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na Nowym Rynku Zakład felczerski W-go J. Komara, W Głownie 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.

Prenumeratę i ogłoszenia przyjmują:

wania Walerjana cesarza w r. 258
Z początkiem roku szkolnego otwie- śmierć męczeńską, obchodzony
ram w Łowiczu przy ulicy Podrzecz- odpust w Kocierzewie.
nej w domu p. Gołębiowskich

4~klasową Szkołę Żeńską
z

klasą przygotowawczą.

poniósł żawę
będzie dwie

Józef Ignacy

Wykład w języku polskim, przy
szkole będzi.e prowadzony i dział fre- K~ASZEWSKI.
blowski.
.
. Zal)is uczennic od 16 lipca codzienGdy z wiosną 1812 r. na cichej Litwie
nie od godz . .f-ej do 6-ej w mieszka- zabrzmiały surmy bojowe i okrzyk "wojniu moim przy ulicy Mostowej :M 29. na, wojna" przesz€d! po ziemi nadnieEgzaminy 'wstępne 30 131 sierpnia. meńskiej, przedarl się poprzez ciemne puszcze i bory, niosąc jednym otuchę, a
Początek lekcji 2 września.
drugim lęk i zasmucenie, chorążylla po-

P1'zelożona

szkoly ]3.]3 rO'lil(owsl(a. 270-3-3 wiatu Prużańskiego Imci pani Zofja z Molskich Kraszewska, poż'egnala ukochanego
męża Jana i opuściła dwór we wsi Dolhe,
K A L E N D A R Z.
gub. Grodzieńskiej i udała się do Warszawy, aby w niej przebyć czasy niebezpieczne. Ale i W Warszawie spokojnie' nie
t Piątek Romana M.*)' Rustyka M.
bylo: przeżywa-no chwile wielkie, doniosle
Sobota vVazurzy/lca M., Bogdana W.
znaczeniem, nieszczęściem brzemienne.
Nzedziela Zuzanny i Dygny P.
P011iedzialek Klary P., Hilarji M.
Zadumę chorążyny wkrótce rozweselivVt9rek Hippolita i Kassjana M. m.
ło kWilenie dziecięcia, które przyszło na
świat 28 lipca t .. r., a 6 sierpm'a otrzymat Sroda vVzgzlla. Euzebjusza K. M.
Czwartek Wniebowzięcie N. M. P.
ło na chrzcie św. imiona Józef Ignacy.
ŚWięty, który jest opiekunem robotni*) Św. Roman, męczennik. Podczas prześla
dowania chrześcijan za czasów Walerjana i Galie- ków, stał się również patronem najpilniejna, był Roman, zołnierz gwardji cesarskiej, świad szego pracownika na niwie piśmiennictwa
kiem mąk jakie musiał przenosić św. Wawrzyniec polskiego, jakim był Józef Ignacy Kradjakon. Zdumiony cierpliwośCią i wytrwałością
szewski.
świętego' . Męczennika, poczuł w sobie działanie
Lecz jeszcze jeden rys zespolił ŚWię
łaski, i chęć pozostania chrześcijaninem. Wrzucono Wawrzyńca do więzienia i Romanowi powie- tego i dziecię: św. Józef byt tułaczem rzono straż nad nim; wtedy Roman tak się tułaczem też od zarania życia był i Kraodezwał do Męczennika: "Widzę przy Tobie mło~
Młody chorąży pierwsze lata
dzieńca, pełnego wdzięku l piękności, który chu- szewski.
stą ociera ci krew i pot.
W imię tego Chrystusa, dziecięctwa spędzit na litwie, W domu roktóry posłał do ciebie Anioła swego, błagam cię, dziców, lecz wkrótce zaczął wędrówkę,
nie opuszczaj mię, ale przyjmij mię w zastęp zmieniając często mipjsce pobytu: dziectwych współwyznawców". Sam przyniósł zaraz
dzban wody, a ucieszony Wawrzyniec udzielił mu kiem jeszcze oddany na wychowanie do
chrztu świętego. Donieśli o tem zazdrosn icy ce- prababki w Romanowie -(gub. Siedlecka),
sarzowi, a ten, oburzony na Romana, kazał pro- następnie kształci! się W Białej Podlaskiej,
wadzić go przez szeregi zołnierzy, uzbrojonych w Lublinie, SWis!oczy i Wilnie.
kije i bić bez litości. Omdlałego prawie stawiono
Rok 1831 przerwa! mu studja uniwerprzed cesarza. Lecz gdy tenze zażądał złozenia
ofiary bogom, rzekł Roman z dumą, że tego nie syteckie: aresztowano go i zaciągtlięto w
uczyni bo jest chrześcijaninem i nim pozo\>tanie. szeregi wojskowe.
Kraszewski miał zaKazał go tedy cesarz wyprowadzić ' za miasto i mienić pióro na szablę i iŚć.- Gdzie?
tamze ściąć dnia 9 sierpnia 258 roku. Matka Romana przyjęła z radością wiadomość o śmierci mę Przeciw komu? ..
Uwolniony na prośby dalekiej swej
czeńskiej swego syna, ReIikwije jego przeniesiono
do miasta Lukki.
X.***
krewnej, przelożonej Wizytek wileńskich,
wróci! do książki, do pracy naukowej i
jeszcze dwa lata spędził w grodzie GeWiadomości kościelne.
dymina.
Po skończeniu uniwersytetu, przeniósł
W sobotę t. j. d. 10 b. m. jako w uro- się na wieś i pomagał ojcu w zajęciach
czystość
św. Wawrzyńca
Archidjakona gospodarskich w Dolhe, a następnie, oże
Kościoła Rzymskiego, który za prześlado- niony z Zofją Woroniczówną, objął dzier-

wsi Omelno. I zmaga/y się w nim
moce: umilowanie książek, pracy literackiej i umiłowanie czarnej gleby,
co rodząc ziarno, chleb ludziom daje.
Kraszewski starał si t: je godzić i W tym
czasie wydawał w Wilnie pismo zbiorowe
Atheneum i gospodarzył w Gródku, W Hubinie. Kochając ziemię, o której pisał:
"Ziemio lechicka ... ziemio ukochana!
ty ślicznie przez Boga ubrana ...

Jakześ

.

......

Szczęsny,

... .

kto na twem urodził się łonie
I spracowany , legł na twym zagonie ...
J e-st czem odetchnąć, ,gdzie się rozpościerać
I żyć diaczego i za co umierać".
Kochał też i ten lud bratni, co ją upraWiał i potem , zraszał, pragną! jego dobra
i polepszenia doli, Wj'ęc zwalniał go od
danin i pańszczyzny, a gdy w 1848 r. wybuchnęla cholera, nie uciekł zagranicę w
obawie o własne życie, bo na to "nie po-

zwoWo mu sumienie" lecz sam opiekował się choremi.
Niepowodzenia na roli, ZWiększona
praca literacka, konieczność kształcenia
w szkole trzech synów, Z1TlLlsily go do
oPuszcz.enia wsi ukochanej i zamieszkania W Zytomierzu.
Kraszewski miał już Wówczas uznanie
ogólne i sławę autorską. Dom jego stał
się ostoją milośników nauki, stał się ogniskiem Wiedzy: garnęli 'S\ę doń starSI, by
w pogawędce z milym poWieŚCiopisarzem,
dyrektorem teatru polskiego, prezesem
klubu szlacheckiego, zaczerpnąć Wiadomości, co słychać na szerokim ŚWiecie,
ugruntować zapatrywania; dążyli i mlodzi,
bo Kraszewsld byl z wyboru kuratorem
gim nazjum żytomierskiego, kochającym
opiekunem i protektorem uczni.ów ubogich.
Lecz wkrótce zmieniło się przychylne
dlań usposobienie okolicznego obywatelstwa: gdy kwest ja zniesienia poddaństwa
zajęła umysły, Kraszewski wyraźnie wypOWiedział się za uwłaszczeniem:
"Tu
według mnie, pisa!, niema innego wyjścia,
jak odrazu szczerze i porządnie i<ończyć:
dać sadyby i razem po kawałku gruntu,
ale tak jak wszędzie, za indemnizacją, nie
darmo. Swoboda bez wtasności--na nic.
Sadyba-to nie wl:Jsność, tylko przykucie;
trzeba więcej i inaczej, ale bez szkody
niczyjej można to zrobić"! Tak wypOWiedziany pogląd oburzył wielu obywateli, którzy
uważali go za zamach przeciW swym prZyWilejom i za pogwałcenie praw, od tylu Wieków im przysługujących.
Kraszewski uchodził w ich oczach za
dem agoga.- Trudno mu było żyć wśród
umyslów wzburzonych,-kitkakrotnie przedsiębrał qłuższe podróże, w tym czasie był
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i w CzęstochoWie, by się pomodlić przed
obrazem jasnogórskiej Panienki, którego
obronę opisał W dwutomowej powieści
p. t. "Kordecki".
Po powrocie z Włoch skorzystał z propozycji Kronenberga, bankiera! W r. 1860
objął w Warszawie redaktorstwo Gazety
Codziennej.
Nastały czasy gorące: wzmógł Się ruch
narodowy, a Wielopolski przeprowadzał
swe reformy. Kraszewski, choć szczerze
pragnął dobra kraju i gotów by! do pracy
i poświęceń, jednak nie podzielał zapatrywań młodzieży, co do sposobu działa
nia, nie mógł też pogodzić się z taktyką
margrabiego. Więc też i Wielopolski był
mu nieprzychylny, zmusił go do opuszczenia stanowiska redaktora, a z początkiem
1863 r. do wyjazdu zagranicę.
Odtąd
Kraszewski już do Warszawy nie wrócił.
Przebywa! naprzemian w Saksonji, Szwajcarji, Galicji, Poznańskim, aż osiadł na
stałe w Dreznie, gdzie czas cały pośWię
cił piśmiennictwu ..
To, co już dawniej napisał: "Do wszystkiego przywyknąć trzeba, lecz nałóg cią~
glego zajęcia trudno daje się zwycię~yć.
Kto raz ocenił czas, nałogowo ulatające
chwile widzi z niepokonaną trudnością",
stosowało się do riego zawsze i wszędzie,
gdyż Kraszewski pracował ciągle, można
powiedzieć, bez wytchnienia, za dziesięciu.
Gdy w roku 1879 przypadł 50 letni jubileusz jego pracy literackiej, jako plon
liczył 250 prac, w 440 tomach.
Choć dla
względów politycznych obchód jubileuszowy
odbył się w KrakoWie, lecz przeważnie
Warszawa była jego inicjatorką, i rodacy
ze wszystkich dzielnic, z przeróżnych krajów przysłali swych delegatów, aby uczcić
zasługi sędziwego pracownika.
Ten obchód byl najWiększym tryu1l1fenl Kraszewskiego.
Lecz cóż stałego na tej ziemi? - -JaI5
sam Kraszewski pisze: "Kapitol zawsze
blizko stał skały Tarpejskiej" i

4)
JANUSZ PEŁKA.
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młodzi... młodzi!
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Po chWili uczynił się rumor po obu
stronach jadałni. Tu, ubierał się pan domu, tam Antek porządkował coś w saloniku na przyjęcie upartego gościa.
Wreszcie otworzyły się drZWi w ramie
których ukazał się młodzieniec o pięknyt~
choć pobladłym obliczu, brunet, wysokI,
o wejrzeniu śmialJlm, ustach foremnych
uśmiechniętych.
Wzrok zwróci! na siedzącego na wprost gościa, z nietajonym
zaciekawieniem.
Obaj chwilę patrzeli .na siebie.
Wejrzenie starca pochmurne podotąd,
rozjaśniało się zw~lna i jakiś figlarn~
uśmie~h zageścH na jego marsowym obl!czu.
Nie zmieniając pozycji siedzącej, jak
gdyby on właściwie był panem domu, wskazał wchodzącemu młodziel'icowi obok stojące krzesło.

