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Rok "tV.

1 "laja 1914 roku.

Cena ogłoszeń za wiersz garmontowy lub jego miejsce:

2.00 I Przed tekstem na 1 stronie kop. 50 I Drubne ogłoszenia za wyraz kop. ):!
SO Nekrologi wiersz garmont.
"
30 I Ogłoszenia O lokalach i poszuReklamy po tekście . . . "
25 kiwanej pracy za 3 wiersze kop. 25
Ogłoszenia zwyczajne
."
20
Numer pojedyńc1Y 5 kop.

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

Telefon M [12.

Prenumeratę

i ogtoszenia przyjmują: na Nowym Rynku Zakład fryzjer. F. Ziółkowskiego, W Sochaczewie skład Aptecz. W. Pawłow
skiego, w Skierniewicach księgar. W. Zieliń~kiego, w Żychlinie skład Aptecz. W. PrzaźJzieckiego, w Kutnie księgo W. Celkowskiego.

Kąpiele

Towarzyslwa Hygienicznego

abonament, dla młodzieży po
po 15 kop.

15 kop.

Wanny czpne są CODZIENNIE od gO?z. 12 w połud,nie do 9 wiec~orem. ŁA*NIA
czynilI'! Jest od 4 po pot. 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

mężczyzn

Pofrzeuny ~ ~~~~~~~
ParceluJ e się
••
~ Korepetytor Czytelnia
l
tkl
h
ziemia
orna
z 8-klasowyln
d
a wszys Ic Piutrl\Owskim
pod Lowy
filologicznym
I

w
([{awside)
dzią i pod Warszawą. Bliższe wja-

kształceniem

dla przygotowania ucznia do egzaminu z 6 klas.
Wiadomość

do 4-ej po południu.

w Księgarni K. Kuleszy .
I lJ2o-1-1.

K A L E N D A R Z.

f

Pt'ąt~k

(STARY RYNEK, dom Gianotti'ego)
otwarta w dni powszednie od 4-ej do S-ej
wiecz"relll, tV dni ŚWiąteczne - od 12-ej d\)moś"i

Ft'ltpa i Jakóba At>.
Sobota Zygmunta Kr. M. Atal1azego B.
Niedziela Znalezienie Krzyża Sw.
POtliedziałek Florjana M., Moniki Wd.
~Vtorek Anioła i Ireny M. m.
Sroda -jana Apostota t Ew. w Oleju.
Czwartek Domice:i i Eufrozyny M. m.

Ka'~alog Czytelni po 30 kop.
•~~~~~~~~

Ludzie kamienie.
Pod powyszym tytułem, w Polskim tygodniku wychodzącym w Paryżu, ukazał
się piękny artykut Wacława Gąsiorow
skiego, który \\ całości przytaczamy:
"Są ludzie, którzy, jako kamienie, zalegalą zbożne łany naszego życia społecz
nego. Są ludzie, którzy, jako kamienie,
są jeno zwartą masą nieorganicznych, nierodzajnych cząstek. Są pośród nas ludzie zastygli W skurczu tych lub innych
do społeczeństwa uraz czy żalów. Są ludzie zimniejsi od złomów opoki, boć te
ztomy grzeją zawiązki roślinek, boć te
złomy wilgocią własną karmią je w dni
znoju i spiekoty. Są ludzie wystygli, martWi, głusi na zewy, ślepi na czynów żniwa.
Są ludzie, którzy, postrzegłszy raz usterki narodu, zajrzawszy do księgi jego
błędów, jego grzechów, mają dIan jeno
wymówki, mają dlań same wyrzekania,
jowiszowe potępienie i grom karcenia.
Są duchy, toczone przez samolubstwo i samolubstwo to wtasne biorące za togę przemożnego rozumu.
Są ludzie, wyrzekający na ziemię ojczvstą, wymaWiający jej niedostatek postępu, czy jego nadmiar, iekkomyśln'ość,
czy zbytek rozwagi. Są ludzie, mający
dla każdego głosu polskiego sarkazm od-

*) Św. Filip i św. lakób. Apostołowie. Fil p
Chrystus rzawszy go raz w przechodzie, rzekł mu tyl ,
"Pójdż za mną!" Filip natychmiast porzucił wsz stko i poszedł za Jezusem. Był najpierw ucznie ,
a potem Apostołem. Po zesłaniu Ducha ŚWIęte o
przewędrował Filip wiele krain Azji , głosząc sł wo Boże i przybył wreszcie do Frygii, gdzie wie
dokonał nawróceń.
Rozjuszeni poganie pOChw
cili go v-. mieście Herti.oolis, przywiązali do krzy
głową na dół i tak ukamienowali. Działo się
w roku 81. Filip liczył wtenczas 87 lat zycia.
Jakób Młodszy, również Apostół Chrystusa, b
pierwszym biskupem Jerozolimy. Zywot wió
bardzo umartwiony. nie jadł nigdy mięsa, nie p ł
wina, dniami całymi modlIł się lIa klęczkach
lud swój, aż od klęczenia porobiły mu się odgnio
tki na kolanach. Zatwardziali uczeni Zakonni I
Faryzeusze nie spoczeli prędzej, az Arcykapła
Annaniasz , zawezwał Świętego wraz z wielu wier
nymi przed sąd wielkiej Bady i na śmierć zasądził
Jakób niechciał zaprzeć się Chrystusa, więc wy
prowadzono go na dach świątyni i strącono na dół
Miał święty jeszcze tyle siły. ze podniósł się n
kolana i modlił się za swych katów. Dobito go
zara4 kamieniami a działo się to w. r. 62. Pozo
stał nam po św. Jakóbie przepiękny list, zawal t y
w Nowym Testamencie Pamiątkę obu Apostołów obchodzimy dnia dzisi ejszego.
ręb nego poglądu, pychę
X.***
był rybakiem w Betsaidzie w Galilei.

usiłujących

tWierdzić, że

wątłych pędów,
poczęły się sa-

p. Adwokata przysięgłego
Lucjana l )arzyI'iskiegu \\' Warsza wie.
~rarsz<lłkowska 9;'), codziennie od 5-ej.
II

1012-3-2.

me z siebie, a nie z pnia rodzicielskiego,
nie z tych konarów, które sprawiły, że
są różami, kwitnącemi na dębie. palmowemi liśćmi, bujająceml na polskiej sośnie.
Są ludzie, rozumiejący, że mają coś
w społeczeństwie do stanowienia, do tworzenia, a w istocie są stężałemi bryłami
gtazu, są nieużytkami, trutniami narodu,
którego chcą się legitymować bólem.
Są ludzie kamienie.
Wyznaniem ich
jest wykręt. Kto do nich woła imieniem
ojczyzny, temu odpOWiadają międzynaro
dowością, kto wzywa ich zawotaniem
Chrystusa, dla tego mają wolnomyślność,
dla wolnomyślności - klerykalizm. Gdy
błaga ich starzec, obchodZI ich tylko mło
dzież, gdy młodzież kołacze, turbują się
paralitykami.
Robotnicza gromada, czy
klub wykwintny, sieroty, czy rozbitkowie
życia, ta instytucja, czy owa,
nikt nie
znajdzie echa w zastygłych sercach ludzi
kamieni, ludzi samolubów, ludzi nieużyt
ków.
Ludzie kamienie, wy rzekomi pustelnicy, otuleni w płaszcze swej niby Wielkiej
myśli; wy, którym się zdaje, że naród był
by lepszym, tęższym, gdyby był, jako wy ...
wy, tudzący się, że przerośliście wlasne
społeczeństwo, wzbudźcie w sobie krew
żywota obywatelskiego i tętno obOWiązku,
bo nie sama nicość wam grozi, ale i przekleństwo ziemi, która was wydala".
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Modlitwa.
Panno Przeczysta, w wieczornej poDa Ciebie modły gorące się,
[rze,
I głowę biedną chylę w po korze ...
0, Matko Święta, wysłuchaj mnie!
Wysłuch aj

duszy mojej wołania:
Ukój tęsknotę, co piersi rwie,
Niech mię od złego płaszcz Twej osła[nia ...
Panno Przeczysta, wysłuchaj mnie!
Weź

pod opiekę ten świat zbłąl<.any
I osusz każdej sierocie łzę
I biednym sercom ułagÓdź rany,
Panno stadka, wysłuchaj mnie!

°

Wysłuchaj

modłów

w wieczornej paCo w raz ze łzami do Ciebie ślę, [rze
Z ufnością chylę głowę w pokorze
I wi·zrzę, że Ty wysłuchasz mniel
Adnaw P.

" u~ alka Z

alkoholizmem,"

Straszne działanie allwho~u, przyprodo ruiny fizycznej i materjalnej cale
społeczeńst w a,
wy twa rzające
bandytyzm, deprawację , zanik wszelkich
uczuć ludzkich - zaczęlo coraz bardziej
zwracać uwagę ludzi, którym szcz ę ście
i dobro bliźnich na sercu leży.
W celu społecznej walki z tym wrogiem ludzkości, zacząt wy c hodzić W Kra kowie
l\\vartalnik
spo !e cz no JlLluk owy
wadzające

Książ~

Józef
? o n i a t o w ski .
(Ctąg dalszy) .

NieŚWiadomi niestety, jak okropne Poniatowskiego czel<ało przeznaczenie! Trudy calodziennemi i pasowaniem się z żywiołem,
osłabiony
Książę wybrnąwszy
z mokrej otchłani, po łączce za Pleissą
zieleniejącej, wolnym postępował kroidem,
szedł w stronę Elstry przez błotniste ogrody, już Wszędziel nape!nione tyralierką nieprzyjacielską·
Widząc
Poniatowskiego

