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sporeczno-ekonomiczny
l jego okolic.

literacki, poś\vięcony
Wychodzi co picttek.
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Przedpłata

I

bez przesyłki.

z przesyłką pocztą.

Rocznie . . . . . . rb.
3.00 Rocznie . . .
Kwart&~nie • . . . . kop.
75 Kwartalnie . .
Adres Redakcyi i Administracyi: Ł o w i c z,
Rękopisów niezastrzezonych redakcja nie

. . . rb.
. . . kop.
Warsz. gub.
zwraca.

2.00
SO

Cena ogłoszeń za wiersz garmontowy
tekstem na 1 stronie kop. 50 I Drubne ogłoszenia za wyraz kop.

I Przed

Nekrologi wiersz garmont.
"
Reklamy po tekście . . . "
Ogłoszenia zwyczajne
."

Administracja "Łowiczanina" znajduje się przy księgarni K. Rybackiego.

30

25
20

2
i poszukiwanej pracy za 3 wiersze kop. 25
Numer pojedyńczy 5 kOI).

I Ogłoszenia o lokalach

Telefon M 42.

Prenumeratę

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

Towarzystwa Hyg,·en,·cznego
.

Kąpiele

abonament, dla
mężczyzn

młodzieży

po

15 kop.

Wanny

czynną

c~ynne są CODZIENNIE od go~z. 12 w po/ud,nie do 9 wiec~orem. ŁA*NIA

Jest od 4 po pol. do 9 wieczorem, w srody-dla mających speCJalny
i dla innych po 60 kop., we czwartki dla kobiet po 15 kop., W piątki i soboty dla

po 15 kop.

.

Czyt;~~~~~ Parc.eluje się
2000 kóp
Zarybku Karpia
KROCZKI TARLAKl
dla wszys~ -tklJe hziemia orna Wagi
2
f
' l
-5 untow ropa
j

\V

(STARY RYNEK, dom Gianotti'ego)

Pit,ttlw\\'skim (/{a\\'sl<ir) pud Lo-

dzią

i pod \rarSZH\\"q.

Bliższe

\\'ia-

otwarta W dni powszednie od 4-ej do 8-ej
@2~
wieczorem, w dni ŚWiąteczne - od 12-ej c!omqś G i u p. Ad\\"o\\iltn jJl'zysięg ego

LuciilllU h\l"I.~·lh;\\ieg-\) \\. \\"al'i:iza ·je.'

do 4-ej po poludniu.

Katalog Czytelni po 30 l{op.

t

Piątek

Fidelisa Kapuc. M.*)

Sobota Marka Ewangielisty
Niedziela Grobu Chryst.Kleta i Marcelina M.
P011iedziałek Teofila i Tertuljana B. b. W. W.
Wtorek Pawła od Krzyża W., Witalisa M.

Sroda Piotra M., Roberta Op.

Czwartek Katarzyny Sen. Marjana M.
*) Św. Fidelis z Sigmaringen, zakonu Kapucynów, wysłany na opowiadanie wiary , w ziemi
Gryzonów, w Sewir od heretyków zamordowany
został.
Benetykt XIV, PapieZ w roku 1754, zaliczył go w poczet świętych męczenników.X ***

I:SZY
Resursy

konkurs
Rzemieślniczej

wŁowiczu

na pogadanld facbo\ve.
Resursy Rzemieślnicze są u nas zaledwie w zaraniu swej dzialalności, i wogóle jako instytucje I11tode, borykać się
muszą z najprzeróżniejszemi trudnościami
natury wewnętrznej, by w chaosie nie·
zrozumienia, nie wyrobienia, ciemnoty
większości naszej
braci rzemieślniczej,
napływu
niepożądanych
jednostek, nie
wejść na niepożądane tory.
Działalność. dotychczasowa Większości
Resurs ogranicza się przeważnie na da-
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waniu rozrywek swoim czlonkom w postaci kart, bufetu, bilardu, zabaw tanecznych i t. p., zaś od czasu do czasu odczytu, często z ideją rzemiosł nie mające
go nic wspólneg ' ; a wszystko to wypływa
z braku wyrobionych kierowników, z braku zrozumienia przewodniej ideji Resurs
Rzemieślniczych, braku orjentacji, a... potrosze i naszego lenistwa.
Nie będę . tu specjalnie napadać na
różne gry, na bufet. na bilard i inne rozrywld, bo i to są. rzeczy potrzebne po
ciężkiej pracy codziennej. Tymbardziej,
że dają one poniekąd spory dochód re'
sursom, a gotówka ta, któraby w innym
wypadku przeszła do kieszeni jednostki,
obróconą być może na cele instytucji
społecznej.

Idzie mi przeważnie o zwrócenie uwagi na gtówne zasady zrzeszeń rzemieślni
czych, o przeprowadzenie przewodniej
ideJi, a mianowicie:
Resursy Rzemieślnicze, jak już sama
nazWa wskazuje, wi n ny slużyć przedewszystkiin "rzemiosłom", czyli Winny slmpić pod swoje skrzydła wszystkie fachy,
wszystkie cechy poszczególne i stamtąd
zgodnie kierować swojemi sprawami. Lecl
żeby kierować, dawać wskazówki, wybrany Zarząd winien gmntownie znać wszystkie potrzeby rzemieślnika, wszystkie bolączl<i jego.
Trzeba poznać rozwój poszczególnych rzemiosł u nas, niewyzyskanie placówek przemysłu, nasz postęp
w kierunku ulepszeń, nasze wynalazki

SPRZEDAŻ .i@~

Gospodarstwo rybne w Łyszko-

:-'lal'sz,dknwi:i!\a 9:i, cor\ziennir od 5-rj. wicach.

r'~~~~~~~~
K A L E N D A R Z.
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Wiadomość

na miejscu_
1003-3-3.

w dziedzinie każdego fachu, źródła nabycia materjalów, miejsca zbytu wytworów
rąk naszych i t. p.
Wskazówki te może daL ty)1lw rzemieślnik, rzemieślnik-fachow i ec i to każ
dy W swoim Iwnszcie.
Dlatego też nowowybrany Zarząd Ło
wicldej Resursy Rzemieślniczej zwraca
się do ogółu Rzemieślników polskich nie
tylko Łowicza, ale całego kraju, by zechcieli w usi/owaniach Jego pracy programowej wziąć czynny udziat, informując
o wszystkich zdobyczach rzemieślniczych,
o każdym ruchu w dziedzinie fachowej,
o wszystkim co się rzemieślników i rzemiosł tyczy. Przeto Zarząd ogłasza I konkurs wyznaczając, 3 nagrody (I 25 rb.,
II 15 rb., III 10 rb.) za napisanie pogadanek fachowych.
Każda pogadanka winna obejmować
Jeden tylko fach, napisana językiem przystępnym, treściwie. Termin skladania ich
do l-go Lipca r. b. Opracowanie każde
pOWinno być podpisane prz.::z autora lub
oznaczone jego pseudonimem, jak również
podany dokładny adres.
Uznane przez
sąd Iwnkursowy za najlepiej opracowane,
otrzymają na~rody i zostaną wydrukowane
w oddzielnych broszurach.
Informacji wszelkich co do powyższe
szego udziela niżej podpisany w Łowic
kiej Resursie Rzemieślniczej od godz. 8-ej
wieczorem (listy zamiejscowe W tej kwestji należy tamże kierować).
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Rzemieślnicy w zrozumieniu własnego
dobra, pOWinni zainteresować się tym konkursem.
Wspólna, zgodna, programowa
praca; otworzy nam nowe życie. Odchy·
limy rąbek zaslony, która lias oddziela
od ŚWiatła.
Informując się wspólnie, rzucimy ziarno na plo dną naszą ziemię, 8 owoc zgody w zrozumieniu własnych illteresów da
nam siłę, a komunikowanie się z sobą
pchnie nas na drogę wynalazków. Nauczymy się szanować rracę swoją i innych,
a przez to każemy i siebie szanować.
A zatym do dzieła, do dzieła Rzemieśl
nicy, dajmy dowód przebudzenia się z dlu·
giej drzemki, dajmy dowód zrozumienia,
dowód wytrwałości.
Bo w nas przecie); tkWi siła, siła niesl<ruszona, a nasza broń straszna, niezaWodna: Wytwórczość!

O W I C Z A N I N.

Pomnicie młode, w nas zlodzone prądy,
Pomnicie wspólne zabiegi i celeGdyśmy na nowe wstępowali lądy
Kiedyśmy śnili cudownie i ~\ icle.
Hej! czas ucieka-a z dni oddalenia
Jak barwnie, świezJ odbija się szkoła ,
Ochrania często od bólów z\\'ątpienia
Pamięć jej do walk i do pracy woła.
I< iedy nas ppeszłość uchwyciła w szpony
l otuliła we mgłę już na wieki,
Oblekła w wspomnień barwiste koronyCoraz się rardziej staję wam daleki.
Coraz to więcej mi nikniecie w dali,
We śnie was widzę, hej, wy szkolne C7asy,
Kiedy umysły ządza czynów pali .
Gdy świat się zdaje pełen pię~lla, krasy.
Do was uciekam gdy mnie świat ten nudzi,
W odległych chwilach szukam ukojeniaWasze wspomnieni e ze zwątpień mnie budzi
I dni martwoty II' dni ty ia zamienia
Jan Zygmunt Sękowski.
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przez poganina lu:.:,,_la
I z całym nFlrodeOl, w mar·
cu 965 roku, zaczęło do I,ralu przylJywać
duchowieństwo katolickie z Zachodu, które przy pOlllocy książąt panujących, obok
powstających katedr biskupich, stawiało
kollegjaty, kościoły zakonne i parafjalne,
jednocześnie zakładalo i szkoły, których
zadaniem było przysposobienie z ludilości
miejscowej pracowników potrzebnych, znakomicie rozszerzającemu się Kościolowi.
W szkołach tych uczono po łacinie. Pry·
watnym ludziom w owych czasach biegłość ~ sztuce rycerskiej zupełnie we
. wszystldch wypadkach aż nadto starczyła,
a jeżeli byli powolani do narady, urzę'
dów, to tak zwany dzisiaj ","ozum Ch/Opski," pewne obycie, praktyka, za wszystko starczyly. RadzolJo, w razie potrzeby ksiądz ~proszony dovJód napisal, oni
zaś pleczęc dobrze strzeżoną, z ukryCzłonek Zarządu józef Bzows/cz·.
cia wydobywali, w miejsce własnoręczne·
go podpisu na wosku na papit'rze ją odciskali i na tyli 1 swą rolę kończyli.
W r. 1179 sobór trzeci Lateraneński
słów
zwołany
za papieża Aleksandm III postaI
Hej! Minęłyście jak świetlne zjawisl<a,
!lawia,
ażeby
w szkołach zakonników
Zgry z ły was CLasu niepowro tne fale "Bez Ilauki i lapct' nie uplecz·e."
i przy katedrach tych, którzy płacić 111e
Cz asem mi jeno promień z lat tych błysk<ł,
"Nau,/?ą :,ie wszędy pożywisz."
1Il0gą, uczono bezplatn ie. W 1215 roku,
Kk dylll w Illłodzieńczym niezgasłym zapale
W odpowiedzi na listy do Redakcji lla czwartym soborze odbytym W Lateranie
Szedł IV szkolne lTIury i spoglądał śmiało
W przyszłość nie wiedząc co mi los wywróży. nndeslane W sprclw:e Bursy W Często- za Innocentego III papieża, w myśl lllissji
chOWie, a proszące o objaśnienie, kiedy cywilizacyjnej, polecono zakładać szk uty
Za\\ sze Illi słoiice w marzeniach świtało,
i W jakim celu takie bursy powstawały, łacińskiego typu przy lwściołach paraf jol·
Jam Clilsem p!agnął i wichrów. i burzy.
niniejszynl udzielam takiego wyjaśnienia. n}'ch. W Polsce pieczę nad tenll sZ\\o Hej! ."\:awied zacie Illnie w promiennej tęCZY,
Wyraz "Bursa" jest przyjęty od śred. łal1li przyjąl na siebie Arcybiskup Gnid·
Do dni orzeszłoścl myśl moja pow raca- o
niowiecznego-łacińskiego wyrazu "bur- nieńsh Biskupi chętnie w swych dyeceWidzę te czasy w świetlistej obręczy,
sa", który W polskim języku znaczy Ide. zjach na zakładanie takowych szkół zeA na niej godła: spokój, miłość, praca
szetl, woreczek, życie wspólne, to jest zwalali, polecając dozór nad niemi SchoNauka była nam najlepsza strawa
wspólnym lwsztem, z wspólnego worka lastykolll, a ci pOWierzyli opiekę nad nie ·
Myśmy z niej mogli czerpać IV rdn~ dloniekasy zyjący, co i obecllie rraktylcuje się mi właściwym Proboszczom i Plebanom,
Pasmem najmilszem v.spomnień-szkolna ława
w itcllegjach i konWil,tac lI zakonnych. Do szkól gar.lę/a się szlachta, mieszkań·
l v.spólne życie w towarzyszów gronie.
Młodzież uczącą się, a mieszkającą w bur- cy miast i wsi.
Hej! towarzyozc! dzisiaj świat SU I uki
sach, zwano bursakami, bursistami.
W xm wieku, mieszC2anie przyszli
r 01"1\ ał was, po\\ i0dł w rozbi eżne koleje
. Z .wprowadzeniel~l wi~ry Rzyms\w-Ka· \ dn dobrobytu i zna,czenia. Chodziło im
Kazdy gdzieindziej kieruje s\\ c l<roki
tollcl<lel do Polsl{1 t. J. z chWilą przy- o okazałe nabożenstwa w \wśc io!ac h,
Leo. każdy chyba wspomni szkolne dzieje

