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i czwartki od 9--10 wieczorem, w niedziele i

Prenumeratę

i ogłoszenia przyjmują: na Nowym Rynku Zakład fryzjer. F. Ziółkowskiego, w Sochaczewie skład Aptecz. W. Pawłow
skiego, w Skierniewicach księgar. W. Zielińskiego, w Żychlinie sklaJ Aptecz. W. Przeździeckiego, w Kutnie księgo W. Porowskiego.

Kąpl'ele
dawane
i inne.

----~~------------~------czynne są codziennie od godz. 12 w po/ud. Łaźnia--w środy, czwartki (specjalnie dla kobiet), w piątki i soboty. Na zamówienie (najmniej 10 kąpieli) wysolankowe (Ciechocińskie), z igliwia sosnowego, jodowe, sublimatowe, kwasowęglowe, siarczane

Towarzystwa Hygl'enl'cznego
są kąpiele

lecznicze:

605.

Wybrane przez wszystkie Towarzystwa Rolnicze lako na!lepsze
Ż IWIARKI " LBIU "
posiada na

składzie

Filja Syndykatu Rolniczego Warszawskiego
w Łowiczu.

K A L E N D A R Z.
Fabryka odlewów
t Piątek Antoniego Padewskiego W.*).
- - i narzędzi rolniczych Sobota
Bazylego Wielk. B. W. D. K.
Niedziela Wita, Modesta i Krescencji.
W. SRZEDNICKIEGO Poniedziałek Bennona B. W., Julitty

M. TATARZYŃSKIEGO
W

Łowiczu.

Dla wygody naszych stałych odbiorców przyjęliśmy przedstawicielstwo na
najlepsze

Żniwiarki

"W OODR"

typu włościańskiego -- lekkie a mocne,
które obecnie mamy na składzie.
"Nie dla tego są NAJLEPSZE, źe je
sprzedajemy, ale DLA TEGO SPRZEDAJEMY
tE SĄ NAJLEPSZE!!!"
Ceny bardzo przystępne. Cenniki na
żądanie bezpłatnie.

498.

Z dniem 1 czerwca r. b. otwarty
został w Łowiczu na tltarym Rynku
w domu p. Bluhm Pierwszy chrześ
cijański skład szkła, porcelany, tajansów i lamp
pod firl1] q

"I R E N A"
Posiada również na składzie szkło
w taflach do okien i obrazów. 60B-4-3.

Do szez!/In!/ eel.

W zastraszający sposób wzrastające
upodlenie się mas, przy ogólnym zaniku
najelementarniejszych zasad moralności-
i Justyny M.
trafiło
już z całą siłą i w kadry dzieci-Wtorek jolenty W. Innocentego M.
tych biednych, niewinnych ofiar, z różnych
Środa Marka i Marcelina M. m.
Czwartek Gerwazego i ' Protazego M. m. przyczyn wychowujących się W rynsztokach Wielkomiejskich ulic.
*) Św. Antoni Padewski urodził się w lizboTo ciągłe zwyrodnianie się, podkreśla
nie w 1185 r. jako syn wybitnego oficera. Pomimo
możliwej świetnej przyszłości, zastanawiając się ne nieraz strasznemi zbrodniami i postęp
nad tern: "cóż przyj d zie człowiekowi świat cały kami przez dzieci i wyrostków spełniane
pozyskać, gdy duszę swą straci?"-wstąpił do kla- mi, zwróciło
nareszcie uwagę naszego
sztoru kanoników regularnych. Widok relikwii ogółu społeczeństwa -- niejako zbudziło
FI anciszkanów umęczonych w Morokko, natchnął
św. Antoniego do zmiany sukni kanonika regular- go z dotychczasowego letargu i bezczynnego na habit franciszkański i dotychczasowego ności i, na sprawę wychowania dzieci
imienia Ferdynand na imię Antoni. Podniecony opuszczonych, innym niż dotychczas karozmowami pełnemi ducha jakie miał ze świętym zało patrzeć okiem. Kazalo podnieść jeFranciszkiem Serafickim, tern ściślej połączył się z
Bogiem, troskliwie ukrywajęc w samotnym kla- dną z najszlachetniejszych i najwdzięcz
sztorze na górze Ś-go Pawła niedaleko Bononii niejszych prac na niwie życia spoleczneswoje znakomite pochodzenie i wybitne wykształ go -- troskę o moralne i fachowe wychocenie. Uznany za niezdolnego do wszelkiej czyn- wanie istot, co do tej pory, własnemu
ności, wyjąwszy najniższe, zajmował się posługi
powierzone losoWi, ginęły bezpowrotnie
waniem przy kuchni.
Zmuszony rewnego razu rozkazem swego dla kraju, jako jego synowie; za to, zraprzełożonego, aby przemówić do zebranych Ojców dzały się, Jako jego wyrzutki społeczne
Dominikanów i Franciszkanów, taką zabłysnął w postaci przeróżnego rodzaju, mniej czy
wymową i wiedzą, że z polecenia ś-go Franciszka
więcej niebezpiecznych rzezimieszków-uczył teologii po różnych uniwersytetach.
W końcu opuścił wykłady, a wziąwszy krzyż jako stały, a ciągle się ZWiększający elew ręce, przebiegał miasta, wszędzie wypowiadając ment zwyrodnienia i upodlenia nietylko
wojnę bezbożności i występkom.
dziatwy opuszczonej, ale i, w następstwie,
Umarł Św. Antoni w 1231 r. 36 roku życia w
Padwie. Nieprzeliczone cuda działy się na jego rodzicóW podłych, wydających dzieci, z
atawistycznemi cechami w~zelkiego upogrobie, a słynął nimi i za życia.
Zaraz w następnym roku po zgonie swoim, w dlenia; tak łatwo skłonne do zła przeróż
poczet świętych zaliczonym został. W 32 lata nego.
później wzniesiono wspaniały koścół na grobie
l do tej pory, obok tak ważnej i paX***
tego wielkiego miłośnika Bożego.
lącej sprawy, oddawna rozwiązywanej na
zachodzie Europy -- przechodziliśmy bezczynni, bezradni, z uśmieszkiem 'obrzydzenia na twarzy;--nawet z pogardą, lIże
tak jest", a czulsze serca nierzadko rzu-
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grosze, takim dzieciom, zapominając, dziatwy ulicznej, która odpowiednio kie-

Walczyła z zawieruchą myśli obijających się po ślicznej jej głowinie.
I wypełzła naraz myśl jedna L. osta-

że "one grosze ofiarnp, z czułego rzuca- rowana, dzielnych ludzi wydać może.

ne serca" tymbardziej zachęcały dziecię
do takiego trybu życia; - że dawały niejako nadzieję chłopakoWi, iż-"toć groszy
parę dadzą-a to wystarczy" i-żyjąc dalej W bezczynie i bezklopocie, nie uczuwat nawet potrzeby zmienienia się i swego trybu ż}Cia, zwłaszcza, że - o smutna
ironjo-gdy takie chłopię z ulicy zwracało się czasami do majstra jakiego, by
przyjął go do terminu-ten go przeganiał,
biedne chłopitt, krzycząc: "a tuś mi złodziejaszku, przyszedłeś kąty przejrzeć, by
potym okraść-wynoś mi się pókiś cały"!
I biedne dziecię przeganiano z miejsca
na miejsce, wprost tym samym zmuszając
go do pozostania lub faktycznego stania
się owym złodziejaszkiem, owym wyrzutkiem społecznym, którym wszyscy wzgardzają, od którego się odsuwają i karcą
ciągle!

Wz'told Krasze.wski.

tnia, okrutna,

bólem

przejmująca.

Po-

stanowiła.

F R A G M E NT.

-

rzekła

Pragnę, pragnę byś został przy życiu,

kobieta i nerwowym ruchem ręki
podniosła do ust butelkę z trucizną.
Poczekaj".

Kochali się.
W miłości czystej jak
k
t ~
. k . . I k' t
b k' ci
rysz al, plę neJ ja {
wla y
os leoo
Edenu, w mitości, która skupia, łamie
i zwycięża, zatonęły ich dusze_
Ale po za tą milością, gorzał w nich
żar miłości wszechludzkiej. Potężną wia-

Chwycili się silnie_ W niemym szamotaniu, w potoku tez spływających strumieniami wydali potężny jęk, który się
złączył z wiatrem, uderzającym o szyby

rą kołysani, wyczuwali siłą przebudzeń wązkich okien.
i czynów, że gdzieś daleko biją fałe nieNie żyli.
zwyciężone, zrywają po drodze tamy, nioNa różowym posIaniu bieliły się awa
sąc na grzbietach swych męty starego trupy.
życia, a w dali za niemi jedna po drugiej
W beznadziejny powrót do życia, wyr-

I

Dziś

się to już w części zmieniło! płyną fale rozległe, spokojne, tryumfujące.
do szeregu instytucji opiekuńczych
Płynie w swym majestacie życie nowe.
i wychowawczych, przybyły dwie nowe,
Czekali na niego.
śmiało. pOWiedzieć można, prz~wyższające
Aż raz w onym oczekiwaniu zrodziło
wszelk.le doty~hcza.sowe, .gdyz ?parte na się, obopólne niedowierzanie sobie, któzupełnie nowej, a Idealnej formie prowab t I .
l·t
b'
. tł'
dzenia!
re
ru a me powa I o o ojga I s a o Się
Instytucjami temi - faktycznie zabez- j tragedją ich miłości.
pieczającemi wychowanie, fach, byt i uczciW ciemny Wieczór, przerywany co
wą ~racę ta.kiemu" dzieclw - ofierze, to - ch wila gwałtownym wyciem Wiatru, znaj,,9ma~da SI~roce .' ora.z "Warsztat!' rze- dowali się w maleńkim pokoju na podmleślmcze" l, zmierzające obecme ku
urzeCZyWistnieniu "Fermy fachowo - wy- da szu.
chowawcze" opracowane przez niżej podPorozrzucane książki, zeszyty nut, arpisanego.
kusze zapisane różnemi notatkami, sklaSkoro Więc przebudziliśmy się-i sko- dały się na jeden artystyczny nielad.
Przy stole siedział mężczyzna silnie
ro nędzę i przyczynę upodlenia się dzieci
ulicy zrozumieliśmy wreszcie - przeto - zbudowany, z głową opartą na dłoni, roztym witJkszy mamy obowiązek pozostania
członkami wspomnianych wyżej instytucji, Wichrzona czupryna zasłaniała mu czoło
oraz wspierać je Winniśmy W miarę mo- i oczy; twarz mial wykrZyWioną straszżności naszei.
nym bólem.
Na łóżku stojącym przy ścianie, na
A niema ' takiego obowiązku, któryby
uwolnił nas od złożenia jakiejkolwiek bądź różowej kołdrze, leżała kobieta-aniol.
ofiary na najszczytniejszy ~el pracy społecznej - na rzecz wychowania dzieci
Po dziecinnej jej twarzy toczyły się
opuszczonych - tej biednej bezdomnej łzy niby perełki.