"Walka z alkoholizmem," pod redakcją wszystkich
resursach
rzemieślniczych,
Jana SzymańskiegJ.
domach ludowych i kółkach rolniczych.
Pragnąc zaznajomić czytelników z treśRedal{cja w wstępnym slowie zaznacza,
że "zwalczanie alkoholizmu, zagrażające- cią, podajemy tytuły niektórych ważniej
go najistotniejszyll1' interesom narodowym, szych prac wyszłych w 4-ch zeszytach
może osiągnąć li nas trwałe slwtki tylko roku ubiegłego.
wtedy, gdy obecne usilowania oddzielD-r. Stanislaw Ciechanowski, prof.
nych jednostek i grup i dążenia szero- Uniw. Jagiell. Kilka słów w sprawie alkokich mas ludności
zostaną należycie holizmu naszej II110dzieży szkolnej . D -r
i dokładnie zrozumiane i odczute i ener- W. Biechtieriew, prof. Med. Chirur~. Akad.
gicznie poparte przez cały ogół inteli- W Petersb. Istota kwestji walki z alkohogientny.
lizmem. D-r Szczęsny Bronowski, DlaNiepodobna marzyć o trzeźwości mas czego dzieciom nie należy dawać alkoludowych i robotniczych, póki nie będzie holu? Y. M. Kuznowicz T. J. Praktyczne
odpowiedniego przykŁadu z inteligiencji- wskazówki w kwestji walki z alkoholizmem
przyldadu z góry.
wśród młodzieży rękodzielniczej i roboAlkoholizm, będąc złem powszechnym, tniczej. Józef Ciembroziewicz, Inspek.
wymaga zespolenia do walki z nim wszy- tor szkolny. W jaki sp05ób nauczyciel
stkich sil narodu.
walczyć może z pijaństwem? Jan SieraIm więcej inteligiencja stronić będzie lwwski. Sądy włościan o szynkarstwie
od czynnego udziału W walce z alkoholi- galicyjskilll
po
zniesieniu
propinacji
zmem - tym Większą weźmie na się od- i o zwalczaniu pijaństVva. Józef Nekanda
powiedzialność wobec przyszłości narodu. Trepl\H. Niec,) o sposobie zwalczania al Walk<l bOWlelll z alkoholizmem jest koholizll1u W KrakOWie. Jan Szymański,
tak ważną, jak walka z ciemnotą, jak tro- I Najbliższ,e zdania abstynentów. (Referat
ska o dnbrobyt.-Oświata, dobrobyt i al- I '.vy~łos2.0/1y /1a III polskim kongresie
Iwholizlll W żaden sposób nie dadzą się I przeciwaJlwholowym we LWOWie). D-r Lepogodzić, wykluczają się wzajemnie
on Popielski, prof. Uniw. lwows\c. O wpłyWielki czas uprzytomnić sobie tę wie tak zwanego umiarkowanego używa
prawdę, tak bardzo obecnie zapoznawaną· lila alkoholu na ustrój. (Referat wyg/oTylko ślepcy i szaleńcy lub ludzie szony na III polskim k ongresiE' przeciwprzewrotni i pozbaWieni zmysłu moral-I akoholowym we LWOWie). józef Ci emnego mogą mówić o oświacie i dobroby- \ brolliewicz, inspektor szkolny _ Młodzież
cle narodu i jednocześnie zaniedbywać szkolna i alkohol. (Badania statystyczne).
lub ironiZOWaĆ zwalczallie alkoholizmu. I józef Nekanda Trepka. AII(dh ,) 1 a wojPrzerażający i ponury obraz wszystl<ich sko. D-r Marjan Roszkowski. Alkoholizm
skutków tej plagi zupełnie jest nieznany u dzieci.
Oceny i sprawozdania przez:
naszej inteligiencji-tym też tylko faktem prof. D-r Adama Wrzoska, prof. D-r Stamożna objaśnić i uspraWiedliWić niezro- nisława
Ciechanowskiego, Adama WozUl1liałą wprost ob ojętność i bierność z jej dziczkę i J. S.
D -r Pnlllc l-;zel< Chłapow
strony wubec sprawy zwalczania alkoho- ski. UzdrOWisk I ludowe db alkoholików
lizmu, te~o potwornego zródła n ę dzy, zWy - chronicznych.
D-r Ott ,) Bujwid, prof.
rodni eni a, ciemnoty, upadiw i zbrodni."
Uniw. Jagiell. Alkohol ;alw środek dezynWydawnictwo to Wielką może przy- \fekCYjny . D-rJan MazurkieWicz, doc. Uniw.
nieść Iwr:łyŚć społeczeństwu i ze wszech Jagiel\. O zaburzeniach umyslowych wskumiar zasłu g uje na poparcie, a już bez- tek ostre~o zatrucia alkoholem . D r Jów~lrunl w wo
pov,'i nno sit,:
z: lal e ź ć
we zet L ewicl<i. Praca abstynencl<a w Anglii.
Po raz czwarty Poniatowski otrzymał
w bok; słaniając się popadł w obję
cia paru dotrzymuiących mu jeszcze luoku oficerów, po chwili odzyskaj przytomność i pomimo
okropnego zmęczenia
wsiadł z trudnością na ŚWieżego konia,
co mu szcz~ściem masztalerz nadprowadzil. Książę chWiał się na siodle, oCiekal
krWią, był już zapewne ranny śmiertelnie,
śmierć mial w spojrzeniu i wyrazie twarzy, ale na ponaWiane błagania towarzyszów nie odpowiadal już wcale, tylko
coś z gniewnym ulliesieniem mówi! bez
związku o Polsce i o honorze. Zwolna
lm wska:Lanelllu miejscu postępując, zwoływal za sobą polskich wojowników.
kulę

pieszo, bo kOrl jego jeszcze z Pleissą
walczyć nie przestawał, każdy z otaczaPo nad brzegiem Elstry (Bialej), przez
9 . jących oficerów swego
mu nadstaWial, rozliczne ogrody (Rychtera), posuwa! się
ein błagając jak najusilniej, by tak slabą ofia- Poniatowski, ścigany przez nieprzyjaciela
is blJ tąri ~Brdzić nie chciał. Ale żadne prośby i już do oznaczonego kresu się przybli-t\(srnifu ll1,ęg,ly skłonić Księcia Józefa by do- żyt, gdy do otaczających gwattownie wygadzając własnej potrzebie,
komubądź krzykną!: "Oto są!" - wskazując ręką ki-iril9tl?lIIi~ÓiW lo p!*-)lS~rzyl.
Przeciwnie, zamiast rasjerów pruskich, co mu od przodu droiLd,ł1pjHny~l!1nt§ ~ ~ sg~i;ę" sa_nym, zapomina sie- gę zabiegli.
Ledwie czas mieli przy tom-I'(d lbe1 J.;ęłl .i~śI~f!t~ IAo~@-I rr~f.0iCh podwładnych ni ZWrócić oczy w tę stronę, Książę po... I(\lJZuł1t!,n,I1llt(/S'W.VIP8PWrj~~~ J1 r
rwal się raptem i skoczył z koniem do
~fliJ.BjW K'jg~ (!ę·~\: Ycr0'g~a1Qj';J)k~.Q, dpkro wojska, Elstry, a za nim sypnięto grad kul. Tu
w:Jupr2~m~śqiwaił iljf) q l\irzestą-je, ·d.owódca in- przy wspinaniu się na brLeg, ostatnią ku,mI fŻ~llieJu)~fIJ<Z-.n pyJ ~;Iy,sllani'JJl~;fQipd~~ąnie lę odebrał w lewą pierś i został przeszy.' :\1Cpłe~Ht ęl~~r&" r t;I,-ądj~~~ląL i dQgiósh li~ zna- ty na wylot. Zapewne wtedy momental!a~ł m6li~,cę,~ jdórgpy . ~sl~żęo p~~jMH,w~k{
zdarl lwnia w tył i obalił na siebiE-'.
I Polacy moze będą ~ogl~ przep.r~Jlc sr~ RZH9iJ, &i~ za nim krom innych i adjutant
przez EI~rę. Rozpacź~aJę.la mIeJsce. ~l!l- l l~:{(ec14ffilf,>"Wolając na towarzyszów: .,z brzewczesnej radości na tak nlespodzlewtl6~ . ~u (j~i?on1ggai'cje!". Ale próżne usiłOWania.
doniesienie. Łzy mimow0lnie stanęły w só_ <
1(1' ') ~ ,:Jr.\I,
czach przytomnych na widok nowego nie,,-Francuzi! rękę tylko, będę ocalony!
bezpieczeństwa Wiszącego nad Księciem.
-Ale znikąd p' mocy! Żegnaj Polsko droga!-

,tlit

l ręka uslabiona od grzywy oopadła
LeCi duszę bohatera jakiś sen od Boga
Jakieś błogie niebiańskie obeszły widziadła:

- Cóz ja widzę? Budzi się, \o\znosi Orzeł Biały.
Spieszy W krwi nieprzyjaznej umoczyć swe szpony
Uszu moich dochodzą nowe pieśni chwały_ ..
Francuzi! rękę tylko. będę oCdlony! ..
(Beranger).

Raz tylko jeszcze ukazał się z- glębi
nurtów Książę józef Poniatowski, unoszony przez adiutanta i obaj znóW zniknęli.
Książę utonąl, a Więc dziwnym zbiegiem okoliczności spełniła się przepoWiednia cyganki z dnia 21 lipca 1784 roku, która pono wyrzekła: "Stałeś się panem Elby, ale EIstra śmierć Ci zada".
O Elbie pOWiedziała talc dlatego, Le Ksi q żę (podówczas major wojsk austrjackich)
wskutek uczynionego zakladu, w pelnym
rynsztunku przepłynął szczęśliwie na koniu
tę rzekę, wezbraną od deszczów i szeroIw rozlaną.
Teraz Książę utonąl, a duch jego
"Odleciał

w powietrze burzami spłukane,
W to czyste powietrze. jak balsam na ranę;
W te strony błękitne gdzie błogo . serdecznie
Gdzie cicho, swubodnie , gdzie jedno bezpiecznie,
A bracia mu piszą na kami ~ ń grobowy:
Spoczywaj ... nasz bracie .. "
(Teofil Lenartowi cz).

L. 7ykiel, żołnierz, jeden z walecznych Korpusu VIII, zanotowat, że "Stoń
ce wtaśnie podówczas ponad samą głową
Poniatowskiego się wznosi lo, a tak Poniatowski, jak owi ulubieńcy nieuios, otoczeni złocistemi promieniami, przeniósl się

~
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w dniu 23 kwietnia r, b. orzeczeniem
polubownego, w myśl którego, p.
Rydel, w celu moralnego zrehabilitowania
się wzg lędem p. Karpińskiego i wsl<utek
życzenia tegoż, sldada rb . .100 na l<upno
karawanu przy szpitalu S-go Tadeusza
W Łowiczu.
Przedstawienie amatol'skie. W ZWiązku Robotników Chrześcian, w zeszlą sobotę amatorzy odegrali dwie sztuczki ,,00cie Lorcię" no i... zresztą o tytuł drugiej
mniejsza.
"Ciocia Lorcia" w odtworzeniu amatorów zWiązkowych W zupełności przyporninała próbę przedstawienia na familijnej
herbatce u cioci Lorci, w którym !lie wymaga się wcale umienia ról, ani sytuacji,
nic. Grunt, wypOWiedzieć co autor napisal i czego nienapisał, chociażby to nawet
sensu nie mialo, boć to przecież na herbatce.
Niechcąc zrażać amatorów do dalszej
pracy, zamilczeć jednak nie mogę, by nie
zwrócić maleńkiej uwagi komu należy, że...
przedstaWieni"! r'ltne, stanowczo pOWinny
być traktowalle Jdlw płatne, bo Widz który
płaci, żąda od , ykonawców jeśli już nie
arcydzieła '.'.1 '''ylwnaniu, to przynajmniej
sumienności W opracowaniu sztuki i poszczególnych ról; jeśli tego nie Widzi, zraża się i ... wcale na przedstawienia amatorsl{ie chodzić nie chce, .. co jest ze szko-

Brunona Bruchnalska. Kilka uwag o stosunku władz państwowych i kościelnych
w Anglji do ruchu wstrzemięźliWości. Józef Oembroniewirz, inspektor szkolny.
M/odzież szkolna a alkoho\.
(Badania
statystyczne). Brunona Bruchnalska. Miss
Agnieszka Elżbieta Weston .- apostolka
wstrzemięźliwości.
Mikołaj Skiba. Towarzystwo Szkoły Ludowej w walce z alkoholizmem. Zygmunt Abderman. SprawozKongresu
danie z Międzynarodowego
Przeciwalkoholowego w Medjolanie. Adam Szymański. Przemówienie przy otwarciu wystawy przeciwalkoholowej w Krakowie. Oceny i sprawozdania przez: prof.
D-r Stanisława Ciechanowskiego, Marję
Hornowską i j. S,
Adres redakcji: w Krakowie, Aleja
Mickiewicza L. 25. Prenumerata roczna
wynosi wraz z przesyłką rb. 1 kop. 50.
Zamawiać można we wszystkich księgar
niach.

Gwiazdy

sądu

+

mIgocą. ..

GWiazdy mi złocą
z błękitnych nieb
jesienną nocą

szeroki step.
Ah, poco? poco?

dą

Słabo migocą

za

nocną mglą,

dolę sierocą
rozjaśnić chcą.

dla inst)'fucit'.