IMieczysława

I
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Moje szkolne czasy.

kilka. .
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rozen\'n"y zostd 111 2 części, polo· dy Pleissy i Elstry, 8by przedostać się na
w rzekę, a druga została wy· brzeg przeciwny, ale zaplątawszy się w gaI rzuconą do poblis!\iego ogrodu Dwa /ęzie i trzęsawisko, koniem kierować już
wielkie odlallly wyrzucone !Hl dWd piętra niezdolny, pOrW81ly by/ silą prądu.
wysokości wpadly do sali ma/ego Paken"WypełniJ
Poniatowsld co mu bylo
burgu, wstrząsając zamk iem aż do gruntu. przeznaczone, zastoniwszy odwrót Fran(Ct"ąg dalszy).
OdWieczna lipa udzielająca ochronę Księ· cuzów; dokonal nawet Więcej, wytrzymawPośpiech byl próżny, mostu już nie by- ciu Poniatowskiemu runęła od ogromne~o szy nad wszelkie oczekiwania tak nielo. Major in);ynier Monfort mial wypeł· pocisku, przywali\\'sz}' swoim ciężHrem równą walkę. Rzuca się przeto z resztą
nić rozkaz Napoleolla wy~adLlc go w po· jednego z przybocZlych szereguwych Księ· pozostałych mu rycerzy i wpław rzekę
Wietrze, lecz wydalając się do Lindenau cia. Pochód wojska przez 1110St wstrzy- Pleissę przebyć zamyśla.
Ale nieprzyaby tam tla trakcie bitym 1110st zniszczyć, l11ał się raptownie, ci co byli na przodzie, chylne Polakom losy w tej nawet malej
poleci/ trzem ludziom i kapralOWi z kom- cofnęli się w tył i idących za sobą, setki rzeczce Poniatowsl<iego pogrążyć pragnę
panji Saperów, ażeby mostu na EIstrze nieszczęśliw)'ch zepchnęli do wody.
ły! Zagrzęznął strudzony bojem rumak i na
strzegli i prędzej go nie wysadzali, dopóW środku miasta nic nie wiedziano dno wody z sobą drogiego wodza nieki nieprzyjaciel nie ukaże się w pobliżu o tej katastrofie, nie wiedzial i Książę; zawodnie byłby wciągnąl, gdyby nie otai nie zagrozi zajęciem takowego. Kilku dwaj oficerowie od Huzarów objaśniali, czający Poniatowsl<iego orszak, a mianojeźdzców rossyjsl{ich z korpusu Saackena że furgon z prochem wyleciał w pOWietrze Wicie
z nurtami
obeznany Blechamp
(z dyWizji jenerał-majora Paskiewicza, i narobił sporo loskotu.
(Blaichant, Dechall, mIody kapitan franpóźniejszego namiestnika Królestwa PolPrzebiegł jednak przestrach szeregi I cuski, jeden z adjutantów jego), który
skiego), dostało się do wnętrza miasta, polskie. Nie zaląkł się nikt wprawdzie w chWili, gdy Książę uwalniał się od toną
a ujrzawszy przed sobą uciekających Fran- o swój własny byt, bo wszyscy niejedno- cego konia, swemu wodzowi na pomoc
cuzów, zaczęli do nich strzelać, cofając się krotnie dali dowody w tylolicznych bi· pospieszył.
przed ich strzałami do pobliskich ogrodów twach, iż sławę i szcz~ście Ojczyzny za·
Ujrzawszy Poniatowskiego uratowanym
i doszłi do kamiennego mostu, do tego właś- wsze nad własne życie przenoszą, ale z grożącego niebezpieczeństwa, uradowali
nie brzegu, gdzie mina miała być podpalona. przeczuli w tej chwili, jakby wieszczym się Polacy, a to tym silniej, że się już
Kapral, ujrzawszy nieprzyjaciół tak blisko, duchem natchnieni, jaki los czeka nieod- sądzili być za EIstrą i tym samym cel
podpalił minę i 1110st wyleciał w pOWietrze, Izownie Tego, który im się stnl rÓWnie swojej miłości wolnym w tej chWili od
a bylo to wpół do pierwszej po południu drogim jak Ojczyzna, który sławę imienio- pOCisków wroga być mniemali. W pierw·
(ll-sta przed poludniem Szymon Askena- wi polskiemu przynosić rJie przestawał i za szym nawet uniesieniu z oczyma Im niebu
zy). "Belki, wielIde i małe kamienie, lu· którego ostatnią kroplę krwi swojej wszy· Wzniesionemi wykrzyknęli: "Dzięki Ci Bodzie, wozy, konie i broń, latały w powie- scy przelać gotowi. Ale Poniatowski był że! Książę ocalony!"
trzu, padały, łamiąc się wokoło, niosąc jak dąb niewzruszony, z zimną krwią ustę·
(d. n. c.)
Zenon.
wszędzie śmierć i spustoszenie.
Ob/ok pując przed Prusakami, wkroczyl do ogróddymu zasłonił na kilka minut straszliwość ka Rychtera, wyciągnął swoją szablę,
spustoszenia przed oczyma ludzkiemi". wątłą ręką do góry podniósł, wyrzekł:
Piętnaście osób stojących o sto kroków "Tutaj trzeba nam zginąć z honorem!"
stamtąd w ogrodzie, zostalo rzuconych i idąc za radą generała Bronilwwskiego,
o ziemię. Jenerał francuski wraz z Iw- skoczy/ na koniu do dołów łączących Wo-

