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K A L E N D A R Z.

pomiędzy Syrią

Arabją·

bałwo-j się

i
Rodzice jego
chwalcy, od dzieciństwa poświęcili go złemu duchowi i nauce magji i astrologji Zwiedził Grecję,
Piątek Cyprjana i Justyny P. M. m.*).
Egipt, ChaIdeę, Indje, wszystkie miejsca sławne od
Sobota Koźmy i Damiana M. m.
najpierwszych wieków świata tajemniczerni umieNiedziela Ladyslawa z Giel., Wadawa Kr.M. jętnościami i. wrócił ao ojczyzny trudnić się prze·
D
d l k M 'h l A h
mysłem wieszczka, a wiara Chrystusowa nie miała
.r onie zia e
tC ata
rc ant'oła.
większego nadeń wroga. Justy, młoda dziewica,
Wtorek Hieronima Kapl. W. D. K.
chrześcjanka, słynęła w Antyochji rodem i pięknoSroda Remigjusza B. W.
ścią·
Pewien młodzieniec, poganin, zapalił się
Czwartek Aniołów Stróżów
najgwałtowniejszą ku niej namiętnością, a nie zdołllwszy niczym zyskać jej wzajemności, udał się
*) S. Cyprjan i Justyna, męczennicy. Cy· do Cyprjana i prosił aby czarami skłonił ku niemu
prjan urodził się w Antyochji, mieście lezącym jej serce. Cyprjan ujrzał Justynę, sam zakoc hał

t

.

.

I

wysilał się

hołdy

w niej; lecz nadaremno
aby
jego przyjęta; cała potęga ciemności skruszyła się
przed z nakiem krzyza świętego. Czarnoksięznik
zwycięzony, zaczął głębiej zastanawiać się nad
słabością duchów, któlym słuzył, a nad wszech·
mocnoś c ią Boga prawdziwego; przyjął nareszcie
Wiarę Chrześcjań ską i z zawziętego wroga stał
się najgorliwszym jej zwolennikiem, i w końcu był
biskupem Antyocheńskim. Za prześlajowania Dyoklecjana pojmany, zelaznemi szarpany paznogciarni, wreszcie ścięty został pospołu z Justyną
w Nikodemji r 304.
Kości tych męczenników
przeniesione późniE:j zostały do bazyliki św. Jana
Lateraneńskiego w Rzymie.
X.***

fJlajdoslojniejszg ilrcgpaslerzul
Gdy przy wjeździe '\iVaszej Ekscelencji do
zadźwięczą wielką pieśń radości - wówczas i
zestroją się

starego grodu prymasowskiego wszystkie dzwony kościołów
serca wiernych katolików z całego obszaru Księstwa Łowickiego

w jeden ton, w jed en okrzyk szczęścia:
'Witai nam Czci Najgodniejszy Arcybiskupie!
Witaj nam!
Witaj!
I powitają Cię Najdostojniejszy Pasterzu, i młodzi, w których sercu żywo drga wzajemne Ci uczucie, byś
ich pobłogosławił na spełnienie wzniosłych pragnieI} i umiłowali;
i ojcowie, one "wszelkich cnót skarbnice" dla przysL.łych pokolMi;
i lud siermiężny mocny w wierze, w miłości gorący;
i biedni robotnicy, którzy tulą się pod opiekę Kościoła z nadzieją, iż nadejdą czasy sprawiedlhvości, gdy
"zamilkną hasła walld, a hymn miłości bratniej wzniesie się przed Tron Naj~iyższego".
I powitają Cię Kapłani Chrystusowi, gotowi pod Twoim hetmaństwem iść" w zwartym szeregu na podbój
dusz do nieba".
.
A 'wszyscy oni prosić Cię będą o błogosła,vitnistwo.
Lecz gdy, Ekscelencjo, wstąpisz w progi prastarej Kolegjaty, powitają Cię duchy Dostojnych Prymasów
naszych i Interrexów, aby Ciebie pobłogosławić na pracę znojną, na trud wielld, na walkę straszną, w której
nieraz dusza Twa jęlmie, a serce się skrwawi.
I błogosławić Cię będą: uczony Stanisław Karnkowslri, ascetyczny Jan '\Vężyk, pobożny Jan Lipski, świętobliwy
Maciej Łubieński, mościwego serca Teodor Potocki, święta dusza Krzysztot Szembek, uczynny Władysław ł.Jubieliski.
Błogosławić Cię będą i witać jako Tego, Który Kościół w Polsce no,;vą chwałą opromieni i splenaoru mu
doda i siły, i Hetmanem będzie obecnym pokoleniom i J\listrzem;
jako Tego, Który sercem gorącym wyczuje ból ludu, i smutek jego, i cierpienie, i umysłem bystrym dostrzeże grożące mu niebezpieczeństwo i klęski, a umiłowaniem wielldm ukoi zgryzoty i rany uleczy - i śmiałym
czynem przede złem obroni.
'Witaj nam~ witaj nasz Najwyższy Dostojniku!
I my pragniemy złożyć Waszej Ekscelencji hołd należny za cnoty głębokie, za wiechę rozległą, za prace dokonane, za zamierzenia wzniosłe, za serce miłujące kraj nasz biedny i lud nasz znękany i za to, że, Ekscelencjo, wespół
z 118mi czujesz i cierpisz, i dzielisz chwile rzadkiej radości, i za to, żeś zawsze był nam Bratem, a teraz podjąłeś
ciężlrie brzemię Pasterza i Ojca.
H ołd Ci i cześć!
I z syno""ską uległością prosimy Cię, Najdostojniejszy Arcypasterzu, o błogosławieństwo na dalszą pracę,
abyśmy za rrwoim wskazaniem "walczyli nieustraszenie w obronie prawdy, krzewili w społeczmlstwie zdrowe
zasady, przysparzali pożytku ludziom, a Bogu chwały".
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J. E. KS. DR. ALEKSANDER KAKOWSKI
ARCYBISKUP METROPOLITA WARSZAWSKI.
j ego Ekscelencja ks. Dr. Al eksander
Kak owsk i j est dziesiątym z rzę du Arcy·
bi skup em warszawskim.
Pierwszy m był ks. Jozef B o ńcza-Miasko wski, które go ingres odbyl si ę w roku 1799.
Drugim - ks. Franciszek Skarbel, -Malczewski-w r. 1818.
Trzecim- -ks. Stefan Hotowczyc-w roku 18] 9.
Czwartym - ks. Wojciech LeszczycSkarszewski-w r. 1824.
Piątym-ks. Jan Paweł Pawęża-Woronicz-w r. 1828.
Szóstym --ks. Stanislaw Lubicz-Choromański- w r. 1837.
Siódmym- ks. Antoni Melchjor Fijałkowski -- W r. 1857.
Ósmym - ks. Stanisław Szczęsny Feliński-W r. 1862.
Dzi e wiątym - ks. Wincenty Ch o ściak
Popiel- lO czerwca 1883 roku.
Do tej pracy trudnej jaką jest pasterzowani e w naszy m kraju, nie oszczędzają ce j tronu arcybiskupie go, staje nowy
Arcyp asterz.
'.'
:;,
'.;'
.,
Ekscelenc)'a Ks i ądz A rcybiskup
Jeno
'5
urodz ił się w roku 1862 w majątku Dębinach w ziemi Ciechanowski ej z rodziCÓW
stanu szlacheckiego: Franciszka i Pauliny
z Ossowsk ich.
Do szkół p rzygotowywa ł s i ę w domu,
poczym rodzice oddali Go do progimnazjum w Pułtusku, później do gimnazjum
trzeciego w Warszawie.
Po otrzymaniu odpOWiedniego świadectwa w 1878 roku t. j., mając zaledWie
rok siedemnasty, wstąpił w Wąrszawie
do sem inarju m Metropolita lnego S-go Ja na, które w 1882 roku chlubnie ukończył.
Pełen zamiłowania do nauki, nie zadowolil się M ł ody A lumn obowiązkowemi
dla każdego kap ł ana studjami teologicznemi, lecz, uzyskawszy od Swej władzy pozwolenie, wyjechał do najwyższej dla nas
Uczelni duchownej , jaką jest obecnie Aka·
demja Duchowna w Petersburgu.
Opatrzność Boża, która rządzi każdą
sprawą, a tymbardziej, ~dy chodzi o przygotowall ie dla siebie Wybrańca, użyła su·
rowego klimatu północy na to, aby przyszły Biskup, przerwawszy
swe studja
w Petersburgu, . mógł j'e kończyć W Rzymie, W stolicy świata katolickiego.
Tam, w Rzymie, mial sposobność, wybrany dl~ j~dnej cząstk~ Kościola ~asterz,
przyjrzec Się !emu, ktory ma powierzoną

całą owczarnię Chrystusową.