Zrażeni pierwszą niefortunnie odegraną
sztuczką, z uprzedzeniem co do gry następnej, czekamy... Dzwonek... KUltyna

l
I

niemiłosiernie chowa się pod
sufitem. Zaczynają ~rać...
SCena przedstaWia ubogie mieszkanko
ju(jan Os to/a,
kawalerskie, byłego obywateła ziemskiego
z Podola. Dekoracja cokolwiek nieodpowiednia. Ex-obywatel gdyby nl'lwet wszystko stracił, co posiadał, pozostalby w nim
jeszcze peWien smak chociażby w urząOfiara. Konflikt, wynikły w swoim dzeniu swego mieszkania, nawet ubogieczasie W Resursie Rzemieślniczej między go, tymbardziej jako stary kawaler, którzy
pp. Rydlem i Karpińskim, zakończył się pod tym względem są wprost pedantami.

Ah, \--O(o? poco?

skrzypiąc

I

RRONIRA MIEJSCOW A.
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do wieczności i w przybytku Nieśmiertel- dOWiedziawszy się o tragicznym końcu
ności i Sławy obok Sobieskiego miejsce swego wybrańca, Księcia Józefa, gorzko
zajął".
opla kiwała śmierć jego.
Zgon Księcia
Książę zginął ubogi, jak żołnierz--bez- zlamał jej życie: odsunęła się od ŚWiata,
domny, w kasie jego prywatnej nie by lo nilwmu ręki nie oddała.
llaszym Bohajuż nic, majątki jego były oddawna pod terze nie zapul1lniała nigdy, zmarła w stasekwestrem nieprzyjaciół kraju, jemu sa- nie pani ,"Jskim, przez pół wieku podobno
memu pozostała pono -garstka klejnotów, chowając w sercu obraz umiłowanego.
zaszyta w ubraniu a i ta wraz z nim
K I d
K"
f
. . . t·
w Elstr:łe zatopiona' została
A J'ednak
kOt~ zy 'wslęcla,.o .lcero~le dl zo nte :
.
rze,
orzy ro noczesnle z nIm o rze k I
dla nas dla nas Polaków pozostał po' .lę
T
. .
. .
t h
t
nim sp~d'~k olbrzymi' ~iebte dał Polsce po r· rzu.cl. I, cZasc~ą w Jej nur ~~ za o~(t
rozbiorowej i za to ~ześć jego i chwa'~ ~. CZęSCl ą, na W rU 5 ą s rdon. ę /z~ {I ~.z~zęs 1-

°

trwać będą wiecznie."
. .
..
. "Bo. czym KSlązę był dla P?lsk.1 I czym
Jest,:-plsze ]. K. Koc.hanowskz-nt~ch odP?WI~dzą na t~ pytan.le prochy .czcl~odne
nfe.w~ast pol~klch, piastunek nleśnllert~lnoscl naszej, W mrokach IC~ gr?b?~
~łyszczą obok zł~ty~h. sYt;1bolow mlłos~1
I WIar!', obok plersclonkow narzeczenskich I o~rą~zek ślubnych, z któ~etni o.deszły w zaswlaty - symbole nadzlel-pierścionki n~ ~ześć ~sięcia Jó~efa, przez
lat kIlkadZIeSIąt po J~go zg.ome wy.kuwa~e w Pol.sce. ZdobI Je napIs przepiękny,
Jak cała Jeg~ legenda: "Bóg mi powierzył
honor Polokozu, Jemu go oddam".
· · ...
.
. Z nane s.ą ta k ze plersclenle ~ wlz~runkl~m KSięCIa, datą Jego zgol:u I na?,lsem:
"Zyl dla sławy, umarł za Oj CZ)Jf3 II (.
lnfantl{~ Augusta (Maqa, Nepol11ucena, Antonll1a, czterech imion) niedoszła
sukcessorka .korony polskiej, 25·1etnia jedynaczl<.~ l~rol~ saskIego, o którą napróżno dobijali SIę monarchOWie, od której
świeżo dostał odmowę cesarz austrjacki,

tO

. l~bPrzep ~11~ . szy,
ąZy.1 . o I.n ~n~u
I.a o. zos a I przy r~ym~n1. I W~lęCI D
nle\~oll, a!bo. znow uc~eralI .Sl~ tu. 1 owdZIe
z nteprzYJaclelem; nie mIel! WIęC czasy
aby ronić łz~ za ukochanym Wodzem: Jozefem. D~pler? .ł~iedy prze.stały gra~ ar~
m~ty, a ?nl wroclll do l.uaJu, na. ZiemI
~JczysteJ wraz z rodakami, r~zp.amlęty~aJąc czasy przebyte, wspoml1lelt na KSlęc!a "r~cerza be~ trwo~i i z~azy",-i jak
l1Iegdys Francuzloplaklwall PIOtra de Ter·
rail.pana de Bayard, boh.atera, który pod
Lodl w }5?4 ro~{U, W WIeku lat 4~, ug~~
dzony smlertelme kulą, chwalebme swoJ
żywot. z~I<ończył, tak teraz oni gorz!w
opłakiwali zgon swego "Bayarda polsl{\erl "
d
I
d
b
b
~o. -:-~o za wa eczne",o, rycerza ez 0Jazm .1 zar~ut~,.
.
..
NleprzYJaclel~ J~go UI:lIłoVłan~J OJczyz~y, monarchoWIe I ?ow.odc!, ~oJsk sp~zy~Ierzonych ubolewalt ~O\~l1Iez nad śmlerClą szlachetnego przeclwntl{3.
Tymczasem marszałek Macdonald,
szczęśliwszy od Księcia Poniatowskiego,
rzekę EIstrę przepłynął, połączył się z Na-

Nieporządek panujący na scenie przypominał raczej kawalerskie mieszkanie studen ta głodomora na strychu. Nie będę
tu zagłębiać się w treś( sztuczki, nawiasem mÓWiąc wcale dowcipnej, a przejdę

odrazu do wykonania poszczególnych ról.
Starego kawalera z dużym zrozumieniem i podp8trzeniem typu, odtworzy/ p.
Sztanowsl{i, dając tym dowód Jeszcze raz,
że jest bardzo dobrym nabytkiem amatorskiej sceny. Dzielnie mu sekundował p.
Czubek w roli famulusa tworząc typ slużącego. Role komiczne w tym zakresie
dają mu dJże pole popisu.
P. Chojnacl<a udatnie grała siostrę
starego kawalera, p. Górowska jako jej
córka, dostroila się do całości. P. Salomon w roli aktora stworzył typ bardzo
dobry, bez szarży, duet zaś odśpiewany
z p. G4rowską zrobił miłe wrażenie, inne
śpiewy były słabsze.
Całość odegrania
tej sztuczki przeszła nasze oczekiwania
i pozostaWiła dodatnie wrażenie.
Po przedstawieniu pod takt doborowe- '
go tercetu skierniewi~kiej orkiestry, ochoczo baWiono się do białego dnia.
ZWiązek Robotników Chrześcijańskich
wybierając na gospodarza p. Guzka, zrobił dobry wybór, znajdując w nim energicznego i czynnego pracownika.
Jaka będzie pogoda w maju? W 0statnich 23 latach badano w sześciu stacjach meteorologicznych stale ciśnienie
powietrza. Przy tej sposobności sp ostrzeLono, że wahania takiego ciśnienia atmosferycznego są nader regularne.
.
W latach 1894, 1902, 1906 i 1910 bylo najniższe ciśnienie. Z całą dokładnością powtarzają się Więc regularnie okresy
czteroletnie, zgadzające się przypadkowo
z okresem chrabąszczy majowych. W mię
dzyczasie trzech lat każdym razem istnieje wysokie ciśnienie atmosferyczne.
PonieWaż zaś od czasu ostatniego niskiego ciśnienia w r. 1910 znowu upłynęło
trzy lata, W których byt wysoki stan barometru, jest Więc bardzo prawdopodob-

I
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poleonem w Lindenau i. pierwszy zawiadoml'. Ce~arza Fr~ncuz.ow. o ~ohaterskiej
obronie I o ~gonte KSięCIa Jo~efa. AI~
Nap~le~n mysła! t~lko ? sobIe, o .sweJ
~wlazdzle,. wydal WięC ~~ullety~y zw~ęzłe
~ te. pole~lł . roz~stać arn:J1, zaw.la?a!nIaJąc
Ją, ze Ks~ązę )ozef .Po.nt~towsl{l zyc prz~~tal. Dopiero Jako wlę~le~ stanu I:a wysp~e
Sw. Heleny, przypomll1aląc sobie koleje
swego życia, zastanaWiając się nad wart ś .
h t
.
.
b
.
o Clą swyc
owalzysZCJw
ronI, przypomniał sobie i Księcia o którym W roku
1812, w Słucku niesłusznie zaopiniował,
że "Winien być tylko pułkownikiem, bo
nawet zastąpić drogi Bagrationowi nie zdolał". A jednak jak się w krótkim czasie
przel<onal był t~ Wódz prawdziWy ry e
slawn
bez skaz człOWiek osiada~ rz
wszJkie tytuły
zalety" nit do dd~;'
~łzenia t Iko Kor usem ale do ob' cia
tronu. lie kiedy ~nni u'biegali się jęk _
ron z r k bo a wo'n " on _
'1
ł?'
Mil~zał ~t~dY g kiedJ Yszlachta "~:z~~~o~
Ku'awska ch~i la
o
l' .
t
tro~u (I790 r.) a milc~8ł f;'~~~z~:sIJ~d~
córka królewska Augusta infantk~"
ied ś
rzez Konst tuc' 3~'
.
nI_

r

~zbna ~astępczyni: troJnęu c~~ial:I~~go~-

dac' rękę
.
d'·· w l d
k'
' a z mą na Zieję la zy rolewskiej po śmierci ojca swego, Fryderyka Augusta, Księcia Warszawskiego. Milczał on i na inne podszepty ambicji, ply_
nące z dworów berlińskiego i petersburgsldego, a podsuwane przez naJwybitnłej
szych rodaków. Z pogardą odrzucal wszelką
myśl opuszczenia sztandaru, z którym
zwi ąza! los swojej Ojczyzny.
(d. n. c.)
Zenon,