Książ~

n

I nicr'l

Józef
, a t o w s k I'. I
l

lwa

wpadła

I
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a obok te?(o o łatwość zdobycia pewne- dnia 31 maja 1364 roku otworzyl wyższą kach: Czeska, Niemieck(l, Starnigielska
go wyksztalcenia, którego potrzebowali uczelnię i sprowrtdzil znakomitych uczo- (Staringielsl<a?), Majętnych i Grochowa.
do swych zawodów, i do zarzfldu gmina- nych, którzyby zadość czynili mlodzieży Wszystl<ie te bursy utrzymaly się do 0mi. Obol< Więc szkól parafjaln)'ch, zalda- chciwej wyższej wiedzy.
Uczelnia ta, statniego podzialu Rzeczvpospolitej Poldano tak zWane "Irivz'a", lecz mieszkań- Szkoła glówna wkrajll, zyJana Akademją, skiej. Z czasem, gdy Kraków zubożał,
cy miast przeważnie cudzoziemcy, Niem- musiala podupaść, kiedy SWiątobliwa kró- fundusze tych burs przepudly, a glllachy
cy, nauCl.:ycieli przyjl1lowali Niell1ców, wę- lowa Jadwiga, dla ksztalcenia nawróco· poszl)) \IV ruillę, lub ogieó je strawi!.
drownych studentów, nieraz ludzi najg~lr- nych Litwinów, w 1397 roku z.ałożyta bm ·
W Zamościu przy Akademji, zalożonej
szego prowadzenia się, którzy źle na mło- sę ("kollegjulll Jerozolimskie") w Pra dze przez Jana Zamojskiego, kanclerza Rzedą dziatwę oddziaływali, przeciwko cze- Czeskiej, ażeby tam ksztatcili się do sta- czypospolitej w r. 1594, były 2 bursy:
mu wystąpiły synody, zwolywane od 1285 nu duchownego, jednocześnie wyjednała "lndigentium", załoion8 przez Kanclerza
do 1357 roku i poleciły usuwać z posad pozwolenie od Bonifacego IX papieża, na dla ubogich i "StaringelianJ," zalożona
tych przybyszów,
II \\lyldad teologji
W KrakoWie, przeznaczyła przez dziekana kollegjaty zamojskiej StaW r. 1257 arcybiskup gnieźnieński Ful- na to część. swoich klejnotów i król ~.ła- ringella w r. 1677, W Wilnie, przy Akako (Pelka) z zebranym duchowieńst\vem dys~aw Jaglelło . W r. 14~O, .dopełnt~Jąc demji, utworzonej przez króla Stefana Bana synodzie, wydał rozkaz, ażeby do WOlt. ~notltWel. swej małzon.l~t, funda~Ję torego w r. 1578 ze szkoły prowadzonej
szkól na nauczycieli "nie powoływano Kazllnt.erza W~elktego przentosł do .Kt a- przez Księży Jezuitów, istniały 3 bursy,
żadnego, który nie jest biegłyll1 do .tyla kowa t w kupt.onym d~lllU AkademIę o- zwane kołle~jami: "Walerjańska, założona
w języł<u polsldm, żeby mógl w nim ucz- tw?rzyl. Wkrotce ~a.wI zalo \V sto\tc)', po· przez biskupa wileńskiego, Walerjana
ni om objaśniać autorów lacińskich". Zży- spteszy!a tu .ml~dzl.ez z c~.łego. panstwa, Szuszkowski-Protaszewicza, "Korsal<owmali się na gertpanizację młodzieży arcy- przybylt llc.zntOWle t ~ .kraJow osctenn~cll. ska," fundowana przez Jana Korsaka. pibisl<upi-Jakób SWinka na synodzie w Łę- Z.aczęto Wtęc kupowl:lc dom?, place t na sarza, a następnie sędziego Oszmiańskie
czycy 1285 r. i Jarosław Bogorja Skotnic- nt~h wznoszono odpowt~dll1e budowle, go i "Bejnartowska," wzniesiona przez
ki (fundator zamku w ŁoWiczu) w r. 1357 ktor~ przezywano bursami, a pr~ezl1acz~- Ambrożego Beynart.a, kanoni!<a
wileń
na synodzie W Kaliszu i stanoWC7o 71IJro-' n? . Je na sał: .~yk!ado~e" mtes~kal1ta skiego. Za królów Sasów w WarszaWie
nili uczyć. w. mowi.e niemieck.iej, .z krZYWo' VIOlesOIOw l n<1 Sl811C)e dla sludentow.
byla bursa,
której młodzież celowała
w muzyce i śpiewach.
I
dą pols l{lej. . S z I{.o I coraz więcej przyJYNajstarsza bursa, założona w 1402 r.
w~ło,. ~czyll W nt ch bakal~rze, ~antoro- I byla przeznaczona dla młodzieży ubogiej.
Dziatwa uboga przebywająca w bur~le (spte~acy), kłechy. (~łuzba .~oscle~na) W r. 1409 istnieje bursa Jagiellońska sach, czy to W Krakowie czy w innych
I z mnogtch przykładow WIlOStC mozna, również dla mlodzieży ubogiej.
Zbigniew miastach, żywiła się z ukwestowanej jatże uczyli. d~brze, g?J:ż z nich wy~hodzili Oleśnicki, kardynał, biskup krakowski, mużny, że śpiewu i. grania na narzędz!ach
tacy ludzte, Jak WOJCiech Jastrzębtec, ar- w 1453 1'. wielkim kosztem zaczął stawiać muzycznych, chodztła z garnuszkamI po
cybisktp (zaloży.ciel kolle.gjaty w ŁoWi- bursę (contubemlum), złożoną z 50 pokoi I obia~y .d~ ~amożn~ch mieszczan, kupcó.w,
czu 1403. r.) ktory swą wtedzę począ~k.o,~ dla stu studentów, bez różnicy stanu i na- rzemtesln.lkow, oso b ?u~~ownych, pa~o~
wą za"Yd~lęczal szkole "fary Ben.sowskteJ, rodowości, gabinetu dla Rektora, sali na pr~e.bywalących W. mtescte.' czasem t \tdo kto reJ go na .n.aukę, lak s~ę wyraz~\ bibliotekę i kuchnię, i na jej utrzymanie tosctwa prz~kupka )a.ką kuktełkę wsunęła,
K. Ntesteckt-"OICteC szczupłej fortuny wyznaczył odpOWiednie fundusze. Jan I to tez maWtano: "Wterna dusza Zje bez
zaprowadzi!. Na prL.LJś . . ie il (:" .. ;, calego \ Długosz, nomiilat arcybiskup lwowski, hi- obrusa", - "Dobra duszka zje i z gar/5ursu p~t~zeba było dużo czasu, to. też' storyk, bursę Oleśnickiego, nazwaną "Je-) nuszka",
S~ ..W.oJ.cte~h, rodem Czech, .arcyblskup ~ozolimską" wy~<orlczył, a kie?y się spa·,
Stanisław Karnkowski, zmarły jako
gmezmensl<t, az 10 lat. uczył srę w Mag- 11Ia, ?dbudowal t. z~cz,~ł st~wlac b.ursę dla prymas, arcybiskup gnieźnieński (który I<oś
deburgu nad Ełbą (Łabtą)·
ubogtch "Prawnlł<ow, l<torą od Jego na- ciól parafialny w Zdunach oddał pod zaPolacy zamożniejsi mieli nauczycieli zWi~ka nazwa~o "Bursą !?łu~osza" (Lon.- rząd 0 .0. Dominikanów z ŁOWicza), chow sWjch domach, inni na naukę dla dal- ~mt). Andrz~1 N osko\\J<;I{1 biskup p!)cl<t, dzq.,: do ą':J ł W KrakOWie, żyt z ofiar
szego zno?(acenia swej wiedzy, wyjeżdża- lak druh.uje A. N/esleclu "wysypał .. 1U,UOO klasztornych, to też ni~dy nie i-apomniał
li do Ri'.ylllU, Bononji, Paryża i t. d, Król na tyc.h . l<t6rzyby s~ę w. Ak,~d.emJl Kra.- o swem ubóstWie; garnuszek ów, z którym
Kazimierz Wie\\<i, zwany "królem Chlo- kowsl\lPI. polerowac chctelt; t wyst.awll chodzil do furt klasztornych po poi:ywiepow", rozsądny gospodarz, który i pod bursę, ktorą naZWa!lO "bursą Fdozofow". nie, kazał W srebro opraWić i stawiać
wZględelll umysłowym staral się państwo Wzniósl bursę i Smiesz!wwicz, mówca prled sobą na stole, kiedy do obiadu zaS\\ e uczynić niezależnym od zagranrcy, i poeta. W r. 1476 istniała bursa Wę- siadał, aby mu przywodził na pamięć
na Bawołu (przezwanym Kazimierzem) gierska, a były także w rozmaitych epo- przeszlość i uczył postępowania na przy-
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To i owo U nas.
Kiedy pod wpływem ciepłych promieni
słońca, stroje pań naszych coraz bardziej
jaśnieją i nabierają ponętnej przejrzystości;
kiedy nogi ich pokrywa zaledwie mgła,
a głowy grają tęczowemi barwami różno
rodnego kWiecia, I<unsztownie rozmieszczonego na najśWieższych wiosennych fasonach; kiedy ulica Zduńsk? roi się od
dzieci igrających n8 trotuarach i w rynsztokach, dając tym ŚWiadectwo, iż ludność Łowicza stale wzrasta; kiedy panie
żydów' ;i nasze, ujmując się po cztery pod
ręc e, idą lawą \lo) ulicę Podrzeczną na
"szpac)'r" ustępując z drogi tylko pijakom
i łobuzom; kiedy wieczorem z otwartych
okien domostw rozlegać się poczynają
rzewne dŹWięki mandolin t chrapiący
wrzask gramofonów; kiedy wreszcie powierzchnie dróg naszych przyjmują barwę
plow", oddając resztki wilgoci swej promieniom słońca, - natenczas u nas jest
lato. Z chWilą tą, na bruku Lowickim,
nieodwołalnie w I,ażde święto zjawia się
typ, zwany "panem cyklistą" z Warszawy.
Tell to "pan cyklista" wyrwawszy się
raz w tygodniu z biura, lub z za lady
sklepowej-p ragnie parę godzin wypoczynku śWiąte:.znego przepędzić z pożytkiem

dla zdrOWia 8 zorazem i umysłu. Że żaś
nic tak nie podtrzymuje zdrowia jak ruch
sportowy i nic tak nie kształci, jak podróże (o czym raz już na tym miejscu
wspominałem) "pan cyklista" wyprowadza
z lombardu stalowego rumaka, zwanego
rowerem, tandemem, lub motocyklem i usadawia się na nim w ten sposób, iż głowa
jego ustępuje pierwszeństwa innej części
ciała, sama zaś przyjmuje pozycję bardziej odpOWiednią do drobiazgowego badania kraju,
UsadOWiWSZY się w ten sposób, "pan
cyklista" mteiska pedał i pędzi z Wiatrami
w zawody. Pędzi, mÓWię-gdyż ma przed
sobą poważny cel dokładne poznanie,
jeszcze przed zachodem słońca wszystkich
miast Królestwa Polskiego - naturalnie
połączonych szosam!.
Łowicz znajduje się na drodze do Lodzi i Kutna, a szosa prow fl dzi do niego
przez Blonie i Sochaczew-tedy nic dziWnego, że stanowi on zwyldy etap cyklisty.
Pozatym, - lud pięl<ny, którego sympatyczne twarze i barwne stroje pociągają
oko i wyobraźnię artysty, a wreszcie i
piosenka poczynająca się od słów "poj adę ja do Lowicza .. ."
decydują zazwyczaj
o kierunku podróży.
ZanuciWSZy tedy: "Choć chłodno i głodno, żyję sobie swobodno ... " rusza W nieznany kraj, obiecując sobie w drodze romantyczne przygody.
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Przygody te istotllie

czekają

na niego,

już w każdej Wiosce, położonej w pobliżu

szosy. Lecz niestety, nie dzieWoje o rumian}'ch licach mają być powodem tych
przygód!..
Już za pierwszym drzewem, w Wiosce
takiej, oczekuje na "pana cyldistę" nasz
figlarny pastuszek Wiejski wraz ze swoim
"Grankiem", "Burkiem" lub "Bielasem".
Pastuszek ten, zazwyczaj chowa skrzętnie
za siebie, taki mały patyczek-który wetknięty w odpOWiedniej
chwili
między
s~prychy roweru-powoduje pierwszą przygodę "pana cyklisty" z Warszawy.
Po doprowadzeniu, po tej pierwszej
przygodzie, garderoby swej i roweru da
porządkI], jedzie "pan
cyklista" dalej
UWażnie już, omijając przydrożne drzewa,
tylko Granel<, Burek i Bielas, zachęceni
przez swych właścicieli okrzykami "huzia!"
zmuszają go, do coraz częstszego naciskania pedału, co jednak ma tę dobrą
stronę, że czas schodzi szybko zatym
przyjemnlę,
Drobne kamykt, furkające
nlłd głową cyklisty, niosą z sobą jakiś tajemniczy ŚWist, pobudzający również jego
energję. Coraz szybciej przeto pruje powietrze... rozkoszując się malowniczym
widokiem wsi polskiej ...
OdpoWiedziawszy kilkadziesiąt razy na
pytania, zadawane mu przez spotykane na
drodze dzieci do lat sześciu: "która godzina?" i "panie, daleko do piekłIł?" -
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szlość,

jak to opisuje Ks.}r
zeWie::.;,
a podczas publicznej przemowy do studentów nieraz mówi!: "Te ręce kiedyś
W piecu paliły, teraz królów maszczą
i korony im na glowę kładą. Te nogi
boso chodziły, teraz pierwszą W tej Ojczyźnie prymacjalną godność noszą. Wie·
cież sl<ąd mi to?-Szczerze mÓWię, żem
się zawsze najpilniej o dochowanie niewinności staral, żem się W książce milował".

