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Hąp,iele

Towarzystwa Hygienicznego

~~~~~ ~~a~n~i~~I~r:~~ą w środy, czwartki, piątki i soboty od godz. 12 w po-

===========================================Za pozwoleniem

zwierzchności

I tern,

Sławetny Zarząd Resursy Rzemieślniczej w Łowi
czu, \vspólnie z Imci panami cechmistrzami j czeladzią,
oraz innej kondycji osobami, postanowił urządzić w niedzielę 28 czenvca 1914 r., w dawnej pańskiej wsi Bocheniu

UCIESZNE PROSPECTUM
gwoli uweselenia sercR 1 oddec 1U ś\'\"ieżym powietrzem,
na łonie naszej matki natury.
A owo, że pracowici kmiotkowie z Bochenia zadeklarowali przysłać 30 pakownych wozów, przete, o godztnie l-ej po południu, komu wola i łaska, niech wsiada
na wóz, a przewiezion będzie do owej poczciwej wioski.
Tam zacne białogłowy raczyć ich będą różnemi
słodyczami i marcepanami, w ad hoc urządzonym namiocie, a i dla nabrania animuszu, będą kadzie z piwem
i oksefty z okowitą.
Uciechę rozpocznie turniej jeźdzców na maszynach
na prędkość j na powolność . Najsprawniejsi otrzymajfl
srebrne i bronzowe znaki, z rąk najpiękniejszej gładyszki
i otrzymają mistrzostwo Łowicza.
Takoż będzie turniej ludzi spieszonych, o nagrody
już to w książkach, już w innych cackach.
Do obydwóch turniejów zapisywać się można w
książnicy Jmć P. Rybackiego i w Bocheniu u ,Imć pana
Motylińskiego. Stawający do biegu na maszynach, przy
zapisie płacą po 60 groszy, a do spieszonego po 20 gr.
I tern, sprawni młodzieńcy, na podobieństwo dzikich
indjan, będą wypuszczoną z łuku strzałą, trafiać w ucho
od igły.

będzie

zabawa dziecinna, aby i nasze pociew życiu.
I tern, będą greckie dziewice ifoznosić skrypty i konotatki, pisane do rozmiłowanych osób.
I tern, obsypywać się będą cni goście italjańskiemi
"Confetti".
I tern, odbędzie się nowa i nieznana uciecha
chy

zaznały radości

"PRZEZN ACZENIE"

w której udział wezmą \I\'szyscy obecni, zaróvvno urodzeni szlachcice, jak sławetni mieszczanie i pracowici
kmiotkowie-czy to leciwi, czy małolatki, oraz wszystkie
białogłowy, takoż urodzone, sławetne i pracowite.
I tern, kmiotkowie z Bochenia pokażą ucieszne komedye in titulo:

Przed
I tf'm,

ożenkiem.

tańce

na powietrzu.
Na zakończenie, umolesto . . vany physykus wypuści
ogień bengalski i fajerwerki.
Dla dopełnienia uciechy, przygrywać będą dwie kakapele, w połowie dęte i w połowie rznięte.
Jako że na mieiscu są wielkie jeziora, amatorom
rybołóstwa wolno będzie V-l dniu owym zapuszczać tam
swe niewody.
Za przejazd w jedną stronę, każda osoba płaci po
30 groszy, a za wejście na prospectum leciwi płacą
po 40 groszy, zasie pacholęta i kmiotkowie po 20 groszy.
Po zachodzie słońca będzie koniAc uciechy i wszyscy powrócą skąd przyszli.
1094-1-1.

--============================================W sprawie
wiejskich.
K A L E N D A R Z.

t Pz'ątek Jana i Pawia M. m. *)
t Sobota Wzgz'l/a. Władysława Kr.

szkół

W.

Czy możliwym jest zaczynać rok szkol-

Niedziela Leona II P. W., Ireneusza B. M. ny w szkole Wiejskiej we wrześniu, lub
Poniedziałek Pi otrą. i Pawła Apostołów.
w początkach października?
Wtorek Wspom. Sw. Pawła, Lucyny
CzłonkoWie każdego narodu dzielą się

Środa Teodoryka Kapl.

na dwa nierównf ilościowo działy:

na

Czwartek Nawiedz. N. M P., Martyniana M. mieszkańców wsi i na mieszkańców miast.

*) Jan i Paweł, bracia _ młodzi wojownicy
z hufców Juljana Apostaty, ponieśli męczeństwo
za Wiarę Chrześcjańską, w Rzymie, z rozkazu
Tereu~yana pref~kta Rzymskiego, r. 362, ścięci
pokryJomu, aby Ole wzburzyć ludu,

Wiadomo, że otoczenie człowieka,
przyroda, warunki życia, rodzaj" pracy, zmuszaj!4. ni~ja~o . człoWie~a, . żeby był ta~im
wlasme JakIm Jest, a me mnym. Wezmy
~a. pamiątkę ~ych
d':Vuc~. m~czenni_ków, np. takiego, który przebywal dotąd wyw,znteSlOn~ ~ył kOŚCiół pod Ich Imieniem, n~;~a- łącznie w mieście i przenieśmy go na
le'ko bazyliki ŚŚ. Apostołów.
X..
. ' na WSI. k'lk
wles. N-lec h pozYJe
I a Iat I.

i wtedy porównajmy go z nim samym, jakim byt przed temi kilku laty. Cóż się
okaże? Okaże się wielka zmiana w jego
usposobieniu, upodobaniach i zapatrywaniach. Jest więc i zawsze prawdopodobnie będzie, ogromna różnica fizyczna i
duchowa, między temi dwiema połowami
narodu, między włościanami i mieszczanami. Różnica ta jest przyczyną, że oświa
ta na wsi żółwim krokiem posuwa się
naprzód. Różnica ta jest przyczyną, że
lJ.ld Wiejski nie ma zaufania do mieszczan,
lekceważy ich i często nie rozumiejąc
ich zupełnie, potępia. Różnica ta jest
przyczyną, że z drugiej strony, mieszczanie nie rozumieją zupełnie włościan. Jed-
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ni ich mają za bardzo dobrych i przez kwaszenia. Bydło o tej porze w naj lep- warunkiem do rozpowszechnienia obyczajwszystkich wyzyskiwanych.
Inni znóW sze się pasie. Zbiera się kamienie na ności i oświaty. Nie dążmy więc nieomają ich za bardzo złych, wyzyskiwaczy, polach, pilnuje się wschodzącej oziminy patrznie do gwaltownego
zniwelowania
i za wielkie wady poczytują im to, co od drobiu. Ojciec przy pomocy synów różnic między temi dwiema połowami najest pożytecznym, a nawet niezbędnym i córek grabi drugie siano i zwozi, a tak- rodu, między mieszczanami i włościanami;
w ich życiu. Mieszczanie chcieliby, żeby że do samych mrozów wozi nawóz na muszą być z obu stron szanowane i naleta mniej oświecona część narodu, to jest pola i orze na jarlyny. Jednym slowem, życie oceniane różnice fizyczne, a wtedy
włościanie, zapatrywali się na nich, żeby roboty jest mnóstwo, nie mniej, jak w żni tylko możliwym będzie osiągnięcie duchoszli za ich radami, wskazówkami, żeby wa.
wej jednolitości narodu. Maria Janowska,
stawali się coraz do nich podobniejsi.
Wiadomo , że wieśniacy słulby prawie
Szczególniej prasa, rozull1ując poniekąd wcale nie trzymają, używając do pomocy
słusznie, że tylko jednolitość narodu jest w robocie dzieci, co jest zupełnie słusz
rękojmią jego siły, chciałaby wszystko, co nym, gdyż dużo jest na wsi takich robót, Kochałem niegdyś cię i złote, cudne sny
dobre jest w mieście, zastosować i na które nawet młodsze dzieci mogą wyko- W marzeniach żyły mych.
wsi. ,A, jednak,. je,żeii zastanowimy ~ię nywać, a o trzymaniu pomocy płatnej, naPrzeminął dzisiaj czas,
~aczmeJ, to pr~YJdzlemy do , 'przeko~ama, wet marzyć nie podobna, gdyż bardzo Gdym stawiał zamek z kart, gdy wszysfk'em byłaś
ze .mus~ą byc znacz,ne rozmce między drogo kosztuje i dostać jej trudno.
[mi.
teml dWle~a. połowa.m! n,arodu.
powoO wszystkim tym nie Wiedzą widać ci, Spoglądam w dusz~ swą i widzę, źe w niej zgasł
du ty~h rozmc, V:'łosclan~e wzrośli ~ pO-I którzy nawołują lud Wiejski, teby, dbał Nadziei złoty sen, ole niema w niej już złud,
!ęgę I W znaczen~e. , Om zachowah, ma- więcej o naukę swych dzieci i żeby ich że zmilknął serCa głos, zniknęła pieśń bez słów.
Jątel~ nar~dowy, Ziemię, przez to skąp s two nie traktował jak swoich robotników. Nie I znowu głucho mi - jak niegdyś - w sercu
s~oJe, ktore tak nas oburza.
pomogą napewno te nawoływania, bo w
[chłód,
Wiadomo, że Wieśniacy wogóle wcale razie, gdyby włościanin nie korzystał z I biegnę myślą heli .. , w dalekie czasy ... snów!
nie stronią od szlwły, ale i ci nawet z pracy swych dzieci, nie byłby W stanie Łudziłem si~, gdym chciał barwisty zerwać kwiat,
nich, którzy bardzo dbają o naukę swych niewątpliwie i,ch wyposażać, (bo nie n~ia! Do plel'si przypiąć go, pić, chłonąć, wessać woń
dzieci, przysyłają je do szkoły jesienią, by z czego) I t~m ,spo~obem zaga~ma~ Rozkoszy nie dał mi - a w serce wsączył jad,
jak tylko można ,najpóźniej, to jest nawet W sWe posiadam e Ziemię, coraz więcej I wepchnął tam gdzie żal gdzie bólów szyderstw
pO Wszystkich SWiętych.
Kto zna do- ~y~ykają~ą się z rąk V:'ięks~ych w/aści-I
"
'[toń.
brze pracę przy upraWie ziemi i hodQwli clewh. Ć Próż ne t.o mr~o,nkl~' chclećwz~stoNS?- Kochałem cię i wszystkim, bożyszczem byłaś miinwentarza, ten bynajmniej temu dziwić wy a , ~ yczaJ~ ~leJs {le n~ t SI.