-

Wacławie! bo jeśli się
Wacław Dłuski, syn AnJana Dłuskiego marszałka

Siadaj panie

niemyłę,

jesteś

drzeja, wnuk
szlachty?
- W istocie, ten sam.
- Ojciec twój pozostawi! was troje:
matkę z -domu Pełkównę, ciebie i siostrę
twą o lat sześć młodszą janinę?
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"Biada temu, kto w szczęściu usypia spokojny, I też, jak przed laty w Lucku wykupił koKto zaufał swej gwieździe l nie czuwa z trwogą: ściól Bonifraterski, żydom sprzedany, tak
Puhar wesela wyschły, kielich cierpień hojny,
i wówczas, na schyłku życia, baWiąc w
Długie są dnie pokuty, a krótkie, gdy błogo".
Wiecznym Mieście, ocalił od zagłady ko-

W niespełna cztery lata po· uroczystóściach jubileuszowych Kraszewski W czasie podróży został aresztowany przez władze pruskie jakoby za zdradę tajemnic wojskowych i osadzony W Więzieniu WBerlinie.
Sprawa, odbyta W Lipsku, skończyła się
10 maja 1884 r., zasądzeniem Kraszewskiego na 3 lata i 6 miesięcy Więzienia
w tWLerdzy magdeburskiej.
Straszne bylo położenie Kraszewskiego: 73 letni starzec: potępiony prJ;ez wro~
gów i na Więzienie skazany, opuszczony
przez rodaków, którzy jawnie wystąpili
z różnemi uprzedzeniami, z ostrą krytyką
i sądem, wyzuty z pieniędzy przez swego
obrollcę sądowego, bez ochotnych WVdawców prac nowych, choć liczne t1umaczenia dawnych pOWieści wychodziły W
obcych językach.
Nadomiar złego Więzienie odebrało mu resztki zdrOWia; wreszcie chory i praWie niezdolny do pracy,
która była konieczną i ze względu na
krytyczny stan majątkowy, otrzymat urlop
6 miesięczny na wyjazd do Włoch dła poratowania zdrow~a. Tym razem San Remo zostało miejscem jego pobytu. Kraszewski pisał w liście: "Kraj cudny, ale
co po tem, kiedy czlowiek im bardziel
się oddala od swojej ziemi-tem okrutnie)
tę~kni za nią. W Sakson~i za~i~wal.wia.tr
od Polski - ze wszystkich jej dZielniC
krzyżowały się tu drogi, byłem jak żebrak
na rozdrożu, któremu każdy przechodzący ziomek rzucał jałmużnę polskir.go sloWa ... a tu!". San Remo niewiele IIlU pomogło, wysłano 'go do Schinznach, bawił
W Montreux, myślał o zamieszkaniu w Galicji, odwiedził Rzym.
Zaw~ze szczerze
wierzący, choć chwilowo uległ balamutnym
opinjom i krótko opierał się powadze papieża - jednak następnie wyraźnie zaznaczył synowską uległość względem Kościoła, a uczucie to stWierdzał czynami. To

ściolek św. Andrzeja z pamiątl<ową celą
św. Stanisława Kostki.
W liście do brata, pisząc o tym, nadmienia: "To jedno mi
się pOWiodło". _ To jedno i 'ostatnie, bo
coraz Większe przykrości trapiły biednego
starca.
Sam tak się wyraził: "Począwszy od
czerwca 1883 r. cały szereg faktów, na
jakie byłem narażony, składa się szczególnym zbiegiem okoliczności, z samych
rozczarowall i zawodów... Jest to coś,
jakby kto człowieka, który przez cały dzień
wystaWiony był na gorąco, rzucił do 10downi... Okazuje się, że mnie moje ży
cie całe tyle nie nauczyło, co ostatnie jego chwile.
Nie obeszło mnie to, jako
siebie, ale jako czlowz·eka". Lecz choć
nękany osobistemi niepowodzeniami, był
jednak nadzwyczaj wrażliwy na klęski
krajowe, na sprawy Kościoła i wobec nich
zapominał o własnych sprawach i niejako
krzepił się słowami Starego Dziada "Trzeba wytrwać, serca sobie nie psując. Pogodne m czolem, zuchowato!
Czoło stawić przeciwności! Albo to .ja jeden? Mialem i ja dni dobre, mia łżem być wyjąt
Idem i nie zaznać biedy? Chybabym czloWiekiem nie byt. Wszystko to w porząd
ku, a narzekać, gdy się tyle chWil jasnych
przeżyło, byłoby niewdzięcznością".
"Szermierzu! na strażnicy trwaj w odwa-

gę zbrojny".
I wytrwal na strażnicy.
Pracą zajęty, pomimo że wzrok i ręka
źle mu dopisywaly, w podróży, w GeneWie, niespodziewanie życie zakończył.

Książeczka do nabożellstwa "Złoty ołta
rzyk" leża/a na biurku ...
Było to 19 marca 1887 roku.
Zwłoki, przeWiezione do Krakowa, spoczęły na Skalce, \V grobie zasłużonych.
(d. n.)
Cl1]o.

Tak jest!-odparl z uśmiechem, pa- biegi zaaferowany z tą nOWiną do Juljana
coraz z Większym podziwem na mó- Gozdawy zwanego Apollinem.
- Paniczu! paniczu! o rety - co się
Wiącego.
- Majątek wasz nad NarWią położo tam dzieje!
- Gdzie?
ny, Pełkowice, w rzeczyWistości jest wiaŁadny szmat ziemi
- W jadalni paniczu!
nem waszej matki.
przy tym niezgorszy kawal lasu, coś włók
- Zabijają kogo? duszą, mordują?
- Ale nie! Tylko nasz stryjaszek nidziesięć?
by przybyl!
- Bez mała!. ..
- Zwarjowałeś? a może ci wody na
- Na całym majątku, jeszcze przed
pięciu laty, oprócz dziesięciu tysięcy rubli łeb nalać! co ty bredzisz?
- Jak mi Bóg miły-to stryjaszek paTowarzystwa Kredytowego, nie było ża
dnych długów; ale od tej daty po dzień nicza tam siedzi.
- Jaki stryjaszek? zgłupiałeś gapiu jadzisiejszy przyrosło coś, zamiast ubywać.
kiś, pan Wacław nigdy nie miał stryjaszKtoś widocznie marnuje pieniądze.
- Przepraszam bardzo! zawołał silnie ka żadnego!
- Niemia! - niemiał, ale ma! niechno
poruszony młodzieniec,-lecz pragnąlbym
Wiedzieć, kog') mam honor witać w swoim panicz tam idzie i zobaczy jak się ściska
ją, nieprzymierzając jak dWie nieWiasty!
domu?
Nareszcie zaczął domyślać się, że sta- jestem Brunot} Oluski, syn Jana
lo się coś niezwyklego, gdy wpadł po
marszałka szlachty.
- Brat mego ojca! stryj wyemigrował chwili Antek, wolając już od progu peł
przed trzydziestu laty, z bratem mej ma- nym głosem.
- Proszę panicza do jadalni!
Panotki Januszem Pełką?!
wie czekają ...
- Ten 'sam!
- O wybacz drogi mój stryju, żem się
ani domyślał tak miłego i niespodziewaI I 1.
nego gościa!
Józef Gozdawa zwany przez swych przyTu młodzieniec zerwa I się spiesznie
i padł w objęcie starca, który mimo .wy?i- jaciół Apollinem, młodszym był o lat parę od
leń, niemógt uwolnić się od rozrzeWntenta. Wacława Dluskiego. Brunet, śniady nieco
Chwilę jeszcze wpatrywali się w siebie na twarzy, oczu piwnych, miał w swym oblitrzymając dłonie w uścisku. Siedli wresz- czu coś porywającego urokiem młodości i
Czoło wysokie, spojrzenie
cie obok bliżej okna na wygodnej otoma- inteligiencji.
śmiałe,
uśmiech
nie schodził z twarzy
nie.
Antek wścibiWSZy nos między port jery, mlodziellca, którego rzeCZyWisty talent do
przyglądał się z podz.iwem całej t~j. sce- rymowania, wywołał miano poety amatora.
(c. d. n.)
nie. Wreszcie nie mogł wytrzymac 1 po~
trząc