wali się z objęć bytu w niebyt.
Kochali się.
Lecz jedno drugiemu
niedowierzalo.
l to było tragedją ich miłości.

sacy "plyną do Gdańska z tratwą po szumiącej fali ... " Otworzono im przęsło pon\)
tonowego mostu i ·przepłynęli. Długo śle(W przelocie).
dziłem za niemi - aż zniknęli w nadrzecznych oparach.
W przejeździe zatrzymałem się kilka
Jedną z najprzyjemniejszych atrakcji
godzin, by choć powierzchownie obejrzeć włoctawian, jest przystań towarzystwa wioto piękne miasto, które jakkolWiek leży ślarskiego, duża sala z bufetem, gdzie odtak blisko, jednak nigdy mi się nie zda- bywają się ty~odniowe kawy czarne. Letni
rzyto zatrzymać w nim dłużej. Korzysta- ten salon na wodzie nadzwyczaj sympając przeto z uprzejmości p. Hermana Z. tyczne robi wrażenie, mając otwarte okna
tamtejszego przemysłowca, mogłem choć na Wisłę i brzeg przeciwległy. Gdy
pobieżnie zaspokoić swą ciekaWOŚĆ.
statki przechodzą, podnosi się fala, wtedy
Miasto robi wrażenie nadzwyczaj czy- sala cała się chWieje, lampy się kołyszą
ste. JakkolWiek jest dość handlowym, i czujesz, że pod stopami twemi-głębia.
ruchu zbytniego nie widzialem, może jest Tam można ?i.e9 zieć g?d.zinami. c~ten:i,
w niektórych dzielnicach i odpOWiednich nawet bez ~ysh I patrzec Jak zmlen.la s~ę
godzinach. Uwagę moją przykuł przede- panorama .1 cor.az now.e przesuw~lą ~Ię
wszystkim przeciwny brzeg Wisły, tworz ą -, obrazy . . N.le umiem sobie wy'obraz.lc, Jak
cy cudowną panoramę, którą widać już ~loclawla~le ~~g~ pr~cowac,. m.aJąc. tak
można ze środka nawet miasta, gdy spoj- piękne ~I,dokl, ~ ze nie zat:nlenl.ą SIę ~
rzymy W ulice biegnące na dół do Wisły, lazzar?ne.ow, lezący.ch god.zmam.1 calem I
stąd nie Widocznej jeszcze. Już ponad w sloncu, na wybrzezu, bez Jad/a l ruchu.
domami piętrzą się hen pod obloki, wspaDalej Szanowny mój przewodnik zaproniałe wzgórza, okryte zielenią lasów so- wadził mnie do gmachu szkoły polskiej.
Wspaniały, monumentalny gmach, oblisnowych, ubrane gdzie niegdzie - zwlaszcza u podnóża, jak makówkami - czer- czony na przeszło 600 uczniów lecz obecwonemi dachami domków i Willi.
nie kształci się w nim zaledWie dwustuDługo stałem zapatrzony na ten wspa- kilkudziesięciu
tylko.
Uprzejmy Dyniały krajobraz. U stóp plynęła cicho ta rektor Szkoly, p. Szczepański,oprowadzal
szara Wisła nasza. Ruch nadbrzeżny mnie po gmachu i udzielał objaśnień.
trWał w całej pełni.
Ładowano towary na Za/o wałe m iż, wcześniej nie moglem zwieberlinki i statki, kilka małych łodzi uwija- dzić szkoły, odbyła się tam bOWiem przed
lo się dookoła_ Zdala dochodziły od- kilku dniami wystawa prac ucznióW. Ekspoglosy: Lą-ą-ą-duj! warra-ha! To nasi fłi- naty niektóre byly jeszcze na swych miej-

scach, inne były usunięte.
W Wielkiej
aktowej sali, gdzie odbyła się wystawa,
znalazłem bardzo dużo przedmiotóo z różnych gałęzi rzemiosł misternie wykoń
czonych. Ceramika w zastosowaniu do
domowego użytku i ozdób, wypalona już,
niektóre przedmioty glazurowane. Były
tu wyroby uczniów najmlodszych klas,
bardze proste w pomyśle i wykonaniuaż do artystycznych okazów, dalej wyroby
z drzewa, roboty introligatorskie, bardzo
czysto wykonane, roboty freblowskie, slOjd,
wielkie futerały na globusy, wykonane
przez uczniów. Wszystko z drobiazgową
ścisłością tłomaczył mi Ten Szanowny
kierownik, i słusznie mógł się chlubić z
wyników, wychował IJowiem zastępy mło
dzieży, które w każdej życia potrzebie
radzić sobie będą mogły.

Dziś

Wraz'ent'a z Wło"ławka.

Henryk Konarzewski.

NAUKA ELEMENTARNA,
W Rosji, jak również i w KrólestWie
Polskim rząd zamierza. wprowadzić nauczanie powszechne. Zeby jednak projekt ten zamienił się W czyn, potrzebne
jest współdziałanie całego społeczeń stwa.
Rząd na kai:dą nowo zakładaną szkołę
daje zapomogę.
Czy jednak społe
czeństwo
nasze weźmie udział w tej
pracy - niewiadomo.
Wielu najgorliwszych nawet zwolenników szerzenia oświa
ty wśród szerokich mas ludu, jest zdania,
że my, Polacy, pOWinniśmy raczej dążyć
do zakładania szkół prywatnych, choćby
śmy mieli wyrzec się olbrzymiej rzeczywiście pomocy materjalnej, którą rząd
na szkoły gminne ofiaruje.
Ponieważ

ZWiedziliśmy gabinety fizyczny i chemiczny - bogato zaopatrzone w przybory
i aparaty, tej iście uniwersyteckiej uczelni.
Specjalna sala dla rOZWiązywania zadań
z dziedziny chemji, ~dzie uczniowie sami
notują
wyniki otrzymywanych reakcji.
Stamtąd udaliśmy się do sali rysunkowej.
I tu jak wszędzie wyzyskano wszystko co
nauka w tej dziedzinie przyniosła. Amfiteatralnie ustawione krzesła. UczniOWie
rysują z modeli gipsowych a w razie potrzeby z żywych, do czego są odpowiednie postumenty.
Sala pOSiada rÓWnież
odpOWiednie przyrządy i zasłony do wydobywania efektów ŚWietlnych do pracy,
zarÓWno w dzień jak i wieczorem przy
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rozchodzi się o sumy dość poważne, war- polskich, bo w jednych i drugich uczą może mieć doniosły wpływ na tak mate
toby zastanowić się, czy wyższość szkoły polacy. Zdaje mi się Więc, że nie po- dzteci, bo starszym podług przepisó~
prywatnej początkowej nad gminną, wartą winniśmy zbyt pesymistycznie patrzyć na chodzić do ochrony nie wolno. ROZWijać

jest

poświęcenia
Wadą naszej

tych sum.
szkoły gminnej jest to,
że uczy male dzieci myśleć, mówić i czytać jednocześnie dwoma językami ojczystym i urzędowym, co stanowczo opóźnia
rozwinięcie umysłowe dzieci.
Ale tę samą wadę posiadają szkoły elementarne,
a nawet i średnie prywatne, bo inaczej
nie mogłyby istnieć. Drugą wadą szkoły
gminnej jest to, Le społeczeństwo mało
wgląda w sprawy szkolne, a co za tym
idzie, mały wpływ ma na szkolę· Czy
jednak samo społeczeństwo nie jest po
większej części temu winno? Przecież
władza naukowa liczy się z żądaniami
gminiaków. Niech tylko część ich chociaż 'podpisze się, pr?sząc o i.nnego na u:
czycIela, to władza mezwłoczme przychylI
się do ich żądan~a.. W szkołach gminnych, prze~ zamknięciem r?lw szkol.nego,
odbywa Się, co rok w. maJu egzamm, ~oc~ny, na. ktory nauc~ycI~1 .zapr~s~a WOlta,
pls~r~a I kogo z mtel.lglentnleJsz~ch w
~ml~le. . Tymczas~m nI~ pr~yb.ywaJą, bo
Im SIę nie chce. NIe ~ba}ą ~Idac o szk.oty. . Dlaczego, ~d.y JesIenią n~uczy.cle.1
prosIł o wcześnieJsze, przysy~anle dZle,cl
do s.zkoły, to .były ~oJt. gmmy Bąkow
$ro.zlł mu zmnleJsze~lem lI~zby furmanek~
Jakle gromada .0bo~lązana Jest dostarczyc
darmo nauczycielowI?
Mylą się bardzo ci, którzy myślą, że
gminiacy biernie znoszą każdego nauczyciela, którego im władza przyśle. Mylą
się ci, którzy sądzą, że nauczyciel gminny po za władzą naukową nie ma nikogo,
ktoby go pilnował i · był stróżem jego
działalności. On ma Więcej daleko stróżów, kontrolerów i lnytyków niż prywatny
albo fabryczny.
Co się tyczy znów szkół prywatnych,
to czy mogą W nich uczyć osoby, których
władza nie aprobuje?
Gdzież jest więc
ta wyższość szkoły prywatnej nad gminną?
Obie mają jedne i te same wady, ale
pomimo wszystko nie wynarodowią dzieci
świetle.