W marzeniach mych bujałaś, złociły cię me snysię nie może. Jesienią np. w październi- IPodmoze IdPro~a adn a p~a~y. k. ym , ce~; Jam barwy tęczy kładł na czoło twe, na skroń,
ku, następujące roboty dokonywują się na u
ma
osy~ o pornOSCI Ileruje Się Jam do ust tulił swych twą aksamitną dłoń,
wsi przy udziale dzieci. Kończy się ko- przedewszyst!{1m swym rozumem. Czego
panie kartofli, kończą się zasiewy, ojciec nie uzna za pożyteczne dla siebie, do Dziś jasno widzę, źe przestałem kochać ciE'bie,
I zda mi się, jakoby gwiazd przygasł rój na niebie,
sieje, a syn lub nawet córka, bronuje po tego nikt nie zdoła go namówić.
Jakobym stracił cel, swych myśli pokład stały,
zasianiu. Obrzyna się buraki, W czym
Nie będzie można więc pewno przeZ rozbitych jakby czar, nektary się wylały,
bierze udział cala rodzina, bo trzeba się d/użyć roku szkolnego na wsi, w ten spobardzo śpieszyć, żeby ukończyć tę robo- sób, żeby pozbawić szkoly tych, którzy Ach! Jakbym wrócić chciał do dawnych dni ma[p~eni a,
tę, póki jeszcze jest możliWa temperatu- nie stawią się do niej od p ołowy września,
ra, bo to zajęcie jest siedzące i prawie Ważną, niewątpliwie', jedną z najważniej Do przeminionych snów, do rojeń .. do złudzen i a.
niemożliwe do wykonania, gdy przyjdą szych rzeczy, jest dążenie do OŚWiaty, J do tych smutnych chwil ...
Minęły ... już nie wrócą,
Większe chlody.
Tłucze się len i miądli lecz jest jedna, jeszcze ważniejsza rzecz:
się go też przy pomocy dzieci. Obrzyna dążenie do jakiego takiego dobrobytu, Wspomnienia tylko ich dziwną mi piosnkę nucą.
się marchew, kapustę, sieka się ją do gdyż ten sam przez się jest najpierwszym
Jan Zygmunt S ekoZf.lskt'.
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Józef

?oniatowski.
(Gąg

dalszy).

Kiedy przeto czysta i wyniosła Poniatowskiego dusza już przed Twem stanęla
obliczem, nam zaś ostygłe znikomości
człowieczej po nim pozostały znamiona,
dozwól nieszczęsnej Ojczyźnie naszej,
aby w nagrodę straty Męża tego, wIasność duszy jego i serca, W spuściźnie po
nim, narodowi stały się dziedzictwem,
a w ten czas mimo zmienllych losów
kolei, strzegąc szczątków Bohatera, którego naśladowców w swojej rodzinie oglądać będziemy, przy miłości Ojczyzny
i mocy charakteru narodowego, na dalszy szacunek obcych, i zapewnienie wewnętrznego swego losu zasłużyć sobie
potrafimy
,
' .
"

Fr~deryk hrabl,~

S,ka,rb~k,

pl~rws,zy

raz miał sposobno~c mOWle111a publicznie,
pr~y ,wpr~wadze111u . do Ł?wlcza zwłok
~slęCla jozefa .Ponlatowsk~e.go. Mowa
Jego pełna w~mo~łych .mysl1, ~orąc~go
uczu~la, wypoWle,dzl,ana pięknym Językiem
a ktorą d.'a p,~mlęcl p~zytaczam~, zJednała mu WZlętOSC u wspołobywatell.
Przezacne Rycerstwo!
Jeden żal, jeden święty obowiązek,
rozliczne tłumy rodaków na twoje przybycie gromadzi. Nie wita was okrzyk
radosny, ani glos UWielbienia walecznemi
czyny uwieńczonych. Czuta i niczem
nieutulona serca boleść, przyjmuje świetny was orszak, któremu się W chlubnem

dostalo udziale, wrócić Ojczystej Ziemi, w obronie: lecz gdy ujrzal pogrążony
drogie szczątki nieśmiertelnego Bohatera. w smutku obawy swojej spełnione przeMniemafiśmy dawniej slodką uniesieni czucie, zdumiał się nad Wielkością zgonadzieją, iż po drogach kWiatami krytych nu Księcia i uznał, iż dla sławy swojej
witać będziemy Wodza , na czele męż- inaczej zginąć nie mógł.
nych hufców swoich: Widzieliśmy w ułuNie ten albowiem umysł jesl wielki,
dzeniu nasze~ odwrócon,e ?d, nas. nie- który dla. niepewn.ej" szczęści.a nadziei,
szczę~ne ~rogl, a przy zJawieniu s~ę ~- chwJ!ę, ~ledo~1 znlesc potrafl.. lecz ten
pragnIOnej ~wo~ody, tak lub ego ,syI1ć1 qJ: pr~wdzl~le .wlell~ą obd~lOny J~st duszą,
czyzny" odble,raJące.go. hołd W~zl~czno~cl ldor~ WIdząc . wazą~e SI" wyroki. ~rzeZt1~
od wspolbracl SWOich, .Ios zawIs~ny ktory cze,ma, gardZI ch?c ~ewną n~dzl eJą ! naJt~rga od ,daw~a ws~el.I(1e, Polako.w cnoto) sro~sze,f!1~ poddaje Sl~ lOSOWI, W p r~el~o
I~we z~m l ary I ch~~I, J te} ,nam ,nledo~wo- na~lU? IZ Jed~ym kro!{lem. z chlubnej n~e
111 P?c~echy., DZIs tylko za!ośc c~/,eJ .ro- ~eJ?zle dro~~: . Tal{lm SI.ę poka,~at nledowlte} I~ra~ny, cz~le Izy na czesc zlm- s~l11ert~lny' K:,ląZ~, tern wI~kszy, IZ c~lub
nych . poplOłow r0111,
.
.
nie zgl11ąc potr~fll. PIaczcle wa,le~z1l1 . Ry:
Nlewymusz~ne.~o n.arze,l~ame, 111eob- cerze tTgo, ktory was walczyc ,\ ,gl1\~C
ludne ,t~ strapI~nl_, am prozny ~Iask o- na~c~yl. Płac~ go młodz,l, ktorej . Się
kazaloscl, le,cz otuchy ~a ukOjenie sm.u- w ~w~etnym, I1ledostało udzla.le, pod Jego
tek, wszystlo.e umysły Jednoczy. CzuJą- słuzy~ dowodztwem. Pl~czcle go ,c~ule
c~ ser~a wlelkoś~ ~traty" w . posępnem m~tk1. .on był ~zo,rem I przewodntl{1e~
milczenIU na. zbl1~aJ~cy Się załobny or: oSierociałych dZieCI w,aszych.
Pła~zcle
szak spoglądają, mewledząc leszcze, czyli go obywatele: on um lał duch wOjenny
glośnemi jęki lub cichem żalu westchnie-, z obywatelstwa godzić duchem! Męstwo
niem, najdroższe sobie przyjąć mają zwIo- i ludzkość, nieustraszony zapal wojenny
ki. Ten ho/d czu/ości tak bliski rozpa- i dobroczynność cnoty Rycerza i Obywaczy, naj szczersza tylko wdzięczność u- tela, od was żalu i UWielbienia żądają,
sprawiedliwić i oddać może: wdzięczność a wy, Przezacni Mężowie, których pieczy
tak tkliWa i tak powszechna, iż jej pa- drogi ten skarb jest poruczony, nieście
miątka słynąć w późo'ej potomności wie- go do przybytku chwały, oddajcie go Ojkach, wartość straty naszej udawadniać czystej ziemi: niechaj się Polska nowym
będzie.
slawy poszczyci pomnikiem, a niechaj na
Kochający Ojczyznę Polak, jak gdyby grobowc~ . nad . śWięte.mi . wz~iesionym
przeWidując. opar.zne przeznaczenie, lękał zwloka~l.' przyslę~a kaz~y zoł~l~rz, tak
się nieustraszonego męztwa Bohatera, walczyc I tak umierać, Jak KSlązę walktórego zgon dziś op/akujemy: śledził on czyI i umarł".
troskliwości
wzrokiem
wszystkie jego
(d. c. n.)
Lenon.
waleczności zawody, drzal Widząc narażającego się na niebezpieczeństwo i gotów był nieść na ten czas życie swoje
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i maturzystki
wszystkich szkół polskich,
Maturzyści

żegnajcie!
Opuszczacie szkolne mury i wkrótce
Was losy rozłączą. Opuszczacie tę urnę
ŚWiatła, która wam oddala wszystko, co
mia/a. Rozłączacie się z miejscem, które
na Was patrzało od dziecka praWie i radowało się, jak ono powoli w młodzieńca
się przekształca, od którego w;osna bije
zdaleka.
Żegnacie się z Waszemi przewodnikami, którzy wskazywali, jak z owej urny
światło czerpać. Żegnacie się wreszcie
z Waszemi kolegami z któremi tak zżyli.ście się, że czujecie się jakoby braćmi
jednej rodziny. Rozlączacie się może
nazawsze, jednak fragment uczniowskiej
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Bóg łaskaw - kapłan
No, to wtedy nikt
Ze wsi, z miasta się nie
Do djabła na Wikt.

śliwszych

w życiu; a kiedy wzrok padnie
na różową kartkę pamiętnika, ze skreślo
nem i na niej, ręką na)ukochańszej koleżanki, wierszykami:

Napychane łby,
Wielu leci, by z ochotą
Umierać, jak kpy.
Lecz juś dosyć tej zabawy!
Oszczędzajcie ród Już zrobiliście z Warszawy
Samobójców gród.

lub też na wpisany starannie, przez sympatycznego sztubaka, czterowiersz wŁasne
go utworu:
te słowa na tym tu papierze
zapisz je w sercu, tylko proszę szczerze
Głęboko, byś je długo pamiętać zechciała
I w tym tu pamiętniku za najdroższe miała" .•.
wtedy ból jakiś będzie rozsadzał

spieszył

Dziś, mając Wielką głupotą

.,Gdy opuścisz szkolne mury,
I pobiegniesz w Boży świat
Wsromnij proszę, wspomnij mile
Koleżankę z dawnych lat",

"Zapisuję
Proszę,

cieszył

I

Paweł

Mula.