Ł
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ne, iż W tym roku miesiąc maj odznaListy adresować należy do "Tow. Lit. tu, gdyż nawet nie są rozpatrywane. Gdy
czać się będzie znowu względnie nizkim i Dzien. Polskich." Bracka 5 w Warsz8- we wszystkich gubernjach Królestwa elekciśnieniem atmosferycznym, to znaczy, wie.
tryczność jest wprowadzaną, jedynie rząd
że · będziemy mieli dużo ciepla i dużo 0Z Kinematografu "EOS" . Wyprawa gubernjal~y Warsza~sl{i stale odmawia
padów. Dalsze badanie wykazuje, że myśliwska do Afryki Środkowej jest na j-' pozwolenia, o?lddd~jąc spra~ę tę do sa·
w maju takiego roku istnieją cztery razy ciekawszym obrazem przyrodniczym, je· morzą~u. Jaklkol~lek ~ędzl~ s.a':10rząd,
podwyższenia ciśnienia pOWi( trza, a łJ1ia- szcze w kinematografach nie spotykanym. to w~zlę.czllym by jed>,nl~ byc WInIen,. za
nowieie W dniach 5, 15, 23 I 29, Z po- Fabryka Braci Pathe. zorganizowala calą ~łatwl~nl.e mu .tak wazne) refo.rmy - Jaką
wyższych spostrzeżeń wynika także, że wyprawę do Afryki SrodkoWej, by uzys· lest oSV:'leiJenle eJektryczne miasta, fabryk
W tym roku nie należy się obawiać owych kać
taśmę i8totnie bezkonkurencyjną, 1 sklepow.
Droga Strzelczewska. Droga hl w dal.
majowych nocnych mrozów w czasie tak która przedstawia sceny łOWieckie na tych
zw. "lodowych świętych" (12, 13! 14 daleldch terenach w egzotycznych Warun- szym ciągu jest utmpieniem wszystkich
maja), które 'tak szkodliwie wpływają na kach wspanialej podzwrotnikowej przyro- przejezdnych. W miejscu, gdzie zapadają
kwiaty drzew owocowych.
Należy się dy, na tle afrykallskiej fauny, oraz zamie- się wozy, był podobno kiedyś nawet moWięc spodziewać W bieżącym roku obfi- szkujących te strony czarnych plemion. stek, lecz ten również się zapad!. Właści
tego zbioru owoców.
W niedzielę o 4 godzinie odbędzie się ciele Strzelczewa z drogi tej I.orzystają
Ankieta w sprawie teatrów amator- bezpłatne przedstawienie dla niezamożnej zaledwie kilka razy do rol{U-i to jeszcze
skich. Sekcja Teatralna Tow. Lit. Dzien. dziatwy naszego grodu. Byłoby pożądanym, mogą skręcić na własne poje i objechać
Polskich, pragnąc zgromadzić dokładne ażeby kierownicy ochron i szkół zawiado- oparzelisko, lecz okoliczne wsie tą drogą
dane o działalności artystycznej i spo· mili uczniów o tym ciekawym przedsta- jedynie mogą dojechać do szosy - więc
łecznej kółek amatorskich, ich repertu- wieniu.
powinny się przyczynić do jej naprawiearze i t. p., opracowala specjalną ankietę,
Szkoły ełementarne podczas wakacji. nia.
Gdyby I\ażdy przejeżdżający tam tęobejmującą 22 pytania.
Kurator okręgu naukowego zwrócil się do dy prZyWiózł na wozie choćby po dwa
Ankieta rozesłana będzie do wszystkich magistratu naszego miasta z propozycją kamienie-to w ciągu tygodnia dół byłby
kółek amatorskich, zarówno iSniejących, wyasygnowania rb. 100 na wynagrodzenie zasypany. Właściciele Strzelczewa mają
samodzielnie, jako też przy stowarzysze- I nauczyci pla, I{tóryby podczas wakacji uczyl zamiar catą topołę porąbać na kloce i uło·
niach i klubach, oraz do domów ludowych dzieci, k1óre z braku miejsca nie mogły żyć na owym fatalnym bagnie.
miejskich i Wiejskich, uwzględnione też uczęszczać do szkoły, lub też pozostawioPrzebudowa toru na d dałce Łowicz- .
będ ą przedstaWienia amatorskie dla dzie- ne bez opieki demoralizują się· Magistrat Aleksandrów.
Madistrat m. Wto cta \lika
ci i mlodzież,Y, . urządzane przez szkoły, chę~nie się na to ~g?dzi.t i. po~c.zas wa- I otrzylllał od dyrel<t~ra d. ż. W. W. papier
stowar.zyszellla I os~by rry~~tne..
1<('Ic p, to I~ st przez ~Iplec I sle~plen,. mogą z prośbą o podanie danych, jakie następPozą dane SCj wladollloscl o kolkach u C ZęS/. CLH C bezpłatnie wszystkie dZieCI stwa pociągnie za sobą zmiana obecnego
amatorskich nietyll<o w Królestwie, ale które z różnych wz~lędów były pozbawio- toru na szeroki na działce ŁoWicz-Ale
i
Litwie i Rusi, tud~i eż w .Iwlonjach ne nauki. Sys!f>1Tl ten zostal w~rowadzo· ksandrów. Dane te mają dotyczyć nany W całYIll pan~twI~ tytułem proby.
stępstw, jakie wytwurzy bezpośrednie popolskich w CesarstwIe I zagramcą.
Ponieważ Sekcja Teatralna nie rozpo,U n~s walęs a 1ą Się całe grO~lady chło~- łączenie Wloclawka z siecią dróg rosyj·
rządza dotychczas dokładną listą kółek ~ow ~Iszczących dr~ewa, gniazda. ptaSie skich dla rozmaitych prz e mysłowych i han·
amatorskich, uprasza przeto za naszym I czynIących ~s~ela!(Ie 'psoty. Moz~ tym dlowych przedsiębiorstw, oraz dla gospopośrednictwem kierownil<ów tych I<ółek, s~osobell1. ul<roclła b~ Się samowola I zba- darki rolnej, nadto wpływu, jaki wywrze
o nadt!słanie adrrsów, poczyll1 ni ezwlocz- wlenn~ ziarna nauk! ~t~orzyly by oczy przebudowa toru na ilość przewożonych
nie anl<ieta będzie iln wysłana bezplatnie. tym biednym, bez opiekI IStotOI1l.
ładunków i Iderunek ich wy:,ylki.
Przy tej sposobności Sel<cja ponaWia
Eloktryczność w Łowiczu znowu staSzczucie llljąCÓW.
Owczarz, dzierswą
prośbę o nadsyłanie
jej afiszóW nęła na martwym punkcie. Jak nas pojn· żawiący pastWiska od sukcesorów Zaboi programów wszelkich przedstawień a formowano, wszell<ie projekty złożone rowskiego zauważyl psa który schwyc.H
matorskich, szkolnych, dziecięcych i t. p. w rządzie gubernjalnym leżą bez rezulta- zająca (samicę kotną). Pobiegł by ode·
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wyzierały długie kosmyki włosów - doj·
dziemy do przekonania-iż, pani Eufrozyna byla W tualecie, w catym te~o słowa
znaczeniu porannej .
I ni1d by się temu nie dZiWił, bowiem
Pani!.. Pani! .. riiechno pani tu idzie, było to godzina 7 ł rano, a o tej por.· e
ale prędzej ... prędzej ... -- wołala pani Eufro- Większość pań naszych zazwyczaj jeszcze
zyna biegnąc przez podwórze jednej z żadnych tua le t na sob;e niema, jako że
posesji w Łowiczu na Starym Rynku.
wonny Maj sprowadza na nie sny bło~ie,
Podwórze, jal, praWie wszystkie po- z któremi nie tak łatwo chcą się rozsta·
dwórza w Łowiczu, bylo bardzo dlugie, wać i przedłużają o ile możności, swój
zaś halka pani Eufrozyny-nader krótką pobyt w lóżeczkach.
Przytym halka ta, koloru brudno zielone·
Jeżeli przeto pani Eufrozvna, slynna
go, w szerokie czerwone pasy--ze strony z ~lInie)ętn.e~o. piel.ęgno.\Van~a swych WdZi ę "
przeciwnej kierunkowi, w jakim biegla kow n1ewlesclch. I posladaJą c .a ~ader wy·
pani Eufrozyna, niedomykala się u góry, szukany gust w Ich uwydatmanlu-wstała
tworząc w pośrodku korpulentnej postaci d~iŚ wc~eśnjej-~o musiała mieć ku, temu
swej właścicielki, podłużną białą plamę· wld?czme powazną przyczynę, zas uka~
Pani Eufrozyna była podnieconą i biegła zame . Sl~ Jej na podworzu ~ pod~bn~j
z pośpiechem-w skutek czego nieumo· tuale~le I w doda~ku zwracame na Siebie
cowane należycie pończo.-:hy, z każdym uwagi ?~~zy~al:nl. zdal~ - kazało. przykrokiem ich właścicielki, opuszczały się puszczac, ~z dZieJe Się co~ nadzwyczajnego.
cor.az t~ niżej, po~nażając ilość t. z. ob~o tez na wezwanie. rzucone prze.z
wazank~~ opasujących
1,ształtną, acz p~~~ą EufrfzYt1ę, po~t,~r~ającą coraz gł?s,
pełną !lozkę· Pozatym pantofle. p.. Euf- n~ej. "p~l.ll.:. prędzej... . J~k~y. za dotkm~rozyny, przezna.czone do c~odzenla 1.1, tyl- ciem rozd~l\l, .czarodzlejskl.ej ~szySt~i~
ko po domu, me dawały Się naklonic do ol<na duzej oficyny zapełniły Się mnie)
odbyc~a wycieczki W podwórze i co ChWi., wię~ej ~oz~zochranemi głow~n:i, pod Idó:
la to Jeden to drugi, z uporem krnąbnego remi Widniały, ręce dopełniające braki
dziec.J<", pozostawał w tylE za biegnącą o· tualet W miejscach, położonych poniżej
sóbką. Jeśli jeszcze uprzytomnimy $obie, tuż pod szyjami łabędziem i
iż górna część wdzięków przybraną była
"Co się stalo?!." zabrzmiały zgodnym
w biały kaftanii" lub jak kto chce matin- chórem alty i soprany.
kę-przy której ilość guzików była zbyt
- Prędzej!.. prędzej!.. powtarzała panieznaczną, aby mogła spe1nić należycie ni Eufrozyna-balon! .. balon...
zadanie swe ukrycia obfitych kształtów
Po chwili podwórze zaroiło się od
p. Eufrozyny przed okiem ciekawych, iż mnóstwa postaci, przystrojonych od góry
na fryzurę jej, składała S!ę duża ilość pa· w chustki i szale, zaś od dolu w halkipieru, z pod którego gdzieniegdzie tylko podobnie pani Eufrozynie. Sąsiadki bieI