Sala gimnastyczna obszerna, zaopatrzona we wszystkie niezbędne przyrządy i przybory. Korytarze wysokie, obszerne, dziedzińce ogromne-wyzwirowane dla gier i zabaw. Dalej piękny ogród
zaopatrzony w wiele rzadkich drzew i
krzewów - wszystko to robi wrażenie, że
tam na każdym kroku czuwa ktoś, aby
tej młodzieży otworzyć wszystkie horyzonty, wszystkie tajniki wiedzy, aby ją tak
przygotować do przyszłych zapasów z życiem - aby z walki wyszła zwycięzko.
Ze czcią patrzylem na tę szlachetną postać kierownika, który z serdeczną troską
na czole, myślał, aby im tylko, tym wychowańcom, w życiu było dobrze.
- Czy szkoła Szanownego Pana żadnych praw nie posiada?
- Rządowych nie, lecz uczniowie moi
dosyć szczęśliWie zdają na maturę po
kilkumiesięcznym przygotowaniu ogólnym,
natomiast z naszej szkoły są przyjmowani
bez egzaminu na Politechnikę Lwowską,
do Ą.kademji RQlniczej w Dublanach, na
StudJa Rolnicze w KrakOWie, do wszechnicy Jagiellońskiej, na wydziały przyrodnicze, zaś na inne z dodatkowym egzaminem z łaciny. Rozumie się, że budżet
szkoły nie może się wyrównywać, szkoła
otrzymuje zapomogi z różnych źródeł,
a w pierwszym rzędzie od Włocławskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu.
Głównym zaś opiekunem i dobroczyńcą
jest znany włocławski obywatel p. Ludwik
Bauer. Uścisnąwszy dłoń Szanownego

szkoły

gminne, jak to czyni lwia część
naszego społeczeństwa.
Co się tyczy średnich zakładów naukowych, to nie ulega najmniejszej wątpli
wości, że nauka wykładana w języku ojczystym łatwiej pozwala uczniowi objąć
wykładany przedmiot niż równoczesne
wzmaganie się z przedmiotem i językiem.
Dlaczego kształcenie się w szkołach prywatnych przyśpiesza i pogłębia ogólne
wyksztalcenie, gdy szkoły rządowe dając
prawa, nie pobudzają ani nauczycieli, ani
uczniów do gorliwej pracy, nie mówiąc
już o nauce języka polskiego, która w
niej jest skrócona do minimum.
Na tamach "Łowiczanina" nieomal, że
w każdym numerze Widzimy zachęcanie
włościan do zakładania ochron.
Piszą
o tym ludzie, którzy słusznie wierzą w
potęgę oświaty i pragną jej usilnie dla
naszego, bardzo mało jeszcze uświado
mionego ludu. Nawoływania te jednak
mały znajdują oddŹWięk u włościan, i
dziwić się temu nie może ten, kto bliżej
zna stosunki Wiejskie. Żeby we wsi utrzymać ochronę, każdy gospodarz musi dać
na nią rocznie najmniej 5 rubli. Na
szkołę płacą daleko mniej, bo dostają
pomoc od rządu. W naszej gminie podatek szkolny wynosi 10 kop. z morgi,
Więc wypada na każdego gospodarza ru"
bla albo 2 rb. rocznie. Dużo więc droż
szą jest ochrona od szkoły, co jest rzeczą niezmiernej wagi dla ludzi, prowadzą
cych tak oszczędne życie i tak odmaWiających sobie zaspokojenia praWie że
niezbędnych potrzeb, jak włościanie.
Teraz wartoby się zastanOWić, czy
ochrona Więcej korzyści przyniesie wsi
czy szkoła, bo o tym, żeby obie miały
być we wsi, uzupełniając się wzajemnie,
myśleć na razie
niepodobna. Pomimo
Wielu braków szkoły gminnej, zdaje mi
się, że ona więcej korzyści przynosi.
Gdyby nawet ochroniarka byla bardzo
wykształconą i bardzo inteligientną, czyż

dzieci przedwcześnie jest bardzo
szkodliwym dla ich zdrOWia, bo takie
przedwczesne rOZWijanie osłabia system
Rzeczywiście, że ·żyje
nerwowy dzieci.
my W tych czasach, kiedy ludzkość, zdaje
się
zwracać
Jlajbaczniejszą uwagę na
rozwijanie i kształcenie dzieci. ElIenKey wyrazita się słusznie, że Wiek XX
można nazwać Wiekiem dziecka. Rodzice, wychowawcy, pedagodzy silą się, żeby
to rozwijanie jak można najWięcej udoskonalić.
Niejedni starają się rOZWijać
nawet 4 letnie i młodsze dzieci. W przeglądzie wychowawczym w numerze 8 z
miesiąca marca r. b. nieznajomy mi autor
(artykuł jest niepodpisany) opisuje w jaki
sposób rOZWijał dwuletniego malca. Biedacy, którzy czasem nie mają co jeść
dzieciom dać, mają dla nich po miastach
pozakładane bezpłatne ochrony, w l<1órych dzieci rOZWijają się i baWią. W
mieście ochrona obok innego przynosi
i ten pożytek, że daje opiekę dzieciom,
których rodzice zajęci są po za domem.
Na wsi w tym celu jest mniej potrzebną ,
bo sześcioletnie dziecko już pasie bydło,
lub gęsi. Młodsze zaś dzieci nie zostają
nigdy W domu w razie nieobecności starszych osób, tylko idą razem z niemi W
pole, gdzie przyglądają się ich pracy. Są
rozmaite metody chowania i rOZWijania
dzieci. Najwyżej jednak stawiam tę, która praktykuje się na wsi. To jest prawdziWa poglądowa metoda ze wszystkich
poglądowych najlepsza.
Dziecko patrzy,
jak pracują ojciec, matka i rodzeństwo.
Nikt go sztucznie nie rOZWija, a ono nad
podziW rOZWinięte.
Nie pyta się ciągle
tak, jak dziecko w mieście, które od rana do wieczora zasypuje pytaniami matkę
lub bonę, tylko patrzy i słucha. W siódmym roku przyjdzie do szkoły, do zapisu,
samo, nikt go nie przyprowadza, pOWie
swoje imię, nazwisko i przeZWisko jeszcze
często, których na wsi nie brakuje. Pierwszego dnia zaraz pisze kreski i zaczy-

kierownika szkoły, i podziękowawszy za
informacje, skierowaliśmy się ku wyjściu
mijając na korytarzach młodzież klas starszych spieszącą na egzamin. Z wielką LyCZliwością mijałem tych młodych bojJWników
nauki - bez praw, którzy śmiało patrzą
w przyszłość-bo wiedzą, że wraz z pracą i nauką prawa same do nich przyjdą,
dożyliśmy bowiem czasów, gdzie nie dyplomy i pergaminy, a osobiste zdolności
otWierają podwoje dobrobytu i dają prawo
do życia.
Dalej ZWiedziliśmy gmach straży ogniowej, remizę z narzędziami podług najnowszych \Nymagań. Bardzo duża sala
dla posiedzeń z pięknym obrazem wy jeżdżającej do pożaru straży Włocławskiej
z p. Grąbczewskim, b. pomocnikiem, na
czele :- którego trudom i ~taraniom straż
zawdZięcza
dopr?wadz~nle do skutl~u
budowy gmachu. I remIzy. Na obraZie
P?stac~e . ~szystk.le są portretowane, n~d
mm. w.'dmeJ~ napl~: "C?d~ąd straszna m~
naw}ś~ nas. I. og.len • z,eh , ąoś~y. ,~oble
na smlerć I zycie bOJ wypowIedzIeh.
W sali mniejszej odbywała się próba
orkiestry pod dyrekcją kapelmajstra p. Makucha. Orkiestra odegrała bardzo skła
dnie kilka numerów, oraz marsza. Zauważyliśmy pełny komplet na próbie, co
nie wszędzie się dziś zdarza, zwłaszcza
latem-gdy coś człowieka ciągnie na powietrze.
ZWiedziliśmy strażnicę bardzo

Po drodze ZWiedziliśmy dom miłosierdzia gminy Ewangielickiej.
Obszerny
Uprzejma
gmach, czystość wzorowa.
starsza siostra p. Adolfina, oprowadziła
nas po całym gmachu. M ieści się tu
szkoła freblowska na 67 dzieci, pensjonat
dla dzieci bezdomnych. Maleńkie łóże
czka czysto zasłane, na jednym z nich
leżała lalka w poduszeczce. Znać wszę
dzie trosklIwość i m'tość dla tej dziatwy,
która bez strachu i obawy, z całym zaufaniem zwraca się do swych sympatycznych kierowniczek.
W gmachu mieści
się także przytułek · dla 13 starców - którzy składają tu pewną sumę i do śmierci
mają utrzymanie i opiekę.
Zastaliśmy
ich przy robocie-darli pierze; pomagały
im w tym sieroty-kręcąc się i szczebiocząc dookoła.
Widocznie zmierzch życia
ludzkiego instynktowo zwraca się do poranku jego. Przy gmachu jest ogród
piękny, także duża oszklona weranda dla
ćwiczeń gimnastycznych dzieci, w razie
deszczu. I tu głównym dobroczyńcą jest
jak wszędzie, p. Ludwik Bauer. Uprzejmie
podziękowaliśmy dobrej siostrze Adolfinie,
która istotnie musi być dobrą, gdy dzieci
z taką miłością 19ną do niej.
Przechodząc mimo gmachu Wzajemnenego Kredytu, wstąpiliśmy tam, by zobaczyć jedną z najbardziej wzorowych instytucji kredytowych w Królestwie. Rozwój
i zaufanie jakim się cieszy ta kooperatywa w dużej części zaw9zięcza prezesowi
swemu p. Bauerowi. Zatowałem, że nie
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nają się pogadanki w szkole, czyli tak jakieś potulne. Rwie pyskiem trawę i żu
zwana nauka o n..eczach, na którą nad- je, żuje, i zdaje się świata nie widzieć.
zwyczaj ważny nacisk kładzie władza naI przekonał się Szymek że krowę paukowa. Uczy się też wierszyków, piosesać sprawa nie trudna.
nek, łatwych rachunków.
Książkę dostaje dopiero po kilku tyZ początku, z rana, stał jej na karku,
godniach, gdy zna już trochę litery na z południa siadał opodal, później, że dworruchomym abecadle. Po kilim miesią- skie daleko, to Idadł się na miedzy i lecach chodzenia do szkoły, tej marnej żal a myślał.
szkoły,
ciasnej, pozbaWionej wszelkich
wygód, sali rekreacyjnej, tej szkoły, któA najprzód o tym, dlaczego bydlę źre
ra przeciąża zbytnio nauczyciela z powo- cały dzień boży. N a niego, załatwił by
du dużej ilości dzieci, która miesza dziec- się odrazu. I tak uczyni, kiedy mu dadzą
ku wyrazy polskie i rosyjskie - ten dzie- to gorące, to omaszczone. Szkoda, że
ciak jest nad podziW rOZWinięty. Już pra- do wieczora daleko. A głodny był. Ale
wie umie czytać, już z głowy (samodzielnie, bez książki) napisze wiele. Już do- ten głód już inny, nie ciężki, syci go wiadawanie i odejmowanie rozumie. Czem ra, że będzie posiłek.
to się dzieje? Może się mylę, ale zdaje
I spokojny oto, zapatrzal się w niemi się, że to wskutek tego, że umysł bo. I na myśl mu przyszła taka drabina,
dz!ecka. do Siódmego.. ro~u życia nie był po którejby się dostał tam prosto do
zajęty zadnym rozwlJamem.
Owszem
,
.
'
.
prawda, rOZWijała go, ale sama przyroda, Bo~a. Tac, I~OC .brzezm~ ~e dworsk~m
którą dzieciak żył i na którą patrzał zbli- lesIe, a rosme biegła, kleJby konopie.
zka O? sameg? urodze~ia:. W mieŚCie! A przecież lepiej być tam od razu, niż
ochro~lark.a dZiecku obJasn~a z cz~go wołać stąd ciągle i Wołać... Kto wie, a
wyrabia Sl~ chleb, bułka,. płatno, cul{1er, jeśli wcale nie słychać walania?
nawet ser I masło. OpOWiada mu o polu,
K'
. k
,.
l
..'
o łące, o lesie, o rzece. Na wsi, ma
u w.I~czorowl rawa. sCląga a pon.lzeJ,
się rozumieć, dziecko wie o tym samo, do grobli I Szymek za mą. Teraz Pllnobo na to ciągle patrzy. Mniej też po- wać, bo dworskie tuż. 0, koniczyna!
trzebuje sztucznego rozwijania z tego po- Wiadomo jak na nią chytre bydlęta. ChowodOul'
. '
ł
h
d' ciaż graniasta tak się już obżarła, że chya wyzeJ wy uszczonyc
powo OW b
d'
.
d . ."
w· I
ochrona na wsi tymczasem powinna ustą- a m~ osyc~ wY~lOna o ziemi J~J z IS y.
pić pierwszeństwa szkole.
Gdy szkoły
WięC znoW Się Szymek obejrzał dojuż będą, wtedy będziemy myśleli o za- kola.
kładaniu ochron.
Przy grobli Wierzba.
Snać grom ją
M.}.
rozdarl, bo niby jedna, a rosną dwie,
obie pochyłe i zielone obie. Patrzy, aż
się uśmiechnął pastuszek; jakież tam gład
kie gałązki! 0, ta jak świeczka.
(Dok01iczenze).
I wnet jedną uciął kozikiem, i krajał,
i
kręcił,
i cudną wykręcił fujarkę-i grał.
*
*
*
W młynarskim polu ugoru skąpo, ale
*
*
*
że był zielony jak łąka, więc się krowina
I starsza pani
dawno umarła
i panicz
nie darta na cudze. Zresztą, ZWierzę to panem już został.