Antoni Kazimierz Ostrowsl<i, prymas
arcybiskup gnieźnieński, tytułowany "Królem w Ekonomice," pan z chudego
pachołka (fundator kościoła W Zdunach
1779 r.), nie wstydząc się, głośno wyZl1awał, że rodzice nie będąc w możności
posyłania go do szkól, używali go do najprostszych posług w g.ospodarstwie i "pokazywał te miejsca na których pasal bydelko."
Konstanty Feiicjan, biskup krakowski,
książę Siewierski, zawsze i na publicznych
ucztach stawiał przed sobą okopcony
garnuszek.
Do Akademji Krakowskiej uczęszczało
bardzo wiele młodzieży i już w r. 1496,
jak obliczono, W pogrzebie Filipa Kallimacha, uczonego Włocha, przyjęto udział

15,000.
Przy bursach były i biblioteki z których książki "dla użytku uczniów byly
przymocowane do ich pulpitów żelaznemi
łańcuchami."

archiwunl Kollegjaty łOWickiej ma
dowód, że na utrzymanie szkoły
przy Kollegjacie, która już na początku
XIV Wieku istniała, była wyznaczona dziesięcina z wsi Zabostów-Wiell<i: żyta korcy 42, garncy 11. Benedykt }oclter biograf. drukuje o istnieniu Kolonji Akademji
Kralwwskiej W ŁoWiczu już w r. 1433,
a Tadeusz Czacki, mąż uCL.ony, pisze, że
Sosnkowski, bakałarz W r. 1467 przepisał
kronikę błogosławionego Wincentego Kadłubka, z której młódź łOWicką pouczal
o dziejach kraju. Który z arcybiskupów
szkołę tę założył? - niewiadomo. Z czasem szkoła ta podupadła i dopiero W r,
1645 Maciej ŁubieńskI, prymas śWiątobli.
wy, fundator obecnej Kollegjaty łowickiej,
W

istnieć
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podŹWignął ją;
ją Gimnazjum,

oM 17
tytułuje

I kiej

sławy na dworze Andrzeja Krzyckiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego 1538 r.
Stanislaw "starszy" z Łowicza stopnie filozoficzne W Akademji otrzymał 1512
i 1517 r., był dziekanem wydziału w 1529
r., D-r medycyny, pierwszy dramaturg polski, .za król.a Zygmunta I byt rządcą .Widowlsk scenIcznych na zamku wawelskIm.
Stanisław "lIlłodszy" z ŁOWicza, zwany Bedą, uczeń, a następnie profesor wymowy w Akademji (1535-1552 r.), D-r
Teologji, w podeszłym wieku wstąpił do
zakonu kanoników regularnych Grobu
Chrystusa Pana, zwanych MiechOWitami.
Jan z Łowicza w 1460 r, był dziekanem W Akademji. I t. d.
W CzęstochOWie przed 3 ma laty, jak
to podaliśmy w oM 11 "Łowiczanina" z r,
b. otworzyl "bursę dla synów czytelników
Głosu Ludu" redaktor i wydawca tego
czasopisma Józef Konstanty Sieciński
i W lokalu takowej przebywa 43 chłopców
(między nimi: Kolodziejski, księżak, Przyprofeso~a~h wsp~mll1a D-r. W,. U ,s~ockt. bysz z pod Strykowa, WIosek z wsi RacMaCiej z ŁOWicza .~topl1le fl.lozoflczne ławice) na stale i 8, którzy pieszo, lub
?t,rzymal w AkademJI (1480 ' 1 J4~5 r.) na rowerach przybywają do szkoły. Dla
I Jako D-r medycyny umarł w BudZie na chłopców tych serdeczny Redal<tor w śred
Węgrzech.
Inich zakładach naukowych w CzęstochoAdam z Łowicza, czy z Bochenia, wie wyjednał zniżenie opłaty wpisowego
wpisał się do Akademji 1486, uzyskał za naukę do polowy, a za życie i mieszst u pień D -ra medycyny i filozofji, został l<anie każdy placi po 110 rubli rocznie.
profesorem i dwa razy był powoływany Wszelką pomoc w naukach i opiekę w dona rektora. Zniósł przykry dla wstępują- mu i po za domem udzieia sam p. Siecych do Akademji obrL.ądek "otrząsll1". ciński, a nawet pozwala korzystać ze sWej
Był fizykiem króla Aleksandra i lekarzem biblioteki, zaopatrzonej \V dzieła
odponadwornym ~róla Zygmunta I.
wiednie ich WiekOWi i pojęciom. KandyCyprjan z Łowicza, D-r medycyny i fi- daci ciągle się zgłaszają, lecz pomieszlozofji, za panowania Zygmunta I był pro- czenia dla nich już niema, a co naj Waż
fesorem Akademji.. nauczycielem sławne- niejsze, że dochody z wydawnictwa czago lekarza Józefa Strusia, lekarza, rekto- sopisma nie wystarczają na zalatanie
ra akademji Piotra WadeUckiego i Wielu dziur, jakie bursa wytwarza. Obecnie nieinnych.
ma magnatów, możnych panów, zamażFeliks z ŁOWicza, profesor A.kademii, nych mieszczan, bogatego duchowieństwa,
słynny z swych dziel wydanych i biegło- nIkt nie przychodzi z pomocą materialną
ści w sztuce lekarskiej, przebywał na dwo- Szanownemu RedaktorOWi, nikt nie wspiera
rze cesarza Karola V w Hiszpanji.
go w szlachetny.m zamiarze, nie popiera
Szymon z ŁOWicza, brat Feliksa, ra- placówki, mimo, że Wiele się dziś pisze,
zem z Cyprjanem z ŁOWicza kształcił więcej l11ówi o zajęciu sit( ludem, bratem
się w Akademji, uzyskał stopnie Wozo- młodszym, który budzi się do życia i pragficzne (1529, 1533 r.), był profesorem nie być dobrym i pożytecznym członl<iem
i umarł jako D·r medycyny, lekarz wiel- społeczeństwa! Redaktor boryka się sam,

}oachtm Lelewel,

które w r. 1755 sldada się
z 3 klas i tyluż ma profe::;orów.
Zdolniejsza młodzież z Mazowsza na
ukończenie swej nauł{i jeźdzIla do Krakowa i zagranicę-to też Boleslaw z Łowicza uniwersytet w Pradze ukończył
W r. 1394 ze stopf1iem akademickim, jak
podaje Jó~ef M~tcz~owski·.
Aleksan,der
Prz~ź.dzteck,. wYn:lenla w ~wym .. ~zlele
WOJciecha, z ŁOWicza, D-ra flłozofjl I m~~
dycyny,. ldory w. r. 1657 był radcą nacJI
pols_l{\ej w PadWie.
W Akademji Krakowskiej było najwię·
c~j M~zurów, a wśród nich .roili się i Ł~WICZal1le.
W. r. .1400- ~ył Jeden z ŁOWI'
eza, spotyka .Slę Ich na ,ltsta~h z I.at .1402?
1405, 1406, l t. d.-ko~czylt studj.~ I byl~
powoły~al1l na rrofe~orow Akademjl. .1 tak.
Bolek .1. Gall, z Łowlcz~, profesorOWie A\<ag em )1, I~tory~h. wymlel1la Sz. S~arow~lskz. O Hlero.l1lml~ ~w 1544 r.) Mateuszu
(1534-1541) I Mlch.elle (1548) z Ł~.wlcza,
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ej klista nasz, staje wreszcie na bruku świeżości. Nakrycie podle i brudne, wy- stają się śmiesznemi. I znów na ustach
Łowickim, o czym obwieszcza mieszkań ciera je przeto chustką od nosa. Jedna jego pojaWia się uśmiech ironiczny-przycom miasta gromkim beknięciem, lub in- tyllw wódka, nie ustępuje W dobroci War- wodzi na pamięć kabaretowe dowcipy
szawskiej - ta bowiem posiada Warszaw- i z pomocą ich, stara się porozumiewać
nym przeraźliwym dŹwiękieill.
Tu dopiero czuje, iż spełnił coś nad- ską etykietę. Cyklista tedy czyni cierp- z dziewczętami. Gdy dowcipy te pozoLwyczajnego - co daje mu prawo być kie uwagi pod adresem właściciela, który stają bez odpowiedzi - nabiera pewności,
dumnym z siebie i unieść głowę ponad nie zdoła! zakładu swego postaWić na sto- iż to jego pochodzenie Warszawskie Gnie·
tłum.
Głowa ta zatym, zmienia dawną pie odpowiedniej ŚWiątecznemu gośc!owi śmiela tak lud - zaczyna przeto mniej
pozycję, spychając dominującą dotąd część z Warszawy, spija W Większej ilości pro- dwuznaczną rozmowę.
Lecz tu następuje nieoczekiwany zwrot
ciała na właściWe miejsce, zaś sama pod- dukt warszawski - wódkę-poczym udaje
w zachowaniu się dziewcząt.
nosi się nawet wyżej niż zwykle-boć to się na ZWiedzanie miasta ...
Wszystko śmieszne-wszystko glupie.
Cyklista zostaje zdumiony śmiałością
Łowicz! zaś właściciel jej, jest aż z
Warszawy - zatym miejscowości - gdZIe W sklepach nie rozumieją nawet jego i brakiem z ich strony szacunku dla
śpiewa Messalka o "Chwilach szczęścia" "głębokich" dowcipów, któremi Morozo- gościa z Warszawy, w której śpiewa Mesgdzie niezadtugo toczyć się będzie pro- wicz zmusza Warszawę do pękania. galka etc.
Uchyla się przeto od spełnienia zroces ordynata Bispinga , gdzie Wreszcie Słowem-nic ciekawego.
Jedynie kolor i krój spodni księżackich, bionej mu propozycji i szybko dosiada
funkcjonują kabarety, rozbijają się samooraz grube, prawie do kolan odkryte no- swego stalowego rumaka, na którym gło
chody ... i strzelają bandyci.
To wszystko każe "panu cykliście" gi księżanek, robią na "panu cykliście" Wa jego ustępuje miejsca innej części
Wtedy traci na ciała i t. d.-i pędzi z wiatrami w zawody.
odpOWiednio zamanifestoWać swoje po- piorunujące wrażenie.
chwilę kontenans.
Bowiem tak grubE
A gdy po powrocie do Warszawy,
chodzenie ...
Przybiera przeto minę sportsmena nogi są szczytem jego marzeń. Jakże opOWiada kolegom swe romantyczne przyW wielkim stylu - giesty jego i ruchy na- pięknie prezentowałby się na rowerze gody z podróży do ŁOWicza... kiedy to
bierają pewnej wyniosłości, pamięć swą mając takie "pedały"? Z uczuciem prze- dziewczęta Wiejskie i Łowiczanki patrzyły
uzbraja w kawały i dowcipy zasłyszane to politowania spogląda na swe wywato- na niego miłośnie, a on tylko dla brałw
na operetkach i W kabaretach - i tak wane piszczałki i smutek odbija się na czasu nie mógł zawiązać z niemi trwalszej
znajomości i
przypomni mu
przekształcony, wchodzi do restauracji _ . jego twarzy.
Trwa to jednak chWilę - uprzytomnia się propozycja księżanki - macha ręką
cukierni lub sklepu. Tutaj "pana cyklistę"
razi przedewszystkim brak odpowiednio sobie znów, iż jest z Warszawy, ~dzie śpie i myśli sobie: O jej! -- wielkie miasto Ło
WyĆWiczonej służby, któraby godnie po- wa Messalka, ktorej nogi są daleko zgrab- wicz.
Włady sław Behc'icz.
trafiła obsłużyć taką warszawską wielkość. niejsze, że wobec tego nogi księżanek,
Pozatyl1l potrawy w restauracji, lub cu- oraz bajeczny kolor spodni księżackich
kierni są pod psem - wszystko wątpliwej nie mogą mu imponować - przeciwnie-
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a przecież zasługuje na poparcie. Więc
czyż nie sami zainteresowani powinni poprzeć szlachetne usiłowania p. Siecińskie
go, który nad sdy robi wszystko dla was!?
Bracia Księżacy, pomyślcie o tym.
OjCOWie mawiali: "Z pomocą rzeki
płyną."

Zenon.

Kiedy polec~ w dal, w nieznane światy
J pozostanie ci jeuo wspomnienie,
Żem przysiągł wiarę dochować niezłomnie

Ongi, przed czasy-rrzed dawnrmi laty,
Żem przysiągł z tobą iść przez ból, ciE.'rpieniePamiętaj o mnie!
Kiedy samotna, błądząc pośród jarów,
Smętnie pochylisz nad przepaścią gł<:lwę,
Gdy kwiaty czoło ubiorą ci SKromnie,
A myśl odbiegnie hen ... w krainę czarów
l z nich ci splecie korony tęczowe Pamiętaj o mnie!
W bujne warkocze przewiązując wstęgi,
Pomnij, żem kiedyś od samego ranka
Znosił ci świeie, zlane rosą kwiecie,
Pomnij na słowa niezgaslej przysięgi,
l Mś inllego nie chciała kochanka,
Że nasza miłość burze przetrwa w świecie,
Że lata miną i czysta ogromnie
Znów nas połączy w ducha upojeniu,
Więc nie ulegaj rozpaczy, z\\ ątpieniuPamiętaj o mnie!
Pamiętaj o mnie! Jak ja ciebie pomnę,
Jak każdą chwilkę poświęciłem lobie
Jakom obiecał i wytrwam niezłomnie,
Jakom przysięgał uczucie dozgonne;
Jak je przechowam nawet w ciemnym grobie Pamiętaj o mnie!

ja1't Zygmunt

Sękowskz.