+

gly w stronę ulicy Glinki, gdzie już przyczepiona do parkanu wisiala pani Eufro·
zyna, ze zdumieniem wpatrując się w nie·
bo i tylko jt'dną ręką dawała znaki zbli·
żającym się sąsiadkom, aby pospieszały.
Tymczasem z góry dochodził charal,·
terystyczny warkot motoru ZWiastujący
ukazanie się W ŁOWiczu po raz pierwszy
aeroplanu. Aeroplan szybował na nieznacznej wysokości, aniezdecydowane ruchy jego, kazały przypuszczać, iż poszukuje miejsca dla wylądowania.
Tymczasem wokoło p. Eufrozyny zaroiło się od niekompletnie przybranych
postaci nieWieścich, które wydawały o·
krzyki zdumienia na rozmaite tony.
_ Pani droga - to nie balon! zauwa.
żyła ochłonąwszy ze zdumienia pani Kunegunda, jedna z najbardziej uświado
mionych jednostek. zamieszkujących w
sąsiedztWie p. Eufrozyny _ ja to Widzia.
lam w kinema i to się nazywa ... tylko że
zapomniałam na razie jak-ale to napewno nie balon. Wiem tylko, że się trudno
wymawia _ jakoś ... op/au czy orptan - to
niedawno dopiero wymyślili tal\iego cudaka i pOWiadają że niedlu~o wszyscy bę
dziemy latać na takim ptaku.
.
.
.
I %ez ljego d pomocy ~a~asz I1lY~f~
rzej, mru. ntt a po nosem je na z z os I
wych sąslad~IL
.
. - Ale lal< to proszę pam ~a~czy
podjęł,a pam Eufrozy.na,-zupełn~e jak samo~hod, a podobne Jest do bOCiana.
Zeby to był bocian-westchnęła bezdzietna pani Sabina, osoba szczupła i mi·
zerna - może by wtedy niejedna z nas
nie miała powodu do narzekania na brak
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psu zdobycz i wypuścićcz w obro- warzystwa Krajoznawczego, wyruszy d. 8
nie stanął właściciel psa - gospodarz ze maja o godz. 7 m. 45 rano z dworca
Strzelczewa, Gruzel, który wyrwał psu wiedeńskiego. Powrót 10 maja o godz.
zająca-twierdząc, że jego pies, to i za- 10 m. 15 wieczorem,
jąc do niego należy.
Włościanie powinni
Koszta uczestnictwa rb. 5 k. 50 w któo tym wiedzieć, że psów nie należy wy· rą to sumę wliczone są wszelkie koszta
puszczać bez klocków przepisanej dlugo- prócz życia. Co do tego ostatniego, pości.
Wszal<że zarząd powiatowy co rocz- czynione będą udogodnienia przez zamónie przypomina i publikuje o tym wójtom wienie objadów dla wszystkich uczestnii sołtysom.
ków
Na korzyść Resursy Rzemieślniczej
Ze względu na niepowszednią spo"Podróż po Warszawie" wodewil 'W 6-ciu sobność zWiedzenia we Włocławku buduobrazach Szobera z muzyką i śpiewami jącej się kanalizacji, olbrzymiej fabryki
Sonnenfelda, graną będzie 14-go maja cellulozy, fabryk faja!1su, papierni etc,
w teatrze na Podrzecznej. Próby w dal- przyjemną jazdę do Plocka specjalnym
szym ciągu odbywają się codziennie. Re- statkiem,-z pewnością znajdzie się wieżyserja jak i amatorzy pracują usilnie, by le chętnych przyjęcia udziału w wycieczarcyweso/ą tę sztukę, za~rać jak najlepiej. ce. Zapisy przyjmuję księgarnia p. K. RyW sztuce tej przyjmuje udzial okolo 30 backiego do godziny 5 wieczorem dnia
amatorów, w gronie ich lIowe sity, które 6 maja,
Wycieczkowicze W swym własnym inna Łowicl<icj scenie jeszcze nie grały.
Bilety wcześniej na "Podróż po Warsza- teresi.e. powinni .się ~api~~wać j~lm~j.
wie" nabywać można w księgarni K. Ry- wczesnl~J: ~by da~ mo.~nosc organizacJI,
backiego.
udogodnlc l uprzYJemnlc czas spędzony
X Orkiestra Resursy Rzemieślniczej. 'I na wycieczce.
Organizuje się orkiestra amatorska przy
X Zamknięoie Arkadji dla publiczności.
Resursie. Chętnych codziennie zapisuje Administracja dóbr J. O. Księcia Janusza
p. Pągowski od godziny 8-ej wieczorem. Radziwilła zaWiadamia, iż wskutek zaproX Wycieczka do Nieborowa i Arkadji- wadzenia. w Arkadji. bażantó~, nR cz.a.s
urządzona przez T-wo Krajoznawcze od- I~gu, to Jest o~. 1 maja d? 15 ll~ca, weJsbędzie się W dniu 3 maja o godzinie lO-ej cle do. ArkadJI dla publicznOŚCI, zostało
ffmo. Punkt zborny siedziba Towarzystwa wzbronIOne.
Krajoznawczego, Stary Rynek dom p. GiaZ T-wa Poźyczkowo-Clszczędnościo
notti. .Cena wycieczki z 'przejazdem dla wego.
W dniu 26 kwietnia r. b. przy uczłonkow 60 k, bez przejazdu 20 k., dla dziale odpOWiedniej ilości czlonków na
gości z 'przejazd. 8.0. k. bez przejazdu 30.k. ogólną liczbę 602, odbyło się ogólne zeWycleczl<a najpierw uda Się do Nle- branie członków kasy Pożyczkowo- oszbo~0:-va i po. na~ożeńst~ie w miejscowYf!1 czędnościoWej w Łowiczu.
Posiedzenie
k?sclele, ZWiedZI pD~k I patac ks ..Radzl- zagaił prezes Rady, p. A. Wyrzykowski,
willa.
W powrotne) drodze wyCieczka zebraniu zaś przewodniczył p. Józef Bro~a.trzyl11a. ~ię W Arkadji i po zWiedz.eniu nikowski, powołując na asesorów p. WtaJej, powrocl przed wieczorem do ŁOWicza. dyslawa Kępińskiego, p. R. Markiewicza
X Wycieczka do stolicy Kujaw i Mazow- i na sekretarza p. E. Czajkowskiego.
sza zorganizowana przez Sekcię wycieczPo przeczytaniu sprawozdania o dziakową Łowickiego Oddziału Polskiego To- lalności, z którego okazalo się, że z czy-
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potomstwa - taki bocian, toby mógł nosić
nawet po sześcioro l1a raz.
- A pani to ciągle się zdaje, że to
wrna bociana że pani niema dzieci--bur·
knęla znów złośliwa sąsiadka - Pani to
już nawet i taki bocian, jak ten co leci,
nie pomoże, bo trzeba bylo się nie suszyć
kiedy byla pora a wyjść za mąż wcześniej, wtedy oby toby się i bez takich bocianów.
- O- co to, to nie-zauważyła wesoła i
figlarna pani Marja, najmlodsza z sąsiadek - przecież Widzicie panie, że tam
ktoś siedzi i prowadzi tego ptaka ..,
- Ale ja bym się tam na tym latawcu nie puści/a-podjęła p. Eufrozyna-to
trzeba mieć dużo odwagi.
- Widzicie ją, jakie nieWiniątko, jaka
niby płochliwa, mruknęła znów złośliwa
sąsiadka _. jestem pewna, że gdyby jej
tyllw zaproponowali - wnet by poleciala.
- Ja tam puściłabym się zarazoświadc7yła pani Marja - ogromnie łubię
silne wrażenia -- a przecież ten, coby
. mnie uniósł w górę na takim ptaku, chy-,
ba wie co robi - nie miała bym przeto
n ajmniejszego powodu łęl<ać się o następstwa.
Spuszcza się!.· spuszcza!.. ozwały się
zewsząd glosy...
Istotnie aeroplan wykonawszy kilka
ruchów to W jedną, to W drugą stronę pochylił się ku przodowi i począl szybko
znikać z oczu obecnych. Jednocześnie zaś
ustalloskot motoru, który dopiero po pewnym czasie ozwał się znów na chWilę,
wreslcie zamilkł zupełnie.
Ja idę tam!.. zawolała pani Eufrozyna
to musi być niedaleko dworca Kaliskiego!

IMuszę

koniecznie zobaczyć tego odważnego człowieka, który nie waha się ryzykować życie dla przyjemności latania
w pOWietrzu.
A może to ten bandyta, jak go nazywają "dziobaty djabel, Daniel"-zauważyła
trwożliwie szczupla pani Sabina,-przecież
od dwu ch tygodni szukają go wszędzie,
a nigdzie go niema-mOLe przeto szybuje sobie W pOWietrzu, i przyjechał nas
wystrzelać!?

,

.'.

d. 9 Maja to jest w Sobotę, jako
w pierwszą bolesną rocznicę śmier
ci, odpraWiona zostanie o god. 9-ej
Msza Św. w kośc'iele Kollegiaty
ŁOWickiej za duszę ś. p.

Anny Haliny

BRZOZOWSI{IEJ
o czym zaWiadamiają rodzinę i ży
czliwych pamięci zmarłej znajomych

"R.od~ice

i

"R.od~eńsfwo. 1031.

stych zysków otrzymanych z operacji za
1913 r. w sumie 3086 rb. 5 k. odpisano
1O~ na I<apitał zapasowy 308 rb. 60 kop.,
6% dYWidendy 1719, na podatki 360, na
kupno domu 28 rb. 40 kop. i na pokrycie
ewentualnie wątpliwych pożyczek 670 rb.
5 kop.,-przewodniczący odczytał podalIie kooperatywy "Przyszlość", (sklep spół·
dzielczy szewcki) po rozpatrzeniu którego,
ogólne zebranie postanowilo przyznać
T-wu "Przyszłość," kredyt do wysokości
3000 rb, stosując się do ~ 12, Ustawy
normalnej
Towarzystwa Pożyczkowo
Oszczędnościowego,

uchwałę

powyższą

przedstawić

do zatWierdzenia Zarządowi
do Spraw drobnego kredytu.
Po otrzymaniu zatWierdzenia uchwaly,
Rada łącznie z Zarządem ułoży odpowiednie warunki, na jakich udzieli pożyczkę aby mieć gwarancję, że wydana
suma zostanie W terminie zwróconą.
Powyższe postanowienie ŚWiadczy o coraz Więl<szym wyrobieniu społeczeństwa
jeden z nich podobno okaza! Wiele krewkości-uderzywszy jednego z ciekawych
wlościan w twarz i dodawszy mu jeszcze
kopnięcie w brzuch, za to jedynie, iż zbyt
przybliżył się do aeroplanu z zapalonym
papierosem.
DOWiedziawszy się o tym przypuszczalem, iż to pruski aeroplan zabłądził w nasze strony - niestety lotnik nie był prusakiem, jeno prawdopodobnie przebył
szkolę teutońską.

Ajakże - Daniel!.. odparła złośliwa sąPrzez cały dzień opOWiadaliśmy sobie
siadka, niewiem skąd by wziął takiego pta- szczegóły: jak leciał, jak warczał, jak się
ka. Zresztą, nawet gdyby przyjechal, do- opuszczał, przyczym okazało się iż leciał
data pod nosem - ta takiej by napewno ponad wszystKiemi podwórzami posesji
nie zastrzelił, bo on choć umie celnie Łowickich, każdy bOWiem utrzymywał, że
strzelać jednak, trafić
w podobną jej przelatywał akurat nad jego podwórzem.
tykę pewnie by niezdola/.
Jeden zaś z mieszl{ańców, zapraszał inJa, też nie wierzę, aby to mógł być nych do oglądania śladu, który podobno
Daniel-podjęła pani Eufrozyna--taki ptak lotnik zostaWił na jego podwórzu spadakosztuje pewnie drogo, a odebrać go lw- ją~ na ziemię. Nie chodzitem oglądać.
muś nie tak łatwo. Prędzej już jaki ZaKiedy wróciłem wieczorem do domu,
rząd Towarzystwa Wzajemnego Kredytu długo w nocy dochodziły mnie podniemógł sobie pozwolić na wycieczkę do nas sione męskie i damskie głosy z mieszna tym aparacie. Bądź co bądż ja idę! kań sąsiadów. To męŻOWie robili sceI ja!.. i ja!.. i ja!.. ozwały się zewsząd ny swym małżonkom, za nieprzygotogłosy,-po chwili zaś podwórze opustosza- wanie na czas obiadów, za niewyslan ie
ło, i tylko z okien dochodzily gorączkowe dzieci W porę do szko/y i w ogółe za
okrzyki: Mańka! gdzie mój gorset!.. Kaś- zdradzania chęci puszczAnia się aeroplakat daj mi prędzej rurki!.. Jagusia! za· nem. Zaś na drugi dzień, wśród niż~zych
pnij mi suknię z tyłu i przynieś ten no- warstw ludności gruchnęła Wieść, iż sprawwy kapelusz!..
dzila się przepOWiednia proroków - boWyszedłem na miasto - sensacja!.. Wiem antychrysty już poczęły latać po
Wszędzie ruch i OŻyWienie, wszyscy bie-, pOWietrzu, co jest nieomylnym zna kiem
gną i jadą w stronę dworca Kaliskiego, zbliżania się końca świata.
Ikar nowoczesny podobno połamal skrzyTVI d f" B 1- . ,.
dła,ocaliwszy jednał< życie. Jak się póa ;),s aLU
e ,<I'lC ....
źniej dowiedziałem byto dwuch Ikarówniestety bardzo zdenerwowanych, bowiem
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--------------------------------------------.------------------naszego, dążącego do wyzwolen!8 się
z pod zależności pośredników, biorąc sobie za hasło, ,,0 własnych silach -_. swój
do swego."
Niezależnie ogólne zebranie posta·
nowilo z kapitału rezerwowego nabyć 10
udziałów na sumę 100 rb. Poczym nastąpiły wybory do Zarządu, Rady i Komisji reWizyjnej, W skład których ponowo
nie weszli: do Zarządu p. Miecznikowski,
do Rady p. A. Wyrzykowski i A. Niebu·
dek i do Komisji rewizyjnej p.p, B. Łagowski, E. Nowakowski i J. Wasilewski.
Ze Straży Ochotniczej. W niedzielę
dnia 26 kwietnia r. b. odbyło się nadzwy.
czajne ogólne i.ebranie straży. Na ze·
braniu tym postanowiono co następuje:
Zatwierdzono listę osób, którym, ze wzglę.
du na 35 letni jubileusz istnienia straży,
dane będą żetony za 15, 20, 25, 30 i 35
letnią służbę w szeregach straży. Zgodzono się z postanowieniem zarządu, Le
uroczystość ma być UŚWietnioną przez
zaproszenie do uczestnictwa w niej wszystkich straży, znajdujących się w powiecie ŁOWickim.
Dyskusję wywolał tylko fakt, czy urządzić przyjęcie W postaci skromnego
posiłku.
Jednogłośnie prawie zgodzono
się na tego rodzaju przyjęcie, lecz o zgo.
dę łatwiej jak o fundusze; ma się wyłonić
komisja złożona z obywateli, którzy zajtl1ą
się tą sprawą. W końcu, wobec te~o,
że pan Emil Balcer nie przyjął swego
wyboru na pomocnika naczelnika, przy·
stąpiono do powtórnych wyborów i pan
Juljusz Gierasiewicz znaczną Większością
głosów wybranym zostat i wybór przyjął.