Fujarka.

- -

-

mogłem p~znać człowieka, którego na-II mowoli wznosisl ręce do góry wołając:

zWisko

złączone

jest w

Włocławku

z ka- "Ojcze nasz

któryś

jest w niebie ... "

żdą społeczną, kulturalną lub humanitarną
ChWilę małą zatrzymałem się jeszcze
instytucją·
Dzięki uprzejmości jednego w orlrodzie miej'skim, bardzo starannie

i5
z dyrektorów, p. Aleksego Górnikiewicza
mogliśmy ZWiedzić gmach. Wspaniała ro- utrzymywanym.
Ogród jakkolWiek nietunda oświetlona z góry, na środku sali wielki, jednak na pochyłości rzeczki wp agłównej, poczekalnia - dookoła oszklone dającej do Wisły, bardzo miłe robi wramatowo biura, interesanci zaś załatWiani żenie. Piękne gazony kwiatowe-klomby
są przez odpOWiednie, ponumerowane strzyżone, czystość wzorowa-daje świa
okna, co jest wygodnym dla obydwuch dectwo, że mag ist.rat Włocławka dba ,o
stron i nie absorbuje nikogo. Gmach ca- estetyc;;ną stro~ę miasta. . Podobno ogrod
ly z żelaza, betonu i marmuru. Sala po- ma by~ zna~zme rozszerzony prz~z przysiedzeń rady bardzo dobrze urządzona. t~czeme don teren~ zarzecz.ne~o I rzuceKoroną wszystl<iego jest skarbiec sklepio- me ~ostu, co o wI~le podnieSie urok teny, urządzony podług najnowszych wyma- g~ plęl~n.eg? us.troma. Plantatorem O,g~~
gań nowoczesnych. Tam mieszczą się ~ow ml~Jsklch Jest p. Romu.ald ~oczyns.<':
także kasetki-wynajmowane osobom pry- Jemu !e~ Włocławek zawdzl.ęcz~ sw~ zle
watnym. Brak czasu nie pozwolił nam loną sWląteczn.ą szatę· Moze kledys, r~z
szczegółowo obejrzeć wszystkich UdOgO-! porz~~zaJą~ Większym c~~sem, bę~ę mogł
dnień i ulepszeń jakie tam zastosowano. głębiel w.~lk~ąć ~ tresc t~go plękneg?
.
'.
.
.
grodu, dZls Jedyme dZielę Się z czytelmNastępme ZWiedZiłem katedrę· P~ęk~y karni wrażeniem-jakie osiągnąłem przez
gmach-lecz wskutek kolorowych wltrazy kilkugodzinny pobyt w tym mieście.
w każdym oknie, i w ciemnym bizantyjskim tonie utrzymanych ściall - panuje
K. R.
tam zawsze m,rok tajemniczy o tęczowych
refleksach. Swiątynia przygniata swoim
, I~~r:s'
ogromem. Inaczej jednak musi wyglądać,
"'"
..J
gdy z dymem kadzideł, przy dzwiękach
organów, podczas nabożeństwa, dostojnicy
kościelni w pontyfikalnych szatach, zaintonują "Gloria in excelsis Deo". Wtedy
mrok się rOZŚWietla, mury promieniująobłoki dymu wznoszą się w tęczowych
barwach, i wtedy zachwytem przejęty, mi-
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Teraz

się

właśnie

ożenił.

Z miasta

wziął żonę, młodziuchną, Więc pędzą porę
miodową-rozkosznie.

W tej chWili jadą na spacer.
Rozpytuje się pani, przygląda, dziwi,
bo na wsi nigdy nie była.
Są w lesie.
- Ach, jak tu ładnie, a jak zielono!
Ale czemuż tak cicho? tu ludzi wcale
nie widać.
-- Jak w lesie.
- Patrz, patrz, zwierzątko śliczne tam
skacze, o, na gałęzi.
- WieWiórka.
- Ładniutka. Ale co to za ptaszek
tak dziwnie śpiewa?
- Nie słyszę.
-- Tam gdzieś daleko, za lasem.
Pan się uśmiechnął.
- To nie śpiew ptasi, to na fujarce
pastuszek gra.
fujarce czytałam w poe- Tak?..
zjach. Jak to wygląda fujarka?
- Jak flecik, z Wierzbowej gałązki
się robi, jeże!iś ciekawa, zaraz ci pokażę.
I z lasu wyjechali na groblę.
- Widzisz to dziecko?
Tam pod
Wierzbą stoi.

°

P\. tak

Wóz

się

:::
*zagrał pastuszek
...

Chłopak!
Obrócił

się

Szymek i zaląkt. Pokonie jak smoki, uprząż
złocista,
Pan wota. Kiej wola, pewnikiem bić będzie, za tę gałązkę Wierzbiny.
- Słyszysz? Pójdź tutaj.
Chłopczyna zdjął z gtowy słomiany
kapełusz bez denka i podszedł drżący.
- Dawaj fujarkę.
Podał ją panu, pan pani oddał.
- 0, masz fujarkę. - A teraz pytał:
- Zkądeś ty?
- Ze wsi.
-- A czyj?
- Niczyj.
- Jak na ojca walają?
- Szymek nieśmiało spojrzał w oczy
błyszczący,

pańskie.

