oraz rozwój przemysłu ' w krótkim czasie zrównają

Żychlin

pod względel11 różnych ulepszet'J
dla ll1ieszkańców z innemi miastami, atoli
nadzieje zaWiodły. Mimo silnej monitacji
szeregu dobrze myślący~h obywateli na·
szego miasta, by ułożono jakie-takie choczając Straży Zduńskiej została uratowaną dni ki, by urządzono ogród spacerowy i zaosada Wojciecha Słupskiego, Straż zaś provJadzono elektryczne oświetlenie, doOstrowska uratOWała 90 korcy zboża tychczas wszystkie te elementarne urzą
AleksandroWi Boguszowi. Dusza się ra- dzenia znajdują się gdzieś za górami, a
duje patrząc na szeregi tych dzielnych tymczasem mieszkańcy muszą znosić cierludzi jak z całym poświęceniel11 walczą pliwie niewygody. Wina W tym jest przeze strasznym wrogiem niszczącym dlugo- ważnie tych obywateli, którzy na zebraletnią ludzką pracę, to nie jest już kupa niach występują jako opozycjoniści postę
.bezradnych widzów, jak to niezbyt dawno pu w dziedzinie rozwoju miasta. I cho,bywato, a zastępy dzielnych bojowników ciaż mamy dobrego, jako głowę miasta,
w najwznioślejszej spraWie bliźniego, ta-l_wójta p. Szymerskiego, który jak może;
kim bohaterom należy się cześć.
tak się stara w zaprowadzeniu lepszych
j. M. porządków, lecz bez pomocy ogMu jednostka na wet przy najlepszych chęciach
Z Łaguszewa.
praWie nic zdziałać nie może, a Więc należy jej koniecznie w jmieniu dobra miasta
Oświata Tra wsi.
pomóc. Obywatele Zychlina pOWinni się
Dni.a 6-go czerwca to jest w śWiętó sami starać o rozwój miasta, gdyż to im
Bożego Ciała, po południu odbyło się u przynosi zaszczyt.
nas przedstaWienie amatorskie.
Było luNa pierwszym planie leży ułożenie
dzi dużo ze wsi sąsiednich i z Łowicza, chodników i zaprowadzenie ośWietlenia.
a także i z Warszawy, była szkoła żeńska Jednocześnie z tym należałoby się na serjo
Handlowa pani Wereckiej w liczbie do zająć wybudowaniem specjalnego budynku
60 osób.
na teatr i zalożeniem Tow. Wzajem. KreSpędzono kilka godZin czasu bardzo dytu, oraz czteroklasowej szkoły, której
przyjemnie, jednym stowem, jest mila bar- brak daje się . silnie odczuwać licznym
dzo rozrywka. Ale nie wszystkim się to mieszkańcom Zychlina i okolicy.
Przy
podoba/o, a zwłaszcza starym ludziom, sposobności warto też zwrócić uwagę na
którzy rozmaicie o tym wnioskują.
Nie- brak jakich-takich zabaw świątecznych.
którzy tacy przesądni pOWiadają, że nie W innych miastach urządzają kwiatki na
'wróży to nic dobrego, niektórzy zaś mó- cele publiczne, loter:e fantowe. i zabawy
Wią, że to na korzyść panów to wszystko ludowe,
Czyżby mieszkańcy Zych lina i
się robi, ale gdy ich się zapytać na jaką ko- okolicy byli na tyle opieszali, że nie morzyść, to nie umieją wytłumaczyć . . A kie- gliby dorównać mieszkańcom innych miast,
dy się zmówić z niektóremi jeszcze mło którzy jak mogą, tak uprzyjemniają sobie
demi gospodarzami, o dawnej kawalerce, czas wolny; zdaje mi się, że nie, że tylko
a, to wtenczas dopiero się chlubią; powia- potrzeba zachęty, a wszystko będziem
dają, ho, ho! daWniej to się dopiero cho- mieli.

Z działalności naszych
Instytucji kredytowych.