+

+

Sp,'ostowanie. W.M 17, w artykuJe "O szlwlach i bursach slów kilka,"
na stronicy 4·ej czytać należy, Konstanty
Felicjan Szam'awskz, biskup. Benedykt
Jacher bibliograf.
X Z Towarzystwa Krajoznawczego. W
sobotę o godzinie 8 wieczorem w lokalu
Towarzyst\Na odbędzie się zwykłe mie·
sięczne zebranie, na którym jeden z czlonków opowie wrażenia swoje z podróży
do Puław i Kazimierza, o liczne przeto
zebranie się członków, Zarząd za naszym
pośrednictwem uprasza.
X Pogadanka. 26 b. m. w niedzielę
w sali Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, D·r Chmieliński wypOWiedział
bardzo pożyteczną pogadankę o ustroju
oka, o jego chorobach i o środkach im
zapobiegających. Huczne oklaski, jakiemi
obdarzono prelegienta, były dowodem,
o~ólnego zadowolenia.
W dniu 10 maja, w tejże sali Stowarzyszenia Robotników zostanie wygloszona pogadanka o oszczędności.

X Bójka. W zeszłym tygodniu włościanie wsi Kęszyce gm. Kompina: Stanisław Dąbrowski, Ludwik Wójcik, Jan Lebioda i Stanisław Mycko, wszczęli między
sobą kłótnIę w następstwie której Stanisław Dąbrowski pchnął nożem w lewy
bok Stanisława Mycko, którego w stanie
ci~żkim dostawiono do lecznicy D-ra Hi·
11era. Ladnie się dziać zaczyna w na·
SZCj wyidealizowanej Wiosce.
Wycieczka do odlewni i Fabryki narzędzi rolniczych p.p. Srzednickiego i Tata-

+

rzyńskiego.

Dzięki uprzejmości właścicie-

li, mielismy sposobność zwiedzić interesującą tę fabrykę, która na oczach nam
niemal powstawała. Obecnie fabryka roz·
winęła się znakomicie przy zastosowaniu
wszelkich najnowszych ulepszeń. Z zail1teresowaniem przyglądaliśmy się wlewaniu
płynnego roztopionego żelaza w przygotowane formy. Jak spokojnie zachowuje
się ten złotopurpurowy płyn \Ii kociolkach,

a dopiero gdy pochwyci w siebie jaki
przedmiot - burzy się, syczy i tysiącami
iskier wybucha.
Ciekawy eksperyment
pokazał nam jeden z pracowników, prze·
cinając golą ręką płynący z pieca biały
strumień roztopionego żelaza, które jedynie kaskadą iskier zaznaczyło, że jakiś
śmiałek urągać chciał jego potędze. Odiano przy nas specjalną tablicę naszej wycieczki. Specjalnością fabryki są narzę'
dzia rolnicze, oraz kieraty na żelaznych
ramach-które zyskały odbiorców nawet
po za granicami Królestwa. W dziale
mechanicznym również zastosoWano wszel·
kie najnowsze ulepszenia przy toczeniu,
wierceniu i obrabianiu żelaza. Za1l1teresowa! nas bardzo dział stolarski, zwtaszcza
pily okrągłe i taśmowe wprowadzane
w ruch elektrycznością, przecinające momentalnie najtwardsze drzewo. Również
dawniejszy sposób wybijania dłutami dziur
do łączenia i klinowania drewnianych
części-zastąpiono elektrycznemi boramiktóre momentalnie spełniają to zadanie.
ZWiedziliśmy również urządzenie maszyn
i skład modeli-znajdując wszędzie stoso·
wanie najlepszych ulepszeń w celu pod·
niesienia produkcji, ułatWienia ludzkiej
pracy i udoskonalania wyrabianych maszyn.
Z Resursy Rzemieślniczej. W dniu
dzisiejszym, to jest w piątek p. Doktór
Chmieliński wypowie w Resursie Rzemieślniczej o godzinie 8·ej wieczorem poga·
dankę o wzrol<u i ochronie oczu. Przedmiot jest nader ciekawy i pożyteczny
zwłaszcza dla rzemieślników,
których
oczy są jedynym skarbem, utraciwszy jestają się ciężarem rodziny. Byloby bardzo pożądanym, żeby pp. Majstrowie przysłali i swych terminatorów-aby wiedzieli
jak mają strzec i ochraniać wzrok.
W niedzielę 3 go maja o godzinie 5·ej
wieczorem Dyrektor Chemicznej fabryki
P., K. Kiślański wygłosi w Resursie cle·
kawą pogadankę na temat o trzęsieniach
ziemi i wulkanach.
Słyszeliśmy już nie·
raz p. Kiślańskiego. Pogadanki jego, ce·
chuje zawsze gruntowne opracowanie te·
matu.
Umiejętność obrazowego przed·
stawiania przedmiotu utrzymuje słuchaczów w pełnym napięciu zainteresowania
od początku do końca pogadanki. Niedzielną pogadankę p. Kiślat'Jski zil11struje
licznemi, skrzętnie dobranemi przezroczami: zobaczymy przekrój ziemi, warstwy
gazów w środku jej, proces wybuchów,
tw<)rzenie się gór na ziemi, wulkanów i t d.
Prze1:roc~.a plzeniosą nas do ~nalowni.czej
Szwaj.carjl, zobaczymy prz~plękne nl~bo
włoskie, całą grozę wybuchow wulkamcznych z całym piekłem ognia i ~oztopi?nej
lawy, zobaczymy zasypane pOP.1Olem I 1: alane lawą miasta Herkulanum l. Pompeję,
z~baczyll1Y wykopaliska tyc~ last po tylu
Wiekach wydobyte z kamienistych grobowców, tak, jakby one jeszcze wczoraj
żyły. Nieomijajmy zatym tej rzadkiej spo.
sobności usłyszenia i zobaczenia tyle cie·
kawych i pięknych rzeczy, tymbardziej,
że CPI1Y miejsc więcej niż niskie, dają
możność każdemu skorzystania z tej pou.
czającej i petnej niespodzianek pogadanki.
Towarzystwo Biblioteki i Czytelni
w Łowiczu p. n. "Czytelnia dia wszystkich".
jak już donosiliśmy, ustawa Towarzystwa
została zatWierdzoną i Towarzystwo przez
specjalny urząd gubernialny zalegalizowane. Organizatorami Towarzystwa są pp.:
Olga Bronikowsl\a, Aleksander Ficki, Juljusz Gierasiewicz, dr. Szymolll Karlsbard,
Bronislc1\v Lagowsld, rejentowa Konopacka, Karol Maciejko, dr. Stanisławski, Stanisława SZy1l1anowsl,a,
Anatol Wekstein
i Stanisław Xiężopolski. Słuszną zasadę
przyjęli
organizatorowie, powołując na
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pierwszych członków Towarzystwa obecnych abonentów "Czytelni dla wszystkich".
placących składkę nie mniejszą nad 30
kop. miesięcznie. Składka czlonkowska
bowiem wynosi, według ustawy, 5 rb. 60
kop. rocznie. Wpisowe wynosi 1 rb. Zaproszenia są rozsyłane imienne. Zebranie ogólne członków wyznaczono na niedzielę 10 maja o godz. 4 po pot. w sali
strażackiej przy ulicy Podrzecznej. 1) Slowo wstępne-wypowie jeden z organizatorów, 2) wybór prezydjum, 3) odczytanie i wyjaśnienie ustawy, 4) wybór członków honorowych, 5) wybór członków
Zarządu i Komisji ReWizyjnej. Abonować
książki w "Czytelni dla wszystkich" moż
na na poprzednich warunkach bez zmiany.
Zapisywać się na członków Towarzystwa
można również w "Czytelni" u biblio tekarki. Zapisani kandydaci, W myśl ustawy,podlegają balotowaniu na ogólnym zebraniu. Rejentowa Konopacka, dotychczasowa prawna właścicielka, przekazuje
cały księgozbiór "Czytelni dla wszystkich"
nowo-organizującemu się Towarzystwu,
l<tóre obejmie go W pOSiadanie i prowadzić będzie w dalszym ciągu "Czytelnię,"
po uzyskaniu właściwego zezwolenia władz.
Wobec tych zmian, czytelnicy proszeni
są o zwrot przetrzymywanych książek
i regulowanie opIat.
Aeroplan w Łowiczu. W sobotę 25
b. m. o godzinie 7 rano Wielką sensację
wywolał szybujący nad miastem aeroplan,
który się opuści I na łąkach pod kaHsl<ą
stacją. Łąki te stanowią równą szmaragdową płaszczyznę i zdawalo się że będą
odpOWiednim
terenem dla lądowania.
tymczasem lotnicy nie przewidzieli, iż łąki
są bagniste i przy wylądowaniu koła -odrazu zagłębiły się w bagna, następstwem
czego było wywrócenie się aparatu naprzód, łamiąc jedną śmigę i uszJwdziWszy podstawowe łyżki.
W samolocie
znajd )wali się d\Naj podróżnicy.
Podobna szybowali z Modlina. A.parat rozebra no i na platformie samochodowejktóra widocznie jechała śladem lotników-odWieziono w stronę Warszawy. Pierwslej pomocy udzielił dozorca dystansu p.
Walerjan Cioth, wydając bowiem dyspozycję robotnikom-momentalnie pchną1 ich
na pomoc. Aparat byl silnie zbudowany
typu Bleriota, skrzydla i stery były pokryte podwójrJą tkaniną plócienną, nasyconą
kauczukiem, robiąc wrażenie perdaminu.
Kola były pneumatyczne. Lecąc nad
miastem-robil wrażenie Wielkiego ptaka
zwracając uwagę głośnym turkotem.
"Sekcja Chowu Bydła C. T. R. podaie do wiadomości że w dniu 22 czerwca' r. b. rozpoczną 'Się czterotygodniowe
kursy przygotowujące na asystentów k011troli obór. Zgłoszenia przyjmuje i wszelkich informacji udziela biuro Sekcji (Erywańska 16 w Warszawie)"
,.
'.
Ogrode.k gimnastyczny. Nlebawe~l
rozpoczną, Się rO,b~ty,. w celu yrządzel1la
p~~cu do cWlczen I. gimnastyki. dla uczrl1~w szkoły Realnej, w ogrodZIe, przyle~a}ącym do gmachu, szl\Oln~go. ~rzyr~ądy
JUZ nadeszły ... Robot podjęła Się firma
W. Orta z KIJowa,
X Pierwszy księżacki teatr. Przebły.
ski OŚWiaty zajrzały pod strzechy wło
śCiańskie, i Wieśniak zbudzony z odwiecznej drzemki, ujrzał wspaniale złote słoń
ce. Rozgrzany jego promieniami wyprę
żył się i ruszył naprzód.
Ruszył ku temu
światłu, widząc w nim życia swego siłę,
ruszyl, i walcząc z otaczającemi go
ciemnościami idzie naprzód przebojem.
I w wioskach budzi się życie, życie prawdziwe, sz~rokie.Wieś Bocheń zaś jest pierwszą pionierką oświaty w księstwie. Mlo-
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potrzebę i zarazki, jakie znajdują się w melasie,
niej wszelkiemi giną W czasie przerobu, podczas kilkoradrogami. Obecnie za jedną z tych dróg- zowej sterylizacji samego melasu, wreszobrano teatr i na początek odegraną zo- cie-w czasie gotowania, w aparacie. Kostanie oryginalna I<omedja ludowa w 3 nieczność sterylizacji zrozumie każdy, kto
aktach ze śpiewami i tańcami p. t. "Jaś zna warunki fermentacji, która odgrywa
kowe zamysły". Komedja ta, napisana pierw~zorzędną rolę przy wyrobie spirytujest przez znaną i ogólnie cenioną autor- su. Ze melas jak i odpadki, o których
kę ludowych dziel i pO\.\iieści--"Domosławę" moWa są nieszkodliwe, Wiedzą o tym doPierwsze to interesujące przedstawienie brze sąsiedzi cukrowni, oraz sąsiedzi goodbędzie się w Bocheniu dnia 3 maja.
rzelni naszej: pierwsi pasą melasem nie
W dniu zaś 8 maja, komedja ta ode- tylko trzodę chlewną i bydło, lecz nawet
graną zostanie W stolicy· księstwa, m. Ło \wnie, ostatni zaś odpadki 7. gorzelni nawiczu w lokalu Resursy Rzemieślniczej. szej używają jako bezpłatną polewkę dla
Przedstawienie to zasługuje na uzna- krów i trzody, zakrapiając niemi otręby
nie wszystkich, którym sprawa oświaty t sieczkę.
ludowej nie jest obojętną. Dochód zaś
W końcu należy dodać, iż sama fabryprzeznaczony zostaje na tak pożyteczną kacja u nas wymaga wzorowej czystości
instytucję, jaką jest straż ogniowa. Mamy i odbywa się sposobem u nas W kraju
nadzieję, że społeczeńswo oceni pracę nieznanym, na wzór belgijskich i włoskich
młodzieźy z Bochenia.
gorzelń.
Przy fabrykacji tej dominującą
X Z Lutni. W przyszły czwartek Za- rolę odgrywa zwykle czyste pOWietrze.
Stowem, o zatruwclniu, jakoby, wocły w rzerząd Lutni organizuje nader urozmaicony
muzykalno-wokalny.
Program ce i movJy być nie może. Jeżeli zaś
wieczór
wieczoru zapo',viada między innemi so- zdarzają się wypadki zaśnięcia małych
lowy śpiew artystki teatru \\ ars lawskiego rybek w przestrzeni odległel od gorzelni
p. liii Wagner, oraz uczennicy Reszkego, wiorstę i Więcej, to przyczyny należałoby
p. Plewko Plewczyńskiej jak również szukać z Większą rozwagą i subtelnością,
koncert na Wiolonczeli, oraz deldamację. niż to czynią niektórzy obywatele, gdyż
Prócz tego w pro~ralllie przyjmą udzial tego rodzaju zarzuty, do przyjemnych
miejSCOWe sily w jednoaktowej komedji nie należą. A żeby l'odfJbne podejrze·
nia Ilas Więcej nie spotykaly, urządzamy
Asnyka "Gałązka Heljotropu" .
w
przyszłości, po otrzymaniu oJ;:>ovJied·
Na zal<ończenie wieczoru odbędą się
niLh aparatow z zagranicy, suszarnię, tak,
tańce, którym przygrywać bc;dzie kwariż odpadki te będziemy siJalać."
tet smyczkowy z Warszawy.
dzież z
oświaty,