(Pracownik Polski).

pierś

za tą "młodością górną, chmurną",
za temi latam i, nie znającemi trosk i z pew- Niezwvkła setna rocznica
nością nie jedna lza skropi pamiętnik, tę
tom u szóstego.
pamiątkę, po latach prawdziwego s'zczęZ Dalekarji, górzystych okolic SZWecji,
ścia.
Jednakże, wychodząc ze szkoły, powin- przesiedlila się przed laty rodzina Lindów,
herbu Linde, pochodzenia szwedzkiego,
pieśni:
niście pamiętać zawsze o tym, iż nie wola nie niemieckiego i osiadła na ziemi
"Wspólnem łączmy się ogniwem, no Wam tej wiedzy, jaką otrzymaliście polskiej, w w0jewództwie Chełmińskiem,
co n!e p~k~ie aż po zg.oni.e"! wiecznie I zatr~~mywać ?la ~ie~i~, ~?Winniśc.ie cią w Toruniu, mieście, którego nazWa jest
będZie dzwlęczal w pamięcI I żadnemu gle ISĆ naprzod I sWleclc, aby SIę stać pochodzenia czysto słOWiańskiego. Z rodziny tP.j pochodzi Samuel Bogumił linz nas nie da zapomnieć, że był kiedyś prawdziwemi obywatelami kraju!
de. Urodził się w tym mieście d. 24
członkiem rodziny-koleżeństwa.
Żegnajcie maturzyści
maturzystld kWietnia 1771 r., um ar! 1847 r. w Warwszystkich szkół polskich!
szawie i spoczywa na cmentarzu ewanOpuszczacie wszystkich i wszystko
gielicko-augsburskim, a imię jego, jako
Eska.
i niedługo będzie to tylko miłym, wspomznakomitego filologa polskiego, stało się
Tomaszów-Rawski.
nieniem. A co za radość będzie W przygłośnym nietylko na ziemi rodlimej, ale
szłości, gdy znajdzie między szpargałami
i wśród obcych.
dawny pamiętnik. Wtedy to album,
Linde kończył gimnażjum W mieście
a m o bój c o m.
ojczystym, filologję od 1789 r. studjował
tak niezbędna obecnie rzecz każdej penW uniwersytecie Lipskim i tu staraniem
. sjonarki, będzie bodźcem, pod l<tórego
Wpierw, choć serce ból ugniatał
profesora Ernesti'ego w r. 1791 .nianowpływem wyłaniać się będą z przeszłości,
Ciężarem, Jak głaz,
wany został lektorem języka polskiego.
niby czarodziejskie obrazy,
wspo'TInieMiotłą smutek czlek wymiatał,
Od tej pory miody Samuel pOŚWięcił się
nia z lat szkolnych, lat może najszczęBo umrzeć mial czas.
badaniom języka i literatury polskiej,
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Wp.rawdzie kochany Czesiek utyski- tym chociażbym nawet wydała po 2 rb.
wał często iż "psia krew, coraz to trud- dziennie, to będzie dopiero 6, a tu aż 25.

niej zdobyć trochę grosza, ale nie pytała
go nigdy co to ma znaczyć,-była to jego
- Otrzyma1em od Janka depeszę, bym rzecz, zato co się tycze wydatków, to
niezwłocznie przyjechał do Radomia, gdzie znóW wszystko leżało na jej głOWie.
Nieraz to p. Czesław aż kręcił głową
trafia się podobno jakiŚ korzystny interes.
Wyjadę dziś-kiedy zaś wrócę-niewiem. ze zdumienia nad pomysłowością p. Irmy,
W każdym bądź razie, zostawiam tu rb. nad jej pamięcią, nad różnorodnością po25 na potrzeby domu i proszę cię, bądź trzeb ZWiązanych z prowadzeniem przez
tak dobrą, nie szafuj zbytnio temi pie- nią gospodarstwa domowego.
Dumną
niędzmi, ponieważ przed pierwszym, wąt- była p. Irma z tego, że to ona właśnie,
pię, bym mógł cośkolwiek dolożyć,-a Wiesz pamiętać o wszystkim musiała i jeżeli
przecie, że długów robić nie lubię.
gniazdko ich zapełniało się coraz bardziej
Tu p. Czesław dobył srebrną papiero· ~przętami, . jej to zaw~zięczać ~ależało
śnicę, na której Widniał napis: "Straż Og- 1 tylko ona Jedna rozumIała sprzętow tych
niowa Łowicka- dowódcy N... Oddziału" przeznaczenie.
Czasami trafił się wydatek, którego
i z za tasiemki przeznaczonej do podtrzymywania papierosów, wyjął kilka bank no- potrzeby Czesiek zgola zrozumieć nie
tów rÓWniutko złożonych, z których część umiał, dopiero trzeba mu było kłaść w gloułożył na stole.
wę, przekonywać go, a i to jeszcze robił
Pani Irma schowała otrzymane pienią- niepewną minę, gdy asygnował potrzebne
dze do torebki z którZ! się nigdy nie roz- na cel ten-pieniądze.
stawała.
Uwagi męża przyjęta ObOjęt-j
Taki to już kochany głuptas - tylko
nie, Wiedziała bOWiem, iż jest to jego :nu w głowie interesy i interesy, a co
przyzwyczajeniem wiecznie zrzędzić i upo- JU~ o po.trzebach domu i rodziny, to praminać ją, aby byla oszczędną.
~I~ mysleć nie ma czasu i całe szczęPaństwo Czeslawostwo
pobrali się sCle, że ma W domu taką zacną gospolat temu pięć-mieli śliczne bobo-o-letnią chę, w osobie p. Inny, która mu zawsze
Dynkę (Wandę), trzy pokoje i kucharkę na czas o wszystkim przypomni.
Agatę. Kochali się dotąd bardzo-On doOt, i teraz, - daje 25 rb., ale czy wie
starczał pieniędzy i na każde żądanie p. na co?... Przyzwyczai! się dawać co dnia,
Irmy sięgał do srebrnej papierośnicy, od- Więc daje i teraz, a ponieważ wyjeżdża
liczając żądaną sumę, ?na zaś-pieniądze na dni kilka, ma zaledWie tyle przeniklite wydawała. ~kąd Je b,ral, .dla p. Irmy wości, że trzeba dać Więcej. Czy jednak
by!o rzec-z.ą obolętn~ - wI.ed:wlla, że pra- to wystarczy lub nie, czy też będzie za
cUle, a WięC zarabia, daje, a Więc ma, dużo,-o tym niema pojęcia, trzeba żeby
zaś ile zarabia i ile daje, dociekać nie wystarczyło, powiada-i kWita.
miała powodu - wystarczało bowiem na
Naturalnie że wystarczy... Czesiek
zabaWi w Radomiu najwyżej trzy dni, zawszystko.

Fiu! fiu! p. Czesław coś nadto rozhula!
a utrzymuje, że jest bardzo oględnym
w wydatkowaniu pieniędzy. Wprawdzie
pOWiada, że to do pierwszego, ale ja wiem
że on tylko tak straszy!
Poczekaj że kochanku, - zrobi ci p.
Irma niespodzialIkę, gdy po powrocie
twoim do domu pokaże ci jakie rb. 20
i da przy tej sposobności moralną naukę,
byś bardziej liczył się z groszem, na brak
którego ustawicznie narzekasz ...
Ponieważ p. Czesław wyjeżdżał przez sL
Kaliską, p. Irma, dla spaceru, zapragnęła
ukochanego "menia" odprowadzić, a raczej odwieść na stację. PozostaWiła przeto swą Dynę na opiece starej kucharki
Agaty - sama zaś zajęła miejsce obok
męża w dorożce.
Było to w ubiegły wtorek rano, zatym
w pierszy dzień stawnego ongi jarmarku
łOWickiego.
Dorożkarz z trudem lawirowal między Iicznemi furami, wehikułami,
jakle już z Wieczora dnia poprzedniego
toczyły się nieprzerwaną falą wszystkiemi
ulicami miasta i rozpływały w miejscach
przeznaczonych "spec/a/nz'e" na handel,
to jest po całym ŁoWiczu.
Zgiełk i wrzask czynione przez handlarzy, potęgował ustaWiczny ryk bydła prowadzonogo na sprzedaż, rżenie koni, nawoływania woźniców, a gdzie niegdzie
nawet. ,śpiewy t~ch, którzy już zdążyli
z~!atwl~ tranz.akCJę ~andlową, ora~ dopetntC . z:V 1 ązaneJ .z ntą, formalnOŚCI przez
wypicIe t. z. "htkupu' ,
Tysiące koni stało szeregami wzdłuż
ulic, a przy nich chlopi i żydzi, dzieazice i żydzi, często niemcy--i Wiele, Wiele
się,
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wiell<iej doznawał pomocy, od
Wówczas w Lipsku na
emigracji: Ignacego i Stanisława Potockich, Hugo Kollontaja, juljalld Ursyna
Niemcewicza, Franciszka Ksawerego Dmochowskiego.
już w Lipsl<u postanowił
spisać wszystkie wyrazy polskie sposo·
bem alfabetycznym, z określeniem ich
znaczenia, to jest zamierzy! ułożyć Słowo
nik języka polskiego; to też kiedy W r.
1794 przybył do Warszawy, zajął się gro
madzeniem potrzebnych ku temu materjałów. W końcu tegoż roku wyjechał do
Wiednia i pod kierunkiem Józefa Maksymiljana Ossol1l1skiego zajął się urządzeniem biblioteki tego uczonego. Tak pracując, otrzymywał od Ossolińskiego różne
objaśnienia, wskazówki, dopełniał więc
w ten sposólJ swego wykształcenia, albowiem to, co słyszał, bylo mu Wielce użyteczne przy badaniach językowych. Ossoliński oddał swą bibliotekę pod zarząd
Lindego i to stało się powodem do zgryzoty dla naszego uczonego, albOWiem
kiedy ukazał się W druku Słowmk języka
· li
Ś' f ał szywa,
po I sk leóo,
rozesz l
a"
SIę wIe c
jakoby Linde znalazł gotowy słownik mię·
. .
·
.
b'
dzy rę k opismami
so le powlerzoneml
i ten jako własną pracę publikowa/.
