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Biuro 'roway1ystwa czynne codzień (oprócz niedziel i ŚWIąt) od lO-ej rano
,/
do godziny 2-ej po poło

.trZ y UIi CY IV j azdowei pr owad zą cej do Kei.

Ingres J. E. Arcybiskupa Metropolity
j

Warszawskiego ks. O-ra . Al. Kakowskiego do Kolegjaty

łowickiej.

~:-_ .. -+::::::.*.t::::-+••. _.:~--"
W ubiegłą niedzielę przy wspaniałej go, by powitać Dostojnego Arcypasterza.
pogodzie odbył się Ingres J. E. Arcybi· Komitet gospodarczy, wybrany dla powiskupa Warszawskiego do prastarej Kole- tania Jego Ekscelencji, składał się z przedHiaty ŁowickieJ',
stawicieli organizacji i instytucji spolecz5
. '
l
h t
T
t'
:v. ,
Już od godzlł1y G-ej rano zapanowa o nyc , s a~owl l go nas ęP~Jący pa.no\ .Ie.
na mieście niezwykle otywienie, tłumy przewodmczący !<s. kanonIk Jan NIemira,
całe spieszyły w stronę dworca kolejowe- Dr. Stanisławski prezes Straży, Tow. Hi-
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Waszą Eksc e lencję,
zwyczajem OjcóW skowski prob. z Pszczonowa, ks. W. Nienaszych-chlebem i solą.
myski prob . z Kozłowa Szlacheckiego,
Witamy Więc szczerze i Wierzymy nie- ks, M. Cichocki prefekt szkoły realnej,
zlomnie, iż W asza Ekscelencja w zakre- ks. J. Podbielski kapelan szpitalą S-go
sie zaszczytnej i zbożnej swej pracy, roz- Tadeusza w ŁoWiczu, ks. F. Zelazny
winie owocną dzia/alność dla podniesie- rektor kościoła po· Bernardyńskiego, ks.
nia Iwlturalnego naszego poziomu. Ten Dr. Hilchen, ks. J. Rek, i ks. L. Dobrobowi em, kto umiłowal duszę swego naro- wolski , wikarjusze miejscoWi.
du będzie dla niego z zapałem pracować.
W redakcji "Łowiczanina" szli: redakWszyscy Więc zanosimy swe korne tor K. Rybacki, p. Romuald Oczykowskf,
prośby przed tron Wszechmocnego, aby p. Marja Oczykowska, Bronis/aw Łagow
udzielił Waszej Ekscelencji długich lat ski i Józef Bronikowski, członek redakcji
zdrOWia, iżby Wasza Ekscelencja żył ks. Kanonik J. Niemira, pe/nil obowiązki
i pracował na pożytek narodOWi swemu, mistrza ceremonji W czasie pochodu.
Pomimo wczesnej godziny, niezliczone
a na chwałę Panu".
Dalej przedstawiła się Jego Ekscelen- tlumy Wiernych zaległy drogę po której
cji delegacja lowickiego kahału, w imie- szla proc~sja, przybyło rÓWnież kilka kom"N ajdostojni ejszy Arcypasterzu!
niu
którego starszy członek dozoru Bożn i - panji włościan z sąsiednich parafji. Straż
Słuszną i sprawiedliwą jest rzeczą, że
cznego,
p. !cek Rosendorn, przemÓWił jak ogniowa ochotnicza wraz z cechami twoŁowicz i Księstwo Łowickie pierwsze donastępuje:
rzy/a szpaler i dzięki tylko nadludlkim
stąpiły zaszczytu powitania u siebie no"Wasza
Ekscelencjo!
wysiłkom, zdołata utrzymać porządek, chowego swojego Pasterza.
My,
przedstawiciele
ŁOWickiego
Dozociaż napór był tak silny, że miejscami
Na wstępie do miasta powitają Cię
dzwony, powitają Wieżyce prastarej Kole- ru Bożnicznego w imieniu chorego rabina zerwano lań cuch.
Przy drZWiach Kolegjaty przyjął Dostojgiaty naszej, co w murach swoich przyj- i calego kahału, Witamy szczerze Waszą
Ekscelencję
na
ziemi
ŁOWickiej,
na
któ·
nego
gościa Ks. Pralat M. Karpiński
mowała ongi cały szereg najpierwszych
dostojników Kościoła i Kraju, Prymasów rej wzrośliśmy i .tyczymy Waszej Eksce- prob. parafji kolegjackiej, poczym Arcyi Arcybiskupów Gnieźniet'iskich, a nastę lencji tak jak w naszej ŚWiętej Tory na- pasterz zasiadł na wspaniale urządzonym
pnie Warszawskiej Metropolji Arcybisku- pisane "burech atu beiwojechu" t. j. Abyś tronie, przypominającym świetne czasy
był błogoslawiony na tym wysokim ducho - ~o.legjaty 10wic1d~j:-:gdy na. nim. zasi~da
pów.
Gród Prymasowski nieWiele zachować wnym stanowisku i "burech atu beiceiei· II Jeszcze prymasI I mterreXI Krolestwa.
Ks. Prałat Karpiński pOWitał z ambony
zdołał pamiątek czcigodnej przeszłości --=- sechu" t. j. aby ten przyjazd Waszej
sprowadził
błodoslawieństwo
jego
Ekscelencję i złożył sprawozdanie
Ekscelencji
ząb czasu i zmienne doli-niedoli
koleje,
niszczyly i niszczą wszystkie dziela ludz- Boże na mieszkańców Łowicza i zasiał z pOWierzonej jego pieczy parafji w namiłość bratnią w ich sercach".
stępujących słowach:
kie.
Po
przebraniu
się
w
pontyfikalne
szaBłogosłaWiony, który idzie w imię PańPotężne
zamki i baszty odwieczne
dziś leżą w gruzach, a pokolenia ::ałe co ty,jego Ekcelencja w uroczystym pocho- skie! Hosanna na wysokości!
W tej prastarej, ostatecznie w drugiej
śwIadkiem były dawnej Łowicza świetno dzie udał się do Kolegjaty pod baldachiści-dziś prochy... o których najczęściej mem, poprzedzany przez następujące de- połOWie XVII wieku przez śWiątobliwego
legacje od stowarzyszeń i organizacji, Arcybiskupa MaCieja Łubieńskiego po
i pamięć zamiera!
jest wszakże w Narodzie naszym z których każda niosła tablicę z oznacz€'- dwuch pożarach odbudowanej, w tej wspaDelegacje szly nialej i pe/nej tylu wspomnień i pamiątek
wszechpotężna sila, co wszystkie burze niem kogo repreze'1tuje,
religijnych, historycznych, artystycznych
i zmiany przetrwała, co dzisiaj połączyła W nastę pującym porządku:
Komitet gospodarczy, Rada miejska, i narodowych, w tej Wiekowej siedzibie
i zgromadziła nas tutaj.
Nie zaginęla i da Bóg. nie zaginie T-wo Rolnicze, T-wo Dobroczynności, Arcybiskupów Gllieźnieńskich i Prymasów
w Narodzie Polskim Wiara Sw. oraz czci- Szpital, T-wo Krajoznawcze, T·wo Higie- Polskich, w tej przeŚWietnej Kollegjacie
godna tradycja, które czynią, że jak kie- niczne, Redakcja "Łowiczanina", T-wo ŁOWickiej, z sercem przepełnionem najdyś Prymasów i Ich Następców, tak dzi- Wzajemnego Kredytu, T-wo Pożyczkowo- żywszą radością i religijnem rozrzewniesiaj Ciebie Czci Najdostojniejszy Ojcze Oszczędnościowe , Resursa Rzemieślnicza, niell1, Witamy Cię, witamy Najdostojniejszy
wita stary ŁOWicz z całym oddaniem, Stow. Współdzielcze, Delegacja włościan, Arcypasterzu! Wita Cię i na)głębszy poz całą Wiernością i Wiarą szczerą, ser- uczniowie" uczennice szkół rządowych, klon Ci składa nieliczne grono starych
pensja żellska prywatna , szkoły miejskie, i posiwiałych w gorliwej pracy kapłallsl<iej
deczną···
Zanim przestąpisz progi starej Pryma Nazaret m ę r;;ld i że ń s ki , ochronka i cechy Prałatów j Kalloników prześwietnej Kapituły ŁOWickiej, radując się niewyl11oWnie,
sów stolicy, chciej przyjąć Najczcigodniej· rzemieślnicze w liczbi e 14.
duchOWieństwo
że na stolicy Arcybiskupiej zasiadl mąż
Po
delegacjach
szlo
szy Arcypasterzu pOWitanie nasze jako
które przybyło z Jego Ekscelencją i przy- w sile Wieku, pełen zasług dla Kościoła,
Komitetu Gospodarczego.
Przybyliśmy tutaj, aby zaświadczyć, że byłe z dekanatu: ks. prałat Gall, regens pełen wszechstronnej nauki i serca żarli
nie zatraciliśmy skarbu jaki nam przeka- seminarjum, ks. prałat Łyszkowski, sędzia wego, serca iście Apostolsl{lego! Wolazali OjCOWie i DziadOWie nasi, aby głosić surrogat konsystorza, ks. Bączkiewicz, re- my Więc z głębi serca rozradowanego:
radośnie, że przybył
nietylko naszemu gens konsystorza, ks. Dr. Marceli Nowa- Błogosławiony, który idzie W imię Pąńskie!
KościoloWi Biskup, ale NarodOWi i społe kowski prof. Seminarjum, ks. kan . Ignacy Hosanna na wysokości!
Z takiemże uczuciem serdecznem wiczeństwu polskiemu Wódz Najdostojniej- Kłopotowski, redaktor "Polaka· Katolika",
ks. kapelan Jego Ekscelencji, Władysław ta Cię, Najdostojniejszy i Najwyższy Hleszy!
Silni Wiarą i milością, dumni z Twoje- Kępiński. Z kapituły miejscowej: ks. pra- rarcho Kościola naszego, zebrane tutaj
Dekanatu
Łowickiego!
go Hetmaństwa i kierownictwa, chcemy lat R. Rembieliński, prob. par. ZbaWiciela duchOWieństwo
iść w przyszłość pod wspólnym sztanda- w Warszawie, ks. kanonik WI. Sędzia- Pozwól więc, Najczcigodniejszy ArcypaIfowski, prob. z Rokitna, ks: kan. Adolf sterzu! przedstaWić Ci w sprawozdaniu
rem miłości Boga, Ojczyzny i bliźnich.
Idź do nas - Oicze Najdostojniejszy- Zebrowski prob. i dziekan z Łęczycy, Dziekańskiem działalność i pracę kapłań
ks. kan . Karol Szmidel, prob. par. S-go ską moich szanownych współbraci.
prowadź i rządź nami!. .. "
Krzvża w Łodzi i miejscowy ks. prałał
DuchOWieństwo Dekanatu Łowickie~o
Następnie na sali dworca pOWitali NajKarpiński, oraz Sekretarz tejże kapituły, odznaczało się dawniej, i obecnie kiedostojniejszego gościa kwiatami i slowami ks. kan. Niemira i przybyli z Dekanatu ruje się zawsze gorliwością kapłańską w
biało ubrane dzieci: Tadzio i Re ginka Czar·
ks. R. Radliński proboszcz z Białej, ks. spełniailiu swoich ciężkich obOWiązków,
neccy, Tadzio Sokół, Stasio Komar, Iren- W. Biederman, prob. z Bolimowa, ks. kan. w cią g łej trosce nie tylko o zbawienie
ka Puzdrakiewicz i Brot'icia Zwolińska. W. Kazat'iski, prob. z Kocierzewa, ks. dusz swej pieczy pOWierzonych, ale i o
jego Ekscelencja podniósłs zy jedno z dzie- prałat E. Tymieni ecki prob. z Nieborowa, utrzymanie w całości i w odpOWiedniej
ci do góry - ucalowal je i z dworca udał ks. prałat T. Czechowski prob. ze Złako- MajestatOWi Bożemu wspaniałości śWiątyt'i
się do oczekujących przy pięknie przywa, ks. B. Dobrogowski prob. ze Zdun, Patlskich. Dowodem tego szczera pobobranej bramie Syndykatu Roln iczego-de- ks. j. Truszkowski prob . z Bąkowa, ks. żność i żywa wiara ludu KSiężackiego .
legacji.
H. Staniszewski prob. z Soboty, ks. L. Dowodem tego wybudowanie tylu wlelTu w imieniu radnych mia sta Łowicza Chyłk o wski prob. z Chruśłina, ks. J. Molak kich, ws pani a łych kościołów w Wiejskich
powitał Do stojnego gościa p. Stanisław
prob. z Bielaw, ks. F. Marciniak prob. parafjach. Niektóre z nich już pokonseWi!lwszewski następującemi slowy:
z OszkoWic, !{s. j. Malatyński prob . z Wa- krowane przez niezapomnianej pamięci
liszewa, ks. J. Kiełduszysz prob. z Bednar, Arcybiskupa Wincentego Chościak Popie"Wasza Ekscelencjo!
W imieniu mieszkańców i obywateli ks. M. Gruchaiski prob. z Kompiny, ks. la, jak w Kocierzewie, w Nieborowie, w
starego prymasowskiego grodu, przypadło L. Mścichowski prob. z Bełchowa, ks. j, ZlakoWie i w Kompinie. Wielki i artyw za szczytnym dl a mnie udziale pOWitać Zaleski prob. z Domaniewic, ks. T. Pla- stycznej wartości stanąl kościół w Zdu-