W oM 9 i 10 "Zarzewia" wychodzącym
czytamy co następuje:
"Towarzystwo Wzajemnego Kredytu
rozpoczęło u nas swoją działalność w dniu
29 stycznia 1911 r. i przez tak krótki czas
zdążyło przejść przez różne szczeble.
Powstawało pod hasłem skupienia kapitału, a doszło do dogadzania i slużenia
za źródło osobistych interesów jednej kliki.
Klika ta nie cofa się przed żadnemi środ
kami byleby cel osiągnąć, a Więc będąc
panującą w instytucji, wstrzymuje przyjmowanie członków, aby nie mieć poważnych
kontrakandydatów,
zbiera plenipotencje
od nieŚWiadomych rzeczy zamiejscowych
członków, utrudnia kredyt przy dyskonCie
weksli przez niewygodnych, otwarcie występujących z krytyką członków, reguluje
procent od dyskonta wedle sympatji czy
antypatji swoich, jednym słowem puszcza
się na wszelkie legalne i nielegalne czyny, byleby zmaltretować niewygodnych
ludzi i zapewnić sobie panowanie.
Chcąc ukrócić nadużycia, grupa czlonków w liczbie trzydziestu kilku w kilka
zaledwie miesięcy po pierwszych wyborach, zmuszona była złożyć władzom instytucji żądanie na piśmie, w którym odmaWiając tymże władzom votum zaufania,
prosiła o zwołanie ogólnego nadzwyczajnego zebrania w celu dokonania nowych
wyborów. Aliści pan dyrektor przychodzących do biura W celu załatwiania inter=sów finansowych osobiście w gabinecie zamkniętyll1 prosił, aby podpisy sw'oje
cofnęli, co też tchórzliwsza i zależna
część zrobiła.
Czy jednak tyle cofnięto
podpiSÓW, że władze wolne. były od zwoływania zebrania-o tym wie
tylko pa n
dyrektor, no i może wiedzić rewizja ministerjalna. Dość, że zebrania nadzwyczajnego nie zwoływano.
Upłynęło jeszcze kilka miesięcy, nadużycia trwały w dalszym
ciągu,
czego
wyrazem byto ponowne zbieranie podpisów o zWołanie zebrania, ' aż nareszcie
skończył się rok i władze naznaczy/y ze·
branie na 20 marca r. b. chociaż jeszcze
nie miały gotowego sprawozdania. W
pięć minut po oznaczonej godzinie spisano protokół, w którym pan dyrektor napisał, że z powodu "nie przybycia nikogo"
zebranie nie odbyło się.
Przytym inuszę zaznaczyć, że przeszło
na trzy dni przed naznaczonym zebraniem,
zgodnie z ustawą, pokaźna grupa człon
kóW złożyła wniosek, w którym żąda/a
dokonania wyborów nie 1/ 3 części zarządu
i rady, jak chciał zarząd, ale calego kompletu. Na powtórnym jednak zebraniu w
dn. 15 maja "pan" dyrektor swoim zwyczajem wyparł się i tWierdził, że podobnego wniosku nie otrzymal, ale ponieważ Większość zebranych popierała wnioskodawców, więc po długich sporach zebranie odłożono do 2 czerwca w celu
dokonania wyborów calego kompletu władz,
oraz zatWierdzenia sprawozdania za rok
ubiegły etc.
Ciekawe właśnie te ostatnie z dnia 2
b. m., to jest niedzielne zebranie. A nie
tylko ciekawe, ale pouczające. Tutaj dopiero wykazano sprawność w przeprowaw
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dze.niu swoich interesów. Jezuici mogli
na naukę do tych panów, którzy
swojej klice familijno-chasydzkiej zapewniali mandaty. Z ledwo ś cią można było
przenieść wybory z pierwszego punktu
porządku dziennego na drugi, i zmusić do
przedstawienia sprawozdania na wstę p i e
zebrania. Nad każdą jednak sprawą gło
sowano imiennie, aby tym sposobem poznać SWoich przeciwników i w odpowiedniej chwili zapłacić im za to.
Z krytyki sprawozdania okazało się, że
bilans sporządzony zostal fałszywie, niezgodnie ze szczegółowemi rachunka mi. Mię
dzy innemi znaleziono, że pozostatość weksli na 31 grudnia r. 1911 W portfelu, u korespondentów, w sądzie oraz zredyskontowanych wynosita 104591,70, tymczasem w bi1ansie wykazano rb. 104641 kop . 70, to jest
o 50 rb. więcej; następnie w rachunku