.N~
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ramy?" Po tych silnych słow[lch mówcy odbił się, wypowiedział duch i roprzychodzi do wniósku, że "ci co dotąd zum narodu, odwieczna tego narodu kulprzemawiali imieIliem narodu nie zadowo- tura. Z przemówiell poslóVJ naszych polili nikogo. Jeżeli apatja ogólu pozwoli niekąd sądzą nas. Niezręczność każda
im nadal zachować mandaty, znaczy to, może tu mieć smutne skutki, również jak
Po nad ciemnym pasem boyu
że ten ogół sam siebie lekceważy, że nie plytkość i czczość...
Nie synekurą jest
Płynie jakaś fala śpiewna.
umie się zdobyć już nie na przeprowa- Więc, a przynajl11niej być pOWinno to poCisza słucha jej wieczoru,
dzenie, ale nawet na wyrażenie swej slowanie, do którego też chętnych dość
Bo to płynie Pieśń - Krc'lewna.
woli".
niewielu. Jednak i pomiędzy tymi wybór
Takie same w przybliżeniu stanOWisko, czynić musimy jaknajbardziej oględny.
W ksz·ężycowe str~Jna blaski
pomimo zupełnie odmiennych aspiracji po- Na posiadaniu koniecznego przygotowa] ak mgła, szata iej powzewna.
litycznych, zajmuje Tygodmk Polski, wy-, nia, dojrzałości i energji szereg warunCzarodziejka z Bożej łaski
rażający opinję "frondy narodowej." W Po-,kÓW dla posła P"olaka w Dumie się nie
Płynie cicho Pz·eś1z - Królewna.
łemicznym artykule z Gazetą Warszawską, kończy.
Nie wystarczy też mieć w do,,0 politykę polską -w IV Dnmie", wyty- datku do tego temperament polityczny,
VV ludzkiej pz·ersz· gdzz·eś poczęta
kając ugodowość Kola Polskiego w III Du- łatwość i barwność słowa, wŁadać dobrze
Taka słodka, taka rzewna
mie, tWierdzi: "Nie uzyskaliście dotych- językiem rosyjskim. Trzeba posiadać poczas i niema nadziei abyście zyskiwali zatym wszystkim pewną siłę psychiczną:
Wszystkzch bólów zrywa Pęta
(mowa o sprzymierzeńcach); dla ułudnego wiarę niezłomną w pożyteczność swej
Tam gdzie spłynie ... bo Kró~ewna.
zysku tracicie silę, jaką stanowi należyte pracy i ten optymizm niewyczerpany,
Czy w pałacu, czy to w chacie,
postawienie sprawy polskiej; przez dotych- mocny, któryby się niczym nie zrażał,
czasową taktykę stępiliście samo narzę- nigdy nie tamał rąk i nigdy nie kapituloGościnności zawsze pewna,
dzie walki; nie korzystaliście z drugiego wal. O taki optymizm dzisiaj pono najGdy w królewsktej idzie szacie
ostrza swojej broni (mowa o prote:5tach), trudniej, mimo to, kto go niema, przyjmoNz·eść pociechę... Pieś1i - Królewna.
gdyż za walkę parlamentarną uważaliście wać mandatu nie pOWinien. Ustanie w pół
sojusze z Większością i usłużność wobec drogi sam, zmrozi i rozgoryczy innych.
Płynie dclta Pieś1l - Królewna,
gabinetu, a zarzuciliście walkę przeciW I jeszcze jeden talent niezbędny jest każ
Świat się mocarz przed mą korzy,
większości i systemOWi rządów. MÓWicie, dem u z tej szczupłej garstki przedstawiGdy w świetla11ej płynie zorzy
że my wyrzekamy się cząstkowo użytku cieli politycznych dążeń polskich w rosyjPalli śwtata-Pieśń - Królewna
glosów polskich, a dlaczego wyrzekliście skiej Dumie i w rosyjskiej stolicy. Posło
J. D.
się prawa opozycji i prawa interpelacji?" wie nasi muszą mieć dar zbliżenia się do
Gazeta vVarszawska W obszernym arty- tego środOWiska obcego, wniknięcia w jekule pióra p. St. Kozickiego "Polityka go życie, w jego psychikę, przystosowaPolska w Dumie" oczywiście broni dotych- nia się do jego odrębności. .Zamknąć się
czasowego stanowiska Kola Polskiego i tylko w SWoim kólku, stworzyć coś nauważa, że należy i na przyszlość wysIać kształt wyspy z bytem otaczającym ich
"Wspólna -praca:' skrzętnie zestawila do Dumy takich posłów, którzy by licząc nic nie mającej wspólnego-to byloby zaglosy prasy różnych odcieni wypoWiada- się z warunkami, jakie w P.etersburgu istnie- danie najważniejsze bardzo sobie utrudnić
jące się W kwestji brania udziału W wybo· ją, starali się jaknajWięcej obronić i jak- i zmniejszyć
dobrowolnie ilość bezporach do dumy. Pozostawiając so/Jie swo- najwięcej zyskać.
. średnich doświadczell. I w tym kierunku
bodę slowa w oddzielnym artykule, uwaSlowo bierze w obronę dotychczaso- Więc szukać musimy mających kwalifikacje
żamy za pożądane przedstawić naszym we przedstawicielstwo nasze, starając się odpOWiednie, umiejących obserwować, naczytelnikom doldadny obraz opinji i prą do.wieść w artykule .. Majaczenia a rzeczy- wiązywać stosunki, trafiać do cudzych
dów obiegających nasze spoleczellstwo.
Wistość", iż działalno5ć Kola
Polskiego mózgów i serc i przezierać je do dna ...
,,0 ile w gubernjach środkowych pall- W III-ej Dumie byla zupełnie zadawalnia- Niepowszednich zdolności, jak widzimy,
stwa zapowiada się, sądząc z odglosów jąca i że przyszłe Koło winno zer'! brać pOWinni to być ludzie, którym każemy
prasy, zacięta walka wyborczCi pomiędzy przykład. "Nie byłem nigdy z tych, co nieść owo ciężkie brzemię, co na pierwstro'lnictwami reakcyjnemi i postępowe wierzyli, iż posłaliśmy do Petersbura w szy rzut oka zdaje się być tylko zaszczymi, u nas trwa zupelna obojętność, a już r. 1907 najlepsze swoje sily.-Posłaliśmy tem. By zaszczyt ów podŹWignąć, by zautych, których mianować nieledwie podo- fania Współobywateli nie zawieść-trzeba
W każdym razie--niezdecydowanie.
Dopiero w ostatnich czasach niektóre balo się \.Vówczas rządzącemu w kraju potężnych sit, woli hartownej i umiejęt
pisma zaczynają wypuwiadać się w spra- stronnictwu. - Ale po pięciu latach spra- ności niejednej. Trzeba pozatym podpowie wyborów. Z nieśmialych i nadzwyczaj wiedliwość przyznać I,nże, iż ludzie ci za- rządkowania ·nieraz wlasnych swych poogólnikowych wystąpień prasy daje się hartowali się w ognIU i spełnili swój obo- jęć pod zdanie większnści i ciągłego baW innym artykule czenia na koordynowanie swych czynów.
wyczuć dwa główne prądy opinji polskiej, Wiązek sumiennie".
jedni uważają za właściwe powstrzymanie tegoż pisma, p. t. "Kogo wybierać" rzuca Trzeba też jednocześnie i zawsze pewnej
się od wyborów i od prac w Dumie, dru- garść jędrnych i zdrowych myśli p. W. siebie cyWiltwj odwagi, odwagi, której nie
dzy - propagują wystanie przedstawiciel- B-SKI. "Praca owocna W Izbach prawo- zachwialby aIli żaden najgroźniejszy nastwa bez względu na warunki, w jakich dawczych, to rzecz bynajmniej nie latwa. wet okrzyk z law półdzikiej praWicy, ani
ono będzie musiało pracować. Ci ostatni Dłuższe przygotowanie do niej jest nie- władczy gest jakiś, pra~nącego imponojednak różnią się pomiędzy sobą zasadni- zbędne. Ci którzy go nie mają pozostają wać ministra, ani. .. szmer niezadowolenia,
czo w pogłądach 1{O~o należy posyłać do pionkami. Na pewną ilość pionków moż· dochodzący aż tam na pólnoc z WarszaDumy i rozpadają się na dwa nowe obo- na sobie pozwolić, gdy się ma zastęp wy, przeczulonej i balamuconej tak często.
zy.
posłów bardzo liczny, ale my wysyłamy Kto wziął raz na się krzyż, jakim to boCały obóz post~powy i, t. z. "fronda ich wszystkiego dziesięciu. Jakość .musi ryl{anie się o prawa i potrzeby narodu
narodowa" pragną posIać zupełnie nowych tu wynagrodzić ilość tak niklą. Co do swego jest dzisiaj bezwątpienia-ten nieść
przedstawicieli, robiąc przy sposobności tego niema dwóch zadall. Przyszłych wy- go musi, aż do końca, stąpając swoją droborów ni.::: będzie Więc już chyba robi/... gą, bez wytchnienia i bez lęku, nie dbaKołu Polskiemu szereg zarzutów.
Prawda W artykule "Medytacje przed- pan Budzisz. Sposobów, jakiemi poslugi- jąc o groźby obcych i o złe humory SWowyborcze", Widzi w wyborach "polityczną wat się on i jemu podobni, wyrzec się ich, wpatrzonym będąc tylko w ce1... Kto
edukację narodu". Samą akcję wyborczą trzeba raz na zawsze., Szukać należy to potrafi-ten, w najgorszych nawet czauważa, jako ćwiczen ie, przegląd sił włas pośród siebie ludzi o prawdziwej wartości sach, z próżnemi rękoma do domu nie
nych. Pragnie doWiedzieć się za pomocą ludzi umiejących myśleć politycznie, umie- powróci napewno. Takich szukajmy ... "
Zaranie, jako organ ludowy, chciatqby
wJ'borów: "Ilu nas jest i jakich? Czy istot- jących obliczać krok swój każdy, a przenie Więl{szość stanOWią tchórze i obsku- dewszystkim orjentujących się doskonale Widzieć na lawach poselskich jak najwię
ranci? Czy nasz narodowy interes ma w tych sprawach, w których glos zabierać cej przedstawicieli z ludu. Naurągawszy
być raz na zaWsze identyfikowany z jakimś będą.
ObOWiązki oczekujące posłów pol- "endencji" za jej taktykę wyborczą podlamusem przesądów, staroŚwiecczyzny i sl<ich w parlamencie rosyjskim są nie ma- czas ostatllich wyborów i pochwaliwszy
i przeżytków kastowych? Czy też może le. W dwuch kierunkach musi reprezen- Koło Polskie za jego zabiegi co do uchwaszachownic,
narastają nowe, młode, krzepkie siły, zdol- tacja nasza mieć sily odpOWiednie: do lenia prawa o kasowaniu