W czym

przebywających

W r. 1803 Linde wezwany przez rząd
pruski, przybył do tej części Polski, która za·
brana-otrzymala nazwę Prus południowych
i z jego polecenia zajął się urządzeniem
Liceum t. j. Szkoły wyższej w WarszaWie,
objął jego dyrektorjat (został rektorem)
i pracował w zawodzie pedagogicznym
Za
z wielkim pożytkiem dla oświaty.
Księstwa Warszawskiego zostal członkiem
Izby Edukacyjnej i Towarzystwa Przy jaciół Nauk, oraz Prt>zesem komissji do układania ksiąg elementarnych i członkiem
rady wychowania (którą to godność piastował do r. 1835). Za Królestwa 2 razy
był wybierany deputatem na Sejm, a po
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zalożeniu

Uniwersytetu w Warszawie, mia- uczcili praCOWitego Toruńczyka dwoma
nowany dyrektorem biblioteki publicznej, medalami złotemi: pierwszy wybito w ro·
którą już W r. 1819 swemi zabiegami ku 1815 po wyiściu 6-go tomu, a w roku
wielce wzbogaci/.
1842 przy obchodzie 50-lecia jego doktoDziałalność Lindego, jak widzimy, była ratu. Kilka akademji zagranicznych miaróżnorodna, pisał on ustawicznie rozpra- nowało Li IIdego swym członkiem.
wy, tłumaczy! dziela z obcych języków,
Tom VI·ty Slowni!<a w pierwszym wywydawał wiele prac poważnych, lecz na daniu ukazał się W r. 1814, a Więc W roniewygasłą wdzięczność narodu polskie- ku obecnym 1914-sto lat mija, jal( nasi
go zasłużył sobie przez wydanie w sześ. ojCOWie otrzymali pracę, która i dziś jest
ciu tomach pomnikowego dzieła p. t. użyteczną i cenną dla każdego polaka,
Słowmk fęzyka
polskzego (Warszawa albOWiem, jak się wyraził jeden z naszych
1807-1814). W Słowniku tym język pol- pisarzy:-Słownik ten iest jak owo Sopski porównał leksykograficznie (z grec- licowo, do które~o bohater "Pana Tadekiego leksykon słownik) z innemi s/owiań sza" wpadac,
"Jal< w centrum polszczyzny,
skiemi i objaśni! wyrazy przyl<ladami
z autorów. Słownik ten to owoc olbrzy- Tam sią człowiek napije, nadysz e Ojczyzny!'
Zenon.
miej pracy i Wielkiej nauki, a jednak 0kazał się
niedostatecznym pod wielu
względami, szczególniej ze strony etymologicznej (z greckiego etymologja-nauka
o pochodzeniu wyrazów). Linde spostr~egł Resursy Rzemieślniczej na pogadanki facbowe.
usterki, i takowe uwzględni/. Korzystając
z tego wydano we LWOWie między 1854
a 1860 r. staraniem AUli. usta BielowskiePogadanki na konkurs RjUŻ .n~ds~kłają.
'"
Przypominamy
zemleslm om ,
go a kosztem Zakładu Narodowego Imie- .
ki d p: p.
Ili~ Ossolillskich drugie wydanie Słowni- ze . czas s a,. anIa
Ity.chże
upły~a
,
z dnIem I·go dpca na ezy przeto SIę
ka z dopełnieniem rękopismów autora. I "
'
.
.
.
.
.
spleszy~.
.
PocieszaJący objaw, że w!oścz'anz'e rzePolacy uzyskal1 WIęC SKarbiec meoceniony, jakiego wówczas żaden naród mieślmcy z okolic zaintereSOWali się tym
jeszcze nie posiadał, a i dziś mało który konkursem i pogadanki nadsyłaią. W cale
czymś podobnym poszczycić się może. Za- niezle myśli rzuca w swym opracovJ3niu
sługa Lindego tym Większa, że uprze- młody Wieśniak z Bochen ia. Przykrym
dzając Karola Wilhelma Von Humboldta jednak Wydaje się to, że najmniej intere(urodzonego w Poczdamie 1767 1835 sują się tym konkursem nasi rzemz'eślnicy
w Tegel) i Franciszka Boppa (ur. w Mo- fachowcy z Łowicza. Czyżby niemieli
guncji 1791
1867 w Berlinie), znakom i- żadnych dążeń w tym kierunku, czy nic
tych uczonych niemieckich filologów, po- nie mogą pOWiedzieć o swoim fachu? Czy
sługiwał się przy układaniu swego SłoWni- uważają, że wykonywane przez nich wyka metodą porównawczą i historyczną, twory są szczytem doskonałości i nic postąd też jego Slownik polskiego języka, praWić i ulepszyć nie potrzeba? Czy też
jest właściwie słownikiem porównawczym (przepraszam za wyrażenie)
lenistwo,
języków slowiańskich. To też wdzięczni przyslowiowa ospałość, niepozwalają przyrodacy w nagrodę tej uczciwei pracy stąpić wspótnie do pracy programowe)'?\
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narodowości.
Narody
te przedmi ,)ty dewocyjne i kalendarze BociaP. Irma zaraz na wstępie spotkała
to ciągnęły konie za ogony, to pchały na, owdz.ie olejodruki t. z. landszafty swą przyjaciołkę-panią Henrykową a daim słomę w oczy, inni znów wycią· i papier listowy, woda sodowa, i mydlo, lej i drugą-panią Waclawową.
Przy jagali ich języki, zaglądali w zęby, kle- i gwoździe, i pierniki i gumki do obca- o ciółki były bardzo zaaferowane-zdążyły
pali, głaskali, cmokali i wynajdywali t. Z. sów "i troche ciotki, pudelki, perfumy, kupić już coś niecoś, ale tyle jeszfelery. Szczególniej żydkOWie mieli do laski, bakalje, gziebienie i wiele, wiele cze tego jest, źe trudno się zorjentotego spryt niezwykły. Najzdrowszy koń, inne smakołyki, oraz pomadki do butów". Wać co kupić, bo wprawdzie jarmark ma
pod ich badawczym okiem, wykazywał tyMożna patrzeć na to calemi dniami trWać trzy dni, ale nie Wiadomo czy pole felerów, że lIte zdychające połamane i nie zapamiętać nigdy wszystkiego tego, goda dopisze,-zresztą później zostaną
bydlę mogli kupić, ale na skórę".
lICO Icel< ma!"-Za tym pierwszym szere- już same resztki, zatym nie będzie w czym
.
W tych warunkach jadąc, państwo giem wytworów przemysłu "naszego", wybrać.
Czesławostwo, nie mogli nawet myśleć przestrzeń aź do muróW Kollegiaty za- Niech pani idzie z nami, tylko prę
o jakiejkolwiek rozmowie. -- Jechali tedy mienioną została w"raj niewieści." Tu, dzej, - zaproponowała p. Henrykowa, w milczeniu, ciekawie tylko rozglądając się plac cały mieni się wszystkiemi barwami pokażemy p. hafcik-prześliczny! Jeszcze
na wszystkie strony. Zwłaszcza p. Irmę in- tęczy, tu bOWiem naród wybrany pokazuje się żyd droży, ale jak mu pani zapropoteresowało wszystko, bOWiem okolicznoś- wszystko, czym kobieta może podnieść nuie tę samą cenę co i my, pewnie ustą
ci tak się składały, że dotąd nie widziała urok swej postaci.-A więc koronki, ma- pi, myśląc, że już mu nikt więcej nie da.
żadnego z jarmarków 10Wickich, jakkol- depolamy,
płótna, perkaliki, kaszmiry,
Udały się zatym przyjaciótki W stronę
wiek mieszkała W ŁOWiczu od czasu swe- jedwabie, satiny, wstąźeczki, tasiemki, " raju nieWieściego" zkąd po kwadransie
guziczki, fiszbiny, haftki, zatrzaski, guta- wracały niosąc ZWinięte części różnej
go wyjścia za mąż t. j. od lat pięciu.
Przy wjeździe w ulicę Warszawską, wo- perka (tego to moźe nawet i niebyło, ale konfekcji damskiej. P. Irma była zaf.y, bryki i inne wehikuły tak zatarasowa- niech tam idzie, bo i to potrzebne)-dalej chwycona taniością i pięknością napotyty drogę, że o rychłym ominięciu prze- gotowe sztuki, jako to: koszule no i to kanych przedmiotów. Wprawdzie nic jej
szkody tej mowy być nie mogło. P. Cze-j drugie, bluzki, staniczki, haleczki, kOłnie-/ na razie potrzebnym nie bylo-ale w przysław zatym, bojąc się spóźnić na pociąg, rzyki i mankieciki, kołdry, firanki igor- szłości... jakże tedy nie korzystać z naniechciał nadal korzystać z usług dorożki, . sety,-słowem wszystko., czym poszczycić darzającej się okazji.
Kupiła Więc barjeno ucałowawszy rączki małżonki swej się może warszawska Zelazna Brama.
dzo ładne fulary dla siebie na bluzki,-jei poleciws~y ją wraz. z dzieckiem. opiece
Wpośród tych stałych sklepów-prowi- de~ w kolorze tan~o, drugi zaś-solferino.
opatrznOŚCI, ruszył pieszo na stacJę.
zorycznie urządzonych na wolnym powie- Procz te.go prześiJczną wełenkę na szl~Korzystając 7.e sposobności, p. Irma trzu- pełno wszędzie wędrownych kup- fro~zek I b.ardzo ladn~ satynę. ~a dWI,e
zapragnęła bliżej przyjrzeć się jarmarkOWi, ców, zachwalających przeraźliwemi dŹWię· suklenec~kl d~a. Dynki, . 6 tUZI~OW 'p0nskierowała przeto swe kroki w stronę kami różnorodnych instrumentów swój to czoc~, kllkadzleslą.t łokCI prześllczn~J koStarego Rynku, gdzie byt ścisk najWięk- war, pri.eznaczony dla nieletnich nabyw- r0.n~I, do pr~ybranl~ kosz~~, cz~m 1.11ew,tszy i gdzie długiemi szeregami ciągnęły CÓW. A Więc trąbki, piszczałki "dżeczy piJwIe sprawI p~zYJe.mnosc ~ęZOWJ, kt.ory
się kramy przystrojone w najwyszukańsze same mówionce mame i tate piściące zawsze utrzymuJe, ze ,,,kobleta, t.o Jest
przedmioty codziennego użytku. A Więc i ksiciońce na obJdwie końce".