"Conto - Nostro" wykazano, że w ciągu 0kresu sprawozdawczego obroty na dobro
korenspondentów wynosiły rb. 252,033 k. 6,
a W tymże okresie obciążono korespondentów sumą rb. 249914 kop. 97, pozostalość Więc wynosiła rb. 2118 k. 09, a nie jak
Wobec
wykazano rubli 9118 kop. 09.
tego w stanie biernym bilansu pozostałość
2118 rb. 09 k. łącznie z tymże rachunkiem
w stanie czynnym bilansu w kwocie rb. 2498
k. 59, powinna wynosić rb. 4616 Ic 68, a nie
rb. 11616 k. 68, jak to wykazano w bilansie.
Jakkolwiek "pan" dyrektor tWierdził, że to
omyłka drukarska (bilails jest sporządzony W dwóch językach) to jednak ze
względu na pierwszą, niezgodną z istotnym stanem rzeczy omyłkę, oraz ze
względu na nieporządki skutkiem których
giną weksle (może bezpośrednio rządzą
cych?) zaproponowano wniosek, aby sprawozdanie zatwierdzić warunkowo, to jest
upoważnić Komisję ReWizyjną do zatwierdzenia takowego w imieniu ogólnego zebrania, po sprawdzeniu szczegółowym wąt
pliwych rachunków.
Ale Wniosek ten
przepadl i sprawozdanie przez imienne
jawne glosowanie Większością zwartej kliki radnych i zarządu, głosujących za siebie i z plenipotencji nieobecnych, zostało
zatWierdzone bez zastrzeżeń, nie bacząc
na powyższe wady, oraz nie bacząc na
to, że rada przekroczyła o 1000 blisko
rubli wyznaczony budżet i przekroczenie
wladzy przez naznaczenie panu dyrektorowi pensji bez zapytania o to ogólnego
zebrania wbrew ustawie.
W obec tego wybory przeWidziane były
z góry i nieomyliliśmy się. Zostali wybrani
dotychczasowi rządcy, a właściwie dotychczasowe manekiny, służące wszelkiej spraWie bez zrozumienia, ale dla dogodzenia i
podł. zymania materjalnego swego pupila brata, szwagra i kuzyna w jednej osobie, dotychczasowego "pana " dyrektora, któremu rozwój Towarzystwa o tyle leży na sercu, o ile
on z niego będzie ciągnął zysk dla siebie".
przyjść
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Rosvjski konsul generalny
wyjechał do Petesburga.
Pod Ardebilem odbyla się potyczka
Sklep w Łowiczu
pomiędzy plemieniem Szachsewenów a
ul. Piotrkowska dom Prauze
Rosjanami. Wynik potyczki rozmaicie jest
_ _ Sprzedaż_ części maszyn i nici_o _
przedstawiony. Jak zapewnia korespondent, "Berliner Tageblatu", wynik ten wyże koncesjonarjuszka szkoły pani B. ant:
wolał wśród tubylców Wielką radość.
na chwilę nie ustaje i gorliWie zajęta się:
11' sprawie c:qełlT/sl(iej. Zajścia w ko- tą sprawą przy pomocy życzliwych i chęt
misji chełmskiej wywolaly w Radzie pań- nych niektórych mieszkańców naszego
stwa burzę, mniejszość złożyła protest na miasta. Ogłoszeń nie można publikować
ręce prezesa komisji, Kobylińskiego. Ta- dopóki komisja techniczno-sanitarna nie
gancew, Stac:howicz i polacy wnoszą nad- z~akceptuje ~ok~lu i dopóki sklad nauczyto votum separatum.
CIelek, Jak rOWnleż wykaz podręczników
Projekt chełmski będzie rozpoznawany nie będzie przedstawiony Naczelnikowi
-,p=rz=e=z=iz=b=ę=W=Y=żs=z=ą=n=ie=p=r=ę=dz=_e=j=J='a=k=2=2=b=.=-m. Dyrekcji Naukowej, co w tych dniach ma
być uskutecznionym.
K . Jankowi Przyjacielowz·. "PielgrzymODPOWIEDZI OD REDAKCJI.
kę do Łagiewnik" umieścimy W przysz-Czytelmczce "Łowiczanina". Listu SZ. Pa- łym numerze.
ni o naradzie rodzicównie pomieściliśmy, 
p. ]. Kowalskiemu w Oechoet'nku. List
gdyż dopóki sz.kola żeńska nie będzie otrzymaliśmy zbyt późno, umieścimy w przyczynną-zebrania takie nie są dozwolone. szłym numerze, jakkolWiek w tej kwestji
Natomiast możemy Sz. Panią zapewnić, również kto inny zareagował.
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Jana Sosnowskiego
Bronisława Chodubskiego w łowiczu
Koński
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Targ, dom wł'asny.