Bochenia

dąży

Więc

Skrzynk~ł

zrozumiała

do

do listów.

S:::;anoWII)I Panie N et/aktorze!
Proszę uprzejmie o zamieszczenie tych
słów

Idlka w Twoim poczytnym piśmie:
Od czasu puszczenia w ruch gorzelni
w Low czu, która wyrabia swoje produkty
z melasu, a ścieki której odchodzą do
rzeczki przepływalącej obok fabryki nici
W -go Schmidta i wpadającej do Bzury,
ryby w Bzurze ZAczynają chorować i giną.
Początlwwo tworzy im Się W pyszcz·
!<ach /1Ieszek, od I,tórego słabną, a I1flStęp·
nie zasypiają, obrastając całe lIleszkiem.
W , da w Bzurze zanieczyszcza się i
nawet w takim oddaleniu jak Kapituła
jest niesmaczną i praWdopodobnie nie
zdrową·
Czyżby

temu nie można zaradzić?
Czyby też mieszkańcy Łowicza nie
mogli wS'zelkiego rodzaju padlinę zakopywać, a nie wrzucać do Bzury.
Pod Kapitułą bardzo często rybacy wydobywają
w sieciach potopione psy, koty, a nawet prosięta.
Często też woda wyrzuca padlinę na
brzeg, którą obsiadują roje much, roznosząc późniei różne zarazki.
Mieszkaniec Kapituły A. H.
Wskutek powyżlistu udaliśmy się na miejsce, by
zbadać przyczyny i zasięgnąć odpOWiednich WYJaśnień.
Zarząd gorzelni szczegółowo
nas poinformował o sposobie
przerobu melasu i dał następujące wyja·

Przy/n'sek Redakcft.

szego

śnienie:

"Odpadl<i z gorzelni naszej są to
resztki, lJosi8dające w bardzo nieWielkiej
ilości skl8dniki organiczne, które pozostały z melasu,
po wyciągni.:;ctu z niego
części skladowych spirytusu.
Przytym
składniki te są w koncentracji
dziesięć
razy rzadszej niż w melasie, gdyż w CZCI'
sie przerobu, melas zostaje dziesięclO'
krotnie rozCietlCzolly wodą. OdpEldki te
przed ujściem d9 rz.eczki zostają filtrowane w odpOWiE'Clnich filtracH, 'systemu in·
żyniera Szambo. Wszelkie zaś bakterje

\.~ i adomoś ci
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stadnikach i ogier p r
subwencyjnych.
Gospodarze uważają, że im są potrzebne
konie ciężkie, gdyż te znajdują zbyt do
Prus. Pogląd ten wkrótce jedllak ulegnie
zmianie, ponieważ granicę Rząd rosyjski
dla wywozu koni ma zamknąć, a wtedy
popyt na konie ZimnokrWiste byłby bardzo słaby. Należaloby zawczasu uczynić
Zwrot
do ciepłokrwistych, które będą
miały zbyt przy zakupie do armji. Dla
podniesienia hodowli bydła postanowiło
Kółko zwrócić się do sąsiednich dworów,
aby zechciały sprzedawać cielęta, zamiast
żydom, członkom Kółka. Po pogadance
o upraWie buraków cukrowych, dał sprawozdanie z zebrania w WarszaWie delegatów Kółek gospodarz p. Tomasz Wróbel.
Rozprawy nad stworzeniem domu ludowego w Warszawie dały wynik, że tymczasowo hotel Polski na Dlugiej będzie miat
20 łóżek po 50 kop. od osoby dla noclegu członków Kółele Niepowodzenie kursów rolniczych w ubiegłym roku przypisywano złym warunkom meteorologicznym,
choć wielu podejrzewa. opieszałość człon
kóW Kółek do tej sprawy. Niektóre Kólka
nie dość dobrze rOZWijają się. Winić tu
nl'lleży Zarządy, które nie spełniają swoich obOWiązków należycie. Delegat Zduń
skiego Kółka i Z/akowskiego podnOSili
w Warszawie potrzebę popierania hodoNIi
koni w Ło\vickim. W końcu p. Wróbel
podniósł doniosłe znaczenie delegackich
zjazdów: gospodarze z różnych stron
Polski zaznajamiają się z sobą, naWiązu
jąc często bardzo s€!rdeczne i pożytecz. ie
stosunki. Po tym sprawozdaniu dyskutowano o WystaWie koni W ŁoWiczu i pokazie bydła rogatego w Zdunach. Zarząd
Kółka zakrzątnie się nad zorganizowaniem
Komitetu pokaw i postara się wpłynąć na
członków Kólka, aby jak najWięcej sztuk
przyprowadzili.