Usta- koro.nk?~a ~obota St~.orC)~, zatym I przynoże nożyki, nożvczki, dalej konfekcja wicznie daje się slyszeć wolanie: "aj! aj! branIe Jej Wlllno noslc tez same cechy."
damska, oraz szelki męskie i koszule, to patsiajta co ja tu mum! Co Jcek mo Przechodząc dalej, p. Irma zauważyła
znów lustra i galanterja, pierniki, splu- tego żadna żydówka nimo!., walta się! niezwykłej piękności popielniczkę muszelwaczki, cukierki i znów galanterja, - dalej walta się! .. "
kową, pomyślała więc, że to akurat bę-
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Obudźmy się! Cały świat idzie z po:stępem, wszystkie narody kulturalne otrząsnęły się dawno z drzemki, czynią coraz dalej idące ulepszenia we wszystkich
odłamach pracy, a my wciąż stoimy na
miejscu, przez fałslywe zrozumienie swo,ich własnych interesów, wzorując się na
idjotycznym przyslowiu "jakoś tam b ę 
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Wszystkim krewnym i życzliwym, którzy uczestniczyli w oddaniu
ostatniej posługi drogim nam zwłokom najukochańszej Matki i Babki

ś.

dzie".

Same gołąbki nie wpadną do gąbki,
jak tej gąbki nie otworzymy, a tę gąbkę
otworzyć stanowczo trzeba, ale nie do
ziewania, a do wspólnego porozumiewania się i poznania naszych interesów.

składają

p.

serdeczne i szczere Bóg

zapłać

+

Zakończenie roku szkolnego na pensji l i A. Fiuczkówna, E. Górska i j. Solty4-k:asowej polskiej W-n ej Br onikowskiej szewska "Słonko".
w ŁQWiczu.
W klasie II panna Zwolińska poprawW ubiegły poniedziałek, Wpięknie przy- nie wypowiedziala "Litwo, ojczyzno moja"
branej zielenią sali. odbył się akt uroczy- i pp. Sawicka, Danec:ka i Sikorska "Trzech
Budrysów.
sty wręczenia nagród i popis uczennic.
Rozpoczęly popis maleństWa z freblówW klasie III p. Górska wypOWiedziała
ki, tworząc kolo i śpiewając "Praczkę" bardzo dobrze trudny do mówienia "Tren"
i "Kapelę". Zdziś Kukczykajtis i Irenka Kochanowskiego i p. Walczykówna wypoTatarzyńska wypOWiedzieli cichutko" W ęd- Wiedziała z uczuciem i pełnym rozumierowniczka". Zosia Kędzierzawska ładnie nierT) "Chłopskie serce".
wypowiedziała "W imię Ojca".
Dalej
CWiczenia szkolne przedstawiły panny
Zdziś Kukczykajtis i Helenka Bergerów- Schmidtówna, Podolszyńska i Popławska .
na śmiało wypOWiedzieli "Pszczółki". Iren- Ta ostatnia ćwiczenie swe zzakończyła
I ka Tatarzyńska wypOWiedziała jeszcze wierszem:
I"Zbudujemy domek śliczny". Dalej dzieci
Żegnaj więc, roku szkolny i wy pensji mury,
odegrały ,,Jaskółkę" i "Pocztyljona".
Już wakaCje przyszły i odpocząć czas,
.a
~
Zeszły z horyzQntu pracy naszej chmury,
Z klasy podwstępnej bardzo dobrze
Już dwójki i trójki nie zasmucą nas_
i ze zrozumieniem wypOWiedziała Irenka
Zdane egzaminy. Plony naszej pracy
.
Balcerówna wierszyk "Szkota".
Dalej
Rodzicom niesiemy, młodociany znój
Jarmark S-to Jański. Przy względ- k
. f
\
IkR . k
Ojczulek obejrzy, mateczka zobaczy
nie sprzyjającej pogodzie, zaznaczał Rię onwersaqę rancus {ą ren a osins a
Przycisną dv serca.,. Drogi Boże mój! ..
ruchliwością i liczną dostawą koni, nawet i Irenka Balcerówna.
. . . . . . . . . . . . . . .
z Rosji. Wszystkie stajnie i okólnil{ były
W klasie wstępnej "Stefka BurczymuW wypracowaniach uczennice wykaprzepełnione.
Cena koni wysoka. Kup- chę" wypOWiedziała Alusia Wyrzykowska, zaly jasność myśli, styl piękny (panna
<:ów za~ranicznych bylo niewiel!:l. Popyt" Władzia" Staś Cioth, "Bocianów" Henia Schmidtówna) i streszczanie się (p-na Pobyt na Iwnie wlościańskie. Bydla, jak Xiężopolska i Helenka Kuleszówna. "Slo- dolszyńska).
_
również nierogacizny, dostawiono niewie· neczko" pięknie wypOWiedziała Irenka
Następnie Przełożona, p. Bronikowska
le. Naogół, z powodu braku kupujących Puidrakiewiczówna.
\ w podni~słych słowach, dziękowała uczen~
iranzak.cje. były sł~be, jakkol~iek jarmark
. W klasie l-ej Marla Pawli~a V:'ypowie- nicom, że pilnością swoją i pracą ułatWitrzy dni Się przeciągnął.
dZiała bardzo dobrze "KoleJe zelazne" ły nauczycielkom trudne ich zadanie, ja k

Konku rs Resursy Rzemieślniczej, na
pogadanki fachowe jest właśnie zapocząt
kowaniem tej pracy, i dla tego każdy do,brze myślący rzemieślnik, nie tylko Łowi
cza, ale calej Polski, pOWinien wziąć
w nim uczestnictwo, opracowując jakiś
.dział w swej gałęzi pracy, czyli fachu.
Opracowania przyjmuje redakcja Ło
wiczanina, W Resursie zaś Rzemieślniczej
p. Józef Bzowski. Nagrody za najlepsze
-opracowania 25 rb. 15 i 10.
. Pierwszy lipiec nie długo, nie ocią,gajmy się zatym.

KRO tTIKA MIlj'fJSCO WA.
+

.azie dobry prezent dla Cześka, który
,wprawjzie nie pali, jednak ma już papie'f o śnicę, a do niej niezbędną jest popiel n iczka -zresztą niech Wie, że o nim pa;mięta--kupila ją więc i do tego parę Iichtarzy.
Pozatym kilka pudełek papie:rów listowych, bardzo tanich i kilkadzie-siąt ślicznych pocztówek. Nie zapomniała
'również i o Dyni, której kupiła fotelik na
:kółkach i pajaca, i pilkę, i trzeWiczki,
<dla Agaty zaś nabrała materjału na fartuch.
Kazała chłopcu to wszystko odnieść do
-dorożki, a sama wraz z przyjaciólkami
wstąpiła do cukierni na lody, bowiem upał
.do południa był nieznośny.
Kied.y przyjaci.ółki r?zprOmien.ion~, tak
l'omyślme zalatwlOneml tranzakCjaml z~,
3~da~y I?dy, chwalą.c s?bie na~yte to~ary
ZjaWił Się przed meml rudy zydek I zapropon?wał kup~o chuste~zek do n~sa,
,~rawdzlwe ~toclenne "pnma ~e prtma
J bardzo tame-bo po 6 rb. tUZ1l1."
Obejrzały proponowany towar i pierw$za p. Irma wyjawila chęć nabycia chusteczek, ofiarowując za nie kupcoWi rb.
.5 za tuzin.
Weź pani! odpOWiedział z flegmą ku'piec-niech stracę-przecie z powrotem
'Wozić nie będę.
Pani Henrykowa zaś pOSiadała jeszcze
-tylko jednego rubla, zaproponowala tedy
żydkOWi, iż jeśli za tę cenę odda jej tuzin tychże chustek-gotowa jest załatWić
.z nim takąż tranzakcję.
Weź pani-znów odpOWiedział kupiec,
k ąc przed p. Henrykową tuzin chusteczek - co robić, jak pani nima pinię.dzów,-ja tyż nimam i dla tego bierę tyle
lile jest - resztę będę mial u pani.
.
- A pani dobrodzijka nie kupi dla

mędziulka uśtecki?
Mam lUZ tylko wyjechał i zapomniał zostawić pieniędzy.
ostatnie dwanaście-mogę oddać nawet
, . . . . . . . . . . . .
taniej, bo już muszę jechać do domu, zwrócił się kupiec do p. Waclawowej.
Pan Czesław wrócił do domu już na
- Ja mogę kupić, ale za dwa zlote- drugi dzień-co zaszło między nim, a jejak kupiec chce, to dobrze.
go małżonką-niewiem - dość, że przez
Oj! oj! łaskawa pani ziartuje chyba - cały dzień praWie że ' nie rozmaWiali ze
to ta pani zaplaciula 20 złotych, a pani sobą, Dopiero dziś, pan Czesław opochce to kupić za 2 złote?! No! chyba ze ?Jiadał ~i, ja~to . m~łżonka jego, zwyczaostatni, ale to ostatni tuzin i że pani sie- Jem 'pa~, łOWICkICh . 1 za pr~ykładem swych
dzi z temi paniami co już kupiły-niech przYJaclOłek, na~u~lł.a na !arm~rk~ ~a r.b.
będzie na zdrOWie. Tranzakcja została przeszło dwadzlescla takich s.r~l1ecI, ze
dokonaną, poczym kupiec znikł W przy- trzeba b.yło to .wszystko wyr~uclc lub poległym pokoju proponując innym gościom r~zd~wac, a wiesz pan, pame Władysła
nabycie ostatniego tuzina chusteczek
Wie, ze gdyby.m był ~rawodawcą-zało~yl
P. Irma straciła humor, czuła, że po- bYf!1 dla kobiet speCJ.alną szko}ę, ktora
pełniła głupstwo ofiarowując za chustecz- by je uczy/a prowadzenia rachunk~w domoki cenę może zbyt wysoką, miała wątpli- wy c h.' tow~ozra:vst~a w z.akresl~ ~otrze~
wości czy żydek istotnie musiał je spJ:ze- codzlennyc
<azdel rodz1l1~, higieny. I
dać p. Wacławowej po tak nizkiej cenie. wr~szcle przygotowy:"lIala z mch. odpowlePożegnała przeto przyjaciółki i udała dm matefJał ~a wyc.ho~awczJ;me przy~z~
się do dorożki. Przy wsiadaniu zauwa- łych pO~{Qlen. Koblec.le, ktor~by takiej
żyta na jednym z rusztowań kramu, jako- szkoły me prze~~ła, mep?zwoltlbym staweś skórzane węże, znaczenia których noWczo wychodzlc . za mąz.