- MóWią, co nijakiego nie było.
- A gdzie mieszkasz?
- Nikaj.
- Nie rozumiem. Któż ci jeść daje?
- Nikt.
- To z czego żyjesz?
- A z głodu.
- Qu'il est drolel-bąknął pan do pani. - Cóż w zimie robiłeś?
- Marzłem.
- To i matki nie masz?
- Dawno umarli.
- A jak się zwała?
Szymkowi słowa uwięzły w gardle,
wargi mu drgnęły, ze strachu rozpłakał
się w głos.
Pani przemówiła do pana jakimś sztucznym językiem; on na to:
- Zabrakłoby miejsca, gdybym każde
go biedaka przyjmował.
- Dla mnie to zrobisz. - I rzekła do
Szymka: Więc nie wiesz, jak matka się
nazywała?
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Z Imienia Anka - łkając odparl
Kary na majstrów. Magistrat WatPunkt zborny na dworcu Wiedeńskim
- a pono z przezwiska Grze- dnia 15 czerwca, godZina 7 rano, po- szawski nałożył kary na pryncypałów rzewrót nastąpi tegoż dnia o 10 wieczorem. miosł za nieposylanie praktykantów swosiak.
ich do szkól rzemieślniczych.
Pan czoło zmarszczy! i bystro popaWycieozka pensji panny H. Gepnetrzył na Szymka.
równy. W ubiegłą sobotę przybyła do
W' kwestji budowy udziałowej cuŁOWicza na dwa dni wycieczka złożona krowni. Od dtuższego czasu pismo na- No i cóż, mężu?
z dwudziestu sześciu uczennic klas wyż sze nieporuszało sprawy projekto'Wanej
- Jedź! - krzyknął.
Niewynikało to
bynajmniej
szych pod opieką przełożonej, paru nau- cukrowni.
z
tej
przyczyny,
aby
sam
projekt
miał być
*
czycielek
i
dwóch
nauczycieli.
:;
*
I pojechali i fujarkę wzięli.
W sobotę wycieczka zWiedziła zbiory zaniechany, ale należało się obliczyć
p. Tarczyńskie~o, które wzbudziły duże z szansami urzeczywistmenia projektu.
- Szkoda fujarki...
Obecnie powracając do sprawy budozainteresowanie wśród uczennic, opuszczaŁzy otarł Szymek rękawem koszuli i
jąc muzeum żałowały, że z powodu braku wy, pOWiadamiamy, iż w tym celu, w najzajrzał w słot1ce.
Nad lasem już wisi. czasu musiały poprzestać na pobieżnym bliższym terminie, osoby interesujące się
Z graniastą pora do młyna.
obejrzeniu takowych, obiecując w przy- sprawą budowy cukrowni będą zaproszoObraca się-ni śladu bydlęcia. Strach! szłości pośWięcić na to czasu Więcej. ne na naradę dla opracowania i omówieNa wzgórze biegnie, szuka oczyma ... Następnie ZWiedziły Iwlegjatę, Arkadję nia szczegółów projektu.
Lufciki na wsi. BudoWnictWO wiejJezu! tam het, wygonem, polowy ją i zbiory T-wa Krajoznawczego, tu najWiększe zaciekawienie budził dział ludoskie acz powoli, jednak ulega pewnym
strażnik przed siebie gna.
wy, zwłaszcza wycinanki i pająki. W zmianom na lepsze. Zamiast budowli
O Jezu, krowę zajęli do dwora!...
niedzielę rano wycieczka ZWiedziła koś drewnianych powstają często muroWane
Zbzgniew.
cioły: S-go Ducha, Panien Bernardynek i z cegty, rzadziej z kamienia i piasku; daPijarów, gdzie była na mszy św. stamtąd chy coraz częściej kryją materjatami, barudała się na ruiny zamku; a po obiedzie
dziej odporniejszemi na ogień niż sloma.
Z cyklu: PER ASPERł1 AD ASTRA! wyruszyła wozami do wsi poblizkiej, tam Rozplanowanie chaty pozostaje po -Więk
będąc serdecznie podejmowaną, spędziła szej części to samo, t. j. dWie ŚWietlice,
kilka
godzin na świeżym pOWietrzu, skąd przedzielone sienią (w której często mieś
Bije godzina o codziennej porze,
o 6 wieczorem odjeżdżała zachwycona i ci się kuchnia), oraz z boków po 1 koCzas bieży szybko i ciągle się zmienia,
ujęta uprzejmością mieszkańców wioski.
A chociaż jedno nad nami przestworze, Dla osób które miały łączność z wy· morze (alkowa). Natomiast okna w nowych domach są o Wiele -większe, niż w
Przez świat wciąż nowe suną pokolenia; cieczką, chwile spędzone razem pozo- daWniejszych; prócz tego posiadają lufciki,
staną nadługo miłym serdecznym wspom- czego kilkanaście lat temu nigdzie na
Kiedy ostatni wyraz: dosyć!-padnie,
nieniem.
wsi się nie spotykało. Jest to bardzo doNikt nie odgadnie.
Samochód. W ubiegły wtorek nie- datnia strona pod względem hygieniczDo życia drżące wyciągamy dłonie,
znany samochód na szosie warszawskiej nym w omaWianych domach, szczególniej
Nie wiedząc po co i nieznając za czem, najechał z tyłu na powracającego z targu jeżeli wziąść pod uwagę, że zazwyczaj
włościanina z pod ŁOWicza, który jechał liczne rodziny wraz ze służbą lokują się
Do życia dziecię kwili w matki łonie
do domu z UWiązanym u woza koniem tylko w jednej izbie i to w tej mianowiRadością wiell<ą i bezmiernym płaczem,
kupionym za 120 rubli. KoniOWi samo- cie w której mieści się kuchnia; druga
Czemu tęsknicy go chwyta zarzewIechód polamał wszystkie cztery nogi, wło polowa domu jest nie ogrzewana. Otóż
Nikt tego nie wie.
ścianina pokaleczył, wóz uszkodzi! i znikł taka kuchnia jest od połowy jesieni do
bezkarnie. Jest to swego rodzaju bandy- potowy Wiosny, czyli pół roku -Wcale
I sunie ludzkość, ku tajemnic Panu
tyzm, gdyż zanim włościanin zdążył przy- nie przeWietrzana; tworzy się wskutek tebiec do miasta, samochód byl już daleko. go zaduch, wilgoć, a jako następstwo teWznosząc swe bólem załzawione oczy:
Należałoby obmyśleć jaKieś środki zabez· go różne choroby lokatorów. Posiadanie
Na kształt wielkiego kroczy oceanu,
pieczające mienie i życie biednych ludzi, lufcika wszystkie te złe strony mieszkań
Póki ostatnich łez swych nie wytoczy,
którzy w każdej chwili nie Wiedzą z kąd Wiejskich usuWa radykalnie, dając moPóki nie ujrzy w blasku tajemniczym,
i kiedy na nich nieszczęście spadnie, żność każdej chwili czy to w razie zadyŻe świat ten niczym.
gdy tymczasem samochody chronią się mienia, zaparowania, czy wskutek nadmiernego rozgrzania się kuchni, oczyucieczką przed odpOWiedzialnością.
szczenia powietrza. Noc podczas snu
Że oprócz zmartwień on nikomu w darze
Papiernia. W Łowiczu około rzeź· również możnaby spędzać przy otwartym
Nie niesie żadnych przeznaczeń w skarbni miejskiej nad Bzurą zakupiono grunt lufciku, który dla Większego bezpieczeń
Croć może nieraz mali i mocarze
[nicy, pod budowę papierni. Jakie będą wyrastwa można zamykać prOWizorycznie
Kąpią się w wlasnych swoich łez krynicy, biane gatunki, .dotąd jest jeszcze tajemni- dro~ną siatką żelazną.
.Na świata tego ogromnej przestrzeni
cą·
Zyczyć by należało, aby wszystkie domy zaopatrzyły się w lufciki, tym bardziej,
Nic się nie zmieni.
Gorzelnia i rel<tyfikacja.
W tych że można je zastosOWać nawet w starych
Sigma.
dniach rozpoczną się w Łowiczu roboty
domach; koszt urządzenia minimalny, bo
około budowy gorzelni i rektyfikacji splry·
wynoszący zaledWie kiikanaście kvpiejek.
tusu z melasu.
Gorzelnia stanie obok
B.
J(rol]il(a "liejscowa.
plantu kolei obwodowej zą parowym mły
Studnie na wsi. Pod względem hynem, pod ZielkoWicami. Plany są już
Wycieczka dl) szkOły Rolniczej w wykończone. Podobno na jesieni przed- gienicznym nasze studnie pozostaWiają
bardzo wiele do życzenia. Przeważnie
Wałach. Za dni parę, to jest w najbliż siębiorstwo ma być w ruch puszczone.
wyłożone
kamieniem polnym o niskich
szą niedzielę dnia 15 czerwca TowarzyŚmierć z niedo"loru. W piątek dnia
stwo Krajoznawcze urządza wycieczl<ę 6 czerwca r. b. o godzinie 2 po południu drewnianych cembrOWinach są otwarte
do Walów. Kto chce Widzieć jak pracują 2 1/ letnia córka gospodarza wsi Różyce dla wszelkiego rodzaju liści, prochów, ku2
rzu, różnych odpadków, zapędzonych tu
młodzi rolnicy włościanie pod kierunkiem
gminy Jeziorko, Jana Siekiery, z braku przez Wiatr. Bywają też wypadki, ze konauczycieli· rolników, niechaj
jedzie na dozoru utonęła w gnojówce, która znajdogut czy pies wpatrzywszy się W toń wody
tę
wycieczkę.
Niewątpliwie
olbrzymią
wała się na podwórzu.
Pomimo natych- wpada do studni, urządzając sobie kąpiel,
korzyść odniesie każdy z tej wycieczki,
miastowego ratunku, jak kto umiał, dziec- a często znajdując i śmierć w głęb i.
-wszakże szkola rolnicza to \\zór pracy, 2ko nie dało się przyprowadzIć do życia.
którego czerpią przykład młodzi rolnicy,
Nic też dziwnego, że woda w wielu
zjeżdżający się z całego kraju. Ludziom
Wycieczka Kutnowska. W niedzielę studniach niesmaczna I posiada specyficzz Księstwa milo będzie Widzieć w szkole gościła -w ŁOWiczu wycieczka Kutnow- ne zabarWienie.
Najiepszym zabezpiepięciu Księżaków, którzy uczą się tam skiego Oddziału P. T. Kr. pod przewo- czeniem studni od zanieczyszczenia była
-wzorowego gospodarstwa, aby w naszej dnictwem p. Palasińskiego, która zWiedzi· by pompa, a ponieważ urządzenie jej kookolicy podnieść pracę na roli. A wsty- ła miasto i muzea, jak również Arkadję. sztuje okoto 25 rb. nie każdy przeto modzić się
za I11ch nie będziemy, bo na- Część
członków
-wycieczki
najbar· że sobiE: na nią pozwolić, można Więc
uczycielom przypadli do serca, jako dziej zClinteresowata starożytna modrzeWio- zamiast jej pourządzać specjalne pokrywy
chłopcy praCOWici,
chętni do dobrego i wa rzeźbiona belka, podtrzymująca sufit drewniane na zaWiasach, przymocowai obOWiązkowi.
w handlu win i restauracji Złotnickiego, nych do cembrOWin, które w razie po1 rb. 70 kop. zapłacą za wycieczkę na belce tej oprócz misternych ornamen· trzeby można otwierać. Podobnego urzą
ci, którzy jechać będą koleją.
tacji Widnieje rok 1636.
dzenia wymagat przepis policyjny podczas
-
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panowania u nas cholery; z chWilą wy- noszą W lecie, zamiast czerwonych weł- wek" przędzy, zaś młocarz ilością wygaśnienia epidemji, przepis poszedł w za- nianych spodni, białe płócienne.
B.
młóconych "posadów"; kucharki, gotując
pomnienie.
B.
Od pioruna. W piątek wieczorem o jajko na miękko, kładły je do wrzącej