gienicznego i naczelny lekarz szpitala,
Dr. Chmielil'iski, prezes "Lutni", K. Kiślań
ski prezes T-wa Krajoznawczego i Dyrektor fabryki Łowickiej, Antoni TraWiń
ski naczelnik Straży ogniowej, Fr. Trawiński prezes T-wa Wzajemnego Kredytu, K. Rybacki prezes Resursy Rzemieśl
niczej i redaktor "Łowiczanina", Stanislaw Grabiński i St. Wilkoszewski z Tow.
Rolniczego, Oczykowski Romuald od Stow.
Robotników Chrześcjańskich.
W powyższym skladzie komitet udal
się na dworzec i gdy o godzinie 7 m. 40
po zatrzymaniu się pociągu na stacji j. E.
wysiadł z wagonu, Dyrektor K. Kiślańs!<i
powitał Go następującemi słowy:
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nach. Wice-dziekan ŁOWicki ks. Zalewski wykończa obecnie mury wspaniałego
kościoła W Domaniewicach, który na wzór
pierwszego w tym typie kościoła w KijoWie, zamiast tynku, pokryty betonem nazewnątrz, zapewnia granitową, niespożytą
trwałość na długie wiel<i.
W Waliszewie
dojrzewa już projekt budowy murowanej
nowej świątyni na miejsce starego, względnie dość obszernego kościoła drewnianego. Podobneż zabiegi proboszcza W
Oszkowicach. Nie na tern jednak kończy
się ich działalność i praca niezmordowana. Idąc za wskazówkami Wiekopomnej
pamięci papieża Leona XlII, chociaż są
nadmiernie obciążeni pracą kapłańską
i parafjalną, spełniają chętnie szanowni
moi współbracia wszelkie obOWiązki społeczne, oświatowe i kultur<tlne w zakładaniu ochronek dla biednych dzieci, kółek
rolniczych, sklepów spożywczych i spóJkowych, straży ogniowych i tym podobnych instytucji społecznych. Na czele tej
działalności społecznej i tak dła ogółu
pożytecznej, jest zawsze nięstrudzony proboszcz parafji ŁOWickiej S-go Ducha ks
kan. Niemira, dając albo inicjatywę dó
jakiejś nowej instytucji społecznej, albo
istniejącą już wspierając radą, pracą i groszem własnym.
Opiekuje się również
bardzo troskliwie, jako patron, stowarzyszeniem robotników Chrześcjańskich, oraz
nie odmawia swej pomocy i pracy Towarzystwu Dobrocz'ynności ~trzYr:nującem~
ochronkę dl~ biednych ?zlecI I schr?n,lsko dla starcow. Całe ~lęC duchowl~n ...
s~wo Dekan.atu ŁOWickiego z u~ra,gnlellIem oc~ekuJe T.wego. ~łogos.ław.lenstwa
Pasterskl~go
tej swoJe) . zbozneJ pracy!
A składając CI hołd CZCI I ~osłuszenst.wa,
woła roz~adowan~ ~ ~łębl. s~rc sv.:0l~h:
BłogosłaWIOny, l<tory I~zle W Imię Panskle!
Hosanna na wysokoścI!
Z niemniejszą radością wita Cię Najdostojniejszy Pa3terzu! ziemiaństwo o,koliczne, które mocno i niewzruszenie stoi
przy Kościele Chrystusowym, glęboko
przechowując w sercu Wiarę praojców
swoich i bogate tradycje narodowe. Tu·
taj przechowuje się jeszcze dawna patryarchalna spójnia i jedność dworu z plebanją. Gdzie zwłaszcza idzie o dobro społeczne, biorą się nasi szanowni ziemianie
do zbożnej pracy razem ręka w rękę ze
swymi księżmi. Cześć im za to i uznanip, a od Ciebie, Najdostojniejszy Arcypasterzu, zasłużone i żywo pożądane bło-

u:

goslawieństwo.
Witają Cię również z niezwykłym en-

tuzjazmem i z sercem prawdziWie synowskiem obywatele naszego miasta! jakżeż
oni pragnęli, jak usilnie się starali razem
na czele z naszem nielicznem ziemiaństwem, aby Twój ingres do Kollegjaty
i pobyt w ŁoWiczu jaknajwspanialej uświetnić, aby W świetnem przyjęciu swego
ArcY\Jasterza zaznac lyĆ publicznie swoją
wiarę i prZyWiązanie do kościoła katolickiego.
Nie tak dawno było niestety! bardzo
źle w Łowiczu. Rozpanoszyła się tutaj
part ja bezwyznaniowa, nazywająca siebie
Kulturą Polską i zapuściła swoje zagony
nawet wśród ludu. Sprowadzano owacyjnie do ŁOWicza na odczyty deprawujące
takich prelegentów, jak arogancki Belmont, niedouczony a śmiały Miller, wyszkolona w bezwyznaniowych frazesach
i sofizmatach Iza Moszczeńska i tern podobni. Przebóg! Doszło już do tego, że
rozpowszechniano pomiędzy ludem nawet
bluźnierczy I{atechizm Niemojewskiego,
Myśl niepodległą i inne tego rodzaju płody piekielne; nie mÓWiąc już o propagowaniu przez miejscową inteligiencję, uznającą się za katolicką. potępionego przez
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Biskupów Zarania. Ależ na szczęście łapią na ten lep trucizny piekielnej; ale
kultura bezwyznaniowa zdesluedytowana zdrowy ogól ludu nie da się zjamać w
Kocha Kohaniebnie W swojej polityce antynarodo- przekonaniach katolickich.
wej zakończyła swój suchotniczy żywot. ściół, szanuje swoich ojców duchownych,
i upadła w ŁOWiczu! Może jeszcze kto stara się usilnie o wspaniałość nabożellstw
i ozdobę ŚWiątyń pańskich.
pozostał przy tym sztandarze, zwłaszcza publicznych
ten, komu jeszcze uśmiecha się rozpęta Dowodem tego Wielka i chętna ofiarność
nie ZWierzęcych instyktów, lub miłość pomiędzy nimi na chwałę Boga, budowę
kościołów i wszelkich ich potrzeb. Pomiwolna.
W szakże cześć i pudzięka tym, którzy jając inne parafje w moim Dekanacie,
z błędnei drogi nawrócilil bo łatWiej blą wspomnę tylko o dobrowolnych ofiarach
dzić, jak błąd naprawić, nawet łatwiej na Kollegjatę. -Groszem przeważnie wło
wytrwać
w
zasadach
prawdy ścjańskim pokryty został miedzi.ą dach na
i miłości, jak w pokorze uznać swój błąd katedrze. Ogrodzono kościół S-tej Mał
i swą pychę potępić. Ach! tym chwiej- gorzaty obszernym murem. Wybudowano
nym jeszcze i przed chwilą obłąkanym, ozdobną bramę w murowanym parkanie
choć zdradzającym ludzi dobrej woli, po- przed frontem Kollegjaty. Za mojej już
trzeba Twego pasterskiego btogoslawień tu bytności pokryto cafy kościól z murem
stwa, na drogę poprawy i powrotu na ło go otaczającym wyprawą półcementową
no wiary śWiętej i swojej narodowości! w połączpniu z rozmaitemi kamieniarskiejednakowoż ŁoWicz nie jest jeszcze W mi i niespodziewane mi innego rodzaju rozupelnem zacofaniu i opuszczeniu: i tu botami, które się okazywały koniecznemi
prześwitują blaski oświaty, CyWilizacji i w miarę postępu robót restauracyjnych.
kultury narodowej. P. Tarczyński własne Koszt to kilkunastu tysięcy rubli, do czego
mi silami i niezmordowaną pracą założył dołączyli przeszło 3 tysiące rubli niektóprywatne muzeum, mieszczące w sobie rzy pralaci i kanonicy Łowiccy.
niektóre ciekawe i cenne okazy. Pani
Wielkie i chwalębne zasługi we wszyd-wa Chmielińska wiele zaslug położyła stkich tych restauracjach Kollegjaty poło
w założeniu miejscowego muzeum Towa- żyl i ciągle niezmordowanie WyŚWiadcza
rzystwa Krajoznawczego.
Z pożytkiem jeden z najgorliwszych członków Dozoru
działa Towarzystwo Higjeniczne i dzielnie kościelnego, józef Rutkowski, gospodarz
się sprawia Straż Ogniowa pod przewod- z Niedźwiady. Naraża się przez to na
nictwem d-ra Stanisławskiego. I prasa niezasłużone rozmaite przykrości, posą
żywotnem tentnem pod redakcją p. Ryba- dzenia i oszczerstwa, ale nie ustaje w
ckiego odzywa się w kierunku dobrem swej pracy i gorliwości o dobro Kościoła.
i użytecznem, przynajmniej bez żadnych
Wielu z gospodarzy Wiejskich nie raz
zgrzytów pod wzgłędem wymagań Wiary, sldada na ten cel sturublowe i Większe
kościoła i narodowości. Mamy tu i spe- ofiary: Obecnie, naprzykład, odnaWia oł
cjalnego historyka ŁOWicza w osobie pana tarz S-go jana Niepomucena, najpiękniej
Oczykowskiego, który ŁoWicz, Kollegjatę szy w tym kościele, fundowany przez
i wszystkie ich tradycje, pamiątki i reli- Arcybiskupa Teodora Potockiego, gospokWie ukochał jak duszę własną. Obywa- darz z Klewkowa, Marcin Kaźm~rski kotele miasta i rzemieślllicy przyczynili się sztem własnym tysiąca dwustu rubli. Oprócz
skutecznie do założenia Resursy Rzemie- 600-ciuset rubli na restąurację kościoła
ślniczej,
gdzie ludzie pracy znajdu- złożonych, sprawili wspanialą kapę za 380
WojdOWie ze Sierznik.
ją godziwą rozrywkę i pożyteczne odczy- rubli gospodarze
ty w kierunku zawodowem i fachowem. Piękny baldachim sprowadzono z Często
Znajduje się tu nader pożyteczna instytu- wy w tych dniach w cenie 321 rubli i wiecja, Nazaret dla chlopców, założony i sub- le innych Większej i mniejszej wartości
sydjonowany przez książąt Radziwiłłów przedmiotów kościelnych. Lud nasz odz Nieborowa, a podtrzymywany składkami znacza się niezwykfą pobożnością w uczę
członkowskiemi obywateli ŁoWicl{ich. Tam szczaniu do Sakramentów św., oprócz
się uczą rozmaitych
rzemiosł bezdomni, spowiedzi Wielkanocnej, komunikantów
lub biedni chłopcy zabezpieczeni od zde- rocznie rozdaje się około 26.000. A jakąż
tkliwą, dziecięcą miłością pałają księżacy
prawowania i próżniactwa ulicznego.
Jednem słowem na ogół mieszkańców ku Najśw. Panience Częstochowskiej!
miasta Łowi.cza narzekać nie można, wielu Coroczne kompanje, bardzo liczne, pod
jest zacnych, !społecznionych i religij- przewodnictwem swoich pasterzy do Czę
nych. Niech Twe błogosławieństwo, Naj- stochowy skwapliWie podążają. A stamczcigodniejszy Arcypasterzu! utrwali ich tąd przywożą bogate upominki do swoich
w łasce Bożej i w pracy pożytecznej. kościołów parafjalnych. , na pOŚWięcenie
Spojrzyj, Najmitościwszy Patronie ludu! na Wieży kościoła Paulińskiego, i na ukorote tłumy zebranych dzisiaj w swoich bar- nowanie cudownego obrazu M. B. Czę
wnych ludowych przyodziewkach i rozpro- stochowskiej i na pOŚWięcenie tamże stamienionych radością kochanych naszych cji Męki Pańskiej, najliczniej przedstaWiały
księżaków i księżaczki!
Znasz ich, bo się kompanje z Księstwa ŁOWickiego.
i na Twoją konsekrację w Petersburgu Oby Najświętsza, Niepokalana Bogarodzii na Twój ingres w Warszawie niektórzy cielka była im zawsze Matką, Opiekunką,
z nich skwapliwie i radośnie przybyli, Patronką i Królową!
Chociaż świątobliwy ks. Karol Antochcąc w Twoich, Arcypasterzu! najważ
niejszych uroczystościach, zaznaczyć oso- niewicz z T. ]. maWiał niegdyś, że Niebo
biście swoją ~orącą wiarę i miłość Ko- zapełnione jest sukmanami kmiotków Polścioła Katolickiego w synowskiem przy- skich, to jednakowoż pomimo tego wszyWiązaniu do swoich umiłowanych Pasterzy! stldego, ja obecnie jeszcze daleki jes~em
Ludu tego nic nie oderwie od ŚWiętej od kanonizowania ludu księżackiego. PoWiary katolickiej! Próżno faryzeuszowska mimo bOWiem Wielu ich zalet, mają i swosekta religijna stara się go oklamać, otu- je ciężkie wady i grzechy. Zepsuły ich
manić i lepem słodkiej trucizny złapać. pochlebne pochwały i pieszczoty agitatoPróżno mu podchlebi a, zIote góry obiecu- rów ludowych: są pyszni i butni! Lecz
je, deprawuje rozum i serce bezwyznanio- Twoje, namaszczone apostolstwem, pasterwość pod płaszczykiem interesów ludo- skie słowo łatwo ich przekona, że bez
wych. Próżno "Zaranie" błotem obrzuca pokory nikt zbaWionym być nie może, Ze
slugi o/tarza i wszelkie żywsze objawy wszystko w religji katolickiej jest tylko
Wiary i pobożności tłumi i wyszydza, bio- pokorą; wiara jest pokorą rozumu poddarąc na się obłudną
maskę miłości ludo- jącego się pod prawdy objaWienia Boże
wej. Nikczemniejsze tylko jednostki się go, mitość jest pokorą serca oddanego
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onym, który mnie posłał". hamern, Izaakt'em i Jakóbem w Królestwze
10. 16.).
Bożepz". A wysyłając przed swem do
Ich mowę mocą Bożą wsparł, przyodział Nieba wstąpieniem ucznióW na krallce
powagą
wysłannictwa
Bożego
miasto ziemi, rzekł: ,,Idąc tedy nauczajcie wszyChrystusa poselstwo Boże sprawować. stkz'e narody, idqc na cały świat, g!oścze
I nie tylko za czasów Pana Ukrzyżowa- ewangiel;ę wszemu stworzeniu". (Mt. 28, 19).
nego, ale z Nim "po wszystkie dni".
Jest to początek organizacji kościelnej.
Apostołów nie stało, wszyscy krWią wla- Widzimy W życiu Chrystusa Pana, że rozsną zaŚWiadczyli o prawdzie, życie po nie- dziela niedwu,znacznie rolę swym pomocśli w ofierze. Przyszli po nich inni - bi- nikom. Wybiera 12-stu z pośród innych
skupi K?śCioła Katoliclde~o i podjęli pr.a- i zaznacza im: ",lie wyścze mnie obrali,
cę z~ozną w Owczarni Chrystus~weJ ... alem la was obrat', utWierdza ich w wieN,a nich spłynęła wła?za :ządzenla.. n~, rze, zaprawia do pracy, przygarnia do
nich mo~ słow,a zeszta. ' On~ praWoWierni serca, zapewnia Królestwo Niebies!<ie po
spad~ob,lercy praw apo~tol~klch mogą po- śmierci i pomoc., swą za życia. "A ja
wołac Się na sło~a ~anskl~:
"
prosić Ojca będę, a innego pocieszyciela da
"Kto was przYJmuJe, mnte przYJmuJe,
wam, aby z wami mieszkał na wiekf'.
Kto Was słucha, mnie słucha".
(]. 14. 16.). Samychże Apostołów orgaNajmilsz' Bract'a!
Stanął pośrodku niZL~je ,Pan i , ~a ich czele stawi~ Pz'otra.
Was Następ'ca Apostołów Biskup katoli- Zmle~la ,~~ Imię z Szawła n<l: P~otra, z~
cki ,_ z woli Bożej i Stolicy Apostolskiej pew~I3ł' IZ J~st opoką, na k~or~J zbudu)e
łaski-Arcybiskup Warszawski. Przyszedł kośctOł, ktor~go, b,ramy plel~lelne. n.le
z tem samem prawem jakiem Chrystus prze~og~, tWler~zl, ze, col{Ql~lek z~lą~e
Pan Apostołów obdarzył, z tą samą misją na ,~Ieml b~dzle, zWiązane, I w, ntebl~,
jaka niegdyś na pierwszych 12-tu bisku- powl~da ~ouZOWI A~os~ołow, ze n~e
pów była złożona, przyszedł "uzdrawiać ustante , wlar~ J~go I ~e ma braclę
wszełką chorobę i wszelką niemoc". Zje- swą u~wler~zac, az ~reszcle nad, mor~em
chat do grodu prymasów polskich, wstąpił Tyber)adzklem 'Y Cichą, ~oc gWlazdzlst~,
do świątyni, by ją objąć W posiadanie pr~y zarzącEm Się ,ognls,.. u rozegrała Się
i zaznaczyć prawo pierwszeństwa starej dz~wna scena. U nog, zm,artw~ch~st~tego
kolIegjaty wraz z przeŚWietną Kapitułą, ~lst!Za, przypadł uczen PtOtr I tult. Się do
księżackiego.
Przyszedł odprawić niekrwawą ofiarę za nt ch., az za~zem~ał ,glos ~hr~st~sa." ,~SzJf;
Najdostojnieszy Arcypasterzu! pokor- swą Owczarnię przed Najwyższym Paste- 'łn.ome Jan~'Z!' Jluhtjesz mtę wzęce} nt~h
nie lecz usilnie polecam Twemu Paster- rzem na tym miejscu, gdzie od 8 Wieków PtOtr, p~d~l?sł rozmod,lony wz~ok l, rzel~ł
skiemu sercu i Twojemu Apostolskiemu Wierny lud polski Bogu Jedynemu hołd z , m,lł,?sclą. "tak panu ,Ty wtesz~ ze 0,ę
błogosławieństwu, siebie niegodnego star- składa.
rmłuJę: ,Rzekł mu: "pas ?arankt l'I'!oJe :
ca, którego już mOLe dni policzone, moChwila to ważna dla wszystkich: zer- I powtor~le, za~ytał, Pan 1 po~rze~le, az
ich pracowitych współpracowników w win- Wana nić prawego następstwa została na- "Z~S1}'!ltctl s~ę PlOtr, ze mu fr;:;eczkroc r~ekl:
nicy Pańskiej i całą moją parafję, oraz wiązaną, a tutejsza okolica pierwsza poza Mtlujesz 11tt~? rz~kł
Ty wszystko Wiesz:
caly mój Dekanat! Ucz! upominaj, wzma- Warszawą czerpać może łaski w życiu Ty Wtes~,,, ze Ctę mz/ulę. Rzekł mu: pas
cniaj w darach Ducha ŚWiętego i błogo- trudnem a znojnem pomocne.
owc~ mo!e ,
,
sbw!
Amen.
Skorzystajmy przeto z tej chwili, by
[kwI w słowach Pana nad pan~ Wielka
W odpOWiedzi Jego Ekscelencja ze zastanowić się czem jest hierarhja w Ko- m?c,:- moc władzy nad łudzkleml duszastopni tronu pOWitał djecezjatl, umacniał ściele Katolickim, co nam daje i do czego mi ... I ~ładzę tę, przelewa teraz na swego u~znta! , \kWI w slowach Pana po~ę
ich V} Wierze, ostrzegal przed fałszywemi zobOWiązuje.
nauczycielami, którzy zamiast czystej nauNa cześć Bogu Jedynemu i na poży- ga wlec~noscl ... I tę potęg,ę wkłada ,w drz~
ki Chrystusowej szerzą swoją naukę. Mó- tek nasz wspólny, za wstawiennictwem ce, dlonte r~bacze! pa~ bar,a~kl mOJe
wit, że należy strzec się przed niemi czy Matki Najświętszej i Twojem Arcypaste- pas,owc,e ,moJe... Od t~J, .chWIIJ, Ąposto
byliby w surducie czy nawet w sutannie; rzu błogosławieństwem - Zdrowaś Marja. łOWie mlelt wO,dza ~ kosctOł naJwyzszego
strzec się również należy pism, ktore sze" ,
pasterza-czylt pajneża.
rzą fałszywe zasady i osłabiają naukę , ,,~dyby~ rzucI! pyta~le co, to )es~ koWidzimy więc, że Chrystus Pan ustaustanOWioną przez samego Chrystusa. SCtO!. to nt~ t~,lko starsl,.ale, I dZieCI wa- nawia papieża, to jest pierwszego ponad
Naukę fałszywą czy w słowach czy w pi- sze odpowledzl,alyby mi. "jest ~o pr~e~ biskupów i z władzą niezwyldą, bo go zaśmie łatwo odróżnić, gdyż zamiast miłości Chrystusa ~ałozone zgroma~zet11e ,wlel- pewnia, że mu da "klucze królestwa niesieje nienawiść i do walk bratobójczych ~ych, ~yznaJącY,ch tę samą Wiarę, uzywa- bieskiego" bo mu każe paść wszystkich ...
zachęca, Gdyby ktoś miał wątpliWOŚć. Jącyc~ jednych I .tych samych Sakr~men- bo go czyni pasterzem całej owczarnico do prawdziwości nauki w danym pi- tow ,sw.. pozostających. p,od rz~daml pra- a przecież kto ma klucz, od tego woli za"
'h'"
d
w ci d
_ wo;-VI,tych past~rzy czyit biskupow" w łącz- leży wpuścić kociO do wnętrza domu lub
,:;",.' .
smle, ntec aj Się zwraca o s e",o usz noscl z naJwyzszym pasterzem--blskupem,
I'
rp"" T l
nte. Dalej ustanawia bzskupow I zapewnta
pasterza. ,) gdybym nawet Ja -kończy! R
a~, nas ich, iż mają władzę "rozwiązywania i zwiąNajczcigodniejszy Arcypasterz ~ szerzyl zym~ <I;n, h' czy Ib a~l~zem.
naukę nie podług wskazania Chrystusa _ :lC~Yt <a ec Izm, o
a nas uczy
Ismo zywania" ludzkich sumień-ustanaWia hieniech będę przeklęty!"
SWHJvt· ł Ch
t
P
"
t
f
rarhię! Daje im władzę stanoWienia praw,
Następnie jego Ekscelencja odpraWił
I og,
rys us d ~~ lP~z~zdswlę, o I;rę uczenia innych, sądzenia i karania innych.
przyjętym zwyczajem nabożeństwo żałobne na uzy~u ,wP~0'Ya, ~IC ~d Z! I o nl\ a ?Z "Idźcie na wszystek świat i nauczajcie",
za zmarłych tutejszych parafjan i rozpo- ust a~aWlt~la, oSCtO
WI Zl~ ~eg~, ez ą- "J eśllby zgrzeszył przeciwko tobie brat
czął uroczystą sumę w asystencji obec- cdzen~a h~ Zl hY'! tS~O eczdens wO ' ,ez udrz ą - twój idź a karz go ... jeśli cię nie usłucha
nych prałatów i !<anoników. Podczas zanla lerar y . J. ~zą zącyc h I rzą zo- weźmij jednego albo dwóch .. , a jeśliby
uroczystej mszy ŚWiętej ks. Dr. Marceli ny~h: na~czaJącY,ch I nauc,zanych, rozk,~- ich nie usluchal pOWiedz kościołowi...
N w ł w k'
f
S"
t . zu)ących I słuchaJący~h, mog! to UCZy~IC, a J'eśliby i kości ola nie usłuchał niech ci
o a {Q s I, pro esor emlnarJum me ro m18ł prawo przedWieczne za sobą I w '
"
politalnego-wygłosił następujące kazanie:
'I'
k'
d b t
Al'
będZie Jako poganIn I celnik", (Mt. 18.
cza~le UWlą n,a rzyzu, z o ye.
e tn~~ 15-17.) Widzimy z tego, że kościół miał
"Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, c~eJ yostanowlt, a m~ Jeno glo,Wy schyltc przez Chrystusa nie tylko wodza Apostoa kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, wI~ntsmy, p.rzed MaJestate~ I z ~o~{Qrą łów i wszystkich ludzi ustanowionego.
który mnie przysłał". (Mt 10. 40,)
dZlękowa,c, ze nam pozwoltł nalezec do Nie tylh.o biskupów - w osobach apostoTakiem zepewnieniem kończy Chry- społe~zenstwa wyłJ~anych.,
'.
łów, ale i prawa, według których' miał się
stus swe przemÓWienie do Apostołów, wyJuz przez ,sweoo poslanca, l<1ory byt rządzić, Jedni mieli rozkazywać drudzy
sylając ich na głoszenie Królestwa Nie- głose~, wołaJąceg?
,na puszczy, jana sluchać, a wszyscy ulegać woli jednego.
bieskiego.
Udarowa! ich Mistrz łaską Chr~clc,lela, ~apowle,dzlal je,zus Chrys!us
I odszedł Pan do Nieba ustanowiwszy
niezwyldą, by IIzdrawiali 'Wszel/?ą chorobę załozenle Kos~tOła,-'Jako ~rolestw,a Boz~- swój Kościół...
i wszelką 1l1'emoc". (Mt. 10. 1.).
go. "vVypelnzt su:. c,zas l przybliżyło SI'!;
Apostołowie wypełnili rozkaz i w poAle też i Boskiem prawem zobOWiązał Królestwo Boże". (Mr. 1. 15.). A gdy
ludzi, by roztworzyli swe serca na przyjęcie Pan tego Królestwa, Jezus Chrystus, stanął czuciu swego obOWiązku rozeszli się na
Jego wysłańców, a umysły skłonili przed pośrodku ludzi ze swą nauką, zakreślił krańce świata. Od pierwszych dni jednoprawdą ŚWiętej nauki. "Kto was słucha, granice na caly świat. "Zaprawdę mówię czyli w osobne społec.zeństwo wszystkich,
zapowiedzial uczniom, mlU'e słucha, kto wam, rzecze do żydów, że wzelu ze Wscho- którzy UWierzyli slowom ich. "A 1łlnó
wami gardzi, /Jlllq gardZi, a klo mną gar- du. i Zachodu p1r zyjdzie t' zasiądzie z Abra- stwa wz'erzqcyclt byto serce Jedno i dusza