.
nie rozumiała, spytała przeto kupca co
- .Czy p~n ~Ie,. c~ ~rma zaapl~ko to jest takiego?
wała mi na mOJe CierpienIa zołądkowe.
- To pani dobrodżyka nie wi - to
- ?
"
przecie jest do bolenia brzucha-jak się. Pas rupturowy-kupIOny u zydka na
taki jp.nteres założy na brzuch, to un jarmarku. 1 1 1
przestaje bolić. To bardzo fajn winala- Ha. ha. ha:
zek i kostuje tyiko całe pół rubel.
. Te ~asze. panie t,o stanowczo podczas
Pani Irma bez najmniejszego waha- jarma~kow. w~nny byc za'!lJ:~ane ~. domu,
nia wypłaciła kupcowi żądaną kwotę i ab~ nie wld~lały tej "tanlej okazjl-zaurada by/a, iż znalazła coś, czym Cześko- wazy1 w koncu p. Czesław.
Wi ulży w jego prawie stałych cierpieWładysław Belw/cz.
niach, a niejednokrotnie i sobie.
Kiedy wróciła do domu, przekonała
się ku swemu przerażeniu, iż niema pieniędzy na obiad i poleciła Agacie wziąć
wszystko na kredyt i powiedzieć że pa n
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do obrazów, urządzajacych skróconego pro~ramu, gdyż w ostatniej
dopiero do wypłynięcia, to tel co chwili zabroniono udziału W jubileuszu
chWila W przerw,ach pomiędzy cudnemi strażom, znajdującym się W poWiecie.
tonami orkiestry,slychać było glos dziwnie
Kradzież. Jednemu z obywateli nametaliczny: "Proszę pal'1stwa, bardzo pro· szych, na Końskim targu wyrwano z ręki
szę, do wszystkich djabłów, dopóki grzecz- 2,000 rubli, na krzyk poszkodowanego
nie proszę, nie pchajcie się". Grzecznie publiczność
schwytała
rzezimieszka,
uproszeni w ten sposób, usunąwszy się dotkliWie go pobiła i oddała w ręce podyskretnie, drepczą w kółeczko, zachwy- licji.
cając się bogatą naturą, analizując spraSklep Spółdzielczy w Bełchowie gmiwy ludzkie, drepczą i drepczą, cierpliWie na Łyszkowice. Staraniem tutejszego ks:
czekają ... boć i 25 kop. na ulicy się nie proboszcza Leonarda Mśćichowskicgo i
znajdzie.
byłegu prezesa kółka
rolniczego, BelPanowie komitetowi, zmęcleni ciągłe- chowsl<iego, Pana Plichty - zorganizomi posiedzeniami i przyjęciem na siebie waną została spółka skłepowa, z towaróżnych działów organizacyjnych w tej za· rami spożywczemi. Ustawę skll:pową jut
baWi e, z calym zapałem obcierając pot mamy zatWierdzoną przez rząd - poczynione już są pierwsze kroki budynku sklez qola, krzątają się przy bufecie...
'Swist, trzask ... zapach prochu. Gromo- powego i wybrany zarząd. Na pierwszy
nośne a! a! publiczności, to godzina 12-a. wstęp zapisało się GO
czlonków z 5-cio
Coś mającego kształt ral{iety dubluje rublowemi udziałami i z kaźdym
dniem
przez wodę, na brzeg i stamtąd odbiwszy przybywają nowi. Jest nadzieja, że spół
się wraca na kępę. Zdolny pirotechnik ka nasza pÓjdzie nam nieźle, gdyż jest
objaśnił nas, że to rzeCZyWiście była ra- wielu chętnych działaczy. którzy nie szczęki eta.
dzą trudów dla dobra ogółu. SpodzIeZabawa Więc się rozpoczęła.
wanym jest, że sklep będzie prowadził
"Proszę się usunąć, proszę się usu'l swą działalność od połowy lipca roku bie-,
nąć, do djabla, obrazy idą!"
Naprawdę żącego.
przepięknie ustawione obrazy (zasługa p.
Nadto -- została tu podjęta uchwala
Wirglljusza) zaczynają wypływać, Słynny gospodarzy wsi Belchowa z prośbą do
z zeszłorocznych Wianków "Piotruś" wzo- zarządu Akcyzy, o zamknięcie szynku z.
rując się na wystawie koni, odwraca piwem, (który tu istnieje od lat kilku) ja·
obrazy tyłem do płatnej publiczności, a no ko źle oddziały wującego na młodzież
"nauka nie idzie W las", a wina w tym tutejszą!
Bełwicza, ż,e, nie potrzebnie na ten tył
W szkole realAej w Łowiczu atestamodny, z~rocl.ł u;vagę·
. , . " ty z ukończenia VI klas, otrzymali nastę. "Nlc me wl~ac, P.r0s~ę z~pal1c ogme! pujący uczniowie:
Arondzikowski RyNiestety. Ogme pal1ć Się me chcą· Pot szard-Antoni Błoński Tadeusz.Klemens
przepracow~ny~h orga~izatorów zalał pło- Werbicki AI'eksander, Zarębski Fral1ci~
dy zd~lno,ścl plrotech~,lcznych. .....
szel<-lan. Ziellczenko Aleksander, Zytner
"OJ, aj, o la B.oga Co to?, lJ1upst~0. Mieczyslaw-józef, Idzilwwski Jan, KornaProm tome, To Jeden z panow komtte- cki Waclaw-Micha/-józef, Lisiewicz Jan
to~ych, p~djąwszy. się, zapomniał ~alać Łuczyński Włodzimierz, Malinowski Zyg:
dZIUry W łodce pakiem, a cement, ktorym munt - Tomasz-Stanislaw
MowszoWicz
chcieli później. sytuację rat~wać, odskoczył. Ich ok, Niedzielski Feliks, Salman Elja.
, ,,,Cho,r, chor, chor, śpiewa! naprawdę Skrzyński jerzy-Marjan, Fiolek StanisłaW",
sp lewa I bardzo ładnie (zas/uga p. Ma- Jurre Nil, Jankowski Stanisław.
ziarczyka).
Na ślicznie ~de korowanym
Otrzymali świadectwa lJkończenia Vll
promie z olbrzymią uiluminowaną lirą po klasy:
środku. "Pietrek ciągnij". Niestety. Prom
Bem Henryk, Bilima-Pasternakow Wapr~eladowany chórz~stam,i, z P?~odu ma- dim, Bomb.1 Abram, Bajmsztein Izaak,.
leJ, wo~y, ugrzązl I, ani z ,mIeJsca. Tu Gierszkow losek, Doroszewski Borys.
P~la.nklewl~~o~n.y, Wa~~zy~o,wny, Llpk~~- zno:v Jeden, z panow. komlte~~wych~ tez Zatryb jerzy.juljusz, Zielenai Jerzy, Zyff
sklej, ZwolinskleJ, JasmskleJ, DaneckleJ, podjąwszy Się, zapomn lal prosIc Kapitułę Józef, Kern, tenże Kerner Gustaw, Ko.
Sawickiej, janiny Trawińskiej , Popław· o zamknięcie stawideł, by tym sposobem walski Tadeusz- Władysław, Konach Teoskiej i janiny Schmidiówny. W końcu podnieść poziom wody. ...Ano! pech!
dor, Kornacki·jan Józef, Kruszyl'1ski Brood~ył się popis .gi,mnastyczny, lecz ten na
Marsz siarczysty... koniec Wianków, nisław, Kukltński Eugenjusz-Rafał, Kujawa
do chałupy!
,
"
Tadeusz- Jan, Łazarek Władysław, Mil.
ogol wypadł mmeJ dobrze.
Zegarek i pas znaleziony w borku
W:aca~y sycI wrazen.
, "
bradt Alfred, Ozimek Tadeusz-Antoni,..
przed Arkadją, jest do odebrania w filji. Wianki tegoroczne wspa.nl~łosclą swą Pokrant Teodor, Von-Piasecki Fryderyk
piekarni Dąbrowskiego, za udowodnieniem. I bogactwem programu, zacmIły zes~lo· Leon, Słomski Franciszek, Ficld Jan,
Noc świętojańska na kępie. TIumy, roczne. .
.
Jot~m~b~J.
Czech Michał, Jurre ~ladimir, Janke
tłumy publiczności, i na moście i na Tka~ozą~any objaw. C?raz st1,nI~J u- Edward- Karol, Jankowski Jan.
czewie i na łące... cale ich krocie ... ma wydatl1la . Się zw~ot naszej młodzlezy ku
+ Sekcja Wycieczkowa Polskiego T-wa
się rozumieć ... na gapę. A na kolejowym, zdQbywan,lU specJa,lnego, handlowego w~. Krajoznawczego w ŁoWiczu urządza w dn.
cala śmietanka. Kto tam nie byt: i ci co k~ztałcel1la. ,W bIeżącym roku akademl- 28 i 29 b. m. dwudniową wycieczkę na
stale śpią, i ci co stale krytyl<ują, i ci ~Iem, na Wyzs~y~~ ~ursach Handlowy~h rowerach do Płocka - stolicy Mazowsza:
Punkt zborny - sklep p. Antczaka
z niebieską krWią, i ci co niedawno ko- Im. Au~ust~ Zleltnsklego W Wa:szawI~,
lor czerwony na ten wyższy zamienili, po napl,santu prac, d)'plomowyc~ I zdanIU o g. 4 rano w niedzielę dnia 28.
słowem caly Łowicz i okoliczni Pafcie i wsz1stkl~h egzamtn?w, uzyskalt d!'plomy
Wycieczka przez Sanniki, Gombin i
Gapcie wprost z jarmarku, a wszystko to łOWIczanie y.~. ,MarJan Jastrzę,b,skl.' Ste- malownicze okolice jezior Zdwórzskiego,
przybIegło by oddać dlug tradycji odwiecz- fan Starzynskl I Leonard Zwolmskl.
Łąckiego i Górskiego, uda się do Plocka.