ne podźwignąć go dzielnie, postaWić na wystąpień w plenum i do pracy w komi- p. Malinowski tWierdzi "że chlop musi
trwałych i szerokich fundamentach, sięga sjach. Jednemu i drugiemu sprosta nie być ŻyWiołem politycznie czynnym, że mujących W gląb i rdzeń narodu? Czy z prze- byle kto. Polak, wchodzący śród obcych si przestać być niemym, a mówić śmiało
szłości naszej nie zdolamy nigdy zaczerp- na trybunę, pOWinien mÓWić tak, aby po o co mu chodzi i do czego zdąża, musi
nąć wzorów zbawczych - a zawsze tylko każdym wystąpieniu jego został ślad glę- się zwolać w gromadę, ażeby się w niej
stare grzechy oprawiać będziemy w po- boki, trwały ... by w słowach i w myślach naradzi! nad tym, Jakich ma przeciwników
T
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jakie ich są zasady i dążenia, a przede- mi spożywczemi, a przytym miasto zyska- Przeczytano protokół poprzedniego zebrażeby się naradził do czego lo by pod względem estetycznym, pozbywając nia, oraz poproszono prezesa p. Piątkow
wszystkim
jemu, ludowi, jako fundamentowi narodu, się wskutek tego wstrętnych straganów ski ego o odczytanie sprawozdania za
Czy zatym projekt ubiegły miesiąc. P. Piątkowski jednocześ
trzeba mieć poslów, o co ci posłowie z Nowego miasta.
mają walczyć dla niego, ludu-narodu pol- ten nie zostal raz na zawsze pogrzebany. nie wyjaśnia! rzeczowo
znaczenie poszczególnych pozycji, czym ułatwił obecskiego, i co, a jak dla narodu tego wywalczyć z honorem ... "
Zabłąkany chart. Na stacji Jacko- nym dokładne zrozumienie rachunków.
Polak-Katolik utrzymuje, że w liczbie wice zatrzymano charta maści szarej z P. Andrzejewski w przemówieniu swym
posłów do Dumy powinien znaleźć się ka- czerwonemi pręgami.
Na obroży napis zaznaczył, że członkowie dosyć obojętnie
płan polski. "Pośród naszego duchowień- rosyjski "Płock NJ! 6 1912 go d". Pies sią zachowują W obec własnego sklepu i
stwa-powiada nie brak ludzi dzielnych, znajduje się W ]ackowicach u oficjalisty nie we wszystkie jeszcze produkty w nim
mogących KościołoWi i Ojczyznie przy- stacyjnego GÓrczy'ńskie~o.
się Z'aopatrują. Towar jest wyborowy, cenieść więcej pożytku, niż tacy posłowie
Przechodnie ny nie wysokie, należy przeto usilnie podświeccy w naszej nielicznej grupie, którzy
Bezpłatny prysznic.
trzymywać instytucję z takim trudem zaani razu W ciągu pięciu lat nie odezwali skarżą się, iż w jednym z domóW przy łożoną.
.
t b
. ł tt
I
.' h ulicy Podrzecznej na pierwszym piętrze
Się z ry uny I {orzy nawe W wmlsjac
b d
Przewodniczący zaznaczył, że J'ak na
ć
d'
·
l'
b
par l amen t arnyc h l1le mog I ra u zla Iu. podczas mycia okien wylewano ru ną 105 członków, stosunkowo malo zebrało
't t
wodę na chodnij{ bez względu na przeSprawa wy b oru pos !a I{ap l ana Jes
ym chodzących. Właściciele mieszkania win- się osób. W ogle" że sprawa jest u nas
ważniejszą, że do rady państwa ducho- ni zwracać uwagę służby, że podobne czy- ,lekko "t:aktowa,~ą I przytoc~ył cyfrJ:l po~
wieństwo nasze niema dostępu, wtedy ny są przewidziane, ustawą sądową i po- dobneJ 1l1StytUCJI W Wroctawlu, załozonej
gdy cer,kiew prawosławna ma tam urzędo- dledaJą surowej karze.
'
w r. 1866 przy 420 członkach obrotu bywych przedstawicieli. Narodowa Demo,o
lo 48,970 fr., a czystego zysku fr. 2,617,
N
w 7 lat później liczba członków wzrosła
kracja, gospodarząca w kraju podczas
wyborów, powinna to wziąć pod rozwagę
Owoce z cmentarza.
a cmentarzu do 64,000, obrót do 13,000,000, zaś czyi, jeśli chce poparcia duchowieństwa, po- kollegjackim obficie w tym roku obrodzi- sty zysk 1,500,000 fr.
bl
d
d
-, Iy drzewa owocowe, z których korzysta
.
t
W1l1na
ę tsprawę
szy (Q z ecy owac I stróż cmentarny i sprze d"
Dalej' zabl'erał '"nlos p. Mazl'arczvk
' -«
aJe Je prze kup_ w
.
Jasno pos aWlc .
d
t
t
'
"kwest)'I'
udzielania
rabatu
osobom
czynl'ąniom ży om, ci os a ni wozami zwoząc
. Społeczeństwo żydowskie podzielone owoce na rynki, rozprzedają je na funty. cym odrazu większe zakupy, w odpowiejest również na dwa obozy. Dr. Dawid- O ile ktoś niema skrupułów i kupuje owo- dzi wyjaśnił prezes, że wydawanie rabasohn oglosił w gazetach żydowskich ob- ce z cmentarza, nie można mieć nic prze- tów czyniło by kontrolę sklepu bardziej
szerny artykuł, W którym zaleca "aby ży- ciW temu, lecz nie każdemu byloby przy- skomplikowaną, gdy jeden i ten sam todzi w Królestwie Polskim, z wyjątkiem jemnym spożywać owoce z drzew czer- \lar niektórym osobom liczono by taniej,
gubernii Suwalskiej, nie brali wcale udzia- piących soki ze świeżo usypanych obok podczas gdy zarządzająca sklepem ma
W wyborach do IV Dumy, ponieważ nie mo~il.
oddane pod rachunkiem towary po oznamają na,dziei przeprowadzenia swoich kanczonej cenie. W końcu zaś roku wszyPożar. W dniu 3 sierpnia o godzi- scy stowarzyszeni otrzymują dywidendę
dydatów. Co się zaś tyczy udzielenia
pomocy Demokracji Postępowej, to i tego nie 9 wieczorem dzwonki zaalarmowały czyli rabat od wybranych towarów, - z tą
czynić nie należy, ponieważ stronnictwo straż do pożaru wynikłego przy ulicy Bie- różnicą, że nie odrazu, tylko później
to pod względem swego poglądu na spra- lawskiej w Farbiarni p. Poluanta. Pożar
Również podniesiono kwestję pieczywę żydowską, nie różni się prawie wcale wynikł w budynku mieszczącym składy wa; niektóre panie propollowaly aby trzyod Demokracji Narodowej, Popieranie welny, a ponieważ drz\~i były uchylone, mać chleb Wiejski, o ile by która z gospozaś lewicy skrajnej byłoby ze strony ży- jest więc praWdopodobieństwo, iż przyczy- dyń Wiejskich podjęła się dostarczać tadów jedynie manifestacją polityczną, któ- ną była porzucona zapałka. Gdyby nie kowy w wyborowym gatunku. Na zapyra moglaby im zaszkodzić i dać powód natychmiastowa pomoc przybylych straża- tanie jednego z członków, czy nie można
do słusznego oskarienin, że :;ą \\lszyscy ków, skutki pożaru mogłyby być groźne. by brać chleba W komis od której z solidrewolucjonistami i republikanami.-Przed- Straty wynoszą okolo kilkaset rubli. Na- niejszych firm, p. prezes OŚWiadczył, że
stawicielami zaś żydów polskich w Dumie leży dodać, że w owej chWili odbywały -się podobny sposób nie rozstrzegałby właś
mają być poslowie wybrani przez żydów ?lody weselne córki \v1a~ciciela farbiarni ciwie kwestji niezadawJlająceg.,) Lowlrosyjskich".-Z zaleceniem abstynencji nie i domu p. Poluanta.
czan miejscowego wypieku.
zgadza się p. jackan, który w "Hajncie"
wydrukował artykuł wstępny
przeciwko
Gość ! Krakowa. Od kilku dni baNagrody na wystawie w Łowiczu.
temu wystąpieniu.
wi W naszym mieście p. Stanisław Cer- Pan Herman Zudnik właściciel ŁOWickiej
Reasumując przytoczone głosy prasy cha, artysta-malarz i rysownik, czlonek Ko- suszarni Cykorji przeznaczyl rb. 25 naróżnych odcieni "Wspólna Praca" doda- misji Historycznej Sztuk Akademji Umie- ,grody, za najlepszy okaz korzenia cykoje, że chociażbyśmy jak najmniejsze na- jętności w' KrakOWie. P. Cercha wspólnie ryjnego w 10 sztukach. P. Fr. Balcer wła
dzieje pokładali w przyszłej Dumie, je- z ojcem swoim, Maksymiljanem opraco- ściciel przędzalni lnu przeznaczył rb. 25,
dnakże i tego pola pracy zaniedbywać wal i wydał wielce cenne dzielo p. t. za najpiękniejsze próby lnu w róznych ponie mamy prawa. Aby przedstaWiciele "Pomniki Krakowa", do którego tekst staciach, t. j. w nasieniu, łodygach, len
P. Cel'cha wymiędlony, przędzę lnianą i t. p.
nasi godnie odpOWiedzieli swemu zada- ,napisał D-r Feliks Kopera.
niu, wybierać powinniśmy ludzi zdolnych również opisał "Pomnik Wojciecha GaszWycieczka na wystawę d~ Łodzi.
i nieposzlakowanie uczciwych, bez różni- tolda w Katedrze Wileńskiej", "Kilka słów
cy do jakiej partji politycznej się zalicza- o pomniku Zygmunta Starego w Katedrze Dnia 14 sierpnia 1912 roku koleją Kaliską
ją. Tacy nie będą upraWiali polityki o Krakowskiej", a także "O nowym znaku wyjeżdża z ŁOWicza do Łodzi wycieczka
dwuch stołkach i potrafią gdzie potrzeba Kamieniarskim Jana Michałowicza z Urzę składająca się z 40 osób, dla zwiedzenia
szczerze i odważnie wystąpić W obronie dowa, znalezionym w Kolegjackie Łowi- Wystawy Rzemieślniczo - Przemysłowej w
Łodzi.
praw narodu."
ckiej".
Pan C. obecnie zdejmuje kopje z poProgram wycieczki:
mników w Kollegjacie Łowickiej i z p. X.
Wyjazd
z Łowicza o godzinie 2 l / 2 po
ma przystąpić do wydania szczegółowego
J(roqil(a '"1 iejscowa.
opisu tegoż Domu Bożego. Robi! też po- południu w środę dnia 14 sierpnia r. b.; w
szukiwania do swych prac w Zdunach, Łodzi na stacji będą oczekiwać wycieczkę
Nowa ulica. Mieszkańcy tutejszego Zlakowie,- a ma być w Chruślinie, Sobo- czlonkowie komitetu wystawy, oraz będzie
miasta, w zbiorowym podaniU przedstaWili cie, Walewicach, Nieborowie i innych czekał specjalny elektrowóz, który zawiezie