godzinię 11 podczas burzy piorun uderzył wody, odmaWiając "Zdrowaśkę", miało to
Powszechnie mierzono
Talerze i miski jako upiększenie. w budynek mieszkalny gospodarza wsi być "akurat".
Przyjął się zwyczaj na księstwie upięk· Chąśno gminy jeziorko, Jana Łona, zabi- czas trwania "pacierzami", "podwieczeszać szafy (kredensy) oraz półki (listwy) jając mu syna 13 letniego Jana, oraz za- rzami" lub czasem, potrzebnym na przejtalerzami i misl<ami fajansowemi. Są to palając budynek. W kilkanaście minut ście pewnej przestrzeni, którą wszyscy
naczynia malowane w różne desenie świa- drugi piorun uderzył w stodołę Jana Se- pewną ilość razy przechodzili np. do kota roślinnego, pow~ększej części z napi- lenty odległą o 6 zabudowań od pierwsze- ścioła. Burza nie trwała dłużej, jak pięć
sami o treści moralnej, lub religijnej, np. go ognia. Widząc 2 ogromne ognie odle- pacierzy; jechaliśmy dobry "podwieczerz"
"Szczęść nam Boże", "błogosław nam głę o 4 Wiorsty, nowozorganizowana straż (podwieczorek); to wszystko trwało tyle
Boże", lub "Kto z Bogiem z tym Bóg," Duplicka pospieszyła na ratunek nie pa. czasu, co potrzeba na prz:::jście z Mastek
"Pracuj i módl się," jednakże często da- trząc na ogromną ulewę i trzaskające do Zlakowa. Zwykle mówiono ogólnikoje się spotykać w naszych chatach księ- pioruny i dziarsko wzięta się do umiej- wo: słońce co tylko się podniosło, słońce
żackich powyższe naczynia z napisami scowienia pożaru, czym przyczyniła się do było już dosyć wysoko, słońce bylo już
w językach obcych np. niemieckim i in., niedopuszczenia, aby ogień przeszedł nad wsią, słońce było koło południa, słoń
które są niezrozumiałe dla Wieśniaków. dalej. Zasługują na pochwałę za ener- ce już dobrze dogrzewało, lub słońce już
wytłomaczyć to można tylko nieumiejęt- giczną pracę i odwagę strażacy włoścja bylo dobrze z południa, słońce było na podnością czytania kupującej księżanki, któ- nie Jan Bogucki, Stanisław Kaliński i wieczerz, słońce się już opuszczało, sloń
ce się miało ku zachodoWi; albo: świtało.
ra powoduje się jedynie Widoczkiem na Walenty Kołaczek.
naczyniu, nie zwracając uwagi na napis.
Z Resursy Rzemieślniczej w Łowiczu. zorze się już dobrze zapaliły, zorze już
Dobrze by. było, .aby w takich razach na- Oddział Warszawski Najwyżej zatwierdzo- były jasne, jutrzenka jeszcze byla światła.
sze gosposie robiły. ~akupy w tow.arzyst- nego Towarzystwa Popierania Przemysłu gwiazdy już pogasły, jutrzenka już znikła,
w~~ ~aężów, ~Ub dtez tn~o~mowały Się. ko- i Handlu. Sekcja Rzemieślnicza, nades- ptaki już śpiewały, zaraz pewno słońce
g '. wet o ceo.o, umiejącego czy tac, co ) lal do Zarządu naszej Resursy następują- wzejdzie, bo kukulka kuka; to znowu:
"było dobrze po zachodzie, jeszcze zorza
do Języka w napisach
B.
ce pismo:
ŚWieciły, już się gWiazdy zaczęły pokazyJeszcza o nauczaniu początkowym.
"Do Resursy Rzemieślniczej w Łowiczu. wać, zorza już zagasły.
We wsi Goleńsko, gm. Jeziorlwwskiej wyDOWiedziawszy się z pism o otwarciu
Niektóre z tych sposobów mierzenia
kończono nowy gmach szkolny i otwarcie nowego zrzeszenia rzemieślniczego W Ło
nowej szkoły stało się faktem dokonanym; Wiczu, prezydjum Sekcji IV-ej Rzemieśl czasu pozostały dotychczas, lecz Większo
po śWiętach Wielkiejnocy rozpoczęto za- niczej przy Towarzystwie popierania prze- ści młodsza generacja już nie zna, gdyż
pis i, nie bacząc na to, że rok szkolny mysłu i handlu w Warszawie, składa ser- obecnie niema chyba domu na wsi, gdzie
w szkołach Wiejskich właściwie się skoń- deczne życzenia rozwoju zapoczątkowanej by nie było zegara; mają nawet budziki
czyI, Ztlpisato się 60 dzieci. jest to naj- instytucji W nadziei, że ona posłuży za i zegarki kieszonkowe. Na te ostatnie
często się łapią naiwni, wyczytując ogło
jaskrawszym dowodem wielkiej potrzeby wzór dla innych miast Kraju naszego.
szkół w tej gminie. Wieś Goleńsko zaliW dzisiejszym stanie rzemiosł i uzna- szenia z różnych dzienników o zegarkach
eza się do średnich Wsie jak Skowro- nej potrzebie zrzeszeń rzemieślniczych, z 3 letnią gwarancją za 1 rb. lub 10 zloda, Chąśno. Sierzniki zarówno pod wzglę- tak W celach towarzyskich jak i ksztalce- tych. Są to zwyczajne sztuczki szwindem ilości mieszl<ańców jak i przestrzeni nia zawodowego, Witamy tę nową placów- dlarskie żydowskie, obliczone na łatwo
Taki zegarek po tygodniu
o wiele przewyższają Goleńsko, jednakże k ę całym sercem i staropolskim "szczęść Wiernych.
najczęściej
przestaje
chodzić albo też
szkół nie posiadają. To też najwlaściWiej Boże".
chodzi, śpiesząc się lub późniąc często
byłoby na pierwszym najbliższym zebraniu
Prezydjum:
godZinę na dobę. Wtajemniczeni opOWiagminy zdecydować przemianowanie szkół
Jan Rudnickz'
dają, że dobry czarny zegarek nie może
Wiejskich na gminne i zakładaniem noStan. LtPCZY1iski
taniej kosztować jak 7 - 8 rs. i kupować
wych szkół usunąć tę najWiększą u nas
Felt'ks Lopze1iskz'
najlepiej w Większych firmach chrZEści
bolączkę.
Wspomniana gmina posiada
Czuprzykowskt·.
24 duże wsie, a tylko 7 pOSiada szkoly,
Tryohiny.
W sobotę 7 czerwca jańskich na prowincji lub w WarszaWie.
17 przeto bezszkolnych wsi na zebraniu w rzeźni miejskiej w ŁOWICZU przy bada- Są np. takie solidne warszawskie firmy,
będzie stanowić Większość i szalę na swo- niach miluocskopowych znaleziono trychiny jak Woroniecki Krak. Przedm., Ulpop
ją korzyść może przeważyć. Posiadając u Wieprza. Zarażonego trychinami Wieprza Wierzbowa, Czerny, Gołembiowski i wiele innych, I<tóre posiadają przeważnie ce·
fundusze w kasie gminnej, oraz licząc na oddano zniszczeniu.
ny stale i nieznajomości rzeczy klijenta
zapomogę rządową, można bez jakiej kol.
wiek specjalnej skladki posiąść własne .
Czas .na WSI.. Nie dawne czasy nie wyzyskają. Ogłoszenia o zegarkach
szkoły. Trzeba tylko chcieć i otrząsnąć kle~y .zegarow na WSI nie zna~o. .Dopie- za rubla najczęściej spotykałem w "Kurjesię z apatji dotychczasowej.
B. .r~ jak!eś 5~ lat z.aczęto na kSięstWie opo- rze Polskim", przed czym się ostrzega.
wladac sobIe o nich, przytym gospodarz,
B.
Używanie kapeluszy słomianych na który się zaopatrzył w ten przyrząd, był
Zjazd. Grono b. wychowańców znawsi. Przejeżdżając przez Niemcy i Austrję znany w calej okolicy jako mądry czy
komitego
pedagoga Ś. p. Jana PankiewiCzas mierzono rozmaicie,
zauważyłem na polach włościanki przy też zamożny.
cza,
który
przez lat z górą pięćdziesiąt
robocie w dużych kapeluszach słomianych. przytym słońce .5tanoWilo główny wskaźnik
jako
nauczyciel
matematyki, jako inspektor
pod
tym
względem;
gorzej
było
w
dzień
Toż samo da się zaobserwować i u męż
b.
gimnazjum
realnego,
rektor gimczyzn. Ponieważ u nas, na KsięstWie, pochmurny, ale wtedy na pomoc przycho- nazjum 4, wreszcie jako jako
dyrektor
założo
tego się nie spotyka, szczególniej u ko- dzilo zmęczenie, głód oraz różne powtanej
przez
siebie
szkoły, przewodniczył
rzające
się
w
jednym
i
tym
samym
czasie
biet, nasuwa mi się myśl czy nie dało by
licznym pokoleniom młodzieży na drodze
się zaszczepić i u nas t~k praktycznego przyzwyczajenia; "musi być już koło po·
wykształcenia i wychowania, powzięło
zwyczaju. Kapelusz słomkowy z łatwością łudnia, bo się jeść chce", lub "pewno już
zamiar
zwołania zjazdu wszystkich tych,
uplecie i uszyje każdy pastuszek, koszt długo orzę, bo się konie pomęczyły i mnie
kupna kilkanaście groszy, a wygoda wiel- nogi ustają"; parobek mówił: "musiało być którzy z umiejętnego i serdecznego jego
kierownictwa korzystali.
Księżanki nasze zaoszczędzity by już dobrze po północy, gdyż już drugi raz
ka.
W tym celu wybrany zostal Komitet
"salinówek" od wyblaknięcia i ~tów nie przysypywałem koniom". W nocy rozponarażały by na piel<ący żar słoneczny czy znawano czas po gWiazdach, nad ranem wykonawczy zjazdu, w którego skład weto podczas pielenia czy podczas żniw. po pianiu koguta. Prządki mówity: pewno szli p.p. Antoni Alimowicz, prof. MaksyMężczyźni na księstwie noszą w lecie zbliża się pólnoc, gdyż "babki" (niedźwie miljan Białowiejsld, prof. Józef Jerzy Boprzeważnie czarne kapelusze, które chci- dzica) podniosły się wysoko, lub "bo już guski, Kazimierz Hordliczka, dr. Stanisław
wie wchłaniają promienie słoneczne i gło się spać chce"; albo: "niedługo będzie Kurtz, Stefan Lilpop, Stanisław Manduk,
Pastuszek Gustaw Martens, Józef Mucharski, Staniwę przypraWiają o silne pocenie się; za- śWitać, bo tak koguty pieją".
stąpienie omaWianych kapeluszy słomko mówił: "już południe, bo bydlo nie chce slaW Rutkowski i Józef Włoskiewicz.
Komitet pragnąc uświadomić wszystkich,
wemi jest niezbędne. Pisząc o kapeluszach jeść" albo "zmyka do domu". Nad wienie mogę pominąć mi.lczeniem i kwestji czorem mówiono: "niedługo będzie słoń których to interesuje, zwraca się do osób"
ubrania w lecie. Kobiety np. noszą cały ce zachodzić, kury fruwają na grzędy"; pragnących uczestniczyć w tym obchodzie,
rok grube welniane suknie (kiecki), gdy wieczorem: "będzie koło dziesiątej, bo aby zechc..ieli nadsyłać swoje adresy do
tymczasem do robót polnych mogły by ogień W kuchni wygasi", lub: "było I~olo Sekretarza Komitetu p. józefa Mucharbyć użyte jako Więcej
higieniczne, ta- północy, bo już kuchnia była zimna. Zni- ski ego w WarszaWie, ul. Chmielna 54, a to
nie suknie cienkie płócienkowe; mężczy wiarz obliczał czas ilością zżętego czy w celu zawiadomionia ich o programie i
źni są Więcej praktyczni i już oddawna skoszonego zboża, prządka ilością "ce- bliższych szczegółach, dotyczących zamie- -