!Jej, pogapiWSZy się na obchód Nocy
Handeł zbożowy. Firma K Policz·
Po zwiedzeniu miasta, na dru~i dzień
SWiętojańskiej, tym bardziej, ~dy płacić za kiewicza W Pniewie rozpoczęła prowa- W południe wyjedzie przez Gostynin, Kuto koniecznie nie potrzeba.
dzenie operacji zbożowych na Większą tno, Kaszewy do Łowicza, ZWiedzając po
Kflmitet tegoroczny, obchodu Wianków skalę i nabywać będzie zarównQ duże drodze ważniejsze miejscowości i pamiąt
wystapil z calą wspanialością. KępA rzę- part je zboża od właścicieli ziemskich, jak ki.
siście oświetlona jedną lampą i to prze- i małe od włościan, Jest to duży krok
Wycieczka dzieci do lasku d. 21 b.
bógl,,\\I koszulce" wstydliwie rzuca/a pro- naprzód na terenie naszego
handlu. m. w zupełności się udała. Deszcz, któmieniste spojrzenia w ciekawe zaiste, z ta- Pożyteczllej placówce ślemy "szczęść ry spadł zrana, zapobiegł tumanom kurzu,
Boż e".
odŚWieżył drzewa, które pod promieniami
jem nic swych, urocz8-zielone krzaczki.
Majówka. W niedzielę, W Bocheniu słol1ca wydawały Woń balsamiczną.
Przecudne tony orl{iestry rozsiewaly
czar do okola.
odbędzie się zabawa ogólna. Szczegóły
Więc podążyły szeregi dziatwy z :::ho·
Garstka płatnej publiczności, rozmarzo- na 1-ej stronicy i w afiszach.
rągiewkami W ręl{ach, w tal<1 muzyki:
na wyczekiwaniem zapowiedzianych cuJubileusz Stt'aży Łowickiej odbędzie śmiechu, gwaru co niemiara. A za la·
dów, nie mogla się oprzf'ć ziewaniu i chę- s ię W przyszłą niedzielę-5 lipca, według skiem, na polance, były różne zabawy

również wyraziła

wdzięczność wszystkim
obecnym, którzy licznym przybyciem za·
znaczyli, że zWiązek społeczeństwa ze
szkołą zacieśnia się coraz bardziej i że
to spoleczeństwo zawsze tak chętnie po·
maga uczelni, która bez jego opieki istnieć by nie mogta. A że rozwija się na·
leżycie, dowodem służyć może fakt, iż
W ciągu G·letniego istnienia liczba uczen·
nic ze 100 podniosła się do 140 i te, któ·
re ukończyły szkołę, zdały wszystkie do
klas wyższych gimnazjum.
Listy pochwalne otrzymały: w klasie
podwstępnej Zosia Wosińska, Zosia Gier,asiewiczówna, Miecia Sikorska, Janinka
Slęczkowsk:::1 i Lucia Lendzionówna. W
klasie wstępnej: Henia Xiężopolska i Ba·
sia Schmidtówna. W klasie I Janina Gar·
wacka, Jadzia NOWicka i Janina Solty·
szewska. W klasie II Zofja Sikorska, Janina Trawińska. W IV klasie: janina
Schmidtówna, Benigna NowicJ{a i Zofja
Elechnowiczówna. Nagrody w I{siążkach:
kI. podwstępna Irenka· Balcerówna. KI.
wstępna janina Gierasiewiczówna, Zosia
jasińska, Zosia Zabierkówna, An. Wyrzykowska. W kI. I Marja Pawlinówna
i WIad. Podrażkówna. W kI. II Helena
SaWicl{a, JadWiga Zwolińska i Wanda
Popławska.
KI. III Stef. Podolszyńska,
Eugenja Walczykówna i w kI. IV specjal·
ną nagrodę za rysun~i otrzymała p. Marja
Polankiewiczówna. SWiadectwa z ukończenia otrzymały pp. Kryst. Bukowiecka,
Zofja Elechnowiczówna, Benigna Nowicka,
Marta Polankiewicz, Zotja Rosińska, lani·
na Schmidt, Eugenja Zelechowska i za
rok zeszły Helena Tatarzyńska.
Po rozdaniu nagród, uczennice pod
dyrekcją pana Hamasiewicza odśpiewa1y
modlitwę ~ i~ne pieś'1i.
,
Zauwazyl1śmy bogatą kolekCJę rysunków-rozwieszo~ych na ścia~acll; Ciekawe były rysunl<l z natury, mektore zdradzały nawet talent; bardzo pięlme bVły
motywy. na tapety z Iiśc~ klonowych, f~.
zy oryginalne z kasztanow, motyli, I<wlatów, odznaczające się bogatą fantazją i
kolorytem.
Widocznie nauczycielka, p.
Strąkówna, potrafiła zamiłowanie do sztuk! przelać w uczenn,ic~., Z bardzie) wybitnych. p~ac. zauwazyhsmy, ry3un~{1 pp.
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była

i fotograf ja zbiorowa, były i pożyte
czne słowa p. Kowalskiego, który wspomniawszy dzieje ~adzfnia tego lasku, wy·
kazał użyteczność drzew i zachęcił do
ich szanowania. Na zakończenie wycieczki deszcz nieco pokropił nasze pocie~hy, aby rosły zdrowe i radości pełne.

K. R. 50 kop. Slęczkowski 50 kop. Pu?:.ydzień polifycZI1Y'
zdrakiewicz 50 kop., M. W. 30 kop.,
T. B. 50 kop., M. K. 30 Ie, NiemierowPrzy mocno naprężonych obecnie stoscy 1 rb. J. G 40 k., R. Kluge 50 k.,
GłoWiński i Borowski 50 k., Gogólski 50 Ie, sunkach państw trójprzymierza i trójporoZapolski 1 rb. W. KWiatkowski 50 k., zumienia, dyplomaci tych ostatnich proR. Marl<ieWicż 1 rb., j. Bzowski 30 kop. wad~ą ~ przy~pieszonym tempie akcję
J. W. 30 k., Gr. ZO k., B. T. 50 k" No- nawlązama konJunktur z drugorzędnemi
wakowski 30 k., Maciejko 50 k., Miecz-' państwami, które mają lub mogą zadecynikowski 50 Ie, Riedel 50 k., Dąbrowski dować o powodzeniu jednych lub drugich
F l ARY.
20 k., Szczygłowski 30 k., L. O. 50 k., ;na arenie pol!tycznej Europy. Wiemy już
Zamiast wieńca na trumnę Ś. p. Ada- Kleniewska 30 k. Kowalski Waclaw 50 k. , że Rumunja w razie wojny austro-rosyj,skiej, może zarządzić dywersję szkodliwą
ma Ilcewicza, niżej wymienieni członlw- Kujawa 50 k., Gampf Józef 50 k.
Wie stowarzyszenia spółdzielczego W ŁoDla uczc7.enia pam ięc i Matki i Babki dla j.ednej z walczących stron; ze wzglę
wiczu złożyli rb. 16,07 na cpl dobroczyn- Ś. p. Pauliny Łozińskiej, składają na 0- idu zaś, że Rumunja w ostatnich czasach
ny, do uznania wdowy p. lIcewiezowej: chronkę miejscową rb. łOi na Nazaret IZ sy m,r.a t jam!. sWoje.mi ośw.iadczyla się na
J. Komar 30. kop., Bobotek .50 kop., Her- rb. 10, syn synowa i wnuki.
I korzysc RosJI, a WięC RosJa przy ewenturnanowstwo Szulc 1 r., J. B. 30 kop., .
alnych okolicznościach, będzie mogła korzystać z 600,000
zbrojnego regularnego
!2!!l!!E2 żołnierza, jakie Rumunja
może wystawić,
co zestawiając z silami olbrzymiej potęgi
Rosji, potrafi przeto utrzymać W należy
tym resp ..:kcie zakusy państwa NiemiecOrgan poświęcony ziemi Kutnowskiej i Gostyńskiej.
kiego. Ale i ci ostatni zdając sobie
jasno sprawę z położenia, W jakim by się
Nawrocki i Henryk Zalewski. Kierowni- znaleźli, starają się szachować Rosję i
_ Kronika Zychlińska.
kami fabryki p. Andrzejewskiego: pp. Bo- korzystając z tego, że Szwecja i Norwegja
Uroczystość Bożego Ciała.
W nied1.ie- lesław i Bazyli Andrzejewscy, oraz mecha- niedowierzają polityce Rosji, postarali się
wykorzystać sytuację i za pomocą
broJę , d. 13 b. m. wyruszyła wspaniala pro- nik p. Tomasz Jabłoński.
szur ostrzegają Szwedów, iż RosJa odrzucesja do czterech oltarzy, z których barcona od oceanu na wschodzie, dzięki wojdzo ładny byl oltarz strażacki. Tłumy lunie japońsl<iej, w poszul<iwaniu portów
-du, a szcze.gólniej kmieci z okolicy w
Nowiny z. oh:olic.
barwnych .stroJach ludowych. ot?czylo ChryStraszny pożar w Pasiece (1 człowjek dających jej ' możność wyjścia W ŚWiat,
:stusa, ut~lonego. w pr~e~aIŚW)~tszym .sa.-\spalon y). Akurat W niedzielę,' 14 czerw- zwróci się na p'ółnoc. W Norwegji zaś
kra~lencle. Dyzo dZieCI, .panlen ~ bieli, ca, kiedy mieszkańcy ~asieki tiumnie po- z powodu tego, na czele ruchu antirosyj,orklest~~ str~zacka, CZyniły pochod Eu- dążyli na procesję W Zychlinie, o godzi- ski ego stanął obecnie b. prezes minicharys!p maJe~tatycz~y~. ~elebrantem . nie 12-ej w południe kłęby dymu wzniosły strów, syn wielkiego pisarza,D-r. Sygurd
.
procesji był kSiądz Wiśniewski, proboszcz się nad tą ludną Wioską. Pożar! pożar .. ! lbsen.
"Local-Anzejger"
zamieszcza
rozmoz .B edlna.
..