Tam u grobu Apostolów i Męczenników, mial możność zaczerpać śWiętościi gorliwości dla sprawy Bożej.
Tam, w środoWisim nauki i piękna,
mÓQI wykształcić swój umysł.
-W· Rz}'ml'e zanll'e"
o"~
sz k a ł w I',o I eg)UIll,
prowadzonym przez O. O. Zmartwychwstańców, a Więc \V duchu Semeneńld
i Ka)'sieWicza uczęszczal as'
U ·we·
.. ' , l .
~
na nI. r
G
sytet regoljans o, na ktorym ukonczyl
wydział prawny, otrzymawszy stopień Do·
ktora Prawa Kanonicznego.
Praktykp' prawa odbyl w t. zw. Lo
studio dei Concilio di Trento.
Po powrocie do kraju \'"v 1886 roku
otrzymał ŚWięcenia karlańslde i stanowi sko Wikarjusza przy kościele Ś-go Andrzeja w Warszawie (na ChłodneJ), a już
W 1~87 :. zostal powolany na profesora
el1l1l1arjum . Odtąd, prowadzony przez
Boga z jednego stanOWiska na drugie
coraz szersze obejmuje kręgi swą nauczv-
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ci el sk ą dzi a ła ln ośc ią, po to, aby w k o ńcu

z ostać
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Wrażenia

z p.odróży.

nauczyci el em niemal cał ego Kraju.
Po dz i es i ęc iu latach swej profesorskiej
pracy , zostaj e W 1898 roku zami anowany
As se sorem Konsystorza warszawski ego,
Nigdy jeszcze nie zabierałem głosu
Rektorem ko ś ci o ła Ś- g o Józefa (po kar- publicznie, lecz sprawa którą tutaj chcę
melicKim), a co najważniejsze Regensem poruszyć, zdaje mi si ę by ć o tyle ważną,
Seminarjum duchownego.
że warto jej p o świ ę cić słów parę; spoMu s iał już wóWczas Mł o dy Kapłan ro- dziewam się też, że i Sz. Redakcja pok o wać wielkie nadzieje, kiedy mu powi e- dziela moje poglądy i dlateg o nie odmórzono kierownictwo najodpoWiedzialni ej- wi ó1a mego listu kącika w swym poszej wobec Bo ga, Kościoła i Narodu czytnym piśmie.
instytucji.
Zdarzyło mi się jednego z ostatnich
Jak WyWiązywał się z pOWierzonego dni sierpnia przejeżdżać traktem od Kom·
sobie obowiązku ŚWiadczy to, że Ś. p. piny w stronę Rybna, a że był to jeden
ks. Arcybiskup Popiel nadał Mu godność z tych pięknych dni, jakich bardzo mało
w r. 1901 - Kanonika honorowego, W ro· użyczyło nam tegoroczne lato, ja zaś jeku 1904 - Kanonika rzeCZyWistego kapi- chałem rowerem, byłem Więc jUL trochę
tuły warszawskiej .
zmęczony i zacząl e m odczuwać pragnie·
To trudne stanowisko Regensa Semi- nie, postanOWiłem przeto wstąpić do któnarjum Jego Ekscelencja zajmował przez regokolwiek domu w Gągolinie i ugasiC
lat ]2. W roku za ś 1910 powołano Go je szklanką mleka lub wody. OŻyWiony
na Rektora Akademji w Petersburgu, tą myślą, raźniej już podążyłem naprzód,
gdzie Pozostflwał obdarwny w 1911 r. a wjeżdżając do wsi spotkałem na wstęprz ez Ojca S~i ę t e go godnością Prałata pie dosyć o kazały budynek i odrazu doD omowego j. SWi ę tobliwości do dnia 22 myślilem się, jak zr e sztą i sam napis głoczerwca b. r., t. j. do dnia konsekracji.
si, że jest to szkoła. W ogródku przed
Ciężkie o bOWiązki, jakie z woli Boga szkolą spotkałem nauczyciela p. B. i poi Władzy Duchownej . musiał s p e łniać stan O Wiłem do niego zwrócić się z mą
umiał po g odzi ć z pracą naukową za co pro śbą; ze szedłszy wi ę c z roweru uprzejteż A kad emja Petersburska opd arzyla G o mi e poprosił e m, czy nie zechciałby poD kS
' T
cz ę st o wać mi ę szkla n ką wody; on natut ł
zaszczytnym Ytu em o tora więte ) eo- raInie ch ętnie się zgo dzil i udał się do
ł ogj i H onoris ca usa .
Prócz a rtyk u ł ów, umieszczonych w mieszkania, aby sp e łni ć mą pro ś b ę· Ja
" P od ręcznej
Encyk lopedji
k ości e lne j" zaś tymcz asem zdąży ł e m r ozp atrzy ć si ę
w "P rzeglądzie Katolic kim " w "Ateneum w p olo że n i u sz ko ły: ogródek bardz o maKaplańskiem", napisał p racę "O powadze leń ki (bo jak si ę póź n iej dOWi e dzi ałe m ,
rytua lu piotrkowsk iego ze stanowiska za ledWi e 30 p rętów mający, włąc zając
prawno-historycznego", "Preliminar je no. W to już i dom i podwór ko), lecz t ak
wego kodeksu prawa kanon icznego", u rządzony, że najmn iejszy kawa lek ziemi
"Vadt'mecum pro nuntiis apostolicis in został wyzyskany; w ogródku wspaniale
Polon ia", "Congregatio generalis totius warzywa, maliny, truskawk i, nawet i siewprovinciae Gnesnensis a J. Uchański ki drzewek (naturalnie wszystko w miniaa 1578 celebrata et congregatio synoda- turowych r ozm iarach) ; a wszę dzie pelno
lis archidiaconatus Camenecensis a L. kwiatów, co bardzo m ił e rob i dla oka
Gembicki a 1619 celebrata" .
wrażenie . Na podwórku zauważyłem caTo bogate w owoce dotychczasowe ł e stosy desek, Więc gdy p. B. powróci!
życie jego EkscehlCji jako Profesora, niosąc żądaną przezemnie szkla n kę woRegensa, Rektora i Pisarza umiala ocenić dy, wy raziłem zdziwienie, dlaczego nagro Władza Duchowna i uczpni, ale co naj- madzono tu tyle drzewa, gdy tymczasem
milsze, umiala ocenić sama młodzież . dom szkolny wydal mi się jakby nowoMllość powszechna i uznanie towarzyszy. zbudowany. Tu dopiero p. B. pOWiedział
ły Mu wszędzie, bo sam umiał kochać mi, że w dOlllu WyWiązał się grzyb
i rozumieć młodzież, amiodzież wywdzię- drzewny, i tak zaczął się rozprzestrzeniać,
czając się dala mu najlepsze i najdroższe że, nie bacząc na to, iż dom szkolny pomiano,
Go powszechnie nazywała budowany dopiero przed czterema laty,
"Ojcem".
zniszczył zupełnie podlogi i uszkodził
N
l b'
I
ściany, przy tych slowach p. B. wyraził
ajg ę ie) prze wnani jesteśmy, że życzenie, czy nie zechcialbym zwiedzić
tak jak sam J. E. ksiądz Arcypasterz odł
daje się DuchOWieństwu, chcąc być "nie. szkolnego domu wewnątrz. Zgodzi ern
tylko biskupem, którego "Duch Sw. po- się chętnie i przez ganek weszliśmy do
stanowił rządzić Kościołem Bożym" (Dz. sieni, w której podłoga zerwana, ziemia
Ap XXII 28) ałe i
pow'ern'l 'e 1 do- rozkopana głęboko, a ściany wysmarowa..'....
I
l ~I ,;' ,
Ile karbolineum, szerzącym \Vstrętny zaradzcą I . ojcem. w ChrystusI.e, Jego pach dokoła, czynilo pOWietrze strasznie
EI~scelenCJ.a będZIe nas wsz.ys~,I{jch pr~w- dusznym i ciężkillI; hl samo jest i w sali
.d~lwym Ojcem w Chrys~usle: Obysmy szkolnej. Z sieni przeszliśmy do mieszkatylko m~ wszyscY., chclel1 byc Jego do- nia nauczyciela, skladającego się z dwóch
bre) ~ołt pos!USZI11..
. . pokoików. Mieszkanie zaledwie możliwe,
WIerzę,
ze tak będZie
przez
B
. .
O· p3mlęc lecz wygo d nym go nazwac. nie można.
na oga, ~r~ez pamlęc na
Jczyznę, Tu poznałem panią B., wlaściwą nauczyP~z~.zd pam.lęc na htod serddec\~~,e J. ~. cielkę w Gągolillie-Poludniowym, gdyż
os~~a czellle "przyc ? ~ę. o v\ as z mlB ' t
G
l"
P 'l
łosclą na ustach, z milosclą W sercu".
p.. )es w
ągo 1l1le o nocnym; wyZ
'1" b d .
ł"'1 . .
Wiązała się rozmowa o szkole, o naucza ·
a mi osc ę zlemy p aClc 1111.0SCJą. . niu, wluótce zjawila się i herbatka na
N~w~ ~rcypasterz przyc~odzl. d.o nas stole i chleb Wiejski i masełko, za które
wpełl11 sd I z grunto~n~ znajom~scl~ na- p. B. już z góry zaczęła przepraszać, Le
szy~h spraw: . To ~~z cIeszymy Się, ze na nie jest dobre, ponieważ nie posiadając
tro~le ArchldJec~zJl, ,w . sercu ,ll~szeg~ piwnicy, nie może go dobrze przechować.
krajU - .W.arszawle -. za~ladt własnle On.
_ jal<żeż państwo obywacie się na
Kapłan SWlatly, spraWiedliwy, o ~ercu .szla- wsi bez piwnicy? - zapytałem.
~he~nym, a go~ący~, o. szczere) wolI ~łu:
_ Ach proszę pana! to też czloWiek
~:~~ace ~~J~!tklm 1 kazdemu, kto sluzyc tylko się umęczy, Więcej nic. Niech so.
l
bie pan wyobrazi: nie dalej jak wczoraj
H. ~.
jeden z panów myśliwych zostawi I nam
dwie kuropa twy, które dzisiaj wlaśc i wie

no

Ł
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miały być na obic:d, kazałam je więc zaraz wieczorem oporządzić i skropić octem,
a że w kuchni z powodu gorąca przez
noc ich przechować nie było można, kazałam więc dziewczynie nakryć je miseczką na talerzu, a dla większego bez-

udzialu,
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mówiąc,

że

sprawą tą

powinna

Do A .. .