+

+

+

+

+

+

+

+

oM 24
rzonego zjazdu, który odbędzie się w dn.
27 i 28 września r. b.
Komitet nie wątpi, że zjazd będzie liczny, jak licznym był obchód jubileuszowy
dla uczczenia półWiekowej pracy czcigodnego krzeWiciela OŚWiaty W r. 1890 i zjazd
odbyty w r. 1901",

Ł

O W I C Z A N I N.

7

raz te książki mają tłumaczyć na język
rosyjski, przysłano tu z Petersburga do
konsula papier, z propozycją aby on się
na to zgodził. Utrzymuje, że jak będzie
miał 60 lat, to osiądzie na stałe w Ameryce. Drugi osobnik to litWin, imieniem
Maciej, liczący lat 29, już 16 lat jak odjechał od rodzicóW. Byt W Ameryce lat
Licytacja na oświetlenie miasta. Dnia
-0- Burze naWiedziły praWie cały po1(14) czerWca r. b. w gmachu magistratu wiat kutnowski. W Sokolówku, p,ołożo· 6, nauczył się po angielsku. Zbudował
m. ŁOWicza o godzinie 12-ej w południe nym w oddaleniu dwuch Wiorst od Zychli- tu sobie dom, hoduje pszczoły, zdolny do
wszystkiego, zebrał sporo pieniędzy, móodbędzie się licytacja in minus przez za- na, trąba pOWietrzna zburzyła kilka domów
wi
po polsku biegle, zwiedzi! catą Palepieczętowane deklaracje na wypuszczenie i stodół oraz wiełe innych zabudowań.
stynę, był na górze Synai, gdzie przykaw dzierżawę oświetlania miasta Łowicza
-0- Majówka straży ogniowej. W nadna trzechlecie od dnia zatWierdzenia licy- chodzącą niedzielę w lasku w Skrzesze- zania dane byty Mojżeszowi. Teraz zatacji od sumy kosztorysowej rubli 3770. wach o,dbędzie się majówka straży ognio- biera się do opisania swojej podróży i
Osoby życzące sobie przyjąć udział w li· wej z Zychlina. Calość będzie urozmai- Ziemi SWiętej. Ubiera się porządnie, jak
cytacji obOWiązane przedstawić przy za- cona wyścigami, śpiewami, tańcami, przy- innI europejczycy, kamasze używa białe.
Rozmawia po angielsku, arabsku, litewsku,
pieczętowanej deklaracji kwit Kasy miej- grywaniem orkiestry i innemi uczciwe mi
polsku i włosku i służy drugim za przeskiej na wniesione vadium w l/lO części zabawami.
wodnika,
sumy licytacyjnej, t. j. 377. Utrzymujący
Cezarjusz Wojszyckz'.
Dom, w którym ks. Antoni Chmielosię przy licytacji obowiązany będzie dowski mieszka, należy do Zgromadzenia
pełnić vadium do l/~ części sumy dzierSióstr Sw. Karola Boromeusza, zwanych
żawnej, Warunki dzierżawy są do obej·
powszechnie
"Boromeuszkami", które
rzenia w Magistracie ŁOWicza w godziprzeważnie niemki, ale są pomiędzy nienach biurowych,
mi i polki ze Ślązka, już od 26 lat przeLicytacje. Magistrat m. ŁOWicza
bywają W jerozolimie i w tym mieście
Jerozolima.
zawiadamia, że w gmachu tegoż 24 czerw·
Spokój, pogoda, ciepło, pisze ks, An- pOSiadają 3 domy. Posiadają rÓWnież doca (7 lipca) o godzinie 11 rano odbędzie toni Chmielowski. Pielgrzymi z Odessy my w Kaifie (nazwa od Kaifasza arcykasię głośna in minus licytacja na podjęcie jakoś nie dopisują, było zaledwie 300 płana), na górze KarmeJu (w kościele
się oczyszczania miejsc ustępowych przy osób, lecz za to przybyli liczni, jak da- 0,0: Karmelitów grota Sw, Eljasza probudynkach miejskich, na r-rzeciąg lat trzech wniej mieszkańcy Marsylji, Trjestu, Było roka), W Emaus (Nikopolis-w którym są
począwszy od 1 stycznia 1914 roku. Li· już przeszło 200 hiszpanów (100 księży ślady kościoła, wzniesionego na cześć
cytacja rozpocznie się od sumy rocznej i 100 mężczyzn i kobiet) z 3 biskupa:ni 7 braci Machabejskich) i w Kairze (rezyrb. 34 kop, 01, z warunkiem, że osoby na czele. Biskupi w rokietach i manto- dencji wice-króla Ęgiptu). W Aleksanbiorące udział w licytacji obOWiązane bę letach, księża w komżach, po wyjściu z drji, nad morzem Srodziemnem jest ich
ag, przedstaWić vadium w sumie rb. 4, wagonów ustawili się parami z ludem nOWicjat i tu mieszka 100 sióstr,
Warunki licytacji mogą być rozpatrzone i szli pieszo do Grobu Pańskiego. 00W domach tych sióstr po za Jerozow kancelarji Magistratu w godzinach biu- szedłszy do Bazyliki, na dziedzińcu uklę- limą mieszkają przeważnie letnicy i dorowych.
kli i aż do samego Grobu, postępując na chód z nich pobierany, przeznaczony jest
klęczkach, śpiewali pieśni: czem wywolali na utrzymanie Zgromadzenia. W domach
ogromny zachwyt i zbudowali wszystkich. będących w Jerozolimie zatrzymują się
• Były i 2 pielgrzymki z Francji, liczące pielgrzymi, mieszkają ludzie WiekOWi płCi
każda po 100 osób, w połowie księża, obOJga, niedołężni, oraz dziatwa uboga.
-0- Masowe zatrucie wędlinami.
Jakoś w połOWie osoby świeckie.
OdWiedzili
W jednym z 3-ch domów jerozolimJato bieżące zaczynamy pod złym iście Jerozolimę: Opat Sansen z Rzymu, autor skich jest Sióstr 13, mieszkają po 4 w
.znakiem. Nie wiem, czy t9 W całym kra· wielu dz~el, ,Ba:varczy~y, i W ęgr,z~, a, po- jednym pokoju, każda z nich ma wyznaju, ale w każdym razie w Zychlinie i oko- między, ~Ieml wlel~ kSlęzy. Byli I Nlem- czone sobie zajęcie, a więc: 3 z nich są
licy, to tak.
cy, byli I Polacy, Jako to: obywatel z Wo- nauczycielkami W szkole własnej 3 odOkoło stu osób padło ofiarą wyzyski· łynia i Kazimier~ Zd~iarski obywat~l z Raw; działowej, w której uczą i po arabsku;
-waczy-rzeźników, świadomie kupujących skiego. W, cza~le wlelkano,cnym, Ja~ zWY. jedna aptekarka, przygotowywa lekarstwa,
,chore sztuki na mięso,
kle, ruch Się ZWiększa, to tez po kOŚCIOłach po które zgłaszają się i arab i; ogrodniczOto zaledWie przed dwoma tygodniami ~ na ~ieście Wi,dzi s~~ :óżne ubiory" różne ka pracuje w ogrodzie; dwie zajmują się
jeden z tutejszych rzeźników nabył, jak Języki o uszy Się, ob.IJaJą. Ist~a wle,za ~a- i praniem bielizny dJa lokatorów domu i
kursują po mieście pogłoski, z jednego bel. R~zmowy d~Ją ,Się styszec: ,anglelsk~e, przynoszonej z miasta; dwie zajęte gotoz okolicznych majątków 22 Wieprze, z któ- arabs~le! aramejskie, f:a~cusl{\e, s,reckle, waniem, chleb pieką, chodzą kolo bydła
.rych każdy ważył 500 funtów, za 130 rubli. hebraJskie, P?lskie, r?sYJs~le" tureckie, wło- i t. d., inne szyją dla siebie i dla 0.0. BeWieprze te były zarażone trychinami, o skie i ktoby Je tam zil,czyl rakle .. W,roku ze- nedyktynów. Siostry posiadają pensjonaczym wiedział dobrze i sprzedający za- szłym był tu ks. ~asJan Ruczyns,l{\, kapu- rzy trzech klas. Pensjonarz klasy 5.ciej
równo jak i kupujący. Wkrótce narobio· cyn z Nowego Miasta. Wybrał Się W dro- za życie i mieszkanie dziennie płaci po
no wędlin i puszczono je w "kurs" po gę ze 120 rublami, jechał lądem i morzem 3 franki.
, mieście i okolicy, Rychło nadeszła wia- IIl-cią klasą, w jer?zolimie był 3 ~i~Siostry starają się pOWierzonym sobie
domość z Pniewa, iż tam podczas uczty siące, wydał 80 rubli, a z resztą ~owroclł obOWiązkom godnie odpowiedzieć: speł
\li. 'jednego z urzędników kolejowych, po do klasztoru swego.
W "Rodzime Sera- niają je z zadowoleniem wszystkich. Przy
spożyciu wędlin, kilkanaście osób zacho- jt'ckt'el' w zeszycie październik,owym r,oz: zajęciach domowych codziennych niezarrowato. Zawezwano lekarza, który stwier- począł druk szczegołowego OpiSU wrazen pominają o modlitWie i rozmyślaniu, dbadzi! zarażenie trychinami z wędlin, Cięż- z swej pielgrzyt~k!_
"
, jąc o chwałę Bożą, są pożyteczne i dla
ko chorych niezwiocznie poodwożono do
Wśród pątmkow dają Się spotykać I społeczeństwa,
Praca więc wre ustawidomów, Walczą oni ze śmiercią, Wluót· osobliwe jednostki. W domu, w którym cznie, a duch zgody, pokoju i posłuszeń
ce zatrucie ogarnęło cały szereg osób ks. Chmielowski mie,szka, przebyw,ał 3 stwa ani na chwilę nie zakłócony. Czyi W Zychlinie, Dobrzelinie, a nawet i miesiące, jako robotmk do wszyst~tego, stość wszędzie wzorowa,
(d. n,)
Kutnie. Do tej pory stwierdzono choro· peWien Czech, imieniem Karol, ktorego
bę u około 100 osób.
NieWinnym ofia- dziadek liczy obecnie lat 100. Karolliczy
rom wyzyskiwaczy niesie z prawdziwym lat 30, dom rodzicielski opuści! w 15 roku
Gydzień polifycz'lY'
pOŚWięcenie pomoc dr. Wieczorkiewicz. tycia, mówi różnymi językami, obuwia
Jest nadzieja uratowania Większości. Oto nie używa, bielizny i czapki nie potrzeW nieporozumieniach pod wg\ędem
rezultaty panoramy zgnilizny miasteczko- buje, ma jedno tylko okrycie zewnętrzne.
wej, którą koniecznie należy na każdym Mówi, że na jednym miejscu przebyw~ć terytorjalnym pomiędzy Bułgarją a Serbją,
kroku jaknajenergiczniej tępić,
nie może, zWiedził Afrykę, Amerykę, AZJę, które trwają do obecnej chwili, niepośled.
Sięgnijmy teraz nieco glębiej.
Dla- był w Częstochowie, Warszawie, ,~ilnie, nie miejsce zajmuje Rosja i jeżeli jej się
czego miasto, które liczy wraz z sąsiednie- Moskwie, Petersburgu, AleksandrJ,i, jero- uda przeprowadzić pro jekt federacji na
mi cukrOWniami do 12000 mieszkańców, zolimie, teraz podążył do AbisynJi. Po- podstawie nowego uldadu wszystkich
nie ma stałego weterynarza? Dlaczego dróż na parowcach nic go nie kosztuje, państw bałkańskich, wypracowany przez
banda spryciarzy - rzeźników w Większo- podejmuje się zaraz jakiej roboty, za to rosyjskiego posła w Białogrod,zie, Hartwiści bije chore Wieprze i inną padlinę go Wiozą i dob:ze ,karmią, N~p~sał i wy- ga, to zatarg Serbsko-Bulgmski da się za·
u siebie, w swoich brudnych zakładach drukował po ntentlccku 10 kSlązek, Te· łatwić pokOJOWO. Tymczasem Bulgarja

+

masarskich? DlaczE'go miejSCOWa policja
nie zniszczyła tego dnia, kiedy wykryto
zarazę, wszystkiego mięsa W całym mieście przez oblanie naftą, jak to się praktykuje w Warszawie i innych grodach?
Takie stawiam pytania i szukam odpowiedzi-ale nadaremno.