miejscowym Władzom konieczność otwowycieczkę do miasta.
miejscoWościach.
rzenia nowej ulicy przez plac miejski
Dnia /15 sierpnia rano o godzinie 9
między ulicami "Piotrkowską" i "WygoZaraza na bydło.
We wsi Malszy- członkowie wycieczki wysłuchają Mszy św.
nową". Potrzeba takiego połączenia "No- ce gminy Kompina, bydło rogate zapada W kościele St. Stanisława Kostki, z tamtąd
wego miasta" z "Glinkami", od dawna na zarazę syberyjską. OdpOWiednie środ- po śniadaniu udadzą się na wyslawę, zwystaodczuwać się daje, wobec czego jest na- ki władza administracyjna przedsięwzięta. wy do elektrowni miejskiej, oraz na zwiedzieja, że władle zwierzchnie do tego żądzenie m. Łodzi.
dania się prżychylą.
.
Miesięczne zebranie Stowarzyszenia
Powrót do ŁOWicza w czwartek dnia
1
Halle miejskie. Od pewnego czasu Spółdzielczego odbyło się wubiegłą niedzielę. 15 sierpnia o godzinie 7 / 2 wieczorem.
Koszt wycieczki z przejazdem, nocłe
krążyty wieści o projekcie wybudowania Na przewodniczącego wybrano p. Edwarda
hall targowych I')a placu "Glinki". Pro- No wakowskiego, który zaprosił na aseso giem i wejściem na wystawę wyniesie
jekt ze wszech stron godzien poparcia, rów p. p. Mielczarka i Maziarczyka, zaś na rb. 2. Kierownikami wycieczki są p. p. Jógdyż daje łatwość kontroli nad artykuła- sekretarza p. Brzozowskiego, nauczyciela. zei Komar i Tomasz Grodzki, do których
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można się zwracać po wszelkie informacje zarządem T-wa Higienicznego zostające: mierz Stołychwo, Dr. Jan Tur, Jan SoHandlowo-Przemysłowe T-wo Wzajemne- snowski, Zygmunt Wóycicki, Adam Czartco do wycieczki i wystawy.
go
Kredytu rb. 5; Anatol Wekstein z żoną kowski, Feliks Wermiński, Konrad ChmiePrzeciążanie koni.
Bardzo często
rb.
5; Doktór Stanisławski z żoną rb. 5; lewski.
zdarza się spotykać na ulicach naszego
Doktór
Karlsbad z żoną rb. 5; Józefostwo
miasta furmanki, przeważnie żydowskie
Bronikowscy
rb. 1 kop. 50; Felicja Wejs- .
zaprzężone w jednego konia, z olbrzymim
rb
2.
glas
ładunkiem różnych towarów.
Aż litość
Na karawan Szpitala św. Tadeusza.
bierze patrzeć na tego biednego konia,
Pawlina
rb. 2.
Proszę bardzo Szanownego Pana Renieraz ślepego, kulawego, lub tak osłabio
daktora o umieszczenie powyższej odponego w nogach, że nie może podołać cię
T
Wiedzi w "ŁOWiczaninie".
żarowi nad sity, a furmani, to istni oprawPanu M . .M 15579, który w 51 numecy, nie mający najmniejszej litości, kaleczą
rze "Łowiczanina" chciał mi zwrócić uwaboleśnie batami biedne zWierzę.
gę w kwestji kąpieli odpowiadam, że lePytać się czy to jest godziwe i odwo"Warszawski szpital dla d'zieci" w 45 roływać się do uczuć tyranów,-nie tu miej- ku istnienia napisał Dr. Med: Antoni Si- stem już "za stara", abym nie znala zasad przyzwoitości, tak, że od nikogo przyj, sce, gdyż dla nich potrzeba doraźnego korski.
Naczelny lekarz tegoż szpitala.
hamulca, a tym hamulcem powinna być Warszawa 1912 r. Autor na 15 stronicach mować ich nie potrzebuje, tym bardziej
,,}d."
władza policyjna i do niej tylko należy usu- tej broszury - podaje historję zalożenia od ,Jakz'egoś Pa1~a z Łowicza."
wać z oczu publiczności tak wstrętne wi- szpitala dla dzieci, instytucji tak ważnej
D.oki i karanie winnych. Jest u nas dwóch a dotąd w kraju nieistniejącej; wspomina
W sprawie cen mięsa. W kilku numeczłonków opieki nad zWierz ę tami, lecz ci o staraniach i trudach poniesionych, które
czlonkowie nie zawsze mogą być na mie- dopiero przy pomocy J. W. Hr. Augusto- rach "Łowiczanina" były podawane ceny różnych gatunków mięs zaczerpnięte z
ście i Widzieć co się dzieje.
wej Potockiej - Mecenasowej Wrotnow- magistratu np. wołowe z części przedniej
Licytacja na roboty studzienne. Za- ski ej-Sekretarza Stanu Ambrożego Zabo- 1 funt 15 kop., z zadniej 16 kop., wierząd POWiatu Lowickiego ogłasza, że w rowskiego i p. Mathiasa Bersona - wypaprzowe 18 kop., i 20 kop.. Do cen
D.niu 25 sierpnia (5 września) r. b. w biurze dły pomyślnie dla instytucji; tak, że zakład tych kupcy bynajmniej się nie stosują,
powiatu o godzinie 12 w południe odbę imienia Doktora Sikorskiego dla dzieci, a biorą ceny dowolne nap.: obecnie za
dzie się licytacja in minus przez zapieczę został otwarty 25-go września 1869 roku funt mięsa wołowego z części' przedniej biorą
towane deklaracje na oddanie do przebu- przy ulicy Solnej .M 4, z opłatą po 15 kop. 16 k., z zadniej 17 kop. i za funt wiedowy i reperacji 5 studzien w ŁOWi::zu, od dziennie od dziecka przebywającego na przowiny 24 kop.
Nie tylko te ceny
sumy kosztorysowej za roboty i materjały leczeniu. W roku 1871 zakład na mocy staWiane są dowolnie przez kupców, lecz
rb. 782 k. ~O.
postanOWienia Najwyższego objął w posia- wiele innych na produkty spożywcze.
Osoby pragnące przyjąć udzial W licy- danie nieruchomość przy ulicy Aleksan- Na zapytanie dlaczego kupcy nie stotacji, obowiązane są przedstawić kwit ka- drja - pozostało Więc Zarządowi szpitala sują się do obOWiązujących cen wydasy miejskiej, na zlożone vadium w sumie zebranie funduszów na budowę gmachu nych przez zarząd Magistratu, ci ostarubli 79.
pod szpital, który to fundtlsz dzięki ofiar- tni dają odpOWiedzi nieoparte na żadnej
Warunki i kosztorys można obejrzeć ności ś. p. Aleksandry H. Augustowej Po- realnej podstaWie.
w kancelarji powiatu Łowickiego, W gOQzi- tockiej-umożliwil założenie kamienia wę
Cenników wydanych przez Magistrat
nach biurowych .
gielnego już 15 maja 1874 r., a dnia 18 w żadnej jatce mięsnej, ani W składzie
Iis~opada 1875 r. gmach ten został oddany
wędlin, dopatrzeć się
nie można. Czy
Posiedzenie komisji Wystawowej.
Po śmierci głównej faktycznie Magistrat komunikuje te ceW dniu 9-m b. m. o godzinie 5-ej po po- na użytek szpitala.
fundatorki zajęla miejsce Hr. Ksawerowa ny kupcom trudno sprawdzić gdy niema
łudniu odbędzie się posiedzenie Komisji
Wykonawczej Pokazowej w lokalu filji Branicka. Instytucja tak niezbędna w kra- cenników, a w ŁOWiczaninie pOWiedziano:
Warszawskiego Syndykatu Rolniczego, o ju a tak pożyteczna, niezwracala się do- "że ceny te obOWiązują kupców pod
którym za pośrednictwem naszego pisma, tąd praWie o pomoc do ogółu-lecz obec- odpOWiedzialnością sądową". Zwracam
nie znalazła się w tym polożeniu. Od się przeto do Szanownego Redaktora
zawiadamia się p.p. członków.
ofiary Więc dla malutkich-o p'Odanie rę
Rozwiązanie spółki. Istniejąca w Ło ki bliźnim-od spełnienia czynu ludzkiego - o łaskawe objaśnienie w jednym z najwi c zu od lat kilkunastu spółka pod firmą obywatelskiego-nie uchylajcie się, kończy pierwszych numerów "ŁOWiczanina" dlaczego jesteśmy wyzyskiwani w sposób
"Księgarnia i drukarnia K. Rybackiego Doktór Sikorski broszurę, o Szpitalu dla
nieprawny przez handlujących mięsem i
w Łowiczu zostaje rOZWiązaną. P.p. Br. dzz'ecz',
składy wędlin.
Brzozowski i Br. Behrens ustępują swoje
"Kursy
pedagogiczne
dla
kobiet"
pod
Następnie Winę i to Wielką przypiprawa pp. BronisłaWOWi Łagowskiemu i K.
Rybackiemu. Księgarnia, drukarnia, intro- kierunkiem Jana Milkowskiego W Warsza- sać należy mieszkańcom m. ŁOWicza,
ligatornia nadal pod tąż samą firmą prowa- Wie, ulica Widok .M 16.-Warszawa 191!2 r. że nie interpelują zarówno tych, jak i
dzone będą pod osobistym kierunkiem Z książki tej dOWiadujemy się o organiza- wszystkich innych nadużyć popełnianych
cji kursów-celu szkoły-podziale kursów przez p. p. kupców i w ogóle sprzedają
obydwóch wspólników.
.
na sekcję humanistyczną (dział języka pol- cych.
Widocznie nie odczuwają niedoDla myśliwych. W sierpniu wolno skiego i literatury) i przyrodniczq: o wy- statków lub w zupełności zgadzają się z
polować na: dziki, łosie (byki) sarny (roga- kładanych naukach, stanowiących podsta- wyzyskiem
j. janiszows/~i.
cze), głuszcze (koguty), cietrzewie (kogu- wę pedagogiki nowoczesnej jako to: psyty), jarząbki (koguty) oraz na wszelkie ptac- chologja, pedagogika, historja pedagogiki,
tW? przelotne. Od 1(14) na jelenie (byki) logika, metodyka ogólna. Warunki wstę
Szanowny Panie Redaktorze!
zające, g1uszcze, cieciorki, jarząbki (kury) pu na kursa są: kandydatki przedstawić
Uprzejmie proszę o zamieszczenie
kuropatwy i dropie.
pOWinny patent z ukończenia zakładu na- w swym poczytnym piśmie niniejszych
.
Napad. W dniu wczorajszym około ukowego. Nauka na kursach 5 lata; słu słów kilka.
1
chaczki
obowiązane
są
do
uczęszczania
nad
Wisły"
stał
się tak po"Andrus
z
godziny 8 / 2 Wieczorem, mieszkanka naszego miasta pani Ł. powracała z kilkor- na wszystkie wykłady, seminarja i ćwicze pularnym osobnikiem, że nązWa ta w miagiem dzieci ze spaceru z Arkadji. Gdy nia, objęte programem działu na który się stach i miasteczkach jest używaną, lecz
Opłata szkolna pobiera się w w miasteczkach mających rzekę Bzurę wyprzechodziła około sosnowego lasku, wy- zapisały.