Z Łowickiego Okręgowego Towarzystwa
Rolniczego.
W dniu 24 b. m. miał posiedzenie /(0Roboty pielęgnacyjne koło buraków cu1/Iitet wystawy /WlIt. Ustalono dzień wyPo zasadzeniu baczyć pilnie
stawy na 9 czerwca b. r. Program i bud- krowych.
żet będzie ułożony na następnym zebra- należy czy nie tworzy się skorupa, co
niu. Atrakcją wystawy ma być Corso. często trafia się lIa ziemiach ciężkich po
Grono pań zajmie się urządzeniem bufetu. deszczu. O ile skorupa taka utworzyla
Miejsce pod wystawę ofiaruje p. Antoni się rozbić ią, opukując boki i wierzch
Trawiński.
Forlllalności z władzą załatwi redlin tylcem motyki, lub przejeżdżając po
redliilach krótkim drewnianym walcem.
p. Dyrelitor K. Kiślański.
Tegoż
dnia odbyło się miesięczne Gdy na redlinach po kilku dniach po zazebranie Wydziału agronolllicznego. W sadzeniu zjaWią się chwasty, nie czekaczerwcu organizuje się wycieczka na wy- jąc dużego zazielenienia się, zrobić pierwstawę koni w Kaliszu.
P. Pawłowski dal szą dziabkę· Najczęściej gospodarze zawyczerpująLe dane o handlu
owocami niedbują tej czynności, czym sobie Więcej
w
Królestwie
Polsldm.
Informacji pracy przysparzają, a burakom szkodzą.
(d. c. n.)
z własnej
praktyki pod
tym względem udzielił p. Franciszek Trawiński.
Sekcja chowu koni przy Centralnym To- I
warzystwie Rolniczym wybrała Okręg Ło
Eydzień polifycZ'lY'
Wicki, jako jedeu z trzech (dwa inne:
Garwoliński i Częstochowski), nadających
się do popierania hodowli koni. ZwróciW ostatnich dwóch tygodniach kilkala się więc do naszego Towarzystwa z od- miście pism angielskich, rozmaitych zapowiednim kwestjonarjuszem.
Wydział barwień i poglądów podało ciekawe anyagronomiczny postanowił zebrać materjal kuły o stosunkach polskich: Financial Tirzeczowy ze swego Okręgu. Na następ· mes, Standard, The post'tivist Review,IIone zebranie Wydziału będzie zaproszony me and Colo Il ial lV/ad, Calhotz'c TilJles,
prelegient z Sel<cji nasiennej.
Tablef Fortnightly Review, Dm'!y Herald,
a przedewszystkim Out/ook. To ostatnie
mało Zllane dotychcza~ u nas, jest jednym
Z Wydziału Kółek.
Bełchów. Na posiedzeniu miesięcznym z najwybitniejszych tygodników polityczw d. 26 b. m. miejscowy proboszcz, ks. nych angielskich, o~.rornnie poczytnym i o
Mścichows!<i, w imieniu Kółka Roinicze- dużYIll znaczeniu. Zadne może z pism
go żegnał w słowach, l<tóre rozczuliły do angielslqch tak chętnie nie odnosi się do
łez obecnych czlonków, prezesa kółka spraw polskich, jak ono. W ciągu ostatp. Celestyrla Plichtę, opuszczającego na- niego ro!<u ogłosiło już kilka artykusze strony ku wielkiemu uszczerbkowi dla łów dłuższych, pOŚWięconych sprawom polspraw ~owicl~iego Towarzyst~a. R?lnicze: ski m, zawsze z Wielką dla nas sympatją,
go. Nie tracimy lednak n.adzlel, ze cho~ a co dziWniejsza, z wlell<ą znajomością
od. c.zasu do. czasu b~dziemy 11l0~łJ WI' I rzeczy.
W zeszlym tygQdn.i4 Wj~zimy
dZle~ w SWU.lI11
gronie tak dLll~lnego l ZIlÓW Fam .dl-ugLmrt;ylwl P, t .. ,T,hefJRf.lssowSQołpracownJl<a.
J
PaHI:Yh'CrilS1S"ai1d ,the late· Lpr~rl ~isbuZduny.
Na miesięcznym posiedzeniu I ry," I<lórego autor prawdopodobnie sam
w d. 26 kwietnia dyskusja toczyła się o ~ Iderb\\lnik działu polityki zagraniczlłrj,
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rozważa
świetle

znaczenie kwestji polskiej w
stosunków rosyjsko - niemieckich.
Ziemie, które leżą między Niemcami a Rosją, Są zamieszkane przez 20-milionowy
naród o nieposkromionym duchu narodowym (t"ndollldable natzónaHfy), a te ziemie
właśnie są niesłychanej wagi z punktu
widzenia militarnego. Stąd sympatje polslde Są elementem wielkiego znaczenia
W obliczeniach polityków, bo choć Polska
od wieku jest podzielona i zapomniana,
jednak bardziej jest solidarna w życiu
swym narodowym, jak nawet za czasóW
Sobieskiego, albo Jagiellonów. Tu przypomina on słowa Skałona, że dWie są
tylko możliwe drogi polityki rosyjskiej:
unicestwienie narodu polskiego lub pozyskanie go sobie. Czy jednak można
unicestwić ten naród, który żyje, i czyż
nie lepiej byloby sobie pozyskać tych rycerzy, co przez pięćset lat chronili Europę przed Turkiem i Tatarem. SpraWiedliwość i polityka powinny skłonić rząd
rosyjski do dania praw narodowi polskiemu. Lord Salisbury twierdzit, że pierwszym krokiem do wszelkiej reformy musi
być pozyskanie sobie narodu polskiego.
Wstępem do tego jest pozwolenie polskim
radnym, by mogli we wlasnym języku obradować nad wodociągami miejskiemi i
higieną publiczną. A chyba to ustępstwo
dla 20-miljonowego narodu nie jest wielkie i upokarzające.
Artykuł ten w chWili gdy JOlmwl des
Dibalis i Temps podobne podnoszą myśli,
ukazuje podobieństwo poglądów i uczuć
obu sprzymierzeńców Rosji na kwestję
polską w państWie rosyjskim.

I Buteleczki

wysuszał, pił
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koniak Szustowa,

O przepalance twierdził, że świetna "morowa".

Pan miał wiele przyjaciół-człek był towarzyski,
Do tańca, do płci pięknej i do pełnej miski
Czuł pociąg nieprzeparty - coś w nim z Lowelasa
Było, coś z epoki dawnej króla Sasa.
Pan gwizdał na przesądy, formy, konwenanse,
Posiadał wszelkie dane i niezbite szanse,
By stać się człekiem wielkim: gienjuszem bez teki
I sławę swą przekazać braciom swym na wieki.
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Że filister - głowa pusta
Tryjolety gani Że wydyma wzgardą ustl
Lowelasik - głowa pusta Toć krytyka drapichrósta
Zaporą nie stanie Niech filister - głowa pusta
Tryjolety gani.

PARCELUJE

MASlYNYDOSZVCiA - ,

KOMPANJI SINGER

J

krytyk domorosły
Ganił tryjolety Że w dziecinnej myśli rosły,
Twierdził krytyk domorosły.
Chciał, by wiersz mój był wyniosły
Jak suche szkielety.
Jakiś krytyk domorosły
Ganił tryjolety.
Jakiś

Jan Zygmunt
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"E OS"

W sobotę 2 i niedzielę 3 maja r. b.
odbędą się przedstaWienia w teatrze miej-

Sękowskt·.

sCOWym.
NajWiększa ekspedycja myśliwska do
środkowej Afryki pod naczelnym dowódz-

sr:ą

twem kapitana Mechina.
Marszruta: Marsylja, Aleksandrja, Kair,
Nubijska pustynia, ~ Chartum, Wody Nilu,
Sudan, Fachoda, Tongo, jezioro "No,"
Ondurman, Górny Egipt, Bombaj i inne.
Polowanie na: lwy, lamparty, slonie.
krokodyle, żyrafy, hipopotamy, sępy, marabu, ibisy, genety, wiery i inną zwierzy-

Folwark
pod AleksandrowemPogranicznym.

OSTATNIE WIADOMOŚCI.

ziemia buraczana, d~iałki G-morgowe, szo- nę·
sa do miejsca, warunki wyplaty dogodne,
Obraz ten zaznajamia również Widza
Zgłaszać się do jal<najdokladniej z życiem i ollyczajamt
Gubernator kanału panamskiego ogło tytul własności zaraz.
księdza kanonika w SłużeWie, Stacja wszystkich miejscowych plemion.
sil stan wojenny w obrębie kanału.
1030-2-1
KraWiec zrobił zawód Prensowi (ko"Petit Parisien" donosi, że pomiędzy Aleksandrów·Pograniczny.
Anglją a Rosją stwierdzona zgodność zamedia).
Zastrzega się zmiana obrazów.
patrywaó we wszystkich ważnych spraW każdą sobotę \ przedstaWienie rozwach azjatyckich.
poczyna
się o godz. 8, II o godz. 9 1/,
Podobno w zdrowiu ·cesarza Franciszwieczorem,
w każdą niedzielę odbędą się.
ka Józefa, pomimo, że kaszel i katar
trzy
przedstaWienia:
I o godzinie 6 1/ 2 , II
trwają W dalszym ciągu, widoczne
jest
o godz. 8, III o godz. 9 1/ 2 wiecz.
polepszenie.
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BRO'V AR

Henryka Rejnecke

ODPOWIEDZI OD REDAKCJI.
P. Śniadeckiemu. Wiersz Ol. K. nie

'**~- w Łowiczu ~~

Egzystuje od 1812 r.

Podaje do wiadomości, że pOSiada na
nadaje się do naszego pisma, jest zbyt składzie piwo: Jasne Pi!zeńs\iie, Bawarsubjektywny.
skie i Zwyczajne, które po bardzo przyAdnaw P. Mod!ttwę pomieściliśmy. stępnych cenach zawsze dostać można
W drugim wierszu oprócz formy-są pe- w browarze, a przy Większym zapotrzewne usterki w treści.
bowaniu jako to: na wesela, zabawy i t. p.
4~3.
dostarcza na miejsca.

__==========
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Panu J. Gierczako"vi.
Nie stras.ma filistra krytyka bowiem zważać nań będzie?
Niech wady rzekome wytyka Nie straszna filistra krytyka.
Niech so bie mówi i krzyka,
Że błędy siedzą na błędzie.
Nie straszna filistra krytyka Któż

PARCELUJE' SIĘ
na

działki

Dobra Krzywowole

Bezok

900 morgów ziemi ornej pszennej, łąki i la~
sy w odległości od miasta Chełma szosą
12 Wiorst, od stacji Kolejowej RejOWiec
(Warszawa - Kowelska) wiorst 4, od osady
Pawłowo wiorst 2. Bliższe szcze góły WaZarzucał mi pan jeden wielką dziecinadę,
runków sprzedaży na miejscu w każdy poMiernotą być osądził mych tworów gromadę Zaledwie nie wpadł w podziw, że piszę wrerszyki, niedziałek począwszy od 15 marca albo W
Lul!linie 111. Czechowska N2 22 w mie·
Że do pióra się biorą takie jak ja , smyki ..
Pan był człowit!k ze świata - znał Lublin, Lwów sZKaniu jeometry przy'sięgle~o Kazimie1027-1-1.
Zresztą zycie wiódł błahe, banalne i płoche. [truchę, rza Tomorowicza.
Redaktor i wydawca Karol Rybacki.

DROBNE
Są

OGŁOSZENIA.

do sprzedania ule

mi systemu Lewickiego.
Dozorca Rejmund.

rarn~we
Wiadomość:

z

pszczoła
Nieborów~

1001-3-3

Do wynajęcia w pałacyku na Końskim
Targu:' pokoi, kuchnia. przedpokój i werenda od
1 lipca. Wiadomość na miejscu.
1018-~-2
Maszyna do szycia w dobrym stanie do
Wiadom.>ść w Redakcji
1024-3-1

sprzedania.

M. Tatarzyńskiego W. Srzednic'kiegowodfabryce
l maja będą przyjmowani chłopcy (liczba..
ograniczona)
102"-3-1
Szczepienie ospy ochronnej, zawsze świe
zej limfy, rozpoczął Felczer Józef Komar. Stare
Miasto dom W-go". Trawińskiego.
1029-1-1
Do sprzedania 2 konserwatory do lodów,
dwuwalcowa mała maszyna z granitowemi walcami do tarcia migdałów farb, mydła i t. p. pi. amidka z kości słoniowej 16 bil. Łowicz, Cukiernia
1032-1-1
Gierasiewicza.
Trzy ule ramowe do sprzedania bardzo

tanio.

Wiadomość

w Redakcji,

Łowiczanina".

1017-1-1

Introligatornia przy księgarni K. Rybackiego w Łowiczu, przyjmuje do oprawy księgi ludności, buchalteryjne, kontowe, szkolne, biblioteczne, od 7.wykłych, do najozdobniejslych ze złocenia
mi, do nabozeństwa, roboty galanteryjne, dział pudeł1(arski, podklejanie kart gieograficznych, dyplomów, obrazów i t. p. przedmiotów wchodzących
w zakres introligatorstwa galanteryjnego.

W Drukarni K. Rybackiego w ŁoWiczu.