zająć się gromada, gromada zaś po kilka
razy zbierała się, radziła, a radzi/a, lecz

nic jakoś nie mogla uradzić; w kol'lcu
wybrali dopiero kilku członków, którym
polecili zająć się tą sprawą, lecz czlonpieczeństwa przycisnąć miseczkę ciężką kowie ci zajęli się, jak pan Widzi: od macegłą i w braku innego miejsca postawić ja zdążyli doprowadzić do możliwego staw szkole, jakież Więc dziś rano byto mo- nu dopiero kuchnię, reszta robót postę
je zdL1mienie i rozgQryczenie, gdy slużą- puje żólwim krokiem i jeżeli tak dalej
ca pOWiedziała, że kuropatwy zniknęly; pójdzie, to sama klasa, nie mówiąc już
i to często tak bywa, czasami to aż roz- o nieszczęsnej piwnicy, nie będzie gotopacz czlowieka ogarnia, że najmniejszej wą na· czas rozpoczęcia łekcji.
kruszyny niema gdzie przechować.
Długo jeszcze prawdopodobnie prze- No - macie przecież państwo chy- ciągnęła by się taka rozmowa, lecz ponieba jakąś śpiżarkę, gdzie można niektóre Waż zależalo mi trochę na czasie, Więc
produkty spożywcze przechowywać?
podZiękowałem za gościnę, pożegnałem
- To też właśnie nieszczęście, że p. B. i w dalszą udałem się podróż, rozi tego niema. Właściwie mieliśmy piwni- myślając nad tym, jakie to wygody pocę pod kuchnią, nie by ta wprawdzie bar- siada nauczyciel w Gągolinie, i czy tylko
dzo dobrą, bo wilgotna i zagnieździł się W Gągolinie? pozwalam sobie wątpić.
w niej grzyb drzewny, ale zawsze coś I dzieje się to w XX wieku, w czasie,
nie coś, chociaż trochę kartofli przecho- gdy mowa o powszechnym nauczaniu,
wać w niej bylo można.
Teraz, podczas gdy od nauczyciela wymaga się pracy
restaurowania kuchni, piwnicę tę, jako intensywnej - pośWięcenia, o ironio! pogniazdo grzyba, zupełnie zasypano, obie- ŚWięcenia od człowieka, któremu. kot
cując wybudować inną; tymczasem czas obiad zjadł, bo nie mial go gdzie schoschodzi, zbliża się i zima, a piwnicy jak wać. Jest to smutne, ale bądź co bądź
niema tak niema. Obecnie jeszcze pół fakt autentyczny.
Dziwną zdaje się być w tym wypadku
biedy, bo niektóre rzeczy przechowujemy
w piwnicy u sąsiada, inne ulokowaliśmy obojętność odpOWiednich władz, że nie
W obórce, ale gdzie te wszystkie rzeczy zwrócą uwagi na takie zaniedbywanie się
przechowywać będziemy zimową porą, to wójta w swoich obowiązl<ach.
naprawdę nie mam pojęcia.
Dziwniejszą jeszcze obojętność samych
Dziwną w tym wypadku wydala mi się gminiaków, że człOWieka takiego trzymaobojętność człollków towarzystwa szkol- ją na urzędzie; czyż już nie znalazło by
nego, Więc zapytalem: Czyż naprawdę się w całej Kompińskiej gminie człOWieka
W tym Gągolinie są jeszcze tacy ciemni godniejszego na to stanOWisko? cz/owiegospodarze, że nie uznają najniezbędniej- ka, który by był prawdziwym dobrym goszych potrzeb dla możliwej wygody nau- spodarzem gminy, u którego by w gmiczycieła?
nie, jak w dobrym gospodarstwie, wszy- Hm! Bogiem a prawdą jest tu dużo stko było w należytym porządku? który
jeszcze takich właśnie ciemnych, których, ' by dba t o krzewienie oświa~y, której nam
czy to sprawy szkolne, czy gminne, nic tak bardzo a bardzo brakUJe, a tymczanie obchodzą, zadowoleni tylko, że im sem trzymają na urzędzie człOWieka, któsamym na nos nie kapie, umieją jeszcze ry zadowolony jest tylko, że nosi miano
pOWiedzieć "Wiecznie i Wiecznie coś no- wójta, który zamiast współdziałać, tamuje
To też
wego, zawsze tylko trzymaj ręl<ę w l<ie- poniekąd krzewienie OŚWiaty.
szeni, bodaj że lepiej, gdyby tej szkoły obecnie niema prawie numeru gazety,
nie by/o" (lecz gdy przyjdzie czas posy- w której nie można by było wyczytać,
łania dzieci, to są zawsze pierwstemi). iż taka a taka gmina uchwaliła projekt
Jest też i tu kilku ŚWiatlejszych gospoda- powszechnego nauczania, lub prywatnie
rzy, którzy uznają potrzebę możliwych otwiera tyle a tyle szkól początkowych,
wygód dla nauczyciela, ale sarni nic zro- lecz próżny trud zadalby sobie ten, ldoby
bić nie mogą. Wogóle oni wszyscy' nie pomiędzy temi gminami szukał gminy
są właściwie przeciwni choćby pobudowa- kompińskiej; ona śpi jeszcze snem spraniu piwnicy, ale coż, l<iedy niema tego, wiedliwego i, nie tylko że nie zamierza
ktoby się tym zająt. Wójt gminny, które- wcale otwierać nowych szkól, ale nie mogo to jest obOWiązkiem nie tylko że że się zdobyć nawet na uruchomienie
sprawą tą zająć się nie chce, ale jeszc..ze tyc~ kilku szkól, które uchwalone zostaprzeciwdziała, opOWiadając, że potrzeba ty JUż przed paru laty.
piwnicy, czy śpiżarni przy szkole, jest
Gminy, otWierające Więcej szkól, podtylko fantazją nauczyciela, jest to tylko noszą składkę szkolną z 8 nawet do 30
proste narażanie ludzi na koszta, gdyż kop. z morga, oni tego nie żalują, bo zroprzy innych szkołach tego niema i dobrze zumieli już, że oświata daje pieniądze,
jest (chociaż wątpię czy jest taka szko~a daje dobrobyt; oni nie żałują na szkoły,
która by piwnicy lub spiżarni nie posia- bo Wiedzą, że człOWiek OŚWiecony z tedała). Ci ciemni zaś zadowoleni, że te go samego kawałka ziemi otrzyma dwa
kopiejki niby to zaoszczędzone w tym ra- razy tyle, co ciemny.
zie przez wójta, mogą obrócić na co inCzas Więc już gminiacy Kompińscy
nego.
przebudzić się z tej śpiączki i do dzieła,
- Sądzę, że jeżeli, jak w tym wypad- aby później dzieci wasze nie robily wam
ku, sprawa opiera się o wójta, to może- wyrzutów, że przez opieszałość swoją jecie państwo zaskarżyć do odpOWiedniej steście kowalami ich biedy i niedolęztwa,
wladzy.
że nie daliście im W szkołach zaczerpnąć
- Tak, W tym wypadku przysluguje choć trochę tej OŚWiaty, z której inni konauczycielom prawo zwracania się do od- rzystają w całej pełni.
powiednich władz lecz ... tu p. B. machnął
Takie myśli nasunęła mi moja przyręką i dodał "o tym wolę nie mówić._." godna Wizyta U państwa B. W Gągolinie,
Ot i w tym roku naprzykład jeszcze a wywdzięczają
się za ich gościnność,
W maju zerwali w kuchni, szkole i sieni skreśliłem te słów kilka,
mając n8dzieję,
pod logi, gdyż grzyb takowe zniszczył, lecz że trafią one tam, gdzie potrzeba, wzbuzabraklo tego, ktoby się postarał o przy- dzą pewne zainteresowanie się i choć
prowadzenie domu szkolnego do możli- w części przyczynią się do polepszenia
wego stanu. Wójt, w którego to właści- Warunków życiowych nauczyciela na wsi.
wie leży oboWiązku, odmówił swego wspólPrzejezdny.

Anim ja ci duszą bratnią
Pinim ja ci w róg dziewczyno
Jenom tobie łzą ostatnią,
Tą najkrwawszą, tą jedyną! -

=-

Do ostoi - matki ziemi,
Gdy cię w zięli i ponieśli;
T o szli oni szlaki memi,
Jak huragan mimo przeszłi! Serce z duszy mej wydarli,
Runął gmach z miłości zbity:
Wrota szczęścia nam zaparli,
Został grób twój z łez spowity!
Marz'.

Ci er ni owym szIaki em.
(Z

przygnębień

ducha).

Formingi o rozkiełznanych strunach
mi pieśń pOWitalną - przesmutne
Ave, kiedy dotykałem stopą wilgotnych
głazów, w m roczne Wiodących czeluście.
Wiatr pOWiał chlodny z pokrytych pleśnią fundamentów odwiecznych ruinprzybytków nietoperzy i dusz, pokutują
cych za nie popełnione winy ...
Wszystko zostawiłem za sobą w blasków rozkochaniu słonecznym i w ikarowych wzlotach nieszczęsnych za nieuchwy- tnym Ideałem.
A wziąłem z sobą zerwaną z szumią
cego o wszechszczęściu drzewa zieloną
galązkę, co mi ją dała smutna siostra,
gdy samotny stałem w niepewności rozmyślań ...
Jak ostatnie odgłosy pędzących po
arenie rydwanów zwycięzkich, zgubily się
w nieskończoności bólu znikome wesela
momenty;
W oczy moje wraziły się niezliczone
kalejdoskopy Gehenny, -przybytku nietoperzy i dusz, pokutujących za niepopelnion,e Winy ...
W rozszumieniu żałobnym mogilnych
brzóz białopiennych, zawodzących pogrzebne Ruquiem tym, co posnęli na Wieki,
W poszumie Wiatrów, niosą~ych tęczo
we zadumy z krainy ŚWietlanych stalagmitów i białych pól elizejskich,
W grzmieniu hymnów pochwalnych na
cześć bohaterów tysięcy, co krWią i Izami
swojemi zrosili spopielale ugory, ~iodące
do planety owej jedynej, gdzie słońce
nigdy nie zachodzi,
Przechodziły kolo mnie nimbem chwały
okryte postacie śnieżne, co już nie czują
bólu, - okalającego ludzkość wężowym
grały

uściskiem.

Ani płaczu nie znają, co rozrywa serca
i wykrZyWia oblicza boleścią.
Nie znają, bo odeszły w krainę, gdzie
słońce nigdy nie zachodzi,
Nie znają, bo odeszły przez ÓW Circu~
Maximvts ludzkości w krainę Ukojenia.