nawet po bohatersku wrogom i krzywdzicielom własnym; cnota jest pokorą woli
poddającej się beZWarunkowo pod jarzmo
mandatów Bożych i przykazów Kościelnych; pokuta jest pokorą zmysłów i czystość jest pokorą ciała
Druga jeszcze bardziej mnie zatrważająca wada w moim kochanym ludzie jest
ciągłą, dotkliwą bolączką mej duszy. Mają
tęgie głowy, dużo pić mogą i lubią. Przed
każdym niemal ślubem cały orszak weselny pije nadmiernie w knajpach ŁOWickich, profanując śWiętość małżeństwa i
dając zgorszenie publiczne! A wszakże
znają zgubne i zabójcze skutki pijaństwa,
bo nie raz o tern wyczerpująco słyszą
z ambony i W konfesjonale. Znowu, błagam, niechże Twoje Apostolskie upomnienie, Najdostojniejszy Arcypasterzu! doprowadzi ich do wstrzemięźliwości i pokajania! Chciałbym jeszcze w moich księżakach widzieć Więcej miłości, szacunku
i posłuszeństwa dzieci względem starych
swoich rodzicóW, którzy na własność dzieci wyzbywszy się rejentalnie swoich morgów ukochanej ziemi, ciężki żywot kończą w opuszczeniu i' nędzy. Czyż jednak
wszyscy są tacy?
O, nie! to mniejsza
tylko cząstka tych zal{amieniałych samolubów, ale będących zakałą i hańbą pobożnego w ogóle i inteligentniejszego ludu
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fedna u • (Dz. 4.32). A gdy społeczeństwo
Wiernych wzrasta lo, zjawlly się trudności
w rządach, Więc zbiegli się wszyscy ApostołOWie-pierwsi biskupi, przybyli do Jerozolimy z Piotrem swym papz'eżem na czele
i poczęli prawa stanowić, pamiętali ,o zapewnieniu swego Mistrza, że Duch Sw. jest
z nimi, więc i pierwszy sobór powszechny rozpoczął pierwszy papież słowy u~a
gi godnemi: "Zdalo się DuchOWi Sw.
i nam ... "
t
Apostołowie w swych pismach zaznaczają, że władza w kościele nie przez ludzi ale przez Bóga ustanOWioną była.
A wszyscy tak zespc..le'ńi są z Chrystusem Panem jak ciało z głową!
nA Chrystus sam jest glową czala KośctO
la" (Kol. 1.18) .• Sami też ustanaWiają biskupów, a przy nich presbyterów, czyli
kap tanów t. j. starszych - wreszcie dyakonów, czyli pomocników ...