"MI~J~COWA
KRO \TIU
1\ .n. h
~ ~
•
+ Spowiedi. W dniu dzisiejszym w
Kolegiacie LOWickiej uproszeni księża z
<iel<anatu będą słuchać spOWiedzi przez
cały dzień.

+

Z Lutni. Proszeni jesteśmy o zakomunikowanie pp. Członkom T-wa, iż począwszy od poniedZiałku t. j. 27 kwietnia,
{) godzinie 8 wieczorem rozpoczną się
lekcje chórów Lutni, które pod batutą
p. Romana Hanusiewicza odbywać się
będą stale w poniedziałki l czwartki.
Chór' organizowany będzie na nowo, osoby zatym pragnące uczestniczyć, proszo.ne są o punktualne stawienie się na próbę głosu w nadchodzący poniedziałek.
X Kinematograf "EOS", począwszy od
dnia
jutrzejszego
rozpoczynać będzie
przedstaWienia o godzinę później, t. j. W
soboty o godzinie 8, a W niedziele o
godzinie 6ł wieczorem.
Zatruwanie ryb.
Woda z noWootworzonej gorzelni nienależycie oczyszClona i wpuszczana bezpośrednio do
Zielków!<i - zatruwa ryby.
Widzieliśmy
całe gromady chłopców wyłaWiających
rękoma nawet tak zwinne rybki jak kiełbie,
które wcale nie uciekają. Zaś w miejscu gdzie Zielkówka wpada do Bzury
pełno pływa powywracanych zatrutych
szczupaków, nieraz po półtora funta. Jak
zapewniają rybacy, ma to miejsce dopiero od czasu puszczenia w ruch gorzełni.
Z telefonów. Telefon Resursy Rzemieślniczej posiada numer 21, a nie 9 który jest zaabonowany przez poprzednie..go właściciela A. Lifszyca.
Wycieclki do Mieczysławowa. Zarzą d Kursów Rolniczych w Mieczysławowie (pod Kutnem) za naszym pośrednietwem uprzejmie prosi tych wszystkich,

+

+

+

którzy pragną zWiedzić Kursy pojedyńczo
czy zbiorowo, aby to uskutecznić w CZ8sie od 30 maja do 15 czerwca, ponieważ
ten okres został przeznaczony na przyjmowanie wycieczek.
+Z Kutnowskiego T -wa KI'ajoznawczego. W sobotę 25 b. m. o godzinie 8 m.
30 wieczorem W lokalu Tow. Muz. odbędzie się zebranie miesięczne tzłonków
Kutnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z następującym
porządkiem dziennym: 1. KJmunikaty od
prezydjum.
2. Sprawozdanie z Zebrania delegatów w Warszawie. 3. Odczyt
p. H.
Miączvńskiego:
,.Nasze lasy".
4. Wnioski członków.
Ze Straży ochotniczej Łowickiej. W
niedzielę dnia 26 b. m. o godzinie 7 po
południu odbędzie się ogólne nadzwyczajne zebranie członków straży w budynku
Strażackim. Porządek dzienny następujący: Zatwierdzenie żt!tonów za 15, 20,
25, 30 i 35 letnią służbę W szeregach
straży. Wybór pomocnika naczelnika.
+ Kołej Sochaczew-Sanniki. Zarząd
kolei warszawsko - wiedeńskiej, opierając
się na
opinji warszawskiego komitetu
rozdzielczego, opracował projekt budowy
kosztem skarbu szerokotorowej kolei od
Sochaczewa do San nik, długości 54 wiorsty. Zaprojektowany przez przedstawicieli przemysłu górniczego inny kierunek
linji, od Łowicza do Sannik, uznano za
niedogodny. Koszt budowy nowej linji
obliczono na 1,300,000 rb., ale zarząd kolei war. - wied. uznaje, że suma ta jest
przesadzona i że budowa kosztować bę975,000 rb. Dochód z przewozu ladunków przewidziany jest w sumie 89,000 rb.,
dochód z podróżnych - 29 tysięcy rb.
Koszty ekspłoatacyjne obliczono na 59,000
rb., tak, że czysty zysk ma wynosić 59
tysięcy rb., co wyniesie 4 i pól proc. od
kapitału na budowę· Z tego względu budowę kolei Sochaczew - Sanniki uznano
za dogodną dla skarbu.
Niego.ścinna ~ie~ .. Jeden z księży
n~sz~J okolIcy . przeJez~~al przez PszczonowI. chcąc SIę schronIc przed deszczem
wstąpił do chalupy gospodarza Sandała
i ten mu odmÓWił gościnności, nie odpowiadając na "Pochwalony" W drugiej
chacie.-to s,a ':11 o. ,:Vidocznie, dawna staropo ISKa goscll1nosc przeszła do wspomnień i j~ż tylko, .istnieje jako legien9a;
A wszakze podroznego w dom przYJąc
uw.ażało się z~wsze ,za cnotę,. którą szanUją nawet mleszkancy Sachaltnu.
Za naszym pośred.1ictwem Zarząd
Stowarzyszenia emerytalnego pracowników prywatnych w KrólestWie Polskim
zaWiadamia, że IV Ogólne RocznI" Zebranie Członków Stowarzyszenia, prawomocne .bez .względu na ilość obecnych,
odbę.dzle . Się w lol<alu . T,ówarzystwa
Wzajemnej pomocy Pr,acownlkow Rolnych
~ WarszaWie, Erywanska 4 w dn. ~ maja r. b . . o god~. 4 w. z nast~p~Jącym
porzą,dktem dZte~nym: l. Zagajenie. 2.
Wybor przewodniczącego. 3. Odczytanic i zat\\1ierdzenie protokulu z poprzedniego zebrania. 4. Sprawozdanie z działalności za rok 1913. 5. Sprawozdanie
finansowe za rok 1913. 6. Sprawozdanie
Komisji ReWizyjnej. 7. Lokata funduszów
8. ZatWierdzenie fundacji emerytalnej dla
pracowników biura. ~. Wybory wice-prezesa. 4 członków Zarządu oraz 4 zastępców. 10. Wybory 5 członków Komisji
ReWizyjnej.
11. Budżet na rok 1914.
12. Wnioski.
Teak Marjewskiej. We wtorek i
środę gościła w naszylll mlesc:e znana
artystka teatru Nowości, Marja Marjewska
w towarzystwie artystów pp. Gierasil'lskiego, Grzymały i jaraczewsl<iego. Znamy p.
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Marjewską z d ...... lejszych

jej

występów

Łowiczu, dodać tylko możemy, że pubUczność bardzo sympatycznie ją przyję
la i niepozwoliła jej zejść ze sceny. P.