skoczyło z krzaków kilku drabów na wi- 2-ch ratach półrocznych - roczna wynosi tworzył się typ "andrusa z nad Bzury".
dok których gromadka się rozpi'erzchla, rb. 150. Rok szkolny rozpoczyna się W Wybryki 4'ch ostatnich prz e noszą miarę
chłopcy z krzykiem rzucili się do uciecz- pierwszej połOWie Września i kończy się cierpliwości jeżdżących łódkami, jak rówki w stronę miasta. Napastnicy niespo- W dl'ugiej połOWie czerwca i dzieli się na nież mieszkańców mających siedziby nad
dziewali się Widocznie tego i z obawy by dwa półrocza; drugie półrocze zaczyna wodą. Ciągłe bom bardowanie z mostów
Wykładają na kursach: jeżdżących łódkami, jest rzeczą zwykłą i
ktoś nienadbiegł z pomocą-skryli się w się 10 stycznia.
M.
Massonius,
Dr.
Rafal RadziwiltoWicz, mimo niebezpieczeństwa na jakie są nagęstwinie.
Czy byla to istotni e chęć
grabieży, czy tylko mistyfikacja w celu Włodzimierz Fiszer, Marja Radziwillowi- rażeni przejeżdżający łódkami otrzymując
postraszenia kobiet i dzieci-W każdym czowa, Aniela Szycówna, Konrad Drzewiec- ciosy kamieniami w g łowę - niepodobna
ki, Karol Afpel, Władysław Bukowiński, tych małych bandytów ukarać, uciekają
razie jest karygodnym.
Bronisław Chlebowski, Ignacy Matuszew- boWiem zaraz w ulicę Mostową.
ski, Włodzimierz Topór - Rabczyński, EliDrugą plagą jest palenie ognisk z druF I ARY.
gjusz Niewiadomski, Adolf Reybekel, Wła giej strony rzeki -tak, że od samego radysław Wojtowicz, Stanisław Kalinowski, na do późnej nocy nietylko że oddychać
Zamiast Wieńca na trumnę ś. p. Antoni- Dr. Stanisław Weil, Jan Lewiński, Wiktor dymem musimy w swych mieszkaniach i
ny Fickiej zlożyli: Na kąpiele ludowe pod Dubiańsldj, Lucjan Ciechanowicz, Kazi- podwórzach, lecz dym rozchodzi się i po
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Podrzecznej ulicy, zwłaszcza gdy Wiatr
by matki tych wyrostzwróciły na to uwagę,
lub odnośne władze, bo trzeba w zarodku
tępić ów bandytyzm-cóż będzie później?
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Powyższe zapewne przekona Szanow- scu znajduje się pełno ~rot, dziur, zaWanego Autora "bezstronności", że zabru- lonych śniegiem rozpadlin. Zaczęty się
kowanie Kurabki nie tylko dla kilku dom- poszukiwania.
Przeglądano najllll1iejsze
ków tamtejszych jest potrzebne jakkoI- zakamarki, ale nic nie znaleziono. Wreszwiek i te domki mają prawo obywatelstwa cie do źlebu, zaginającego sie w kształt
Zdz. T.
bo i one podatki opłacają, ale wręcz uli- litery P. Przy pomocy lin p. Zaruski'
ca ta staje się potrzebną dla przemysłu, spuści! się w ten źleb, gdzie też po chwia przemysł to chyba zbyteczne dodawać, li dostrzegł zwłoki p. Szystowskiej. Ponieważ ekspedycja
ratunkoWa nie byla
Szanowny Panie Reda!dorze!
że jest źródłem rozwoju miasta.
Powyższe, uprzejmie proszę o pomiesz- wyposażona w odpOWiednie środki, przeto
W }~150 "Łowiczanina" czytałem wzmian- czenie na łamach poczytnego ŁOWiczani wydobycie zwlok musiano odlożyć do
kę W listach do Redakcji uzupełniającą na, Szanownemu zaś Redaktorowi ślę wy- dnia następnego.
W imię bezstrOnności poruszone sprawy razy poważania.
W sobotę wczesnym rankiem ekspeprzez Redakcję w oM 29 o potrzebach
Herman Zudnżk
dycja zaopatrzona w haki, liny, pętle,
miejskich. Dwa pierwsze punkty pomiŁowicka Suszarnia Cykorji oraz środki dezynfekcyjne przybyła na
jam nie znając stosunków miejscowych,
na Kurabce.
"Małą Łąkę." Pokonawszy bardzo wiele
ponieważ nie zdążyłem jeszcze na dobre
trudności, dostano się wkońcu do zwłok.
w ŁoWiczu się osiedlić, zatrzymam sie jeLeżały one na skalnym progu głową w dół.
dnak dłuższą chwilkę nad punktem trzeSzanowny Panie Redaktorze!
Były okropnie potłuczone: najWidoczniej
cim, gdyż . ten po pierwsze ma znaczenie
W imię bezstronności racz zamieścić odbija/y się o wyskoki skalne, a droga
ogólno miejskie, a następnie w znacznej na szpaltach "Łowiczanina" wrażenia ja- śmiertelna, którą spadaly, byla długa. Niemierze dotyczy mnie.
kie otrzymaliśmy z wycieczki na odpust szczęśliwe dziewczę, runąwszy w przeAutor "w imię bezstronności" zapewne w Miedniewicach w dniu 2 sierpnia r. b. paść, musiało uderzać o wystające głazy
oczywiście, iż pierwsze uderzenie było
bardzo mało zna, a może i wcale nie zna A nie są one budujące .
Będę się streszczał, a Więc objektyw- już
prawdopodobnie śmiertelne. Ciało
tak zwanej i przez miasto opuszczonej i
zapoml)ianej "Kurabki" której i ja mam nie: po 10 minutowych pertraktacjach, spadło na małą płaszczyznę i zatrzymało
szczęście być obywatelem od dwóch lat, w języku łacińskim pomiędzy księdzem się niewidzialne z dołu, a z góry wówa dokuczyła mi za dziesięć i Szanowny Archutowskim - byłym prefektem szkoły, ~z~s tylko, gdy pa,trzący wychylił się. na
PrzystąpIOno
Autorze "bezstronny" bynajmniej nie z ja· HandlOWej w ŁoWiczu, a księdzem pro- l!nle poza krawędz skaly.
kich bądź innych względów dokuczyła mi boszczem Ulatowskim z Kurdwanowa, kto do wydobycia zwlok. OWinięto je w ceta nieszczęśliwa ulica, .lecz jedynie ze ma odprowadzić kompanję ŁOWicką, - Jatę, zaszyto w płótno i opasano linami.
spuszczono ten smutny ciężar
względu na szalony ruch kołowy, jaki wy- zaszczytny ten obowiązek przypadł Wudzia- POWoli
maga przedsiębiorstwo moje z którego le księdzu proboszczoWi Ulatowskiemu, w dół, a następnie przeniesiono na dolizupefnie poważne podatki opłacać muszę; który nie.wiemy na jakiej zasadzie, na ja· nę, gdzie czekał wóz z trumną, w której
za te Więc podatki wolno mi rÓWnież coś kich danych i . zkąd, w sposób wysoce złożono zwłoki. PrzeWieziono je do kostniod miasta żądać. Wychodząc z tej za- nie etyczny, nie kulturalny, zlekceważył nas cy, gdzie tegoż dnia dokonano sekcji, l<tóNie będę przytaczal zdań ra
wykluczyła
morderstwo, natomiast
zasady, i ja i okoliczni mieszkańcy, oraz ŁOWiczan.
fabryka chemiczna, browar, cegielnie i księdza Ulatowskiego,-gdyż nawet w ję- stWierdziła nies~częśliwy wypadek.
W niedzielę o godzinie 5 po południu
inni zlożyliśmy na ręce Szanownego Pre- zyku francuzkim bylyby niemiłe dlA ucha!
Zważ Pa nie Redaktorze jak Wielką odbył się
pogrzeb Ś. p. Szystowskiej.
zydenta miasta podanie z prośbą o zabrukowanie "Kurabki" i wprawdzie do tej była krzywda nasza, a niesłuszna! W odpo- Cmentarz po brzegi wypelnił się pub Iiczpory cierpliwie tylko czekamy, lecz mamy wiedzi przeto skromny ołos protestu i rada: nością, a wszystkie Wiodące doń dr Jgi
Wszyscy
nadzieję, że miasto naprawdę w imię bez- Nałeży być wi~cej rozważnym i z1sięgać przedstawiały żywy rój łucjzki.
My LOWiczanie ci e- z ni~!{lamanym. ża~em i ból~m. przyszll
stronności przychyli się do prośby naszej, informacji ścislycb .
bo jest 1'0 sprawa paląca, a dla przeko- szymy się uznaniem naszych czcigodnych rzuclc na. m?gll~ 111e~zczęsneJ dZiewczyny
nania "Autora bezstronności" o prawdzi- proboszczów, Oni nas znają i Im tylko grudkę te) Ziemi, kt~rą ona tak ba~d~~
wości słów moich, wykażę kill<a cyfr o r!l- przysluguje prawo wypowiadać się o nas. kochała I, p.o ,~tóreJ pragn~la. rOZ11lesc
chu na "Kurabce" i postaram się przeko· Znane jest przysłowie - widzi się źdźblo w przyszłoscl sWlatto zdobyte) Wiedzy, pokrzepienie ducha narodowego,-wszyscy
lIać Go, że Kurabkę musiał pq:echodzić w oku brata i t. d.
Racz przyjąć wyrazy głębokiego Sza- pra~~ę1i bardz~,. bar~zo nies~cz~śliwym
ciemnym wieczorem i zdąży! tylko suszarrodZicom wyrazlc swoJe głębokie I szczenię i kilka domków zauważyć, bo ja co cU1lku i poważania.
Stali prelIumeratorzy. re wspólczucie. Trumnę nieśli na swych
prawda rzadJw LoWicz odWiedzam, ale
barkach czlonkowie Straży ratunkowej
zauważyłem kilkanaście zabudowań, poTatrzańskiego
Ochotniczego PogotOWia
nadto oprócz suszarni widziałem browar!
Ratunkowego. W oczach ludzkich świe
na tej ~irodze, Większą cegielnię i co naj- .
Sza;IOWIlY Panie R edakto.rze!
ciły łzy, a cisza byla tak Wielka, tak dziwważniejsza, miasto od strony kurabJd odCzytając "ŁOWiczanina" zauważyłem,
cięte jest dwoma mostami, czyli że Ku- że są poruszane sprawy o zachowaniu się nie poważna i smutna, że nawet szum
rabka przy reperacji lub przebudOWie naszych łOWiczan, a mianowicie: o staniu limb i modrzeWi zdawał się chwilami zanikać.
Ołęboką tę ~iszę przerywały jeno
jednego z tych mostów jak to miało na trotuarach, noszeniu wody i t. p.
kapłana. Zal,
wielki żał mlomodlitwy
miejsce rok temu, staje się jedynym punkJakoś do tej pory nikt nie zwróci! uwatem dla przedostania się do miasta, a to gi na pewną osobistość, która dosyć ener- dego życia, dzielnego ducha, szlachetnejest ważne. W cyfrach zaś rz ecz ta się gicznie daje dowody swego istnienia, pod go serca, które pałało tak gorącą żądzą