Tak bylo za czasów Apostołów... Ależ

przecież - ludzie nie tylko z tych czasów
mieli się zbaWić... Dopóki życie ludzkie
nie wygaśnie, dopóty potrzebne jest zba-

wienie. Dopóki ludzkie serce drga, dopóty potrzebna mu pomoc ... Dopóki ludzka wola nie zastygła, dopóty potrzebne
kierownictwo... Apostołowie pomarli, ale
zostawili swych następców w biskupach
katolickich... Piotr $w. zawisł na krzyżu
W Rzymie, ale po nim nastąpi! Biskup biskupów-papież Rzymski-i tak aż do naszych czasów-następowali kolejno nOWi,
gdy śmierć przecięła pasmo dni życia po~
przednika ... I jak niegdyś Apostołowie zbiefali się razem dla osądzenia spraw ważnych
ze swym papieżem Piotrem na czele, tak
i W kolei Wieków zbierali się biskupi calego świata z b-pem Rzymskim na czele
by prawa stanOWić!... I jak niegdyś tylko
Apostołowie mogli coś nowego wprowadzać do kościola, tak też tylko b-pi i więcej nikt, nie księża, nie ludzie ŚWieccy
mogli i mogą o prawach kościoła stanowić!
.
Do nich rzek! Paweł S-w. "Was
ustanowil Duch św. rządzić Kościołem Bożym ... " I jeśli ich kto nie usłucha! to by!
-ci zawsze jako heretyk i celnik...
Płynął czas w swym pochodzie dziejowym... W Kościele katolickim nic się
nie zmieniło. Nie zstąpili b-p; katoliccy
ze swym wodzem b-pem Rzymskim na
czele z drogi zakreślonej przez Chrystusa... Wieki mijały... Ludzie małej Wiary,
a wielkiej pychy, ludzie małego serca
a Wielkich namiętności nie raz i nie sto
razy podnosili bunt przeciwko woli od
Boga ustanowionej... nie chcieli słuchać
swych biskupów, nie chcieli iść za SWoim
papieżem... I cóż bracia drodzy? .. Kościół plynąl dalej, ogarniał innych ... a tamci ginęli w pomrokach zapomnienia. Histor;'a Kościoła nazwala ich ... heretykami!
p .
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a Kościół Twój katolicki 0najpewniejsza
droga do Ciebie'
- '
Na/mi/sl' Bracia! I znowu powtarzam
że mógł Chrystus inną drogą prowadzić
nas do Siebie, ale jeśli przez kośció! po-
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prowadził... to cieszmy się że w nim jesteśmy.
Widzimy, że wobec rozkładu
wszystkiego na świecie, jeden Kościół katolicki stoi niezachwianie... A stoi siłą
BOlą, a stoi tym wielkim posłuszeństwem,

winni swoim hieraroom t. j. Pai biskupom. Nie zapominajmy
nigdy o tem, że Nawa PiotroWa nie zatonie bo Sternik niezawodny ją prowadzi,
ale wypaść z niej można ... Wielka to ulga
dlaczlowieka, pewność jutra, najWiększa pono-pewność wieczności.
Ze współczucipm módlmy się za tych co tą pewnością wzgardzili... a z wielką miłością za
naszego Pasterza, który jest widomym dla
nas znakiem tej pewnej wieczności! · Bo
gdzie Piotr tam Kościół, a gdzie biskup
w łączności- z papieżem - następcą Piotra - tam prawda ... a gdzie prawda tam
pewność jutra ... i wieczności-zbawienia!. ..
Amen.
Po skończonym nabożeństwie, Arcypasterz udzielił wszystkim wiernym rzymski ego błogosławieństwa, następnie przyjmował na plebanji deputacje: Nazaretu
męzkiego, w której jedno z dzieci bardzo
udatnym wierszem powitało Jego Ekscelencję. Dalej deputacja redakcji "LoWiczanina w osobie redaktora K. Rybackiego i członka redakcji p. R. Oczykowskiego, otiarowała j. E. powitalny numer "Łowiczanina" w ozdobnej safianOWej okładce. Redaktor przemÓWił do j. E. następującemi słowy: "Naidostojniejszy Arcypasterzu! Jako przedstawiciele miejscowego organu prasy, przychodzimy złożyć
Waszej Ekscelencji należny hołd i wyrazy czci głębokiej. Z synowską uległością
prosimy Cię Najdostojniejszy Arcypasterzu o błogosławieństwo na dalszą naszą
pracę,
abyśmy za Twoim wskazaniem
"walczyli nieustraszenie w obronie prawdy,
krzewili w społecz.eństwie zdrowe zasady
i przysparzali ludziom pożytku a Bogu
chwaly". Te Wiekopomne slowa Waszej
Ekscelencji będą wskaźnikiem naszego
życia i dewizą naszej gazety, której nu.mer pamiątkowy wraz z wyrazami hołdu
i czci, składamy Waszej Ekscelencji".
Najdostojniejszy Arcy-Pasterz laskawie
i życzliwie zaznaczył uczciwy kierunek
naszego pisma i udzieli! Redakcji i współpracownjkom ARCYPASTERSKIE BŁOGOjakieśmy
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Wierzymy, że bez pomocy Kościoła
Katolickiego obecne warunki bytu i pracy
robotników nie ulegną polepszeniu.
Wierzymy, że walka klas rozbija Naród i obniża poziom moralny całego spoleczeństwa.