Ł

4
Ciemno tu i duszno ... moja gałązka zielona już zwiędła bez ŚWiatła i tchnienia,
a złączyć się z pochodu wstęgą nie Wolno
bez palmy kWitnącejChciałbym odejść z powrotem na pościg za marnym wiankiem z liścienia, co
zwiędnie, zanim się dotknie uznojonego
czola zwycięzcy, Ale nie mogęWięc stoję znowu samotny na rozdrożU W niepewności rozmyślań ...
O siostro moja smutna! biala siostro
moja!

O W I C Z A N I N.

nic I czcić! Tak więc dzieŁa Korzeniowskiego bynajmniej nie uprawniają nikogo
do wydawania ujemnego sądu o charakterze człOWieka: tym mniej. może do tego
upoważniać życie jego. Zycie to wypeł
nione bylo pracą uczciwą i wytrwałą: dłu
go szedł przez nie przebojem, najadał
się nieraz gorzkiego chleba zależności
ale stał się W końcu pedagogiem cenionym przez ZWierzchność i lubianym przez
uczniów. By! to "duży talent i uczciwy
czlowiek".
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zatym i miasto nie ma

oboWiązku czynić

im swym kosztem jakieś udog·odnienia.
Od roku 1880 miejscowy Magistrat czyni
starania o zezwolenie na pomiar gruntów
miejskich i pastwisk, jak rÓWnież sporzą
dzenie regulacyjnego planu miasta-a choć
to kwest ja paląca, starania te dotąd nie
odniosły skutku. A ileż to z tej przyczyny miasto poniosło strat, to ten tylko
to może wiedzieć, co się tej sprawy bliżej

dotykał.

Może

przyszły

samorząd

miejski ureguluje tę sprawę. Co zaś do
Ja. pastWiska miejskiego, to czy nie lepiej
byloby, przyległą jego część do miasta,
użyć pod tak potrzebny park miejski, co
oddawna było w projekcie.
Część zaś
Zbzgniew.
poza miastem, za koszarami, w celu dania
Ingres J. E. Arcybiskupa Warszaw- możności rozszerzenia się miastu, pojzieski ego do kolegjaty ŁOWickiej odbędzie lić na place i sprzedać, a stąd osiągnięty
się W niedzielę o ~odzinie 8-ej rano fun9usz użyć. na . potrze~y m.iejskie~ jak
z dworca drogi Wiedel'lskiej. W uroczy- oświatę, l~anallza.CJę, ośwletle~le lub Inn~.
(w 50-tą rocznicę zgonu)
stości przyjmą udział następujące delega-, Wy~onante proje~tu te~o,. Jest prawie
cje: Komitet gospodarczy, Rada miejska, kOnteczn~, gdy~ miasto clązy W tę stron~
W roku 1897 obchodziliśmy setną rocz- T-wo Rolnicze, Dobroczynności, Szpital, a p~zbawlO~e . Jest ~olnych przestr~em.
nicę urodzin tego pisarza, o którym usta- Straż ogniowa, T Owo Krajoznawcze, T-wo Mus.lmy byc jednak~e przygoto~am na
lono, "że byl to duży talent i uczciwy Higjeniczne, T-wo Wzajemnego Kredytu, to, ze pro]e.kt. ten me P?doba Się ~ym,
czlowiek"-a już przyszło i piędziesięcio- Handlowo-Przemysłowe T-wo Wzajemne- ~o 'przew~z.nte korzy.staj~ z pastWiska
lecie jego zgonu.
go Kredytu, Kasa Pożyczkowo _ Oszczęd- I.om to niejednokrotme, Ile r~zy w. t~m
Autor "Kollokacji", "Krewnych", "Wę- nościowa Prasa
Lutnia" T-wo Robotni- kierunku podnoszona była kwest ja, najwlędrówek Oryginała", "Tadeusza Bezimien- ków Ch~ześcija;'~kich, R~sursa Rzemie- cej robili hała~u. Lecz ni~ch .ci. panow.ie
nego", powieści, które bardzo się podoba- ślnicza, Włościanie, Pensja żeńska prywa- przed~wszys~klm chcą wI~dzlec to, ~e
Iy zajmując umysły mieszkańców stolicy tna UczniOWie Nazaret Ochronki i Cechy pastWisko nie tylko do nich wyJącznle
jak i prOWincji. W roku 1857 W Paryżu'
,
, _
_ . _ .- należy, ale do ogółu, i ogól a nie jednopowstało pismo "Wiadomości Polskie",
Odczyt .w . Re~ursle RzemleslmczeJ. stki, ma prawo w tym względzie decydona czele którego byli Klaczko i Kalinka, W dmu ~ pazdzl~rnlka r. b. ~. Czesl~w wać. Na przytoczone okoliczności, popismo to rozpoczęło drukować szereg ar- Jankowski ,wy~łosl W rzeczonej r~s~rsle, Winna zwrócić uwagę nasza Municypal·
tykuJów krytycznych o polskiej pOWieści. dla członkow I wprowadzonyc~ goscI od- ność, i o ile to w jej możno,ści - zająć
Autorem był Klaczko - emigrant, urodzo- czy t . na temat: ~,Obecny stan I ruch eko- się tą sprawą.
Swiadorny.
ny w Wilne, wykształcony w Królewcu, nomlczny polski".
dzialający w Paryżu i życie W królestWie
Ze spraw miejskich. Miasto Łowicz
Edmund G~siń.ski w Łowiczu:
e
jakie wytworzyło się W latach 1830-1857 posiada rozległe ogólne pastWiska miej- ~torek 30. wrzeŚl1la l..w środę 1 paz.dz,le.rroku było mu zupełnie obce. Korzeniowski skie, z których obecnie użytkują praWie l1lka bę?zlemy gOŚCili W nas~~m mleSCle
byl wtedy u szczytu uznania i wziętości tylko pojedyńcze osoby. Z braku reaula. zn~~omltego ar~J!st~ krotoc~w!ll warsz~~
zdobytej mozolnie-przez pracę, pilność, cyjnego planu miasta, na wszystkichO po- sk~ej p. E. Gasll1s.l{\ego, ktory. w prz~jez
wytrwałość, żelazną wolę. Teatr polski lach miejskich, samowolnie powyrastały dZle z trupą swoJą do .Ło.dzl, WSt~~1 do
mial JUż jego arcydzielo "Karpackich Gó- mieszkalne i gospodarcze budynki, prze- nas na .~wa p:z~dstawI.enla. BędZie to
rali"-a o "Pannie mężatce" krytyka pisa. ważnie zaś naokolo pastWiska miejsl{\ego dla. Łowl~zan SWlęt~ melada - . rzadko
la "jako o pierwszej polskiej komedji", lecz po którym dla komunikacji ~e wspomnia: bowler!! ~darza nam .Slę. sposobnośc yv teaduży niezawodnie talent Korzeniowskiego nemi budynkami-potworzono liczne dro- trze miejscowym wld~lec ta~{ wy~Jl~nego
niebył talentem dramatycznym. W "Wia- gi i steczki, nie mÓWiąc Q tym, że każdy artyst~. !oznam y dWI~ szt~kl o lzej~zym
dom ościach Polskich" Klaczko pisał kry- z sąs~adów uważa sobie za obOWiązek, zakrOJU
pełne dOWCIpu. I humoru, ~~
tykę o pOWieściach Korzeniowskiego - jakąś część pastWiska wcielić po cichu wtor~!{ odegraną. zostanie "Lewa ręka,
a o Zabużskim z "Krewnych" pisał - że do swej posiadłości. Tak bezpowrotnie wyk\\} nIna kome~Ja We~~ra W 3 aktac~,
to typ poziomy: - że pOWieści Korze- przepadly dla miasta pastWiska po lewej a yv sro,~ę ostatnIa nowosc, p. t; "To mOje
niowskiego od połowy - spieszą całą silą stronie Bzury, i polowa starego cmenta- dZiecko.. Towarzystwo artystow złozone
ku byle jakiemu rOZWiązaniu.
rza przy kościele ŚW. Małgorzaty. Otóż z 12 osobo
W rodzinnych "Brodach" wystaWiono ci sąsiedzi, a przeważnie wŁościanie na
Jarmark Mateuszowski tegoroczny
pomnik i wybito medal w setną rocznicę poduchownych gruntach, chociaż znajdu- zrobił zupełne fiasko. Jakkolwiek koni
urodzin. Lecz niestety i dziś jak daWniej jący się wśród gruntów miejskich, jednak- było sporo i kupujących nie brakowalo,
przedstawiony Korzeniowski jako pisarz że zaliczeni do sąsiedniej gminy Kompi- jednak stała niepogoda, która jakby umyutalentowany, ale nieposiadający głębsze- na, W tych miejscach przeważając liczeb- ślnie się uwzięła na ten czas, osłabiła
go uczucia-jest natomiast przedstawicie- nie, praWie wyłącznie, choć nieprawnie, wszelkie tranzakcje, a nawet chęć do
lem rozsądku - - Wielbicielem "miernej korzystają z mrejskiego pastWiska, pasąc nich. Dostawiono pewną ilość koni rasocno!y i cnotliwej mierności", jak napisał swój dobytek, a nawet sprzedając doby- wych, rosyjskich kłusaków i zwykłych foro mm Klaczko. Korzeniowski był ucz- wany na pastWisku piasek.
nalskich. Wlościanie dostawili na jarmark
n~em s~kól Krzemie.nieckich, które Czac-.
Czy wobec takiego stanu rzeczy, nie koni o połowę mniej niż zwykle. Wszyk~ załozyl dl~ podjęcia pracy u podstaw. należałoby zająć się uporządkowimiem stkich koni było około 2.000 sztuk, bydŁa
Jozef Korzel1l0wski wzią1 się do pióra tej kwestji? Na pastWisku wspomnianym 650, świń do 800. Ceny zarówno na kopod ~plywem taki,ch nakazów i natchnień znajdują się zaniedbane sadzawki, kiedyś nie jak l bydło były wysokie. Handel na
psychicznych,. kt.ore zrodziła i ukształto- należące do b. Prymasów, z których jak straganach by! bardzo slaby, niektórzy
wała w glebIe Jego ducha, pozytywna, niesie podanie, ryby przepuszczano pod- handlarze JUż w drugim dniu pOZWijali
realna kultura uczuć, trzymanych na wo- ziemnemi rynnami do zamku prymasow- namioty.
dzy rozsądku, by pod ową podwalinę do skiego. Czyżby sadzawek tych nie można
Trychiny. We wtorek w rzeźni
b~d,owy .społecznej nie kJaść ani unie- było odnowić i ciągnąć z nich dochód miejskiej przy badaniach mikroskopowych
slen, ani marzeń. Brak tylko bylo tym dla kasy miejskiej. Przedewszystkim na- znaleziono trychiny.
Wieprz porażony
uczuciom, sity natchnienia, potęgi poezji, leży pokasować droai i ścieżki samowol- trychinami zostal spalony.
piorunowej iskry genjuszu. Nie był wiesz- nie wyjeżdżone i °wydeptane po całym
czef!1 nar~dowym i za takiego się nie pastWisku, pozostaWiając tylko te, które
Nowy skład węgla. W Łowiczu
U\~azal. ~I.ara zas/ug Kor.zeniowskiego, okażą się niezbędne. Osadnicy na po- W tych dniach ma być otwarty skład wę
I~zy wlasme w owocach jego pracy a duchownych gruntach, nie mają prawa gla, drzewa, koksu i cementu. Skład 0nIe W estety~zno ~rytycznej ich wartości, i nie powinni korzystać z miejskiego pa- tWiera pan Gabrjel Skowroński w domu
tak samo Jak miara z2slug Bolesława stwiska, a poczynione przez ostatnich dro- wlasnym, przy ul. Podrzecznej wprost poPrus~ .. Nikt nie formuje dziś swego na- gi i ścieżki do ich siedzib, nie pOWinny wiatu.
tC~l1lenla na "KurSi~ poezji" Korzeniow- być tolerowane.
Wspomniani osadnicy
Zarząd Resursy Rzemieślniczej uprasklego. Ale całe Jedno pokolenie nau- żyją przeważnie z miasta, lecz na rzecz sza członków o podpisanie w lokalu Reczylo się od niego poezję narodową ce- miasta nie ponoszą iadnych ciężarów, sursy w sobotę W godzinach od 12-ej w
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południe do zamknięcia, adresu, mającego pujące stacje linji Kaliskiej: Bednary, Ło
być wręczonym Jego Ekselencji Arcybi- wicz, Domaniewice, Głowno, Stryków,
skupoWi Warszawskiemu od. Zarządu Zgierz, Łódź i Pabjanice.
i członków Resursy.
Zarządzenie to naraża na liczne niePrzedstawienie amatorskie. Stosownie wygody publiczność, nie znającą języka