W

M. niezrównana jest w swoich monologach, i kupletach. Sympatyczny nadzwyczaj glos i pełna życia akcja, mile usposobiła
słuchaczów.
Dobrym komikiem
jest p. Gierasiński i wszystkie jego numery huczne wywoływaly oklaski. P. Grzymała odśpiewał poprawnie partję jontka
z "Halki".
+ Pobudka. Pożyteczną bardzo jednodniówkę wydał Wydział Kółek Centralnego Towarzystwa RaIniczego, pod redakcją p. Wl. Bzowskiego. Na treść złożyły się artykuły najlepszych naszych popularyzatorów ludowych, jak A.Piątkowskie
go"O znaczeniu oświaty" D-r med. J. Budzińskiej - Tylickiej "Dlaczego trunki są
szkodliwE", A. Piątkowskiego "Uprawa
ziemniaków". B. Stolarskiego "Ochrony
dla dzieci", A Biedronia "Dlaczego się
nie ożeniłem"? "Czy warto być czlonkiem
kólka rolniczego i innych stowarzyszeń
miejskich?" A. Ch rostowskiego "Zagroda wzorowa". Pożyteczna ta broszura
Iwsztuje tylko 10 groszy.
+ Sekcja wycieczkowa Oddziału miejscowego Polskiego Tow. Krajoznawczego
organizuje następujące wycieczki:
1) We wtorek dnia 25 b. m. o godz. 5
po poludniu do Odlewni i Fabryki Maszyn
p. p. W. Srzednickiego i M. Tatarzyń
skie?(o.
2) W czwartek dn. 30 b. m. o godz. 7
wieczorem do Przędzalni lnu p. F. Balcera.
Punkt zborny dla powyższych wycieczek w lokalu Towarzystwa Stary-Rynek
dom p. Gianotti.
C _na każdej wycieczki: dla członków
i uczącej się młodzieży 5 kop. dla nie
członków 10 kop.
3) W niedzielę dnia 3 maja o godzlnie 7 rano do Arkadji i Nieborowa z zwiedzeniem szczegółowym parków i pałacu
z zabytkami.
Program wycieczki będzie ogłoszony
30 kwietnia w dniu ostatniego terminu zapisóW.
Późniejsze zapisy wogóle przyjmowane
nie będą.
~
Cena wycieczki: dła członków i uczą
cej się młodzieży bez przejazdu końmi
20 kop. z przejazdem w obie strony 60
kop. od osoby, dla nie członków bez
przej::tzdu końmi 30 kop. z przejazdem w
obie strony 80 kop. od osoby .
Zapisy przyjmują się w księgarni K.
Rybackiego i W lokału Towarzystwa codziennie od godziny 6-8 Wieczorem, W
niedzielę od godziny 12-3 po południu.
+ Pogadanka. N sali Stowarzyszenia
Robotników Chrześcijańskich w Niedzielę
t. j. 26 b. m. o godzinie 5-ej po południU
p. D-r Chmieliński mówić będzie na temat "Jak strzedz się ślep )ty i chorób
oczu"; pogadanka ilustrowana będzie odpowiedniemi przezroczami. Dla członków
Stowarzyszenia wejście bezpłatne.
'"
. .
.
Ku utrapIenIU złodZieI I ban~y~ow.
Od czerwca ~. b. przyb~~a do Lowlcz~
na. stałe speCJ~ln~ str~znll< z ,psem poltcYJnym, do troplel1la przestępcoW.
+ Poźar w Sochaczewie. W środę d.
22 b. m. o godzinie 8ł W1eczorem z niewiadomej przyczyny wynikł pożar w samym środku miasta. Pastwą
płomieni
padl0 kilka domów zamieszkałych przez
izraelitów. Na miejsce pożaru przybyło
kilka straży okolicznych, oraz straże z
Łowicza i Zyrardowa, wezwane te le graficznie. Dzięki temu, że niebyło Wiatru,
pożar zostal umiejscowiony, W przeciwnym
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bowiem razie, mogłaby nastąpić katastrofa, nader ważny temat, obchodzący zarówno szy tej bf'joźcobądź .. nielicznej garstki lugrożąca zniszczeniem ca/ej dzielnicy przy wlaścicieli jako też kierowników majątków dZI, którzy coś robią."
l dlatego wyraź
Gospodarstwa rolne w cza- nie lIapisałem, że aczkolWiek Ks. M. C.
ul. Mostowej polożonej. Przyby/e straże ziemskich.
wywiązały się z zadania dolJrze i zeszly sie obecnym, wskutek wzrastających cen "teoretycznie ma zupełną rację", to jedze stanowiska po zupełnym stlumieniu ziemi oraz ZWiększających się stale kosz- nak bardzo odbiega od potrzeb życia.
ognia. Z oboWiązku luoniJ{arskiego na- tów produkcji, nie dają w v.ielu wypadZ poważaniem
leży
zaznaczyć,
że część Straży So- kach zadawalniających zysków w stosunJeden z dZla/aczy.
chaczewskiej, pod l{ierunkiem dowódcy ku do włożonego kapitału i pracy. Wyp. Radzika, pracowała dzielnie, jednocześ pływa to często z braku należytej organie musimy przyznać, że w lonie jej nizacji. Gospodarstwa dzisiejsze są przetrafiają się bardzo smutne i wskutl<ach nie- ważnie prowadzone intensywnie czyli naobliczalne fakty, jak naprzyldad złożenie kładowo, niestety, różnorodne nakłady te
mundurów przez 2' 3 druhów, z powodu nie zawsze opłacają się z kupieckiego
Wieś Sh:aratki.
Fakty tego punktu Widzenia, wiełu bOWiem rolników
osobistych nieporozumień.
rodzaju Winny być raz nazawsze wyldu- prowadzi gospodarstwa szablonowo, nie
Szanowna Redakcjo! Prosze zamieścić
czone, gdyż demoralizująco wpływają na zdając sobie sprawy, czy wszystkie nowo- mój list na lamach "Łowiczanina" gdyż
innych, ŚWiadczą o słabym wyrobieniu weJ;.owadzone ulepszenia należycie opła chciałbYIll czytelników "ŁOWiczanina" zaspołecznym druhów Sochaczewian i przez ca~ się. Bezsprzecznie jest to wynikiem znajolIJić z nnszą wsią i opisać jak tu
podobne traktowanie sprawy, pozostawiają niezbyt dokładnej znajomości swoje~o ludzie żyją i jak pracują; przede wszyNieznaj - mość ta wypły stkim
bliźnich bez opieki.
Dało się to odczuć warsztatu pracy.
mamy szkolę we wsi, ale nauczyprzy obecnym ogniu, gdyż !i tylko dzięki wa stąd, że wielu rolników dotychczas ciela w niej niema już od Bożego Narowysiłkowi jednostek ogień
opanowano, jeszcze nie prowadzi ścisłej buchalterji, dzellia, co Wielką stratę przynosi naszym
reszta zaś druhów "Strajlwwata". Jest której zadaniem joest wykazać, jakie zyski dzieciom" które tracą szkolny czas bezto fakt oburzający!!! My wszyscy, ludzie względnie straty przynosi gospodarstwo, powrotnie, a wałęsając się-dziczeją.
idei, winniśmy stać wyżej ponad wsze 1- czy te lub owe naklady opłacają się, gdzie
Obecnie nosimy się z myśfą o zało
kiemi osobistel11i sprawami, nas winien leży przyczyna strat i t. p. Buchalterja, żeniu straży ogniowej w Skaratl{ach, gdyż
prowadzić cel, a nie drobne, osobiste ma- prócz odpowiedzi na powyższe pytania, u nas jest ciasnota ogromna, dach z dalomi asteczkowe
fraszki.
"Przestańcie dostarcza myślącemu rolnikowi szereg chem praWie się łączy, a Wieś ciągnie
dziatki, bo się źle bawicie!"
cyfr, na zasadzie których może kierowo się w jednej linji przeszło cztery Wiorsty;
Druh po toporze S-g.
nik gospodarstwa wysnuć odpOWiednie jest to wieś ogromna, jakiej w łowic/dm
Pięciodniowa
. zka cLo Krakowa wnioski do opracowania planu reorgani- może niema Większej, dlatego też straż
ermin zapi- zacji całego przedsiębiorstwa, celem pod- ogniowa jest nam niezbędnie potrzebna.
i Wieliczki 6 czerwca I ' . .
sów na wycieczkę do Krakowa i Wielicz- niesienia rentowności majątku. W kon· Należałoby tylko poprosić p. Tuliszkowki przed1użono do 7 maja; zapisy W dal- kluzji wywodów swoich autor nawołuje skiego z Warszawy.
We wsi mamy zdolnych i młoQych
szym ciągu przyjmują: księ?!arnia K. Ry- rolników do prowadzenia buchalterji, przyczym
daje
szereg
rad
odnośnie
urządza
gospodarzy,
a co do młodzieży, to pochlubackiego i p. W. Tarczyński w T-wie
Wzajemnego kredytu. Bliższe szczegóły nia rachunkowości dla tych rolników, któ· bić się możemy, że sami się proszą
udziela p. W. Kleniewski w T-wie Krajo- rzy już to z braku czasu, jako też z braku o straż ogniową, zuchami można ich na·
znawczym W niedzielę od 12-1 po pot. odpOWiednich wiadomości fachowych, me zWać i dlatego pisze to w "Łowiczaninie,'"
DziWiĆ się należy, że dotychczas tak są W możności osobiście prowadzić bu- z tą myślą, że może nam kto przyjdzie
mało osób chce korzystać z tej taniej i chalterję w majątku, muszą przeto korzy- z pomocą w pierwszych początkach.
Mamy we wsi dwa skłepy chrześci;ań
sposobności
zobaczenia stać z obcej pomocy.
niecodziennej
slde, jeden z nich spółkowy, ale na razie
drogich sercu naszemu pamiątel<. Przynie można nic pOWiedzieć o jego rozwoju,
pominamy, że koszt przejazdll w obie
\;!.dyż dopier0 od nowego r\)ku prowadzl
strony z paszportem, zagranicznemi nosW'l działalność. Marny także kółko rolclegami i zwiedzeniem muzeów wynienicze w DomanieWicach, do l<tórego nasie zaledwie od 25-30 rubli. W zwy·
SzrtI10ZUJ1)! Panie Redrtldorze!
Idyrn wypadlm koszty te wyllioslyby rub .
Racz umieścić s/ów kiłka "odpowie- leży najwi~cej członków ze Skaratele
60. Przy zapisie naleŻY zapłacić rub. 10 dzi" na "odpowiedź" Ks. M. C. z powo· T} Ilw to JlHSZe kó/ko jakoś stoi w miejsi kartkę Qd wladz policyjnych, że niema du artylwłu "Słówko o działaczach spo· cu i niechce się obracać, nie wiem dła
czt'go, co mu brakuje, trochę miarkuję,
przeszkód do wydania danej osol1ie pasz- łecznych".
no
ale dzięki i temu, postanowiliśmy
portu
zagranicznego.
Paszport zagraWolno Ks. M. C. "niepojmować sposoniczny . wydany
będzie na pół roku, bu zrozumienia, ewentualnie oceny arty- za/ożyć kasę pożyczkową i podanie po·
przeto powrót z wycieczką nieobowiązuje. kuliku," wolno dopełniać swój artykuł wy ja- słaliśmy już parę lIJiesięcy temu, lecz
jakoś nic nie slychdć o nill1 do tej pory.
l ' Z Resursy Rzemieślniczej. Próby z śnieniem. że zalety piękne chce widzieć
Wracam jeszcze do SI")l'atek, o któarcy - wesołej "Podróży po Warszawie", w "wybz't/lych" działaczach spolecznych,
Szobera, w pełnym biegu, wkrótce ją uj- że pisał artykuł pod wrażeniem ,.różnych rych nic złego niemożna powiedzić, ani.
rzymy na scenie teatru 'Illiejscowego. W krachów instytucji społecznvch w Łodzi". im nic zarzucić .
Ubiory nasze czysto l<s;ę2:ackie, kodalszYIl1 ciągu p. Józef Bzowski przyjmu- Niewolno jednak Ks. M. C. dopatrywać
chamy
porządek, w każdym
domu' czy
je chętdych do kółka amatorskiego, dru- się "zlej woli", bo tej niema. Ze "złą
mieszkaniu
czysto
i
przyzwoicie,
ludzie
żylly dramatycznej w Resursie.
wolą" nikt nie polemiZLIje, lecz przechożyczliWi i zgodni, nie słyszy się ldótni
P. K. Kiślański w krótkim cza~ie przy- dzi się nad nią do porządku. Pogląd
ani bijatyki, jak się to praktykuje po inobiecał wygłosić W Resursie interesującą mój osobisty w sprawie działaczy społecz
nych wsiach; nie chwalę tu już wszystkich,
pogadankę na temat wulkanów i trzęsień nych, jest ugruntowany na stosunkach ło
ziemi, bogato ilustrowallą przezroczami.
zm'cln'cl1, a m'e łódzlczch, wyrażony 1:ostal w bo ZIIajdą się i u nas karciarze, co cale
!loce przepędzają na kartach, ałe to, to
Wianki. Resursa Rzemieślniczę ma mym artykule i brzmi w streszczeniu tak,
w każdej wsi się znajdzie i w każdej
zamiar urządzić obchód "Wiallków SWię- u nas brak jest ~ezi!~t~resownych dz~ala sferze.
P. S.
tojailskich" na Bzurze.
czy społeczn~ch l, WCląZ s!y'sz~ ska.rgl na
Operetka w Stowarzy'szeniu Robotni- ten b.rak ludZI, ktorzy~y chcle!l, bezl~tere
ków Chrześcijan. W nadchodzącą sobotę sownl~ ~Ia ..dobra ogołu częsc swe) pra_ '
w Sali Stow. Robotników chrześcijan od- 'cy pOSW.lęCI~.
będzie sit:; przedstaWienie amatorskie na
Na~ezy WięC zach~.:ac do pracy spo- mOjej wycieczki przygody, smutnym ku zaktóre złożą się: 1<OI11edja w 1 akcie p. lec,zneJ, ~y sz.er~gl . dZla.laczy ~P?le~zl.lych smuceniu, wesołym ku rozweseleniu, zaś soHeyesego "Ciocia Lorcia" i operetka w z:Vlęks:ac, ~ll~C. więcej pobłazltw~s~1 dl~
bie dla zabawy - opisane.
1 akcie Al. Hr. Fredry "Nocleg w Ape- tli Ch , ,s~ano~?c Ich prac~, z dlugle) ,zas
ninach", Po prLedstawielliu odbędzie się stron! o~omlc. na.wet moze tych,. kt?rz~
zabawa, na której przygrywać będzie or- m?~!tby I pO~lIlnl . trochę c~asll I pl acy
(Ciąg dalszy).
oddawac beZinteresownie spoleczen Wreszcl'e zmęczony tal<I'm cl'ąnlyln,
S Ule)
l{iestra SkiernieWicka.