Wierzymy, że, idąc za głosem Najwyż
szych Pasterzy, my robotnicy, w życie
nasze ciężkie wcielimy moralność Religji
ObjaWionej.
Wierzymy, że pod Twoją Opieką-zamierzeniom sWoim podołamy.
Wierzymy, że pom9c Boga wszystkim
i zawsze jest potrzebna, przeto modlić
się będziemy na
intencję Twoją, Najprzewielebniejszy nasz Ojcze i Przewodniku, Ty zaś racz naszym wysitkom błogosławić".
'.
O godzinie 3'/2 Arcypasterz przybył
do kościola po Pijarskiego. U wejścia na
cmentarz kościelny został pOWitany marszem odegranym przez orkiestrę straży
ogniowej. Dalej, przed samemi drZWiami
kościelne mi stała brama tryumfalna z emblematami Arcypasterza, oraz straży ogniowej. Tu Ekscelencję pOWitał chlebem
i solą, oraz serdecznym przemówieniem
prezes straży og. D-r. Stanisławski. Dalej
u Wrót kościelnych witał Arcypasterza
rektor Kościoła Ks. Cichocki, podając
klucze kościelne. Po wejściu do śWiątyni, Arcypasterz zaraz przystąpił do udzielenia S-tu Bierzmowania młodzieży licznie tu zebranej pod opieką Ks. Prefekta
Clchockiego. Po skończonym Bierzmowaniu j. E. Ksiądz Arcybiskup odWiedził
Księdza Prefekta, u którego też uczniowie klasy VII-pj. oraz uczennice klasy VI-ej
miały zaszczyt przedstawić się Ekscelencji,
a zarazem otrzymali Arcypasterskie bło- .
goslawieństwo wraz z życzeniami rychłe.
go ukończenia szkól. Odpocząwszy'"thwi
tę, Arcypasterz odprowadzony przez Ks.
Prefekta, uczniów i uczennice, udal się do
Kościola Kollegjaty.
.
W Kolegjacie J. Eks. udzielał Wiernym Sakramentu bierzmowania, do którego przystąpito 3485 osób, przygotowanych
przez niestrudzonych pracą przeważnie
księży Reka, Dobrowolskiego i D-ra Hilchena.
O ciemnocie dzieci Wioskowych śWiadczy fakt, że gdy przy Bierzmowaniu Ks.
SŁAWIENSTWO.
Prałat Gall zapyta! jednego z Wiejskich
Następnie przedstawiła się deputacja chłopców - jak się nazywa? odpOWiedział
Resursy Rzemieślniczej w osobach pp.
-- Zabacyłem.
Puzdrakiewicza, Komara i Grodzkiego.
- A jak matka na ciebie woła?
P. Komar wręczył Jego Ekscelencji adres
- Łobuz! - odrzekł zapytany.
rzemieśiników 10Wickich w pięknej safiaW poniedzialek z ral1a Jego Ekscenowej złoconej okladce z następującemi lencja ZWiedził Szpital S-go Tadeusza,
słowy:
Ochronkę T-wa Dobroczynności, Re"Najdostojniejszy Arcypasterzu!
sursę Rzemieślniczą, Muzeum p. TarczyńResursa Rzemieślnicza w Łowiczu skiego i T-wo Krajoznawcze. Następnie
sldada przez swych przedstawicieli u. stóp Wizytował naczelnika powiatu p. BudziTwoich wyrazy hołdu i czci głębokiej.
łowicza i starszego mieszkańca naszePotomkOWie tych, którym Arcybiskupi go grodu p. Romualda Oczykowskiego,
Gnieźnieńscy
nadawali niegdyś prawa poczym odwiedził we wsi Niedźwiada goi przY\\tileje, przychodzą zapewnić Waszą spodarza Rutkowskiego, gorliwego człon
Ekscelencję, że dzisiaj jak przed wiekami, ka dozoru kościelnego.
rzemieślnicy łOWiccy są najWierniejszemi
Przed bramą Resursy Rzemieślniczej
synami kościoła i chyl ąc dziś głowy w po- J
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Najdostojniejszy Arcypasterz podZięko- i kWiatami sch~dy. Przy wejściu na gtówwawszy za adres przyrzekł spełnić IJrośb ę,
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ną sa ę, ego
sce enCJę pOWI a c or
Poczym przedstawJta SIę deputaCja Sto- rzemieślników odśpiewawszy Pod Twoją
warzyszenia robotników chrześciańskich Obronę" po l~rótkim powitani~' przez prewręczając adres następującej treści:
zesa, Jego Ekscelencja przemówil, że raN'"
b·',
A
t
,
ci'
. J .
"ajprzewIele l1leJszy rcypas erzu.
uje SIę
ego serce P as ters l'<te na WI'd o k
Ośmieleni Ojcowsl(iemi słowy, któremi tylu zgromadzonych pod hasłem pracy
raczyłeś, ukochany nasz Arcypaste, ZU, i miłości bliźniego; zachęcał wszystkich
zwrócić się do rzesz robotniczych, pada-\ do jedności i wspólnej pracy dla społe
my do nóg Twych, aby Ci zrobić nasze czeństwa, aby ustały wszelkie zaWiści
wyznanie.
partyjne, aby postępowali w myśl nauki
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- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - naszego Mistrza Chrystusa. Poczym raczył wpisać się w złotą księgę Resursy
i rzekł: "Napisałem wam dwa slowa, któremi zawsze kierowałem się w życiu
"Operari sperare", oby on~ wam przyniosły pomyślność i szczęście". RóWnież
wpisali się pralaci Gall i Karpiński. Następnie Jego Ekscelencja raczył fotografować się w otoczeniu rzemieślników
i widzieliśmy błogi, życzliwy wyraz, gdy
udziełał Swego błogosławieństwa klęczą
cym u stóp jego tym najwierniejszym syZe czcią zbliżali się
nom Kościoła.
wszyscy by ucalować tę rękę-która ich
błogosławiła na życie i śmierć.
Następ
nie Najdostojniejszy gość zWiedził salę
bilardową i inne i rzekł, że rozrywki godziwe po pracy zawsze są dozwolone.
Wszyscy zgromadzeni odprowadzili do
karety Dostojnego Gościa i pokrzepieni
na duchu, lokal Resursy znaleźli jakby ską
panym nimbem szlachetnych i wzniosłych
uczuć, pod wrażeniem
których, podawali
sobie ręce przeciwnicy i gniewający się
z sobą-gdyż zdawało nam się, że po tej
wizycie, w łokalu tym na zawsze zapanować powinno ŚWiatło, prawda i pokój, pomiędzy ludźmi dobrej woli.
Tegoż dnia o godzinie 6 1/, wieczorem
Jego Ekscelencja, entuzjastycznie żegnany
przez tłumy-wyjechał pociągiem do Warszawy, zostawiając nam nadzieję - że
j eSZC2.e nas odwiedzi.

K.R.

Jeszcze w sprawie
naszej służby domowej.
Odebrawszy w ostatnich czasach prawdziwe cięgi przy wyszukaniu odpowie'dniej
służącej, postanowiłem nagorąco zabrać
głos w tej pilnej kwestji.
Sprawa ta była już poruszaną na

szpaltach niniejszego tygodl1lka. W oM 47
rok 1912 pani "Feministka", uskarżając się na zawody i brak
dodatnich rezultatów, wynikłych z walki,
podjętej w obronie praw tychże służących,
prosi o radę, jak ma postępować, aby
rzecz naprawić. ja na to odpowiem, że
łatwiej zepsuć, naprawić - trudniej, chociaż niema znów zła, na które, przy dobrej woli, nie dałoby się zaradzić. jestem
zdania, iż podejmując walkę o jakąkol
wiek ideę, należy gruntownie najprzód
zbadać, czy zamierzony przez nas idealny cel da praktycznie dobre rezultaty.
A zatym, czy w danej sprawie powinno
się bylo podejmować walkę i czy w przytoczony przez "Feministkę" sposób?
Postaram się to zagadnienie rozwiązać.
Obrony potrzebują tylko uciśnieni, uciśnionemi zaś nazwać się godzi tylko tych,
którzy pozbawieni są wolności osobistej.
Pozbawienie tej wolności może wyniknąć
albo przez jakieś represyjne prawo, albo
przez nadużycie władzy pracodawcy Ilad
pracownikiem.
Nad pierwszym punktem zastanawiać
się nie warto, gdyż wiadomo, że prawo
takie nie istnieje. Drugi punkt wymaga
pewnego wyjaśnienia. N adużycie władzy,
czy też wyzysk praco,wnika mieć może
miejsce tylko w tym wypadku, jeżeli ten
praCOWnik nie może sobie zmienić zwierzchnika dla braku wakansu. Tymczasem
w danym wypadku rzecz ma się zupelnie
przeciwnie: o porządną slużącą jest bardzo
trudno, podczas gdy ta ostatnia W każdej
chwili może sQbie znaleźć inne miejsce.
I rzeCZyWiście W jakiej by się branży dziś
nie pracowało, jest się de facto niewolnikiem, bo każdy ZWierzchnik, jeżeli zechce,
może dowoli pracownikiem pomiatać, zna"Łowiczanina" na

jąc trudności W wyszukaniu innej
i łatwość w wyszukaniu zastępcy.