+

<lo zapoWiedzi W sali Resursy Rzemieśl
niczej odegrano bardzo udatnie sztukę
kostjumową A. Longera "Tylko jedno
słowo" i operetkę w 1 akcie Wieniawskiego "Nad Wislą". Po przedstawieniu
odbyła się zabawa taneczna, bawiono się
ochoczo do samego rana.
Odpowiedzialność poręczycieli. Przed
kilku tygodniami zapadł w senacie wyrok,
<lecydujący o odpowiedzialności poręczycieli w kasach pożyczkowo-oszGzędnościowych. W wyroku tym senat wyjaśnił, że
poręczyciel jest odpoWiedzialnym wobec
}{asy za wypłacalność dłużnika tylko przez
czas, na jaki według ustawy kasy może
być wydana pożyczka, C0 się zaś tyczy
dłużnika, to odpowiedzialność jego trwa
lat 30, t. j. - ter-min trWania zoboWiązań
z umowy piśmiennej.
Przeważnie kasy
mają zastrzeżony
w ustawach termin 2 lub 3-letni, na jaki
wydana zostaje. pożyczka. W praktyce
jednak, po kilku lub nawet kilkunastu latach, poręczyciel otrzymywał zawiadomienie od komisarza o oboWiązku wpłacenia
sumy pożyczki i tradowany administracyjnie płacił.
Wobec jednak nowego zasadniczego
'Wyjaśnienia senatu, niejaki Perszt, mieszkaniec Warszawy, wytoczył 2 kasie
poż.-oszczędnościowej sprawę o zwrot
wyegzekwowanych przez policję od niego,
jako poręczyciela, rb. 20, powołując się
na to, że kasa wyegzekwowała dług po
kilku latach, w myśl zaś ustawy, poręczenie jego miało moc oboWiązującą tylko
w ciągu 3 lat. S. pokoju X. rew. m. Warszawy zażądał od kasy na rzecz Perszta
rb. 20, oraz 8 rubli kosztów.
Ponieważ wyjaśnienie senatu i obecny
wyrok wskazują, jaka obecnie będzie
praktyka sędziów, kasy, które u nas grają ważną rolę, jako instytucje kredytowe,
aleby zabezpieczyć swe prawa winny żądać od poręczyciela po uplywie najdłuższego przeWidzianego ustawą terminu pożyczki, prolongaty swego poręczenia.

rosyjskiego. Podobno zamalowywanie napisów polskich nastąpilo nie wskutek polecenia dyrekcji drogi Wiedeńskiej, lecz
lokalnych władz dystansu.

TydzIeń ŻyehUńskL
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poniszczone. Jest to duży uszczerbek
dla naszych właścicieli ziemskich, których
ziemia Gostyńska pOSiada bardzo dużo.
Nie jeden zapewne na drugi rok musi
sobie odmówić wyjazdu zagranicę. Skorzystają na tym niewątpliWie nasze krajowe zdrojOWiska, bo w tym roku były, powiem otwarcie, "bojkotowane" przez nasze zi€'miaństwo za niepopetnione Winy.
Zyska na tym i cat} kraj, bowiem kilkanaście milionów rubli pozostanie w kraju.
Unarodowienie handlu polskiego coraz
szersze zatacza kręgi. Stowarzyszenie
"Kutnowianka" w Kutnie w roku bieżą
cym miało do 60.000 rubli o'T>rotu, we
wszystkich stowarzyszeniach spółdziel
czych w pOWiecie Kutnowskim obrót po- '
Większył się w dwójnasób. Jak stwierdza
urzędowa statystyka, to w bieżącym roku
w różnych stronach pOWiatu Kutnowskiego
przybyło
okolo 100 nowych sklepów
chrześcijańskich, bądź to z galanterją,
bądź spożywczych.
Dalej, według tejże
urzędowej statystyki, chrześcjanie odbierają żydom handel takiemi produktami, jak:
węgiel, nafta, sól, wapno, mąka, żelazo,
nawozy sztuczne i t. d., a przecież tych
tOWarów w pOWiecie Kutnowskim rozchodzi się za 6.000.00G rubli!