KOR ESPONOENCJE.

+

NOWINY Z OKOLIC
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dąży

do porozumienfa z Rumunją i Turna wypadek wojny z Serbją . Dowodzi
to, że bułgarzy niezupetnie dowierzają
zalożeniom Rosji.
Naprężenie W stosunkach bułgarsko
serbskich z każdym dniem wzrasta, i czy
uda się dyplomacji europejskiej niedopuścić do ponownego rozlewu krwi na Balkanach, jest rzeczą wątpliwą i podobno
Rosja, oficerów swoich pozostających dotąd na służbie w armji Serbskiej, odwolala, nie chcąc aby brali udział W bratobójczej walce. Niezdecydowane stanowisko
Rosji w sprawach bałl,ańskich stwarza
podatny grunt dla dyplomacji austryjackiej,
która odpowiednio starać się będzie wyPrzyszłość zakryta, i nikt nie wie dnia
i godziny jakie zmiany może przynieść
jutro. Najlepsze obliczenia często zawodzą, dowodem czego, chociażby Niemcy.
Ile wysiłków, ile sprytu, ile dyplomacji
polityka niemiecka rozwinęła ażeby uzyskać wpływ na państwo Ottomańskie, a
jednak obliczenia zawiodły. Niepomogli
instruktorzy niemieccy W armji tureckiej
i wspanialy projekt aby przez Turcję zaszachować interesy Anglji na wschodzie,
spełzły na niczym. Niespodziewane zwycięztwa plemion słOWiańskich pokrzyżo
wały plany najWiększego wroga naszego,
który długo, długo musi czekać, nim mu
się uda stworzyć na nowo warunki pomyślne.
Karty odkryte, Anglja czuwać
będzie i przy tych okolicznościach, jeżeli
pomiędzy zWiązkowcami plemion słoWiań
skich ustaną antagonizmy, to znaczenie
SłOWiańszczyzny przy poparciu Wielkiej
Rosji wzrośnie do potęgi.
N.

oM 24

Jest do sprzedania

cją

zyskać sytuację.

O W I C Z A N I J\.

100 morgów ziemi

~/~~~

ornej żytniej I ldasy w kulturze, w jednym
kawale, w powiecie Skierniewickim, kościół parafjalny W miejscu, gmina, szkoła .
Może być rozparcelowane na działki.
Bliższa wiadomość: Łowicz, księgarnia K.
Rybackiego.
620-1-1
_ _ _~_!""""!~......._ _ _ _ _ _....._

:Komitet

Sprzedaje

~iechocińsl(i

podaje do Wiadomości, że
minięciem pośredników

KOMPANJI SINGER

sól

wagonami po 36 1/ 2 kop. pud loco magazyn i mniejszemi partjami z nadwyżką 10%.,
Szczegółów udziela Zarząd Zakładu
Kąp~elowego w Ciechocinku. .
629-3-1

się

we wszystkich sklepach

sprzedaje z po'

eiechocińską
kuchenną

~PU~ÓKO"

•

I

Sklep w

Łowiczu

ul. Piotrkowska dom Prauze
Sprzedaż części

maszyn i nici.

--

PODANIA O PRZY JĘCIE
Męskiego

do

s KŁA D Y
Materjałów Aptecznych

Prywatnego
Seminarjum dla Nauczycieli
Ludowych w Ursynowie

i f a rb
Prowizora farmacji

A. GARWACKIEGO
w

ŁoWiczu przy ulicy Zduńskiej obok kościola po Pijarskiego i na Nowym Rynku

przy ulicy Bielawskiej.
Poleca Wielki wybór perfum, wód koODPOWIEDZI OD REDAKCcJI.
lońskich, mydeł, pudrów i kremów zagranicznycłt i krajowych, oraz różne środki
Prenumeratorce "Łowt·czanzna". Listu lekarskie, wody mineralne, glazury i pasty
o traktowaniu pracowników przez fabry- do obUWia, pokosty, farby, terpentyny
kantów i stosunkach wewnętrznych-umie i lakiery, oraz l1asiol1a warzywIle i paścić nie możemy. Należy dla wiadomo- sfewl1e wypróbowal1ej dobroci.
440.
ści redakcji albo list podpisać, lub wymienić nazwisko fabrykanta.

wraz z dokumentami (świadectwo szkoły~
metryka, świadectwo powtórnego szczepienia ospy, piśmienne zobowiązanie rodziców do regularnego wnosz~nia opłaty
szkolnej, zaświadczenie 2-ch osób wiarogodnych co do moralnego prowad.zenia
się kandydata i krótki własny życiorys)
należy nadsyłać przed 15 sierpnia r. b.
pod adresem: Warszawa, skrzynka pocztowa oM 377.
Kandydaci na kurs l (w wieku od lat
15 - 16) i na kurs II (od lat 16 do 17)
winni stawić się na egzamin tV UrsynOWie
27 sierpnia o godzinie 8 rano.
Kancelarja Seminarjum wysyła na każde żądanie

progranz i warunki przyjęcia _
6-1

BROWAR
~inematograf

"E OS"

Henryka Rejnecke

J

DROBNE

OGŁOSZENIA.

Dobre harmonje fabryki FJanciszka Majera, dwurzędowe lub chromatyczne kto chce pJsiadać, może je nabywać lub zamawiać w Łowiczu
u p. Mullera ul. Zduńska zakład stolarski.

W sobotę 14 i niedzielę 15 czerwca r. b.
~
...
odbędą się przedstawienia w teatrze miej- ....lt~ W LOWICZn +.E 1•
scowym.
EgzystUJ' e od 1812 r.
457-10-0
Cżęść I. W dolinie Brembo (natura).,
Dom z ogrodem do sprzedania lub miePsotnica (komedja.)
Podaje do wiadomości że posiada na sz.k~nie do wynajęcla od 1 .Iip~a: Wiadomość na:
Częśćś!1. hCórka .. PNastodr~ k~ d)ra m) apt W składzie piWO: Jasne, Pdzeńr'~ie, Bawar- mIejSCU ul. Długa u Kolaszynsklej.
622-1-1
2 -~ ~zę CtaC . ~ SCrJl.. .or I~, 1 ra- skie i Zwyczajne, które po bardzo przy- .. Sp~zedam posiadłość na prawa~h. włogmema .t;Jłodoscl. 2) Z~WtedZlOna... . stępnych cenach zawsze dostać można s~la~skJ(.h~2 domy ~. ogro~em <?woco~ym L 6.mórg;
Częsc III. Tygodmk (aktualnosct bleb
. k
zIemI orneJ przy staCJI kolejowej w SkIerniewIcach.
.
. h ·1·) P
I · t · w rowarze, a przy Wlę szym zapotrze- Roczny dochód rb. 1.000 Wiadomość: Prawa SkierząceJ. c WI I .
rzepraszalT! omy I em SIę bowaniu jako to: na wesela, zabawy i t. p. niewka, Józef Kałuża, lub w redakcji "Łowiczani(k.omlczne). Mloda kre~ SIę odzywa (ko- dostarcza na miejsca
453
na".
623-2-1
mtczne.)
.
Formiarz potrzebny do cegielni w Zdunach.
W sobotę pierwsze przedstawienie roz624-1-1
poczyna się o godZinie 8, a drugie o goWielki
Wybór
Dwa lokale składające się z 3 poko-i kuchdzinie 91 / 2 wieczorem, a w każdą nieni, przedpokoju, wodociągu, zlewu i klo~etu na.
dzielę i święto odbędą się trzy przedstawodzie, na l-m i 2-m piętrze po 350 rubli. Ulica
wienia: I o godzinie 6 1/ 2 , 11 o godzinie BLUZEK GOTOWYCH Zduńska dom W-go Dunin-Mieczyńskiego dawniej
Ciotha. Wiadomość u D-ra Osińskiego b26-1-1
8, 1II o godzinie 9 l / 2 wieczorem.
od rb. 1.40.
Do sprzedania w całości lub częściowo,
posiada
budynek drewniany przydatny na chałupę, stodołę

t:

h

SKL.EP
galanterYlnoMksięgarski
oraz materjały piśmienne, egzystujący od
1883 r. w dobrym punkcie do sprzedania.
Wiadomość W sklepie p. BEMA na Starym
Rynku w Łowiczu.
618-3-2
Redaktor i wydawca Karol Rybacki.

I

NOWOOTWORZONY
w Łowiczu.
magazyn Konfekcji Damskiej i Dziecinnej

p. i.
602.

"Zofja"
ul.

Zduńska,

dom Ciotha.

lub.?bory. Długość łokci 45, szerokość 9, w posesJI N2 162 na Nowym Rynku. Wiadomość na .
miejscu.
.
627-1-1

. Pokój słoneczny z kuchnią lub przedpokOJem na 1 piętrze do wynajęcia od 1 lioca. Można
korzystać z ogrodu. Nowy Rynek N2 162 Wiadomość u J, Bronikowskiego.
628-1-1
Lokale do wynajęcia 2 pokoje, kuchnia"
przedpokój i 3 pokoje, kuchnia, przedpokój w każ
dym czasie u Nowakowskirgo Koński farg. 000

W Drukarni K. Rybackiego w

Łowiczu.