Młocarnie, Maneże, Sieczkarnie, kultywatory i t. p.
po cenach bardzo przystępnych.
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Z Zagrze- na raty miesięczne i za gotowkę
nabywać można
. bia donoszą, że śledztwo przeciw sprawcy zamachu na Cuvaja, studentowi Juszkicowi dało rezultat niespodziewany. We- w firmie
dług doniesień, bardzo szerokie koła są w
tym zamachu skompromitowane. Projekw .cowic;;:u Nowy Rynek.
towano podobno cały szereg zamachów
w Dalmacji i w Bośni przeciW wysoko
stojącym osobom .
W konspirację wcią
DROBNE OGŁOSZENIA.
gnięta była prz e ważnie młodzież, nawet
Do sprzedania w Łowiczu dom naroiny
studenci szkół ś r e dnich .
z placem i ogrodem przy rogu ulicy Koński Targ i
j?owsfa'lie w fi/ball/i. W Albanji drogi Kaliskiej, na przystępnych warunkach. Wiadzialają dWie organizacje powstańcze. Sil- dom ość u właściciela E. No',vakowskiego.
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"BRIIGIIl BIlIlGER"

Redaktor i wydawca Karol Rybacki.

MASZYNY DO SZYCtA

OSTATN1E . WIADOMOŚCI.

j?o zalT/achu na C:uvaja.

I

r,KOMPANJI SINGER1

niejsza organizacja ma swój zarząd w
Rzymie i jest popierana przez W lochy;
słabsza ma swój zarząd w Tryjeście i jest
popierana przez Austrję.
Pierwsza dąży
do zupełnej niezależności Albanji, druga
pragnie tylko
autonomji Albanji pod
ZWierzchnictwem tureckim, a wrazie rozpadnięcia się Turcji zapOWiadają, że oddaliby się pod protektorat Austrji.
Uzbroje'lia fiusfrjl. , Austrjacy wznoszą pośpiesznie fortyfikacje na brzegach
dolnego Dunaju na przeciw brzegu Serbskiego.
Rząd Serbski zamierza pod tym
względem zainterpelować rząd Austrjacki.

Gramofony przyjmuję do reperacji i przeróbki na Pathefony, W, Srzednicki . Szosa ArkaI dyjska.
223
.
DO
od '-go lipca 4 pokoje z'
kuchnią I-sze piętro dom p. Welkowej,
Wiadomość u p. Archipowej.
228-2-1.

wynajęcia

Sł'uchacz politechniki lwowskiej. były'
wychowaniec Łowickiej Szkoły Handlowej, poszukuje kondycji na wakacje . Bliższa wiadomość
w Redakcji "Łowiczanina"
. 237-1-1

Student uniwerstytetu udziela lekcji
i . kor~petycji,. specjal~ość: arytmetyka, rosyjski,
hlstorja I łacma
Wladomośc w Magistracie w
mieszk a niu Prezydenta.
23 8-3-1
4 włó ~d ziemi do sprzedania z obsiewami
przy I nieście Głowno, w całości lub na pa~cele:
Wiadomość na miejscu. Majątek Ruchno u właścicielki.
219-3-2
Różne lokale do wynajęcia
ZdUJ'lskiej, dom M. Wekstejna.

przy ulicy

Pianino nowe do sprzedania lub do wynaWiadomość w redakcji Łowiczanina.
21!2

jęcia.

W Drukarni K. Rybackiego w Łowiczu.