Smutne objawy. Wiek XX, mówią: to
wiek postępu i cywilizacji ludzkości! Gdzież
mamy ten postęp i cywilizację dzisiaj
wśród rodzaju ludzkiego?
Czy może-aeroplany, samochody, przeróżne
machiny nazwiemy cywilizacją?
Sięgnijmy głębiej: spójrzmy już w życie
nie calej ludzkości, a jedynie naszego
narodu i porównajmy to dzisiejsze życie
z minionemi wiekami.
Dzis, kiedy naród znajduje się Wtakim
krytycznym położeniu, w jakim się nigdy
bodaj nie znajdował, powinna być jedność,
by poprawić dolę swoją. A gdzie ona?
Kilkanaście różnych partji gryzie się mię
dzy sobą i pcha naród ku zupełnemu
Klęska burz nawiedziła pOWiat Kutnowupadkowi. W sercach ludzkich zupełnie ski. Z dnia 15 na 16 września nad Ży
zaginęła wiara w Boga. Niema żadnej
chlinem i jego okolicą przeszła niebywała
idei, a jeśli jest, to dla zrobienia rubli. burza,
jakiej nie pamiętają nawet najstarsi
Podtość wkradła się wszędzie. Zanikło
ludzie.
l-ej w nocy W dali
poczucie narodowe. Jedynie na ustach pokazałyJużsięo godzinie
błyskawice_
I niebo stało
wszystkich rozlega się: dla rubla! Dla się jakby czerwonym. PraWie co minuta
rubla sprzedajemy ojczyznę swoją, dla ru- tu i tam zajaśnialo, ukazał się czerwony
bla zatracamy wiarę, dla rubla sprzedaje- ogień. Tymczasem chmury jedna po drumy ziemię pradziadów naszych niemcom
gromadziły się i pokryły cały horyi żydom; dla rubla zabijamy braci naszych giej
zont. Nagromadziło się dużo elektrycznoi wszystko dla rubla, dla rubla!
ści.
W Dobrzelinie, dzięki czujności dyStaliśmy się egoistami, bo żyjemy tylko
rektora p. Grzybowskiego, zaWczasu przydla siebie. Nie Clbchodzi nas to, co czy- gotowano wodę w beczkach i uruchomionili dzielni przodkowie nasi. Nie chcemy no straż ogniową. To samo uczyniono
ich naśładować, jakby w naszych żyłach nie i w innych cukrowniach.
ptynęła krew polsl{a!
Już o godzinie 4-ej rozpoczęła się
Demoralizacja, upadek duchowy, zwąt straszna
gra piorunów. Jeden po drugim
pienie w przyszłość, niemoralność, zdzi- bił. Padło ich do godziny 7-ej rano
czenie-oto co wpoiliśmy w młodzież na- kilkadziesiąt. W jeden komin cukrowni
szą· I czy możemy się z tej młodzieży
WalenŁynów uderzyło aż siedem. Groza
podziewać tego, że ona popraWi los naogarnęła szczególniej mieszkańcóW Wioszej ojczyzny. Zapewne, że nie. Mło- sek, bo pioruny nie wybierały, tłukły w
dzież po większej części zdemoralizoWana.
Rzeczy znalezione. Departament poJedynym ratunkiem, to powrót wiary drzewa, w SłLlpy telefoniczne, telegrafiZapalano gromnice, moli~ji wyjaś~il, że p~zepisy, .przyznające ~rze- W Boga, bez której niernasz nic dobrego, czne, i domy.
Clą częśc wyna",rodzenla za :znaleZIOne bo każda sprawa bęazie jedynie dobra dlono się... A w dali ukazało się pośród
ŚWiatła krzyżujących się bezustannie bły
rzeczy, dotyczą tylko znalazcow prywat- z Bogiem'
skaWic kilka krwawych lun: to pożary.
nych. Jeżeli Więc przedstawiciel policji,
działając W charakterze urzędowym, znaRozwoJ przemysłu, Do Jednej z lep· Alarmują, . że pali się zagroda parcelanta
lazł jakąkolWiek rzecz, natenczas nie ma szy~h faqryk . agronomicznych .naszy.ch koło Buszkowa, dobra Drzewoszki za 00on prawa do wynagrodzenia ze strony' krajowych nalezy fabryka AndrzeJewskle- brzelinem, jakaś wioska koło Uombina
-właściciela, albOWiem z mocy prawa po- go, która już prosperuje kilkanaście lat i caty szereg innych. A pioruny jeszcze
wołany jest do pilnowania rzeczy, pozo- i cie~z~ się uznaniem .li ,okolicznych oby· z całą mocą biją. I strach coraz Większy
.staWionych przez właściciela bez dozoru. watel! I drobnych rolntkow. Przedewszy- ogarnia serca ludzkie. O godzinie siódGdyby natomiast tenże przedstawiciel po- stkim wyżej wymieniona fabryka posiada mej rano pioruny bić przestały. Rezultat
licji, będąc poza sferą swoich bezpośred- na składzie znakomite lokomobile, które burzy taki: W dobrach Drzewoszld spa:nicI" obOWiązków służbowych, znalazł przy- są al?o spr~eda.wane, al.bo wypożyczan~. liły się zabudowania gospodarczE wraz
padkowo czyjąś rzecz, wtedy przysługuje Dalej maneze I wszelkIe maszyny roll11- ze zbożem. Koło Buszkowa zagroda wło
mu prawo do żądania znaleźnego w po- cze, k~óre odznaczają się przedewszy- ścianska; koło Gombina cała Wioska.
:staci trzeciej części. Departament policji stkim trwałością i gruntownym wykoń· Burza przyniosła duże straty rolnikom,
zaleca, ażeby w każdym wypadku znale- c~eniem. Przed kilku dniami p. Gątkie bowiem zalała pola, przez co urodzaj na
zienia przez policję zguby, władze miej- W1CZ z Warszawy, we własnym domu przy buraki jeszcze bardziej się obniżył.
scowe rozważały dokładnie okoliczności, ulicy Budzyńskiej, założył pierwszą wzoWeterynarz w Żychlinie. N areszcie poW jakich rzecz znaleziono.
rową piekarnię higjeniczną, która jest
zyskaliśmy węterynarza, który na stałe
Kasowanie napisu. Od kilIm tygodni urz~dzona podług ostatnich wymagań te- zamieszkal w Zychlinie.
na stacjach kolejowych VII dystansu dro- chnlcznych.
Zadużo wódki wypija gmina Żychlińska,
gi Wiedeńskiej przystąpiono do odnawiaWiadomości z Gostyńskiego. Przedewszybo
za 100.000 rubli. Analfabetów
nia napisów. Odnawianie to odbywa się stkim już na początku muszę stWierdzić, w przeszło
dużo.
Szkół brak.
gminie
bardzo
według dość oryginalnej metody.
Odna- że wieści z prastarej ziemi Gostyńskiej
Dzieci
bezdomnych
też dużo. Sierot, kawiane są mianOWicie tylko napisy rosyj- są bardzo malo pocieszające. Od kilku·
:skie, polskie zaś polecono zamalowywać nastu już dni mamy tu ciągłe złowieszcze lek, żebraków setki. No a my 100.000
zupełnie.
burze. Prawie niema dnia, by ulewny rubli wydajemy na wódkę i chcemy, żeby
W ten sposób na kilku stacjach język deszcz nie padał, co przynosi olbrzymie nam dobrze było?
Nowe placówki polskiego handll! powstapolski skasowano zupełnie.
szkody rolnikom. Szczególniej najwięcej
Rzeczony oddział znajduje się pod za- ucierpią buraki cukrowe, w niektórych ły przed kilkoma dniami w Zychlinie.
rządem inż. AleksiejeWa, obejmuje nastę- bowiem majątkach ziemskich są zupełnie Jedna z nich, to sklep z galanterją pana
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Ciechomskiego w Budzyńskiej ulicy W
domu p. Stańkowskiego, przy hotelu polskim. Sklep jest zaopatrzony w przeróż
ną galanterję oojlepszych gatunków i powinien być popierany przez chrześcjan.
Drugi sklep, to spożywczo - dystrybucyjny
p. Gumińskiego w Pa~ieckiej ulicy w domu p. Cichalewskiej. Zyczymy tym dwum
nowym placówkom największego rozwoju!

Cezarjusz Wo/szyckt.

Wi adomoś ci roIni cze.
Bednary. Dnia 20 b. m. odbylo się
organizacyjne zebranie Kółka rolniczego,
któremu przewodniczył p. Feliks Grabski
z MysIakowa. Pan Bielawski, instruktor
Kółek Łow. Tow. Olu. Roln., wygłosił
pogadankę, o wplywie
Kółek rolniczych
na rozwój gospodarstw drobnych.
Nowy proboszcz, ks. Kiełduszys, z zapałem
zachęcał obecnych
do zapisania
się
do Kólka, przedstawiając
smutny
obraz gospodarstw włościańskich i Iwnieczność lepszej gospodarki oraz zrzeszania się. "Przecież i J. E. Ks. Arcybiskup. podczas ingresu wygłosi! w Katedrze Swiętojańskiej w Warszawie - mówił ks. Proboszcz z Bednar te pamiętne
sIowa: "raduje serce moje budząca się
wśród ludu dążność do OŚWiaty, łączenie
się w Kółka rolnicze, spółki wytworcze i
spożywcze,
coraz umiejętniejsza uprawa
roli, ochędostwo domów i zagród, przestrzeganie praWideł zdrowotności, słowem
to wszystko, co świadczy o wzroście zdrowej kultury". Poruszeni gorącem i stoWami Szanownego Księdza Proboszcza go
spodarze dość licznie, jak na tak zaniedbaną parafję przystąpili
do kółka. Po
czym odczytano punkt po punkcie Ustawę Kółka, przyczym wyjaśnienia dawali
pan r. Grabski i E. D. z pełnym otuchy
sercem, rozeszli się gospodarze do domów.
Ks. Proboszcz podniósł jeszcze jedną
doniosłą rzecz: zebrania Kółek powinny
odbywać się w dni powszednie.
Każdy
z gospodarzy może przecież raz w miesiącu
znaleść wolny jeden dzień na to.
Będzie
wtedy na zebraniach
więcej
ludzi
odczuwających
potrzebę
kółka,
a mniej "gapiów." Prócz tego, uniknie
się niepożądanego pośpiechu w załatwia
niu spraw kółkowych, co zwykle tłumaczy
się brakiem czasu i zmęczeniem po kilkugodzinnym siedzeniu W kościele. Nadto i instruktor będzie latwiej mógł obsłu
żyć kółKa, mając do rozporządzenia nie
52 dni (ilość ni ~ dziel), a przynajmniej 300,
co bardzo ułatWi robotę i wplynąć może
na lepszy rozwój kółe!<. Projekt nadzwyczaj racjonalny, który kółko Bednarskie
wprowadzi lo w czyn, wyznaczając pierwszy
czwartek każdego miesiąca na zebrania
miesięczne.

Pozwolenie o zatwierdzenie kólka podpisano i wysl omo do Warsz. Gubernatora.

Zduny.

Kólko rolnicze w d. 21jlX zeaby wysluchać pogadanki
żyta", którą wygłosił instruktor, p. Bielawski, E. D. przedstaWił wynik
doświadczenia z 10 odmianami żyta na
Polu DOŚWiadczalnym w Myslakowie (Borku) oraz dal niektóre wskazówki, co do
stosoWania nawozów sztucznych, ostrzegając, że bardzo często (ziemie lekkie
i malo próchniane) SelIne żużle lub sam
superfosfat nie dają podniesienia plonu,
gdy jednak zastosujemy jednocześnIe
saLetrę chil. otrzymujemy nadzwyczaj dobry rezultat, bo kilkanaście rubli czystego
zysku z morgi. Sama saletra, często
brało
się,
,,0 upraWie

O W I C Z A N I N.