Nadmieniam w konkluzji, że ktokolwiek z osób dobrej woli zechcialby się
Jedynie tyllw w omaWianym wypadku ze mną porozumieć w tej sprawie za porzecz ma się zupełnie odwrotnie: tutaj średnictwem Redakcji niniejszego pisma,
nie pracodawca wyzyslwje położenie, ale zawsze jestem na jego usługi.
pracująca. Tak tedy chcąc być konseW. v. Gr.
kwentną, należało p. "Feministce" wystę
pować w obronie nie służących, ale raczej
uciśnionych
pań, które w dzisiejszych
J(ro'lil(a nziejscowa.
warunkach są rzeczywistemi niewolnicami
własnej służby.

pracy

Nie myślę tutaj wyszukiwać powodów,
stwierdzam tylko fakt.
Znalazłszy W następnym oM "Łowiczanina" artykuł pod nagłówkiem "Odpowiedź p. Feministce", ucieszyłem się
prawdziwie, sądząc, że znajdę w nim naprawdę dobre i praktyczne rady, jak zlo
naprawić, tymczasem przekonałem się
z rozczarowaniem, że tam chodziło autorowi Jedynie o popisanie się z pewnemi
ogólno-społecznemi przekonaniami, wyrażonemi w kilku mniej lub więcej udatnych
porównaniach i dowcipach.
Przechodząc więc nad ową odpowiedzią do porządku dziennego, zatrzymuję
się nad projektem D-ra Stanisławskiego
w artykule p, t. "W sprawie służby domowej", gdzie poruszoną została kwest ja
utworzenia w ŁoWiczu biura" kontroli slużby. Jest to, podług mnie, jedyny środek
dla ukrócenia nadużyć dzisiejszej służby
miejscowej i unormowania wzajemnego
stosunku. Biuro takie nietylko dawałoby
niejaką gwarancję przy najlilie służącej,
ale nawet wywierałoby pewien moralny
wplyw na ogól kobiet, z których rekrutują
się te służące.
Biuro takie tymbardziej jest u nas w Łowiczu potrzebne, że tu niema tego
(jak gdzieindziej) zwyczaju wydawania
świadectw i nikt też o takie ŚWiadectwo
przy najmie służącej nie pyta. Ten zupełny brak wszelkiej kontroli powoduje
właśnie w tej warstwie to uderzające
i powszechne rozluźnienie obyczajów.
Ileż to razy Widujemy nasze służące,
wystające po nocy pod bramami i na ulicy
W to~arzystwi~ po~ejrzanych, osob,ników
rod~aJ~, m~sklego ,I zachowuJ~ce Się $0rzeJ, nl,z W 1I1n}c~ miastach ,kob,lety z ulicy.
Słuzą~a, łOWicka
obojętnie tr~lduJe
utratę mieJsca, bo nawet w szczegolnym
wypadku, kiedy narazie nowego nie otrzyma, daje sobie radę z łatwością, miano,
wicie idzie zarobkować na ulicę, a kiedy
zdecyduje się po niejakim czasie przyjąć
nową służbę, wnosi do naszego domu
skutl<! niedawnej zabawy: brud fizyczny
i moralny-zakaźne choroby i deprawację
naszych dzieci, które zwykle najWięcej
z nią obcują.
Chcę wierzyć, że jest może i inna
droga do poprawy tych stosunków, której
prawdopodobnie chwyci! by się autor
wzmiankowanej "Odpowiedzi", mianowicie droga umoralniania przez uświadamianie, niestety jednak jest ona w danym
wypadku nieużyteczną:
1) dlatego, że jest dla nas - interesowanych-za długą,
2) dlatego, że tu nie chodzi o świadczenie dobrodziejstw krzywdzącym przez
pokrzywdzonych, ale o obronę tych ostatnich i
3) dlatego, że nie każdy pan, lut> pani,
czują się na silach
być misjonarzami
względem swojej służby i muszą z konieczności pozostawić wykonanie tego pięknego posłannictwa uzdolnionym W tym
l{ierunku wyjątkom.
Otóż jeszcze raz przyszliśmy do \l niosim, iż rzeCZyWiście do poprawy anormalnych stosunków miejscowej sługi do państwa pozostaje jedynie - biuro kontroli
służby.

+

Odczyt w Resursie Rzemieślniczej.
P. Czesław Jankowski w niedzielę o godz.
6 po południu w sali Resursy Rzemieślni
czej w Łowiczu wypowie odczyt na temat:
"Obecny stan ekonomiczny u nas".
Wejście dla członków Resursy bezpłatne, dla wprowadzonycn gości po kop. 10.
Bal na Straż Ogniową Ochotniczą
w Łowiczu. W dniu 11 b. m. Straż Ogni 0wa Ochotnicza, urządza wielką zabawę
taneczną, celem zebrania funduszów na
kupno nowych rekWizytów strażackich,
niezbędnych do racjonalnego ratownictwa.
Odbyty w dniu 7 września konkurs
Straży Ogn. Ochot. UWidocznił, że Straż
nasza nie posiada jeszcze u siebie tak
udoskonalonych i postępowych rekwizytów jakie posiadać powinna, ze względu
na swą liczebność i stanowisko jakie zajęła pośród Straży w Królestwie,
Pod doskonałym kieroWnictwem swych
przewodników, Straż rozwija się znakomicie. W roku bieżącym Straż powięk
szyła się liczebnie o 1/4, potrzebuje Więc
i powiększenia bIboru, czego nie można
uskutecznić nie mając w kasie wielkich
zasobów.
Wszyscy rozumiemy dobrze jak ważną
i pożyteczną jest działalność Straży, kto
nie pracuje dla siebie, nie odbiera od
nikogo za swą pracę hołdu wdzięczności.
pracuje tylko z całym zaparciem dla dobra calego ogółu. Niechaj Więc ten ogól
okaże jej swą łączność, niechaj poprze
dobre chęci strażaków i przybędzie w komplecie w oznaczonym dniu, aby wykazać,
że tam gdzie idzie o dobrą sprawę - my
nie śpiemy. Oczekujemy Więc,
We/ście na zabawę dla zaproszonych
gości od panów '.jo od pa1z 50 kop.
Do tal1ca przygrywać będzie orkiestra
z Warszawy.

+
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Planlst~a., Pant ~eontyna PoraJSW1l1~rsl~a, plamstka, ,ktora konce,rtowa!a
~ wielkim p0'Y0dzentem w Krol~stw~e
I Am~ryce,
oSl,adła, w n~~zym, ml,eścle
z z~mlarem udzl,elaIlla l.ekcJl, wyz~zeJ mu
zy~{t, oraz Językow: angl~lskle~o I francusk~ego. Chlu~ne re~enzJe, ktoreśmy ,czy~
tall, 'Yyrryown,le, ś~ladczą o talenCie l
uzdolmemu pianistki.
Ze spraw miejskich.
Przed laty
czterema, Władza Gubernjalna, ze wzglę
dów sanitarnych poleciła miejscowym WIadzom, targowisko końskie w na.szym mieście przenieść po za miasto. Srodek ten
jest konieczny, ze względów wyżej przytoczonych, a na ite konieczny to można
się przekonać po skończonym obecnie
jarmarku, Pod przyszłe targowisko upatrzono miejsce na pastWisku miejskim po za
koszarami na Piotrkowskiej ulicy. PonieWaż W posiadaniu miasta pozostają próżne
drewniane szopy wojskowe, które pustoszeją, i częściowo są rozbierane przez
amatorów cudzej wlasności, to czyż by
nie można z tych szop urządzić okólnik
dla koni w odpowiednim miejscu, z czego miasto ciągnęłoby dochody, a przedewszystkilll uczyiiiono by zadość wzglę
dom zdrowotnościowym. Ale przeniesienia
targOWiska nie życzą sobie wlaściciele
nieruchomości przy obecnym targOWisku
położonych, gdyżby wskutek tego, mogli

+
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być pozbawieni znacznych i łatwych zysków, a to ważniejsze od zdrowia publicznego.
Do zdrowia publicznego, również nie
pomaga i to, że bruk na placu "Glinki",
zarósł trawą, a nikt
na to nie zwraca
uwagi, i nie zna~la przedsiębiorcy czyszczenia ulic i placów miejskich, do usuWania wspomnianej trawy, choć to obo·
wiązuje go z mocy kontraktu.
A może
traWa ta ma być zaczątkiem przyszłego
publicznego ogrodu, lub co ,najmniej trawnika?
Swz·adomy.
+ Praktyczny wynalazek polaka. W dniu
30 września w majątku Korzuszki p. Z.
Oonimirskiego demonstrowano redlinowiec
wielorzędowy z siewniczkiem do saletry
wynalazku p. W. Kryńskiego, w obec licznego grona specjalistów i zaproszonych
gości.
Redlinowiec okazał się bardzo
praktycznym, gdyż zastosować go można
nie tylko do robienia redlin pod buraki
lecz i pod kartofle a także i do rozredla·
nia tych ostatnich. Przelożony następnie
na sieWnik znakomicie wysiewał saletrę
na wierzchy uwałowanych redlin.

.

+

Przedstawienia Edmunda Gasińskiego.

We wtorek i środę mieliśmy sposobność
Widzieć u nas znakomitego naszego artystę krotochwili, w lekkiej komedji Webera i w Amerykańskiej krotochwili M.
Maio. O ile pierwsza sztuka swym subtelnym i wykWintnym prowadzeniem akcji,
oraz wyborną intrygą i doborowym zespo·
łem potrafiła skupić uwagę Widzów i zy!
skała ogólny poklask, o tyle krotochwila
amerykańsKa "To moje dziecko", pomimo ŚWietnej gry artyst6w z p. Gasińskim
na cZt'le, nie zyskała uznania naszej publiczności.
Widocznie my, mieszkańcy
partykularza, żyjący spokojnie w błogiej
kontemplacji, potrzebujemy glębszych myśli
i prawdopodobniejszych sytuacji. Humbug
amerykański dobry jest może dla ·yanke·
sów lub warszawiaków, uganiających się
za zlotem-jako chWila odpoczynku, niewymagająca analizy życia-my zaś sztukę
na scenie przeżywamy - wszelkie prZf~to
ucieszne i grube eksperymenty, wywołują
w nas niesmak i nudę.

o

7

O W I C Z A N I N.