w . . .
5
StWIl, a uparcie me czynią tego . Od a częstokroć daremnym skupianiem uwadziałaczy spolecznych
naleźy wymagać gi, i nie mogąc treściwie odpowiadać na
tylko
tf'go,
c'zego
się
od
wszystkich .Iudzi', jego zapytania, udałem, że śpię.
r\
wymaga, mianowicie: uczciwości. Ząda- '
Ale wciąż mnie korciło: co też to za
Uwagi o organizacji gospodarstw rolnych. nie zaś od działaczy społecznych takich jeden musi być ten oryginalny "doldór
Chciałem się dOWiedzieć
Pod tytulem powyższym ukazała się na idealnych zalet, jal{ie Ks. M. C. "rad wi- z Pabjanic"?
półkach księgarsl{ich brosZLIrka napisalla dzieć" W działaczach społecznych, nie trochę faktów z jego życia, które, sądząc
przez LV. Pacosz)'lislcz'cg o, która porusza zachęci ich do dalszej pracy, nie zWięk- z jego wieku i doświadczenia, musiały
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być ciekawe. Ciekawy byłem także gdzie wielu innych sprawach.
Słyszałem na6. Od jednej karmy do innej należy
kończył medycynę, gdzie, jak dawno i przykład od kompetentnych, że są amato- przxhodzić stopniowo, nigdy zaś nie
z jakilil pOWlJdz~niem zajmuje się prakty- rzy kucia koni! Co do mnie, to wolal· zmieniać jej raptownie.
7. Pożytecznym jest od czasu do czaką lekarską?
Ze jednal{ pytania takie bym sążeń drzewa porąbać, staję gnoju
byłyby niedyskretne, musiałem poprzestać rozrzucić i jeszcze w dodatku ze śliczną su wsypać do jadła odrobinę soli; 1ladmiar
na tym, co mi sam powie. W tym, stuk- dziewczyną porozmawiać, niż okuć jedne- jej szkodzi świniom. Również wystrzenąłem się palcem w czoło.
Nie, prze- go konia.
gać się należy pieprzu i wszelkich rzeczy
praszam, nie .stuknąłem się naprawdę ze
Ale co to ja chciałem powiedzieć? korzennych.
8. Czasami świnie bez Widocznego
względu na "pana doktora", bo mógłby Aha! Otóż stanęliśmy; właściciel karety
takie stuknięcie uważać za nietakt wyż- złazi z kozła i mówi do kowala: "panie powodu przestają jeść; WÓWczas należy
szego stopnia, a nawet za błazeństwo majster, na trzy nogi!"
Będzie robota, obejrzeć im dziąsła i szczęki, zdarza się
i byłby się do mnie Więcej nie odezwał pomyślałem l
bOWiem, że mają t. zw. wilcze Idy, które
ani słówkiem, a gdyby się odezwał, to taWoźnica bierze konia za nogę, pod- trzeba spiłować.
kim słówkiem, którego moje uszy nie ży- nosi, z kuźni wybiegł szc2.Upły, młody
W każdym razie poleca się karmę
czylyby sobie słyszeć. Lecz jeżeli nie praktykant kowalski.
Obejrzał kopyto, zmieniać i dodawać odrobinę tłuczonego
stuknąłem się palcem w czoło, to jednak przymierzył i zabrał się do swej sztuki. węgla drzewnego.
Do chlewu dobrze jest kłaść trochę
znalazłem się akurat w takim polożeniu, Ale Iwń, jakkolWiek już nie źr-=bię i wie·
że w innych warunkach napewno bym się dział co to jest kucie koni, lecz prze- ziemi lub darninę, aby świnie mogly ryć.
był stuknął i zatarł ręce z zadowoleniem, biegłszy kilkanaście Wiorst, przytym wiogdyż nagle przyszła mi do głowy myśl, ząc tak zacne osoby jak ja i "pan doktór
C:ydzień polifyczqy.
a raczej nie lJlyśl, tylko poprostu przy- z Pabjanic", nie licząc już reszty pospólpomniałem sobie metodę starego Bismar- stWa, wolałby sobie
stanąć spokojnie,
ka, Więc chcąc ugodzić blisko, strzelam zjeść owsa lub trawy poskubać, a tu głuPaństwo rosyjskie systematycznie dą
wprzod daleko.
pirn ludziom zachcialo się jakichś żartów ży do popierania wlasllego przemyslu,Otwieram tedy oczy, wsliazuję ręką do niczego nie podobnych. Każą mu uchwalone zaś cła na zboże niemieckie,
na stogi potrawu, l,tóre wlaśnie pomimo trzymać nogę zgiętą do góry, pukają młot- przewożone przez granicę rosyjską, oraz
leld<iego deszcz~ składano i mÓWię: "Pa- kiem w kopyto, gwoździe wbijają i jesz- zapOWiedzi, "bojkotowania"
przemysiu
nie doJ<torze!" Jeżeli w tym roku suszy cze, co nie daj Boie, za głęboko gwóźdź niemieckiego, jak również możliwość zblii spiekoty potrafili tyle ślicznego sianI'! wpal\uje i bólu narobi. Zaczął tedy wierz- żenia rosyjsko-polskiego, wprowadza Pl)zebrać, cóż to za wspaniałe ląki musiały gać, rzucać się i wszystkich rozpędzit. \'lIażne naprężenie polityczne w $tosunbyć w lata sprzyjające dla traw! i tClk da- Myślal że mu dadzą \ spokój. Ale guzie- kach niemiecko-rosyjskich.
ZAinicjo'A-aJej, i tak dalej, o koniach, o krowach,; tam! Zalmlli się doń z nową elll.:r?!ją. na zaś przez "Koeln. Ztng", polemika
o ich zwyczajach i różnych narowach, i Przytym kowalczyk kazał ściskać kUllia w spraWie stosunków
między
Rosją
przytym zauważylelll, że "pan doktór na za uszy. Widocznie to mialo nieraz jakiś a Niemcami WCiąŻ jeszcze znajduje odtych sprawach się bardzo rozumie. A gdy pożądany skutek, a może dlatego, żeby dŹWięk na szpaltach prasy rosyjskiej.
zacząlEm wychwahlć jego w t}1ll wzglę- k011 nie slyszał brzydkich slów i wymy"WileIiskij Wojennoj Listok," zamieś
dzie przedziwne znajomości, on coraz ślań, jakiemi go szczodrze darzyli otacza· cil artykuł w tym względzie o gotowości
bardziej się zapalal, widocznie na skutek jący.
armji rosyjskiej do boju i pisze "Jesteśmy
rzewnych wspOml1iell młodości.
"Pan doktór" z Pabjanic jako człowiek gotOWi, gotoWi o tyle, że każdej chWili
I ja też mam w tyill względzie pewne wielce dOŚWiadczony też udzielil parę rad, możemy zacząć wojnę z kimkolwiek.
doświadczenie, rzekłem, gdyż w młodości ale rady zewsząd sypały się jak z rogu OCZyWiście nie podoba się to naszym są
pasałem bydło, ale z pClnem nigdy się po· obfitości
Więc i jego rady, aczkolWiek siadom Niemieckim. Niedogodnie mieć
równać nie mogę. A on wpadając w co- może zn'akomlte, zniknęły jak kropla wo· obok siebie ogromnego i potężnego 01raz Większy zapał, rzeki: "Co to znaczy dy w oceanie, W ogólnym rad potoku.
brzyma rosyjskiego, l,tórego ciężka ręka
pasać w mlodości! ja dWadzieścia lat pa~
wszystkim jest tak dobrze znaną.
Najsalem bydlo, tY\\\0 że mi siG sprzyluzylo
(d. n.)
Er. N.
dogodniej byloby napaść na niego jak
i jąłem się praktyki lel\8rskiej. Teraz
najprędzej, teraz, dopóki nie doszedł
z!Hlcznie lepiej mi się powodzi..:'
jeszcze do tej legendowej siły, o której
I akurat w tej chwili, gdy "pan doktór"
ś
potym strac.h będzie pomyśleć. Jeszcze
odchrząlwąwszy, zabieraj się do opowia5 lat i skończy się budowa naszej floty,
dania najciekawszych faktów swego żyzaWisną \V obłokach nasze statki
pokarmieniaświIl.
Wietrzne, wzrośnie w dWÓjnasób nasza
cia, gdy ja uehem, gębą, nosem, słuchałem
w jaki to sposób "pan doktór" potrafił
armja, stosy zlota znajdą się W skarbcu.
wzbudzić ku sobie zaufanie ludzi, oraz
ZWiązek niemieckich hodowców trzody Wojować wtedy z nami będZie sżnIeństać się sławnym na kilkunastomi1owej chlewnej oglosi! następując e wskazówki:
stwem. Niemcy zbyt dobrze to rozumiepl zestrzeni kraju, akurat wtedy, pawta1. Ziemniaki należy dawać świniom ją i martwią się. Każdy dzień zwloki dorzam, za"chcialo Się komuś jazdy!!
rozgotowane i duszone, oraz onwszczone godny jest dla nas i zgubny dla Ilich,
Kareta się zatrzymalA, przybył do nas mlekiem lub serwatką. Ziarno-tak S81110 każdy dzień prowadzi nas na górę, a ich
jeszcze jeden jegomość. Wszedł, usado- gotowane lub oblane wrzątkiell1, lub tvlko pod górę·"
~ił się i jak roztargniona 1l1ucha uderzyw- śrutowane.
Dla mlodych świń zawsze
Urzędowy organ ministerstwa wojny
szy Ibem w mgly, roztrąca cudownie jest korzystniejszą karma sucha od płyn- I "Russkij Inwalid," przylącza się w zupe!piękn~ bańkę ~-ydlaną w powi~trzu, tak nej, ponieważ wywołuje obfitsze wydziela- ności do tych poglądów swego wileńskie
on w Jedne) ChW1l1 zburzy! z talom 111020- nie śliny, potrzebnej zwierzęciu do łat- go kolegi.
lem budowany przezemme gmach mego, wiejszego i dokładniejszego przetraWienia
ZapOWiedzi podobnego rodzaju zaczyz "panem dok,torem" ~orozumienia.
.
pokarmu. Dla należytego rozwoju mięśni nają wpływać na opinję niemiecką, z któ"Pan dol\tor" wkrot~e. zn~la:-ł w 111m można dawać świniom całe ziarno jęcz- rej wyłaniają się głosy o zmianie dotych~hętnego sluchacza, ale JUZ rnowil o czym mienia. Najlepszą karmą jest jęczmień czasowe) polityki stosowanej względem
lI1nym;..
.,.
.
śrutowany, mleko i ziemniaki; dają one polaków i w tym wypadku, tygodnik ,.Oas
. Co~ Q'l1alef!1 roblc? Za)ą1e!1l .Slę te.d~ słoninę smaczną i dobrego gatunku, ku. Neue Oeutschland," zamieszcza artykuł
J,edzenlem ,naJlepszych na kui! zl~msklej kurydza ZAŚ daje
gorszą, mianowicie pozasłużbowego tajnego radcy admiralicji,
shwek, ktore I]aby!em u stragal11arkl w miękką i podobną do masla, żolędzie zaś Pawła Kocha p. t. "Zur Ostmar KentroBełchatow!e.
Sliwki rzeCZyWiście. bJ.ły i groch - zbyt tłustą.
ge". Autor oświadcza, że w spraWie posmacz.ne; Jeszcze dotyc.hczas na. takle l11e
2. KarlJ1y gotowanej w żadnym wypad- lityki względem polaków nie solidaryzuje się
natrafiłem. Czy natrafIę? Czyzby tamte ku nie wolno dawać na gorąco.
ze stanowiskiem hakatystów i jako dobry
naprawdę byty najlepsze?
3. Karmić należy zawsze o tej samej znawca stosunków polskich w poznańI tak jedziemy, jedziemy, aż nagle porze dnia. Koryta dla karmy winny być skim, stwierdza, że Niemcy nie osiągną
konie skręciły z gościńca i wjechaliśmy przed karmieniem porządnie oczyszczone. tam na drodze dotychczasowej polityki
gdzieś w dół, w piach, pomiędzy brudne
4. Ilość karmy trzeba stosować ściśle pożądanych wyników, w obec zwartej
chałupy.
Wychylam się, patrzę: kuźnia. do wielnr świń i do tego, ile mogą zjeść tr~~m!ljon.oWej ludności, któ.r~ wynarodoZrozumiałem . Będzie kucie koni.
na jeden raz.
WIC SIę l11eda, a to ~ym mn,le), ~e. stOją
Nie wiem co kto lubi, są różne gusty,
5. Jeżeli do tuczenia przeznacza się temu na prz.eszkodz~e .. wł,a~c.lwoSCI ~hato trudno. Ja naprzyklad przekładam mle świnie wychudzone, nie należy odrazu da- I rakte:u P?lsk.lego, rehgllnOSCI l b~zgral11,cz
ko i miód nad piWO i gorzałkę, a jednak wać illl zbyt pożywnego pokarmu, punie- n~ .mdosc Olc.zyzny. A!ltor om~wla ro\'\przynajmniej 90 na sto naodwrót woli pi- waż nie potrFlfią go wyzyskać całkowicie. l11ez. sp.rawę JęzykoWą_ l .na~oluJe do powo i gorzałkę.
Różne są w smaku upo- Trzeba stopniowo ZWiększać im dawkę cZyl11enla w tym, za ki eSie znacznych udobania.
Podobnież się rzecz ma i w i podnosić pożywność karmy.
stępstw dla Pola_k_o_w_._ _
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-o- Warszawskie T-wo Handlu Herbatą.
W tych dniach rozpoczęła swą działałność nowa placówka handlu polskiego:
"WarszawskieTowarzystwo handlu herbatą"
oparte na zasadach spótdzielczości.
Będzie to Więc kooperatywa , mająca
za zadanie sprowadzanie w wielkich ilościach herbaty, wprost z miejsc jej produkcji,
a Więc z Cejlonu, Chin, Indji Angielskich
i Jawy, umiejętne pod fachowym kierunkiem, dokonywanie mieszania gatunków,
celem wytworzenia smacznych, aromatycznych mieszanin, pakowanie pod własnemi
etykietami "Warszawskie Towarzystwo
Handlu Herbatą", oraz sprzedaż hurtolA.-a
i detaliczna.
Swojskość przedsiębiorstwa dobitnie zaznacz?na została ry~unki~m marki ha~
dloweJ na .0pakow~nIu, ktora. przedsta.wla
w~rszawskl pomnik .MlkołaJa Ko~e:nIk.a. I
Nie o.d rzeczy będZie. przypo~nlec, ze
chlubnie ,znana ~tarszej gleneracJI nas~ego
sp?leczenstwa, ~Ir,t;na, L~o~a Krupe~k~ego
"pieczętowała Się rownlez Koper~lklem.
. Zarząd To~arzys.tw.a tworzą ,Pp.: Antoni Długokęc~I,. Kazll~11Ierz ja.s~olskl,. W.la-