w tych razach, daje sporą zwyżkę w plonie, jednak nie tak Wielką, jak W polączeniu z jednym, z wyżej wspomnianych
naWozóW sztucznych.
Prócz tego E. D. w krótkich słowach
wykazał
korzyści
maślarni spólkowych
i warunki oraz zasady powstawania ich.
Zduny pod tym względem przedstaWiają
doskonały punkt. Jesteśmy pełni otuchy,
że kółko Zduńskie stworzy tę najpierwszą
plaCÓWkę postępu rolniczego w Łowic-kiem. Tymczasowo przystąpili gospodarze z kilkudziesięcioma krowami, jednak
wszyscy zapeWniają, że w krótkim czasie
ze 100 krów zbierze się, co daloby możność już przystąpienia do czynu.
Kólko Zduńskie otrzymało od Łow.
Tow. Roln. tryjer, narzędzie do czyszczenia zboża, oddzielające poślad, przetrą·
cone ziarna, lqkol, wszelkie wyczki.
Narzędzie to Jest niezbędne, aby przygotować należycie ziarno do siewu.
Zapomoga na tryjer wynosi 75% jego wartości;
r~sztę, to j.est ok?ło. rubli 40, kół~owicze
~I~zwlocznle złozylt n~ .zeb:anl~, C?
sWladc~y o, nadzwy~zaJneJ
lI1tehgencll
czlonkow kolka, l<to~zy,. bez z~yklych
w t~ch. raza.ch n~mysl?w I ~wlekan, zrozumlelt .donlOsł~śc posladanl~ podobnego
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gleboznawstwo, naukę o nawoz8ch, meteorologję i klimatologję, naukę w gosp..:darstwie społecznym, mechanikę ogrodniczą,
szkólkarstwo, warzywnictwo, kwiaciarstwo
gruntowe, drzewoznawstwo, oWildy i zwierzęta szkodliwe i pożyteczne, genetykę,
patologję roślin, ogrodnictwo szklarniowe,
pomologję, nasiennictwo, ogrodnictwo parkowe, estetykę, architekturę, rachunkowość, przetwory owocowe i warzywne,
meljoracje ogrodowe, pszczelnictwo, encyklopedję prawa i rysunki.
Na słucha
czów Kursów Ogrodniczych przyjmowane
będą osoby obu pIci z przygotowaniem
w zakresie nie mniej 6·ciu klas szkół
średnich.
Oczywiście osoby z ukończeniem całkOWitego kursu szkoły średniej
oraz mogące się przytym wykazać conajmniej z rocznej praktyki ogrodniczej mają pierwszeństwo.
Ukończenie Kursów
pszczelniczo-ogrodniczych w Warszawie
uważa
się
za równoznaczne praktyce
rocznej.
Słuchacze zapisujący się na całość
wykladów opłacają rb. 150 rocznie. Rok
wykładowy rozpoczyna się 1 października.
Bliższych informacji udzielają Kancelarje Tow. KursóW Nauk,owych Włodzi
mierska N~ 3 i Tow. Ogr. War. Baganarz.ęd~la.
D~la 21 , IX k.oł!w zabra~o tela oM 4. Wpisy zaś tylko Kancelarja
z ŁOWicza trYJer, a 23/IX lUZ narzędZie Tow. Kursów Naukowych.
bylo w użytku: pierwszy pan Tomasz Koza z Jackowic . oczyścił 3 korce pszenicy
do siewu. Oby Więcej takich, kółek,
Gydzień polifycZ'1Y'
a w krótce dorównamy Czechom!
KółkOWi dzielnie przewodzą pan Józef
Minich i pan Koza Tomasz.
Niewyłączając państw półwyspu Bał
D.
kańskiego,
wszystkie wogóle państwa
europejskie dążą do kompromisu pomię
dzy sobą niby w celu zażegnania Wielkiej,
Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie.
ciągle zapOWiadanej zaWieruchy ŚWiatowej,
Sekcja Ogrodnicza przy Tow. Kursów Nankowycb. która może pochłonąć setki tysięcy ofiar
w ludziach i stworzyć wielkie rumowisko
A Wiele
Gruntowne wyksztalcenie zawodowe w ustroju wszechspołecznym.
w dziedzinie ogrodnictwa stało się potrze- czynników na to się składa. To też wielbą naglącą dla rozwoju tej naszej gałęzi cy opatrznościowi męŻOWie stanu prowawytwórczości krajowej. Brak ludzi odpo- dzący Wielką politykę ŚWiatową, prześci
wiednio przygotow::lnych do roli l<ierowni- gają się we wzajemnych uprzejmościach.
czej, daje się odczuć na każdym kroku. ażeby niedopuścić do tego.
Jakie znaczenie uprzejmościom takim
Stojąc na straży o~rodnictwa krajowego
Tow. O~W War_ zwrócilo się do Zarządu przydawać należy, mieliśmy przykłady; w
Tow. Kursów Naulwwych z przedstawie- swoim czasie Cesarz Aleksander 1/ na
niem utworzenia wydziału ogrodniczego stacji Aleksandrowo serdecznie witał Wili tu spotkało się z życzliwym poparciem helma I, który w następstWie zawarł seswoich usiłowań. Dzięki współdzialaniu kretny zWiązek z Austrją przeciwko Rosji.
Sekcji Przyrodniczej, z którą Sekcja Ogro- Dowodzi to, że uprzejmości są złudne
dnicza ściśle ZWiązaną będzie, korzystając i Wierzyć w nie nie można. Stosunki się
z wykładów wspólnych z dziedziny przy- zmieniają. I dzisiaj w chaosie polityczrodoznawstw~, Sekcja Ogrodnicza zaWią nym tła kontynencie europejskim starają
zała się i z początkiem roku szkolnego się nadać ton Niemcy, ale dotychczasowa
1913/14 rozpoczyna systematyczne wykła polityka niemiecka szachowaną jest przez
dy, których program podaje się do wia- Anglję, Francję i Rosję, które w interesie
domości publicznej: kurs całkowity trwać swoim niemogą dopuścić rozrostu Niebędzie lat trzy i jest ułożony w ten spo- miec, a jak pisma donoszą, wojny równosób, że każdy słuchacz może się zapo- cześnie przeciW tym ostatnim niepodejmąt
znać ze wszystkiemi gałęziami ogrodni- chyba, że zostaną napadnięte przez pań
ctwa wspólczesnego i pozyskać cato- stwa trójporozumienia, a to z tej przyczyny,
źe Niemcy wraz z Austro - Węgrami
kształt wykształcenia zawodowego.
Oprócz tedy licznych kursów teorety- i Wlocl1a,mi nie wyżyją roku własnym
cznych, na szeroką skalę będą uwzglę zbożem i że wrazie wojny z Francją,
dniane ćwiczenia praktyczne zarówno Anglj.ą i Rosją dowóz zboża zostanie
pracowniane jak gruntowe, w tym razie ze wszystkich stron zamknięty, a na wojprowadzone na użyczonych prZeZ Tow. nę w takich warunkach Niemcy się nie
Ogr. War. na ten cel działkach w majątku zdecydują, pomimo zapewnief1 niektórych
Mory. W, pierwszym roku Kursów Ogro- strategików, że Austrja pobije Rosję w
Podobno Rosja
dniczych wykładane będą: wstęp do nauki ciągu paru miesięcy.
ogrodnictwa, fizyka, chemja nieorganiczna, i Ang~ja całemi latami są w stanie proorganiczna i analityczna z ĆWiczeniami; wadzić wojnę, mimo nawet ciągłych przeanatomja roślin z ćwiczeniami, organo- granych i że nawet zajęcie Moskwy nie
grafia i systematyka roślin z ĆWiczeniami, kończy jeszcze wojny z Rosją, a Większy
jest
określanie roślin, geologja i mineralogja jeszcze od przestrzeni rosyjskich
z ćwiczeniami, uprawa roli, miernictwo przestwórz mórz, l1a których wojna z AnNiemcy to dobrze
i niwelacja z ćwiczeniami, rysunki arty- glją by się toczyła .
styczne i techniczne. Następne dwa lata rozumieją, przeto cel polityki niemieckiej
studjów obejmą: fizjologję, anatomję spe- to nie osłabienie Rosji, lecz zapewnienie
cjalną i geografję roślin, mikrobiologję, sobie neutralności Rosji na wypadek \\'oj -
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EDMUNDA GASIŃSKIEGO

w

scowym .
Część

hydroplanów i łó
(zdjęcia z natury). Oskarżony i jego obrońca (komiczne).

Września

L e war ę k a Komedja w 3 akt. Webera.
W
1
70 m 0'·0 tlz ie e Ko Krotochwila
amerykańska
w akt. M. Maio.

"E OS"

s obotę. 27 i niedzielę 28 września r. b.
odb ę dą się przedstawienia w teatrze miej-

l1rtysty Warszawskich Rządówych Teatrów w otoczeniu pierwszorzędnych sił artystycznych.

We wtorek 30

~inematograf

dek

l.

Konkurs

motorowych

Część II. Zbr odnia czy wypadek (dramat w 2 aktach).
środę
Października ~,,=========
Część III. Dziennik Pathe (aktualności
chwili bieżącej) .
Kubuś linoskoczkiem
(komiczne).
3
W sobotę pierwsze przedstawienie r.oz~====================~=================~
po.c~yna się .0 godzinie 8, a drugie o gony z Anglją i Francją. Ale porozumieniu N. M. P. Częstochowskiej, wszystkiemi dZ1111e 9 1/ Wieczorem, a w każdą nie2
temu stoi na przeszkodzie sprzeczność stacjami i portretami: ~Arcybiskupa Metro- dziele odbędą się trzy przedstawienia:
polity
I<s.
A.
Kakowskiego,
biskupa
Kieinteresów rosyjskich i austrjackich na
I o 6 ł, II o 8, III o 9ł wiecz.
~alkanie.
Obecnie jednak gdy stało się leckiego ks. A. Łozińskiego i biskupa
Jasnym, że Balkan nie będzie ani austrja- sufragana Warszawskiego Ruszkiewiczacki ani rosyjski, lecz bałkański, ostrze po kop. 2.
przeciwieństw się zmniejszyło .
SKŁADY
Niezależnie od tego, niebezpieczeństwo
Niemiec
powiększa
się
spowodowaną
antypolską polityką, która zmusić. może
Polaków, aby oparcia szukali w Rosji.
i i arb
najlepiej i najtaniej wykonywa

l

I

Materjałów

Kaplice przy drogach

OSTATNIE WIADOMOŚCI.

Zakład Kamieniarsko - Rzeźbiarski A. G Ait:;~rciIEGO
bRGOWS~IEGO

B.