ścieradła

na 'łóżko, 4 koszule, 4 pary gaci, 6 par skarpetek lub onuczek, 4 ręczni
ki, 6 chLlstek do nosa, łyżkę, nóż, wideo
lec. Pościel i bielizna powinny być zna·
czone.
5) Każdy słuchacz posiadać musi paszport.
Ze zgłoszeniami zwracać się należy
najpóźniej do l-go listopada do Wydziału
kółek Centr. Tow. Roln., Erywańska 16.
Do zgłoszenia pOWinien być dołączony
list polecający od kółka lub osób zasłu
gujących na zaufanie, oraz 5 rb. zadatku,
który zwrócony będzie, o lie kandydat na
kursy przyjęty nie zostanie. Zresztą o przyjęciu lub nieprzyjęciu Wydział pOWiadomi
listoWnie interesowanych.

'tydzień

po/iiycz'lY'

dobnie nieda
ne.

długo czekać

na siebie i

będzie groź-

N.

OSTATNIE WIADOMOŚCI.
W październiku odbyć się ma konferencja rosyjskich i francuskich działaczy politycznych
w Paryzu, w której między innymi wezmą udział
Sazonow, Kokowcew, Delcasse. Izwolskij i Pichon.
Przedmiotem obrad będzie podobno budowa rozległej sieci kolejowej w Rosji i zaciągnięcie na ten
cel wielkiej pozyczki we Francji.
Wiadomości

o wydarzeniach na granicy alze powikłania wzmagają się.

bańskiej wskazują,

Austrię podtrzymują Włochy. Cesarz Wilhelm podobno zawiadomił Wiedeń, ze stanowczo nie bę
dzie się mieszał do zawieruchy albańskiej, PO;;Qstawiając Austrji działanie na własne ryzyko. Rosja zgłosiła zyczenie, iz pragnie widzieć Albanję
uspokojoną·

ODPOWIEDZI OD

REDAKC~JL

Chtlonidasowi. Umieścimy W przyszłym
numerze.
Oksz'y. W następnym numerze.
K. GÓrczyń~kzernu.
Będzie
pomieszczone.
NADESŁANE.

T-wo

Bazyli

Handlu Herbaty

Perłow

i

S~wie

MOSKWA

Kantor i Skład na Królestwo, Warszawa, Zielna 35.
Uprzejmie prosimy przekonać się, że herbaty nasze w opakowaniu polskim są
dziś jakrycznze najlepsze.
Sprzed8.ż tylko w pierwszorzędnych Handlach
chrześcijańskich.

UW AGA: Reprezentacja od szeregu lat znajduje się w ręku polskim.
7l!9-10-1
Przedstawiciel J. Popielec ki.

Ceny

zboża

w

Łowiczu.

F I ARY.

Od M. Scheidinga kop. 58 na kasę
pomocy straży jako pozostałość z depeszy wysianej do Wloclawka do W-go
Grąbczewskiego, przez grono osób biorą
cych udział w konkursie straży.

VII i adomoś ci

roI ni cze.

KI rsy rolnicze im. Promyka
odbędą się w Szymanowie*)
pada b. L do końca marca

od 23 listo1914 L, o ile
uzyskanem będzie pozwolenie.
Kursy te przeznaczone są dla mło
dzieży, która w przyszłości swój własny
zagon upraWiać będzie.
Wymagane są:
1) Ukończenie przynajmniej lat 18,
a pożądany jest wiek 20 lat.
2) Znajomość czytania, pisania i początków rachunków.
3) Opłata za calkowite utrzymanie
przez ciąg 4-ch miesięcy wynosi rb. 40,
które wnieść należy z góry. Nauka bezpłatna.

4) Słuchacze pOWinni być zaopatrzeni
W poduszkę, kołdrę, 2 poszewki, 4 prze*) Niedaleko stacji Teresin kol. Kaliskiej, gub.
Warszawska.

SKŁADY

Materjałów

Aptecznych

i f a r b
Prowizora farmacji

\V ŁOWiczu

przy ulicy Zduńskiej obok kopo Pijarskiego i na Nowym Rynku
przy ulicy Bielawskiej.
Polecają wielki wybór perfum,. wód kolońskich, mydet, pudrów i kremów zagranicznych i krajowych, oraz różne środki
lekarskie, wody mineralne, glazury i pasty
do obuWia, po!(osfy rygs!(u] i zwyczajt]e,

ściola

farby, ferpe'lfy'lY i la!(iery.

.qlJ.O.
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Kaplice przy drogach

najlepiej i najtaniej wykonywa
W sobotę 4 i niedzielę 5 października r. b.
odbędą się przedstawienia W teatrze miej- Zakład
Rzeźbiarski
scowym.
Część I. Fabrykacja papieru w Moguncyi (naukowe).
Część Ił. Wybryki młodości (komedja
w 3 aktach).
w .c o w i c :< u, obok poczty.
Część III. Dziennik Pathe (aktualności
Na składzie również znajdują się
chWili bieżącej).
W sobotę pierwsze przedstawienie roz- Krzyże żelazne, Pasyjki złocone (Wizepoczyna się o godzinie 8, a drugie o go- runki), oraz wielki wybór gotowych podzinie 9 1/ 2 Wieczorem, a W każdą nie- mników z piaskowca, granitu i marmuru.
Zakład przyjmuje wszelkie zamówie-/
dziele odbędą się trzy przedstawienia:
nia
na
roboty kamieniarskie i na fotoI o 5ł, II o 7, 1II o 8ł wiecz.
grafje wiecznotrwałe na porcelanie.

Kamieniarsko -

"'IC, Sl"()~~

li, ZugoJl7skiego

BROWAR.

I

I~

w

Sprzedaje się
we wszystkiCh sklepac~

KOMPANJI SINGER

OGŁOSZENIA.

I

Potrzebni chłopcy do robót rzeźbiarskich,
tokarskich i stolarskich. Dom W-go Wekstejna.
Starzyński.
737-8-4

Henryka Rejnecke
•

DROBNE

8szpw6KO"

śze

Łowiczu +~I.

Egzystuje od 1812 r.

2000 rubli oddam na pewną hipotekę. BIiZinformacje w redakcji "Łowiczanina" .
758-1-1

Sklep w

Łowiczu

ul. Piotrkowska dom Prauze

maszyn i nici.
I~~-----,Sprzedaż części

Dozorca robót w miejscu, zaraz potrzebny.
przyjmujt redakcja.
761-1-1

Zgłoszenia

Sklep, 3 pOkoje, kuchnia i piwnica do wyGrupa fotograficzna zjazdu strażackiego
od 1 Stycznia, na Nowym Rynku w domu w Łowiczu, jest do nabycia w księgarni K. Rybacp. Galerta.
759-1-1
kiego po rb . 3.
najęcia

Podaje do Wiadomości, że posiada na
piwo: 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.
dostarcza na miejsca
~53.
składzie

~~----~----------------------

Pianistka udziela lekcji gry na fortepianie,
Pismo Święte Starego i Nowego testamenjak rowniez języków. Wiadomość w redakcji.
tu X. Jakóba Wójka z ilustracjami Gustawa Dort~
762-1-1
okazyjnie do sprzedania za rb. 20.

-------------------------------Dom narożny do sprzedania przy ulicy

Pomoc cierpiącym.
Nabożeństwo
za
Targ i drogi Kaliskiej-moze być podziel 0- dusze zmarłych. Broszurowane 60 kop. oprawne
ny na place. Wiadomość u ' właściciela E. Nowa- w płótne angielskie rb. 1, w skórkę, brzegi złocokowskiego.
ne po rb. 1. 60 kop. w księgarni K. Rybacki ego.
Koński

TOWARZYSTWO AKGYJNE

LANGENSIEPEN i S-ka
~I

Odlewnia Żelaza i Metali,
Fabryka Armatur i Pomp łj~{{:
Oddział

Warszawski ulica Jasna N~ G.

adres telegr. "Elko".

Telefon 226 - 38.

Największa

w kraju fabryka sikawek
i narzędzi ogniowych.

Sikawki ognioWe przenośne i przewoźne,
Sikawki ogrodowe, okrętowe,
Hydropulty zwykłe i przenośne,
Hydrofory "Ideał Challenge",

*
~

~:.

Beczki pożarowe dwu i czterokołowe,
Drabiny pożarowe przystawiane, hakowe,
Krany pożarowe, wyloty, śrubunki,
Kaski, pasy, liny, topory, bosaki i t. p.

~============~--

S I K A WK I P A R OWE "L U D WI GS B E R G" na dwu i czterokołowych wozach.
SIKAWKI BENZYNOWO - MOTOROWE "LUDWIGSBERG" na dwu i czterokołowych wozach.

AP ARA TY DO GASZENIA OGNIA "FIX"
Konstrukcja prosta i solidna,
Działanie szybkie, niezawodne,
Płyn

gaszący

ł

$

Uruchomienie momentalne,
Cena nizka bezkonkurencyjna.

---===============---

nie zamarza nawet w czasie największych mrozów.

S e t k i a p a r a t ó w na o d P o w i e d z i a I n y c h P o s t e r u n k a c h w g m a c h a c h
i n s t y t u c j i P u b I i c z n y c h, p r y wat n y c h i r z ą d o w Yc h.

-----

Ceqqil(i na żądanie grafis i jraql(o.

Redaktor i wydawca Karol Rybacki.

I

W Drukarni K. Rybackiego w

ŁoWiczu.