r

Krążyly uporczywe pogłoski o śmierci
MASZYNY DO SZYCiA - ,
cesarza Franciszka józefa, ze względu
zaś, ż e cesarz Franciszek józef powszechnie uważany był jako ostoja pokoju międzynarodowego, - wiadomości powyższe
wywarly przygnębiające wrażenie i groziły niebezpiecznym powikłaniem między}y\ASIYNY
!"ASlYNY
narodowym.
Na szczęście wiadomości
RĘCZNE
powyższe były nie ścisłe. Okazuje się,
NOŻNE
że cesarz jest chory na bronchit..
Prasa francuska zajmuje się spotkaniem ministra San Giulano z Berchtoldem. "Temps" pisze, że W/oc,hy upra1!.....li~~..Il
wiają własną politykę na morzu Sródziemnym i do tej polityki potrzebują silnego
oparcia się o swoich sojuszników. LoRATAMI 001 RU .TYG.,
gicznym jest takie postępowanie WIoch,
lecz rÓWnież logicznym jest postępowanie'
Sklep w Łowiczu
mocarstw trójporozumienia, starających
ul.
Piotrkowska
dom Prauze
się o zbliżenie jaknajściślejsze. SzczeSprzedaż cz~ści maszyn i nici.
gólniej w Petersburgu wre praca nad
możliWie najsilniejszym zespoleniem mo~-----------------------------carstw trójporozumienia.
Położenie w Albanji Wikła się coraz
bardziej. W Tusi czarnogórcy pod wo- dys.ław Wrzesnl~Wskl. Ko.ml.sJę rewlzyjn~
dzą Martynowicza zgromadzili liczne woj- p~ ... Karol Gelsler, K.azlmlerz Wołskl,
ska i noszą się z zamiarem przyłączenia DJonlzy. Ste!a.n Zaborskl.
północnej Albanji do Czarnogórza.
. W SiedZibie ~owa~zystwa ~ Warsz~wie przy ul. Morlluszkl oM 3, mieszczą Się
'*:t-~.;.
Łowiczu o!oF-~
obszerne sklady, pakownie zaopatrzone
Egzystuje od 1812 r.
w maszyny, mieszające i automatyczne
Podaje do wiadomości, że pOSiada na.
wagi elektryczne, wykluczające potrzebę
dotykania herbaty rękoma, w pal<owniach składzie piwo: Jasne Pilzeńskie, Bawartych odbywa się banderolowanie i pako- skie i Zwyczajne, które po bardzo przy-o
-o· Przeciw bandytom. Napady bandyc- wanie herbaty pod kontrolą urzędnika ko- stępnych cenach zawsze dostać można
kie w gub. Piorl<owskiej zwróciły uwagę mory celnej, wreszcie biuro i obszerny w browarze, a przy Większym zapotrzevice-ministra spraw wewnętrznych Dżun sklep frontowy.
bowaniu jako to: na wesela, zabawy i t. p ~
kowskiego.
.\53.
Członkowie kooperatywy, oraz goście, dostarcza na miejsca.
Vice· minister domaga się zarządzenia zaproszeni na poświęcenie i otwarcie
jaknajenergiczniejszych luoków w celu Warszawskiego Towarzystwa Handlu Herwytropienia bandytów. "Kraj" dOWiaduje batą, mieli sposobność ZWiedzić lokal
się, że pod wrażeniem raportów urzędo Towarzystwa.
najlepiej i najtaniej wykonywa
wych o groźnym rozwoju bandytyzmu
Największe zainte resoWanie wzbudzlly
w naszym kraju, jenera.l·gubernator war- maszyny do mieszani a różnych gatunków
szawski, jenerał jazdy Zylinskij, zarządził herbaty.
następujące środki nadzwyczajne: Woko ·
Z okazji poświęcenia zarząd Towarzylicach, zagrożonych
przez bandytyzm, stwa otrzymał liczIle listy i depesze z ży
roz lok owane zostaną oddzialy kawalerji. czeniami ze wszystkich stron kraju.
których zadaniem będzie pomagać policji
Nie wątpimy, że nasze kooperatywy
w
w i c :{ UJ obOI< f]oczty.
w walce z bandytyzmem. Oddziały te współdzielcze będą się zaopatrywać W herNa
składzie również znajdują się
pełnić będą służbę wywiadowczą i specjal- batę ze źródla dające~o wszelką gwaranKrzyże ż ela zne, Pasyj/d złocone (wize-·
nie używane będą do pościgu za bandy- cję zarÓWno czystości jak i dobroci.
runki),
oraz wielld wybór gotowych potami. Zgoda ministra wojny na powyższe
mników
z piaskowca, granitu i marmuru.
-0- Paszporty skazańców.
Do
policmaj·
zarządzenia już nastąpiła.
jednocześnie
Zakład przyjmuje wszelkie zamÓWiestraży ziemstrów
miast
i
naczelników
postanOWione zostało, że w guberniach
i pOWiatach, W których' oboWiązu je usta- skiej rozesłan o okólniki, że według orze- nia na roboty kallli eniars ki e i na fotowa o ochron ie wzmocnionej, a Więc prze- czenia rady ministrów, nie należy robić grafje wiecznotrwale na porc elanie:
dewszyslkim w gub. Piotrl<owskiej, ban- uwag na paszp ortach o tyl11, że dana osodyci, schwytani z bronią w ręku, odda- ba byla skazalla na roboty ciężkie lub
DROBNE OGłJOSZENIA.
zesł anie i że już odbyła tę karę.
wani będą odtąd pod sąd wojenny.
są do sprzedania ule ram::>we z pszczoła
-o- Wizytacja marjawicka. Od pewnemi systemu Lewickiego. Wiadomość: Nieborów,
go czasu baWią w Petersburgu przedstaU'
~
Dozorca Rejm und.
1001-3-2
wiciele sekty marjawickiej : Jan KowalMamka zdrowa ze świeżym pokarmem poski (arcybiskup) w towarzystWie o. Feliksa
I trzebna. Podrzeczna, dom Lera, sklep
1016-1-1
i djakona Filipa.
W sobotę 25
i
niedzielę
26
kwietnia
I
D
d
d
b
sta
I'e
om rewnlany w o rym
n, z ogro ·
d
"
IJ'arszawska/a r .. b: Odb ę dą Się prze stawle111a W teatrze dem przy ul. wąz ' iej rbg Długiej do sprzedania.
Wed/ug
informacyi
il1yśl, celem pobytu deputacji marjawic- mieJscowym.
Wiad ,':T:ość na miejscu Ll Kolaszyńskiej
Tamże
Część I.
Dziennik Pathe (aktualności do sprzedania biurku d~bowe .
1020-1-1
kiej w Petersburgu jest rozstrzygnit;cie
kwestji bądź calkowitego polączenia się bieżącej chWili). Tangomanja (komiczny).
Trzy ule ramowe do sprzedania bardzo
marjawitów z kościołem prawosławnym,
Część II. Brylanty I<siężnej (dramat tanio. Wiadomość w Kedakcji , Łow iczan ina".
1017-1-1
bądź też w ostateczności kanonicznego W 3·ch aktach w wykonaniu artystów sceuzależnienia się od Synodu rosyjskiego.
ny królewskiej w Kopenhadze). Akt I.
Do wynajęcia w pałacyku na Końskim
Marjawicld biskup, którego 'YVarsz. Znale;:iony ślad. Akt. II. Energiczna po- fargu s pokoi, kuchnia przedpokój i werenda od
1 lipca. Wiadomość na miejscu.
1018-~-1
Myśl IIClZywu "o. Joanem" i je~o świta goli. Akt III. z:gubna próżność.
duchowlla, odwieclzają ŚWiątynie prawoClęŚĆ III. Slub na aeroplanie (ko·
Lokal po cukierni do wynajęcia od 1 lipsławne, klerycy zaś otrzymują błogosła· medja).
ca. Wiadorność na miejscu u właściciela, ulica
Zastrze~a się zmiana obrazów.
Podrzeczna.
1019-1-1.
wieństwo biskupa pmwostawnego.
W Synodzie traktUją Illarjawitów jako staro-kaW każdą sobotę ( przedstaWienie rozPotrzebne podręclEne i uczennice do matolil<ów, z !-;tóremi kościół prawoslawny poczyna się o godz. 8, II o godz. 91/~ gazynu kapeluszy damskich .,Zofja" (gdzie apteka
1021-1·1
jest w łącZJIOści. Z tej racji uZllano, iż Wieczorem, w I<aldą niedzielę odbędą się Hirswwskiego)
niema żadnych ważnych przeszl<ód co do trzy przedstaWienia: l o godzinie 6 1/ 2 , II
Potrzebny uczeń da zakładu felczerskiepołączenia się z marjawitami.
O godz. 8, III O godz. 9 1/ 2 wiecz.
go. Wiadomuść u J. Komara.
10l!l!-1-1,
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