tak przedstawia, przedsiębiorstwo suszarni postacią zaczepiania i wy111yślania prze- zdobycia jak najWięcej nau ki, aby następ
W roku zeszłym miało dowozu i wywozu chodniom. Nie wiem co jest bardziej nie- nie siać między współbraci ziarna praw· ·
Xs./If. C.
olwlo 5000 furmanek, w roku zaś ' obec· etyc;we , czy stanie na trotuarze, nosze- dy, dobra i piękna.
nym przy potrojonej produkcji, liczy na nie wody, lub wymyślanie?
Widz.
przejazd 15000 furmanek, gdy do tej cyfry
•
p. S. ŚWi e ży dowód etyczności owedodamy przejazd furmanek nie należą('ych do suszarni, a również posiłkujących go Pana mieliśmy dzisiaj t. j. 6/8 1912 r.
się "Kurabką'~ i przyjmiemy tych choćby
W artykule Sosnowice Będzin niedaw5000, to otrzymamy bardzo pokaźną cyfrę
no temu mieliśmy wzmiankę o Sosnowcu.
20000 furmanek i zechce mi Szanowny
Pan Emo dał nam w paru stowach dokAutor wskazać choć jedną ulicę Lowicza
ładny niemal obraz Sosnowca, tak jak on
która by podobnym ruchem wozowym
przodować mogla. Lecz i to nie wszystko,
Zakopane, 5 sierpnia.
się przedstawia na oko.
Ponieważ pan
gdyby bowiem Sz. Autor zechciał odwieZwłoki zaginionej w Tatrach panny Emo nie chciał więcej mówić o Sosnowdzić mnie W suszarni, lub też tylko Kurab- Aldony Szystowskiej znaleziono w pią cu, Więc ja dodam jeszcze parę słów od
kę , to by miał sposobność przekonać się tek 2 Sierpnia po południu w 200 metro- siebie, ale tylko parę słów; popierwsze dlau ujemnych jej stronach, należy bOWiem wej przepaści Małołączniaka.
Wyprawę tego, że mieszkając W Sosnowcu dopiero
pamiętać, że Kurabka cala stoi na glinie, prowadzil niest, udzony p. M.
Zaruski. drugi rok, nie znam dokładnie tego miasta, a
najmniejsza więc slota sprawia, że kola W żłobie pomiędzy Kobylarzem, a Wiel- powtóre nie chciałbym moim pisaniem
po osie grzęzną w glinie i bywa, ż e czte- ką Turnią jeden z towarzyszy p. Zarus- zajmować cennego miejsca w Łowicza
rokonne fornalki przejeżdżają z trudem kiego, a mianowicie przewodnik Zdyb ninie.
Dym, dym jak okiem sięgniesz!
nie mó~iąc o parokonnych, .. które muszą spo~trzegł worek tu~yst~czny. Po rozw~ą·
Nietylko SosnOWiec, chociaż jemu tu
albo sąSiada o pomoc prosIc, albo polo- zamu go, okazało Się, ze rzeczy w n11n
wę ładunku na szosie zostawiać.
należą do p. Szystowskiej. W tym miej· pierwszeństwo należy, ale cale Zagtębie ,
północny. Może
ków baczniejszą
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poczynając od Dąbrowy, aż het na Śląsk
To też kłaniam uniżenie i by zaczerza Pruską granicę, wszystko tonie w pnąć ŚWieżego powietrza i myśli w głOWie
chmurach dymu. Najlepiej to widać z gó- uporządkować biorę kij w rękę i za mias. ry Gołonoga.
to. ZastanaWiam się tedy nad sprawami
Sosnowiec co do ilości mieszkańców tego świata i rozmyślam ile to jest jeszcze
100,000 jest siedem razy Większy od Ło- zła .na ŚWiecie: Oto np. w ŁOWiczu idzie
. wic~a, zaś pod względem bogactwa wiele sobIe. przyzw~lty obywatel, a naprzeciwkroc go przewyższa. Ulice przeważnie ko mego nosIwoda i, co poWiecie, obysą tak samo wąskie i krętę jak w LoWi- wat~.l mu~i zejść z drogi niegrzecznemu,
czu, zwłaszcza na Starym Sosnowcu, bo nosIwodzie! Doprawdy życie może zbrzytam gdzie się teraz zabudowuje, ulice są dnąć w takich Warunkach. Chociaż na
pociechę owego korespondenta, który najdosyć szerokie prawidłowe i wysadzone
drzewami. ! jakkolwiek czystością się nie Więcej ucierpiał, jak również jemu podoodzn~czają, to jednak częściej i staranniej bnych pOWiem, że i tutaj w Sosnowcu
bywalą z uprzednim skrapianiem zamiata- pod tym wzgłędem dzieje się nie lepiej,
ne niż w ŁoWiczu. Mieszkańcy Sosnow- pomimo że ruch na ulicach jest znacznie
ca rzeczywiście (nietylko w cczach poe- Większy. ! tutaj również spotykamy noty p. Emo) na każdego przybysza czynią siwodów na chodnikach naturalnie niezwrażenie jakich kopciuchów i smoluchów, byt przepełnionych pnblicznością, bo gdzie
ale kto tutaj zamieszka dłużej i przyzwy- wielki ruch, to o czymś podobnym niema
czai się, to już na to nie zwraca uwagi, mowy.
L nietylko nosiwody, ale i włościanki
zwłaszcza, że sam przesiąka dymem jak
z koszem lub dwoma .na ręku walą jak
wędzonka.
Mają Sosnowiczanie teatry, kinemato.- szare gęsi zajmując nieraz cały chodnik.
grafy, kabarety, różne bary, cukiernie i t. A gdy jeszcze taka jejmość niesie gęś lub
d. i t. d. jak to zwykle w Większych mias- kaczkę pod pachą ze łbem zwróconym w
tach; słowem zabawić się można byie by- odwrotnym kierunku, to nawet nietrudno
lo za co. Tylko brak spacerowych ogro- o wypadek, z którym trudniej radzić niż
dóW. Są wprawdzie ogrody i parki, ale z kroplą czystej wody na ubraniu. Ale
te jako własność prywatna niemców boga- w Sosnowcu, nie licząc mnie, bo ja sam
czów, nie zawsze i nie dla każdego są niekiedy bywam nosiwodą, chociaż to nie
moją specjalnością,
ani podobnych
dostępne. Naogól Sosnowiczanie skłonni jest
mnie
chudeuszów,
przeciętny
kamieniczsą do robienia groszy i do zabaw, natonik
tutejszy
na
takie
sprawy
patrzy
jak na
mias,t czytelni~two jest slabo rOZWinięte.
drobnostkę nie wartą jego uwagi i zamiast
Oprocz "Kuqera lagI." i "Iskry" które
to pisma mają dość liczny zastęp czytel- wyrzekać w pismach, a ma ich dwa coników, na polu poważniejszej lektury za- dzienne na miejscu,' daje dwa energiczne
stój okropny. Gdy z Wielkim trudem (bo susy, o iłe jest wąski chodnik, raz za ściek
nikt z moich znAjomych z czytelni nie na ul i cę, a drugi raz nazad na chodnik
korzysta), dowiedziałem się o istnieniu er minąwszy nOSiwodę nie myśli o nim:
czytelni, a właściwie wypożyczalni książek, lecz myśli jakby zarobić rubla i jakby zbuto chodziłem Wielekroć razy w różnych dować drugą kamienicę. To też domy w
porach dnia i tygodnia bo napisu o cza- Sosnowcu wyrastają jak grzyby po deszsie otwierania wypożyczalni niema, aż czu i to domy nie bylejakie. Tam gdzie
nareszcie raz wieczorem zdybalem jakie- rok dwa temu żyto zwieszało swe ciężkie
goś mizernego chłopczynę, który nie mógł kłosy w zadumie, dziś wznoszą się kilkamnie W I1Iczym dostatecznie objaśnić. Od piętrowe kamienice oświetlone elektrycznością.
lnam właścicieli i właścicielki
~ego czasu, a to już pmę miesięcy temu,
obszernych
posesji i dużych domów, któtle razy tylko skieruję swe kroki do oweniewstydzą
się wziąć miotły i zamieść
rzy
go przybytku mądrości czy to w dzień czy
w nocy, W śWięto czy W dzień powszedni, podwórze i ulicę przed własnym domem.
(d. n.)
w pogodę, czy podczas słoty zawsze za- Tacy nie podupadną.
Fr.
N.
staję drzwi zamknięte.
Pukam iwolam:
"Sezamie, Sezamie, otwórz się!" Wszystko na nic. Pod względem czytelni Ło
-Wicz stanowczo góruje nad Sosnowcem.
c.ydzień polifycZ'lY'
Oprócz tego Sosnowiczanie nie tęsknią
zb.ytnio za śWie~ym. pOWietrzem. NajWię
]la jJałlcaqacq. Pisma donoszą, że
ceJ spacerowlczow l-czek tłoczy się za- położenie na pograniczu czarnogórskim
wsze na Głównej ulicy, chociaż obszer- zaostrza się coraz groźniej. Stwierdzono
niejsze Aleje ŚWiecą pustkami do tego że w ostatnich walkach z ~ojskiem turec~
stopnia, że nawet niejeden z cyklistów kim brali udział, oprócz Albańczyków i
(naturalnie z tych niegrzeczniejszych) po- pokolenia Kastrjotów, także regularni żoł
zwala sobie na przejażdżkę chodnikiem nierze czarnogórscy.
czego by na Głównej zrobić nie mógł.
:Koqsfa,qfyqopol. Wielki wezyr odczyChcąc się przejść po Głównej ulicy tał wczoraj dekret sułtana o rozwiązaniu
'(be~ kubłów z wodą) i nie chcąc zbyt parlamentu w obecności tylko dwóch po,delIkatnym osobom obijać boków ani ła słów albańskich. Podczas odczytania demać żeber, ani nadeptywać na' odciski kretu było obecnych tylko trzech senato~rzeba nieraz 'Wykonywać takie WyWijasy rów.
l zakrętasy na chodniku, na jakie nie zdoW stolicy rozpoczęło się wrzenie.
b~ł by się naw~t pijaczyna powracający Młodoturcy niechcą ustąpić, a prasa ich
z Jarmarku. A Jeszcze jakby nie dość na zwraca się o pomoc i poparcie do narotym, trzeba zerknąć oczkiem tli i owdzie du. RozWiązanie parlamentu uważane jest
bo to
przecież
nasze Wiochny nie jako zamach stanu.
napróżno świat do góry nogami przewracając byle zdobyć modną suknię,
"coqdy'!. ."Tim.es" donosi: Utrwala się
a ich ojCOWie nie napróżno z rozpa- pr~ekon.ame, ze ~11lędzy Bulgarją a Serbją
czy r~~ włosy z .głowy częściej cudzej z Jednej a Bulgaqą a Grecją z drugiej strorzadzle! ~ własnej, o ile przebiegle włosy ny przyszło .do porozumienia, które równa
wcześl1l~J z tamtąd nie umknęły. Bo pro- się praWie sojuszowi.
sz~ s?ble wyobrazić w jakim głupim poJ>ar$!i.. l powo~~ podróży Poincarego
łOZeI1lil . znalazły. by się owe Wiochny, do ROSJI "PetIt Panslen" pisze że rokogdyby I1le to że Ja, ale nikt, literalnie nikt wa.nia ~ spraw!~ konwen.cji m~rskiej nana ni e nie spojrzał!.
. dają tej podrozy spe CJalne znaczenie .