Wice król Indji poruszył sprawę konfliktu balkańsl{iego i p o dkr eś lił , ż e starci a'"
mi ę dzy m ocarstwami udało si ę unikn ąć
w
o w i c ~ u, obok poczty.
dzi ę ki p o wś c i ą g liwośc i ] ujawnionej przez
Grey'a. An glj a w ci ąg u wielu lat czyniN a skła dzi e równ i eż z n aj d u j ą si ę
!a co ~ o g la, aby pomódz T urcji r a dą Krzyż e że l a zn e, Pasyjki złoco n e (wizel po parc iem. . .
. .
. run!{i)., oraz wielk i wybór go towych po~ząd ~.n g l e l s kl
~ zup elnoscl u ~n~ J e. mmkow z pi askowca, granitu i marmuru.
k omecznosc utrzyma ni a status quo W SWl ę- I
Zak ład przy.m uje wszelkie zamówiet~ch. miastach Arab j ~. i troszczy się o n ie - I nia na roboty kamieniarskie i na foto sleme pom ocy Tur CJI przy przeprowa dze- graf je w i ecznotrwa ł e na porcelani e.
lI iu refo rm.

.c

Uwaga sp o ł eczeńst wa japOtisk iego na
sprawy c hiń sk i e sto pni owo sl ab ni e.
Od 1 października wprowadzona zo staje bez p oś re d n i a k om unikacja pasaże r
ska Tokio -Peki n.

DROBNE

OGŁOSZENIA .

O! mi li mieszka ńcy Królestwa, Łowi c za
Pi erzcie swą b i e l iznę mydłem Markiew ic~a .
Najstarsza polska
fabryka mydła , świec i sody krystal icznej
S t a nisła wa Markiewicza

ODPuWJEDZI OD REDAKCJI.

Pam.f K. UJ Lowz·czu. Pisze Sz. Pan,
Ot omana wełną kryta do sprzedania.
Magistrat na zapytanie Patlsk ie: na jakiej zasadz ie rąbano lasek miejski? ode- Wiadomość ulica Podrzeczna dom W-nej Luczyńskiej, u stróza.
752- 1-1
zwą z d. 11 b. 111 . za .M 8919 zażądał
Do wynajęcia Sklep, 2 mieszkania po 3 po złożenia 2-ch marek po 75 k na odpo wiedź .
Na ile to jest uzasadnionym, nie- kOJe z kuchnią i pokój kawalerski w b. dOI,u
W. Ciotha przy ulicy Zduńskiej.
753 - 1-1
umiemy Sz. Panu odpOWiedzieć .
Kołdry 7. własnycr lub powierzonych materjałów przyjmuję do roboty, uraz przeróbki SrzedNADESŁANE.
nicka. Szosa Arkadyjska dom W-go Kraczkie\",icza.
714-3-3
T-wo Ha-ndlu Herbat y

i

S~wie

MOSKWA

Kantor i Skład na Króle stwo, Warszawa, Zielna 35.

BRO'W AR

Henryka Rejnecke
. w
....;Z~.

Potrzebni

tokarskich i stolarskich.

Podaje do wiadomości, że pOSiada na
Jasne, Pilzeńskie, Bawarskie i Zwyczajne, które po bardzo przystępnych cenach zawsze dostać można
w browarze, a przy Większym zapotrzebowaniu jako to: na wesela, zabawy i t. p.
453.
dostarcza na miejsca

NOWY

do robót rzeźbiarskich .
Dom W-go Wekstejna:

APARAT DO CEROWANIA

737-8-3

Grupa fotograficzna zjazdu straiackiego

cena

cen a

-----------------------

lY2

lY2
Rubla

w Łowiczu, jest do nabycia w księgarni K. Rybackiego po rb. 3.

Pismo Święte Starego i Nowego testamenUprzejmie prosimy przekonać się, że hertu
X.
Jakóba Wójt,;a z ilustracjami Gusta·.va Dore
baty nasze w opakowaniu polskim są
okazyjnie do sprzedania za rb. 20.
dziś

Sprzedaż

Rubla

faktyczme najlepsze.

tylko w pie rw s zo rzędnych Handlach
chrześ c ijall ski c h .

języków: francuskiego
polskiego. Wiadomość w redakcji

Udzielam lekcji

niemieckiego i

znak

747-1 l

UWAGA: Reprezentacja od szerePomoc cierpiącym.
NaboieństwD
za
gu lat znajduje się w ręlm polskim.
dusze zmarłych. Broszurowane 60 kop. 01:Jrawne
749-10-1
PrzedstaWic iel J. Popielecki.
w płótne angielskie rb l, w skórkę, brzegi 'złoco 
ne po rb. 1. 60 kop. IV księg-arni KRybackiego .

"ątka Z

Paml

Jasne i Go'ry.
~

~

składzie piwo:

chłopcy

Starzyński.

Ł owiczu ~.

Egzystuje od 1812 r.

741-1-1-

iż

Perłow

w Ł o W iczu przy ulicy Zduński ej ob ok ko ściola po Pij arski ego i na Nowym Ry nku
przy ulicy Bi el awski ej.
P o l ecają wie lki wyb ór perfum , wód k ol o ńskich, my d e ł, pudró w i k re móW zagranicznych i krajowych, ora z r óżne ś ro d ki
leka rskie , wody minera ln e, glazury i pasty
do obUWia, pol(osfy rygsl(le i zwyczaJ'le,
fa r by, f erpe'lty'lY i lal(iery .
!.l40.

w Łowiczu .

Istnieje od roku 1835.

Bazyli

Aptecznych

aemonstnqe SiC we wszystkich naszych sklepach

KOMPANJA SINGER

.

Wdowa z maleńkim d.~ieckiem p. b robotniku

pozostając

w t1 edakcji

w

n ędzy,

prosi o pomoc.

Wiadomuść

669-1-1 '

Posiada my na " sldadzie
. " k omp Iet y oprawne (ro k l'l
n Ł o wl- cza nlna
db'numery "Kurje
b
ra II us t rowan ego
z O [tym o r azem I II razem) po rb. UsO moina nabywać. w rrjakcJi.

sklepowy
~~~~dl

II

Sklep w

Łowiczu

ul. Piotrkowska do m Prauze
Sprzedaz częś c i maszyn i nici .

f

Iti',

---------------

Ł,O

8

Kąpiele

Towarzystwa Hygien,·cznego

Wanny

c~ynne są CODZIENNIE od g o 9z . 12 w poludpie do 9 wiec~orem. ŁA*NIA

Jest od 4 po pol. do 9 wIeczorem, W srody-dla mających sp eCJalny
abonament, dla mlodzieży po 15 kop. i dla innych po 60 kop., we czwartki dla kobiet po 15 kop., w piątki i soboty dla
mężczyzn po 15 kop.

I

czynną
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Kupujcie tylko PRAWDZIWE SIEWNIKI PRACNERA,
gdyż

wszelkie naśladownictwa s& mało wartościowe.
Najtaniej dostać je można w Filji Syndykatu Rolniczego Warszawskiego w Łowiczu.

I

HANDLOWO - PRZEMYSŁOWE
Fabryka odlewów
- -- i

narzędzi

Towarzystwo Wza!emnego Kredytu w ~~wiezu

rolniczych

ZAŁOZONE w ROKU

Przyjmuje

Kapitały

na

1905-ym
i na rachunek
warunkach:

lokatę terminową

.
bieżący

W. SRZEONIGKIEGO

Na rachunek bieżący

4\

1YI. TIl rIlRZ Y8S KlEG O

Z
Z terminem rocznym
Z terminem dwuletnim

6°10

pujących

Łowiczu.

Wyrabia: Nowość - KIERATY NA ŻELAZ
NYCH RAMACH, mtocarnie, sieczkarnie,
walce pierścieniowe, kultywatory i t. p. narzędzia rolnicze, ramy do okien, MASZYNY
DO ROBIENIA CEGl Y, oraz wszelkie odlewy.
Ceny przystępne.

wypłaca
(do natychmiastowego zwrotu)
terminem półrocznym

na

nastę

61b

~olo
Prezes rratarzyński M., Fiaki Al., Zelechowski M.
11arkowski S., Blum 1., 'WyrzykowRki A, Liberman L., Schmidt E.,
Stanisławski S., Wekstein A.
Zarząd Towarzystwa:
Michał Wekstein, Franciszek Hoppe, Franciszek Gątkiewicz.
Biuro rrowarzystwa czynne codziml (oprócz niedziel i świąt) od lO-ej rano
do godziny 2-ej po poło

Rada Towarzystwa:

498.

pr Zy UIi CY Wj azdowej pr owad zą cej do KoI ei.
TOWARZYSTWO AKCYJNE

an ens·e en i S- a
Żelaza i

Odlewnia

fIletali,

Fabryka Armatur i Pomp.
Oddział

Warszawski ulica Jasna

adres teJegr. "Elko".

N~

G.

Telefon 226 - 38.

SPECJALNOŚĆ FIRM Y:
ARMATURA wszelkiego rodzaju do maszyn i kotlów parowych, wodociągowa, gazowa,
Manometry, wakuumetry, aparaty do sprawdzania takowych,
Inżektory "Re - startin~l" i "Kertmg",
Zawory stalowe z uszczelnieniem bronz. i niklowem,
Zawory bronzowe zwrotne i zasilające,
Zawory redukcyjne, bezpieczeństwa,
Wodowskazy wszelkich typów,
t
Oliwiarki i smaroWnice wszeikich systemów,
Pulsometry, regulatory, garnki kondensacyjne,
Krany probierczowe, spustowe,
Indykatory oryginalne Maihaka,
~
Paromierze oryg. "Gehre", liczniki i t. d.

*

KOMPLETNE
POMPY
Pompy

URZĄDZENIA

ręczne i transmisyjne,
odśrodkowe, rotacyjne,

DO STUDZIEN CEMBROWANYCH i WIERTNICZYCH.

kalifornijskie,

łańcuchowe, "Letestue",
Pompy "Diafragma", do zasilania
paro\vych,

kotłów

Cenniki

Redaktor i wydawca Karol Rybacki.

t

*
~.

T
t

na

żądanie

Pompy skrzydłowe "Allveiler'a, ssąco-tłoczące
"Garda'"
Pompy parowe "SimpIeks" i "Dupleks",
Pompy pneumatyczne asenizacyjne.
gratis

i

franko.

751-2-1

W Drukarni K. Rybackiego w

ŁOWiczu.