•

7
Po zjeździe w Poczdamie dały się słyszeć
głosy o osłabieniu ZWiązku francuzko-rosyjskiego faktycznie ZWiązek ten nigdy nie
był tak silny, jak obecnie. W kolach politycznych i szerokich kołach społecznych
podróż Poincarego, uważana jest za bardzo ważne wydarzenie, siwierdzając nietylko wartość przymierza ale i stale jego
przejawy w praktyce.

W'l.

'

wo)qa
10S'}0 - ~ureclca.
W kolach
urzędo~ych za~rzeczaJą pogłoskom ~ rozpOCZęCIU układow pokOjowych z TurCJą·
'.1'

J,

OSTATNIE

WIADOMOŚCI.

Min}~terjum ,w.ojny skończyło statystykę
samoboJstw, ktore zdarzyły się W r. z. liczba samobójstw wzrasta. W r. 1910 skoń
czyło samobójstwem 72 oficeróW i 268 żoł
nierzy, W roku 1912 zaś 90 oficerów i 347
ż~l~ierzt
przyczynach samobójstwa
1l11111stequm me wspomina.

q

Spisel( rewolucyjqy w maryqJrce.
W dniu 29 lipca w sądzie wojennym morskim w Kronsztadzie, jak donosi .. Wiecz. Wremia," rozpoczęła się przy
drZWiach zamkniętych sprawa marynarzy
z okrętu szkolnego "Dźwina" i innych statkó~, os.karżonych o stworzenie organizacJI wOJenno-rewolucyjnej. Przed sądem
staje 67·miu ludzi. Konspirowanie rozpoczęło się na okręcje "Dźwina" W r. 1910
i miało na celu wywołanie zbrojnego powstania. Glównymi członkami spisku byli podoficerowie . Podobne organizacje powstaly i na innych oKrętach baltyckiej
eskadry: na pancernikach "Cesarewicz".
"Andrzej Pierwozwanny", "Cesarz Paweł
!", na krążownłkach: "Ruryk", , Pallada"
" Bogatyr". A
" dmirał Makarow" "i na okrętac.h szkolnych "Mikołajew" i "Admirał
Kormłow" .
Główny ośrodek organizacji
stanowi!
związek rewulucyjny śród załogi "Ruryka".
utrzymający stosunki z centralnym komitete,m . partji s.ocjalistów-rewołucjonistów,
znajdUjących SIę za
granicą.
Wybuch
powstania planowano w r. 1912 lub 1913
były jednak usiłowania wywolania go i w
r. 1911.
~!an ~ewo)ucjo~jstów był następujący:
cz~sc oflcerow 1!Ilano pozabijać, część

zas zaaresztowac,
następnie opanować

zawładnąć

okrętami.

Kronsztad i Petersburd

i na miejsce istniejącego rządu postaWiĆ
osoby wybrane.
Oprócz organizacji wykrytych na wspomnianych statkach, ujawniono jeszcze organizację rewolucyjną na okręcie linJowym "Slawa" który od jeSIeni r. 1910 stal
w Tulonie, gdzie go naprawiano. Wśród
załogi tego statku była prowadzona propaganda przez osoby, specjalnie delegoWane z Paryża przez rosyjskie stronnictwa
rewolucyjne. Marynarze utworzyli kółko
rewolucyjne, które urządzało zebrania w
celu przygotowania powstania zbrojnego.
Kiedy aresztowano kilku szer ~ gowców to
pomiędzy ich rzeczami znal eziono dużo
literatury nielegalnej.
Wszyscy podsądni b ę dą odpOWiadać
z art. 102 kod. kar. i art. 31ti ustawy karnej
wojenno-morskiej. Do sprawy wezwano
przeszło 50 ŚWiadków. Sprawa potrwa przeszło

tydzień.

Bronić

będą

podsądnych

adwokaci: Sokolo w, Henken, baron OstenDriezen i inni.
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Panu Janczi na

Z

pamiątkę,

posępnych

ciasnych chat
Wesoło biegniem W świat
Gdzie wstęga wód
Rozwiewa chłód.
Hej, hej!
Jak mila Bzury toń
I krasa pól i błoń
I ptasząt śpiew
W zieleni drzew!
Ojej!
0, piękne b/onia, ach!
Z rozkoszy tonę wizach
I w przestwór się
Ma dusza rwie.
Hej, hej!
0, jakże ja bym rad

Nie

zniechęcajmy się

VII-mio klasowy Zakład
,Naukowy Żeński
Bo Kuczyńskiej

210-3-2

~~~~
CI SINU

~~ PUlKa5KoG
~przedaje Się

we wszystkich sklepach

KOMPANJI SINCER

w

14 i W czwartek 15 sierpnia r. b. odbędą
przedstawienia:
Część I. Roboty nurków (piękne zdjęcia z natury). Princ bratobójca (komedia)
Część II.
Apasz (wybitny dramat
wspólczesny w 3-ch częściach. W wykoniu artystów teatru Eleonory Duse w Rzymie).
Część III. Martwe fale (zdjęcia z natury). Jaś matematyk (bardzo komiczne).
się

Fr.

,iir
4',-

~~:~al~o~~i~d~le~~~ 1~ ~::dę Id~O~!~i:~O 0p~~~!:~an:

)Y.

do pracy i patrzZawody

hartują

i uszlachetniają silne dusze!
Lękliwym
i słabym - niechaj wstyd czoła rumieni!

Trzymajmy

~@@@@@@@@@®~@@@@*

Egzaminy powakacyjne dla nowowstę
pujących uczennic rozpoczną się 2 i 3
września r. b.
.
Zapisy uczennic przyjmuje kancelaria
zakładu od 20 sierpnia, w godzinach od
10-12 i 4-6 codziennie oprócz ŚWiąt.

Aforyzm.
my jasno w przyszłość!...

oM 32

w Skierl]iewicac~ (obok stacji kolei W.W.)
z pensjonatem.

Uścisnąć cały śWiat,

Nasz piękny kraj,
Kochany kraj!
Ojej! . . .

° W I C Z A N I N.

Początek o godzinie 8-ej wieczorem.

W

środę

zmiana programu.

się słów

poety:
wiedzie w życia kolei...
wiecznie szczęśliwym być!
A Więc nie traćmy nigdy nadziei
Bo bez nadziei trudno nam żyć!" ...

"BRIlGIll BI\I1CEn"

"Różnie się
Nie można

Seminarjum dla Nauczycieli
Ludowych w Ursynowie

wraz z dokumentami (ŚWiadectwo szkoły~
metryka, ŚWiadectwo powtórnego szczepienia ospy, piśmienne zobowiązanie rodziców do regularnego wnoszenia opIaty szkolnej, zaŚWiadczenie 2-ch osób wiarogodnych co do moralnego prowadzenia się
kandydata i krótki własny życiorys) należy
nadsylać przed 15 sierpnia r. b. pod adresem: Warszawa, skrzynka pocztowa .N'2377.
Kandydaci na kurs I (w wieku od
15-17) i na kurs II (w wieku od lat 16
do 18) winni się stawić na egzamin W Ursynowie dnia 29 sierpnia o godzinię 10 rano.

F i r ID a
Kancelarja Selllt'l1arjmn wysyła na każ
de żądanie program i wanmki przyjecia.
w .cowic;;:u Nowy Rynek.
6-2
Poleca najlepsze wialnie "Aula"
Mz'ecz i Sława.
Brony sprężyno,ve, lmltywntory, widDl~OBNE OGŁOSZE~IA.
ły, szpadle, łmlcuchy. Gvv·oździe, żeGramofony przyjmuję do reperacji i przeŁamigłówka gieograficzna.
lazo, blacha, belki, papa, smoła wszy- róbki na Pathefony, W. Srzednicki Szosa Arkad0s~
2~
ułozyła Maryla Z.
stkie towary sprzedajemy po nizkich
cenach, dla kółek rolniczych i skleKalendarzy Marjańskich pozostało kilka - wyprzedajemy po 15 k. K. Rybacki.
W ośm iu rzędach oznaczonych literami A, B, C, D, E, F, G, H, ulożyć w każ pów ustępujemy rabat.
Pianino nowe do sprzedania lub do wyna

dym po wyrazie ośmiozgłoskowym. Litery
jęCia.
Wiadomość w redakcji Łowiczanina.
wskazane przez cyfry od 1 do 8 włącznie Zarząd. Warszawskich Kursow ______________2_22_
składają nazwę miasta W Król. Polskim.
"II"
Pojedyńczych
wizerunków Królów
"
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Sylaby: zow, wo, rja, Gro, kto, ra, sza,
Pras, ga, Wi, nysz, Bul, Se, wo, Gar, dZisk,
Nie, Ma, je, wa, lin, sze, rja.
Znaczenie wrrazów:

dl a przy go t owanla nauczycIe
ludowych (przy ul. Nowo-Wielkiej

Polskich (premjum do Wędrowca) nabyć mozna
w Redakcji po 5 k. sztuka.

·M 31) o2'łasza, że egzaminy wstępne
powakacyjne rozpoczną się d: 2-go
vvrześnia O godz. 9 . rano i potrwają
do d. 5 września. Podania o przyjęcie prz)'J'muJ'c
się clo 28 sierpn.ia.
Do
_

Do wynajęcia w każdym czasie, cztery obszerne pokoje, przedpokój, kuchnia,zlew i inne
wygody. Front z balkonem. Ulica Pio,trkowska
róg Nowego R.ynku. Wiadomość na miejscu u
właściciela domu
276-3-3

'-J

Dom do sprzedania z ogrodem przy rogu
ulicy Długiej i Wązkiej w Łowiczu. Wiadomość
u p. Al. WyrzykowskiegGl ul Zduńska.

podania należy dołączyć: 1) metrykę
Dwa lokale po 5 pokoi z kuchnią do wynaurodzenia, 2) świadect\vo szczepienia jęcia; jedno zaraz, drugie od 1 pazdziernika. Stary Rynek 117/226 Wiadomość u właściciela domu
ospy, 3) krótki opis życia, 4) świa227-1-1
dectwo szkolne, o ile się je posiada,
Kupię używany wózek dziecinny. Wiadomość w księgarni.
290-1-1
i 5) listy polecające od osób wiarogod- - - - - - - - - - - - - - - - Sklep z
pokojem, okno
wystawowej
nych. Nauka w szkole trwa trzy la- pokój z kuchnią, lub dwa pokoje z kuchnią, parter,
ta. Program oraz wszelkie wiado- front; do wynajęcia od 1 paidziernika r. h. Wiadomość ulica Piotrkowska róg Nowego Rynku u
mości, dotyczące szkoły, kancelarja _W_ł_aś_cl_·c_ie_la_
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2_91_-1_-_1_
Introligatornia
przy Księgarni K. Rybackursów wysyła na każde żądanie.
kiego w Łowiczu przyjmuje do oprawy księgi lud-

A) Kolonja angielska. B) Nazwa prOWincji.
C) Miasteczko pOWiatowe. D) Miasteczko pOWiat. W gub. Plockiej. E) Osada w
gub. Warszawskiej. F) Miasto pow. nad
Wisłą. G) Miasto W Bośni. H) Państwo
w Europie.
~ Do dzisiejszego numeru dolą
Nagrody 3 przez losowanie: 1) w prenumeracie na kw. III, 2) Zbiór piosenek, cza się ogloszenie zakładu dentystyczne3) wszystJ{ie pocztówki.
go ' H. Skotnickiego w Łowiczu.
Redaktor i wydawca Karol Rybacki.

ności, buchalteryjne, kontowe, szkolne. biblioteczne, od zwykłych, do najozdobniejszych ze złoce
niami, do nabożeństwa, roboty galanteryjne, dział
pudełkarski, podklejanie kart gieograficznych, dyplomów, obrazów i t. p. przedmiotów wchodzą
cych w zakres introligatorstwa galanteryjnego,

W Drukarni K. RJf"<lckiego w

•

ŁoWiczu .