. i tlumy ludu Wraz ze strażą ogniową z Żywę
swego
korespondenta
z
jednym
z dy. Zaprowadzeme telefonow w na.sz~m mle· chlina pośpieszyły na ratunek. Niestety,
plomatów
trójporozumienia,
który
stwierś~le weszło na dobr~ tory. DZięki stara- akcja ratunkowa była już spóźnioną; po-n!om, p. ~arola . Pabiana, . w fabryce "Pa- zostaly tylko dopalające się zgliszcza, a dza, że Niemcy dążą do wojny i to W
b.lan~w~a będz~e zo.rgal1)ZOW~na po?sta- okolo nich zwęglony trup Adama Różyc najbliższym czasie. Rząd niemiecki znajCJB sle~~ telefomczn:J y.; Kutme. J~z do kiego, lat 96, I<tóry zasnął w stodole i za- duje się pod wpływem nacjonalizmu niepods~aCJI. dołą~zJł~ Się Jako abonencI, .od- prószył Wid.ocznie yrzedtym ogień. Wi- mieckiego, który alarmuje opinję niemieclewma. "Zychltn I młyn parowy WOJde- dok zwęglonego ciala-przejmują\=y. Nie· ką wzrostem potęgi Anglji, Francji i Rosji.
~ławsklego.
co dalej zwęglone szkielety 5 l<rów, 2 ko- Zaś gazeta "Post" dowodzi, że tego do. Założenie resur.gy jest na dobrej drodze ni, Wiernego psa na lań cuchu. A jeszcze maga się gwałtowna ekspansja niemiecka,
.Mamy nadzieję, że takowa niedługo ZB- \V środku ruiny spalonych 3 domów miesz- dla której ramy, w jakich ją usitują trzycznie funkcjonować na pożytek mieszkań- kalnych i 5 stodól, smutnie illustrują obraz mać mocarstwa trójporozumienia, nie-wy-cóW naszego miasta i jego ludnej okolicy. strasznego- spHstoszenia. Poszkodowaną starczają. Skutkiem tego, nastąpić może
Nasz przemysł \\ Zychlinie poniekąd jest najwięcej rodzina Szymańskich. Stra- chWila, kiedy Niemcy zmuszone będą do
ma szanse do rOZWijania się, a jednal<że... ty wyno~zą przypuszczalnie do 10,000 rb. chwycenia za miecz.
Jedynie fabryka ceramiczno-betonowa "Fa- Tragicznie spalona ofiara, Adam RÓl:ycki,
bianówka", oraz fabryka agronomiczna p. byt członkiem rodziny Szymańskich. ZaAndrzejewsl<iego, czynią coraz więk$ze wdzięczając tylko temu, że w wiosce' dom OSTATNIE WIADOMOŚCI.
postępy. Obecnie już za kill<a tygodni od domu jest w zbyt dalekiej odległości,
-w "Fabianówce" będzie wylwńczony wiel- ocalala pozostała część Pasieki.
W Petersburgu zostal przyjęty w paWiki tu.n~lowy piec d~ wypalania na)różnoCo słychać w Gostyninie? Gostynin co- lonie cesarskim, przez wartę honorową
rodnieIszych .gatun.lww maszynowej. cegły. raz więcej się rOZWija, brak jedynie ko- i osoby urzędowe, król saski.
Poczym
Fab:yka na ządanle d~starcza cegłę, Jak munikacji kolejowej wstrzymuje rozwój odjechal do dzielnicy petersbuskiej, do
I wyroby z ~etonu, swoim własnym samo- przemysłu, zato życie kulturalno-oświato- kościoła katolickiego św. Bonifacego,
~hod~m C1ęzar.owym. Fa~ry~a~. Andr~~- we jest tu Widoczne.
-gdzie byt obecny na nabożeństwie.
, Jewsklego, to Jakb~ garaz w,tellu. przerozProcesja w Oporowie Odbyla się w sam
Na granicy Bośnii i Hercogowiny Aunych maszy~ rol~l~z~ch,. ~t?re, Jal~ paro- dzid] Bol:ego Ciala po poludniu przy strja skoncentrowała znaczne siły wojskowe mlo~arn)e, z111wla.rkl I tnn~ :Vlększe, bardzo licznym udziale wiernych. Pogo- we, niezależnie, zaś Austrjacki następca
są w~naJmowane .. ?~Ie fab~ykl, lako n?- da piękna, moc dzieci W bieli I.Jczynily tronu udaje się w podróż do Bośni.
~e )edy.ne pla~owkl, celu)ące dobrOCią procesję wspaniałą. Funkcjonuje tu wzoDzienniki donoszą, że Rada państwa
l t.al11C'ś~lą t~warow, zasługuią w. z~pelno- rOWa ochrona i szkoła.
Administratorem rozważać ma po Nowym Roku wniesiony
ŚCI na Jaknalszersze pop.a~c~e rnleJsco~e- dóbr jest p. Wojciechowski.
'
ponownie do ciał ustawodawczych projel<t
go spoleczenstwa . Wlasclclelem "Fablasamorządu miejskiego W KrólestWie Polnówki" jest inżynier Karol Fabian. KieCezarjusz Wojszyckz.
skim.
rownil<ami: Emil Gąsiorowski, Władysław
Według informacji "Birż. Wied.~', W
ministerstwie spraw wewnętrznych opracowywany jest projekt przekształcenia poIde Towarzystwo Rolnicze będzie przyj- licji pOWiatowej w KrólestWie Polskim na
mowało swoich gości W Resursie Rze- wzór istniejącej w Cesarstwie.
Ś
mieślniczej.
Po południu wyjazd do Ostrowa i Bochenia dla ZWiedzenia miejZ Łowickiego Towarzystwa Rolniczego.
scowych gospodarstw. Rano ZWiedzenie
Dnia 5 lipca b. r. odbędzie się wy- miasta i jego osobliwości (kollegjata, mu"Cieczka KóLek Rolniczych Okręgu Łowic zeum, starożytności i krajoznawcze, fakiego na Pole DOŚWiadczalne W Borku bryka przetworów Chemicznych i t. p.)
Mysłakowskim o godzinie 3 po poludniu.
-0- O,'dynans ks. Józefa. "Dziennik KiDnia 29 czerwca przybywa do ŁoWi
jowski" donosi, że na futorze "Horod·cza wycieczka rolników z· Litwy. ŁoWicniawka" W okolicy Korca na Wołyniu
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Przegląd
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ŁOWICZANIN

lll·nematograf "E OS"

rKOMPANJI SINGERI
I
'

W sobotę 27 i niedzielę 28 czerwca r. b.
odbędą się przedstawienia w teatrze miej-

Częśćw Iwykonaniu
i II. Oceanartystów
życia (dramat
w5
aktach,
angielskich.
Akcja rozWija się w Londynie, Chicago
i W pustyniach Kanady).
Część III. Można jeść Wogrodzie (komedja).
W każdą sobotę I przedstawienie rozpoczyna się o godz. 8, II ' o godz. 9 1/ 2
Wieczorem, w każdą niedzielę odbędą się
. trzy przedstawienia: I o godzinie 6 1/ 2 , II
o godz. 8, III o godz. 9 1/, wiecz.

Łowiczu

ul. Piotrkowska dom Prauze
Sprzedaż części maszyn i nic~

I
.

--

zmarł

-================
=
Parceluje się

scowym.

RATAMI 001 RUB.TYG·I

Sklep w

Do dzisiejszego numeru dla prenumeratorów'
zamiejscowych dvłączamy broszurę Warsz~wskiej Cynkowni inżynierów T . Rapackiego i Z.
Święcicl<iego, z wykazem robót do których były'
zastosOW!1ne dachówki żelazne i blacha żelazna _
cynkowana.

1\
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ordynans ks. józefa, Paweł Pawłow
ski który urodził się w roku 1790, c7yli
przeżył lat 124 i 3 miesiące. P. do koń
ca życia zachował świeży umysł, zdolność
do pracy, wyborną pamięć i krzepkie zdrowie. Był on ordynansem ks. józefa Poniatowskiego i naocznym świadkiem tragicznej śmierci bohatera.
Z zadziWiającą doldadnością, prawdą,
werwą i detalami opOWiadał on epizody
z bitew, w których uczestniczył, lub był
naocznym ŚWiadkiem z czasóW wojen napoleońskich.
Do samej śmierci obłożnie
nie chorował. Przodkowie obecnego wła
ściciela Sławuty, ks. Sanguszki, darowali
mu futor-"Horodniawkę", w którym dziś
mieszka 30 rodzin; wszystko to są potomkowie Pawła Pawłowskiego.
Zwłoki zmarłego weterana złożono na
Berezdowskim cmentarzu.

na dogodnych warunkach (na spłatę ratami}
folwark składający się z 23 włók pszennego gruntu, polożony w odległości 5.
wiorst od m. Łodzi. Wiadomość u M.
Galkiewicza w ŁoWiczu, ul. Podrzeczna
dom własny, każdodziennie okolo 6·ej popołudniu. Władyslaw Kosiński.

\IV poniedziałek zmiana programu.
w poniedziałek 29 czerwca odbędą

DROBNE OGŁOSZENIA.
Zgubiono paszport w drodze od stacji
J21ckowice do Bąkowa, wydany przez magistrat m_
Węgrowa, Łomżyńskiej gubernji, na imię Franciszka Adama Zarzyckiego .
1072-3-3.
Słoma proata do sprzedania. Wiadomoś[
w redakaji.
10802-1-1.
Ziemia do sprzedania. 10 morgów przestrzeni z zabudowaniami i rosnącym drzewem, z.
inwentarzem żywym i martwym, w Świeryżu Doł
nym, gminy Bąków. wiadomość u Kacpra Surmy.

się

przedstawienia w teatrze miejscowym.
Część I. Osobliwości Oragonu (natura W kolorach). Oddany Bellos (dramat).
Bigorno pokrywa. dachy (komedja).
Część II. KROLOWA TANGO (kamedja
W 3-ch aktach, w wykonaniu artystów
sceny królewskiej w Kopenhadze).
Część III. Dziennik Pathe (aktualności bieżącej chWili). Prens i kasjerka
(komedja).
PozostaWia się prawo zamiany obrazów.
W poniedziałek odbędą się trzy przedstawienia: I rozpocznie się o godz. 6t,
II o godz. 8, III o godz. 9ł wieczorem.

EROWAR

1084.-2-1

Student technolog udziela lekcji. Wia-:
domość w redakcji
1085-1-1
-Uczeń' kla,sy wyższej szkoły realnej poszukuje I ekcji. Specjalność: rosyjski i arytmetyka •.
Wiadomość listownie, Łowicz. skrzynka pocztOWllJ.
N2 4.2 Z. K.
1087-1-1
- POSZUkuje się nauczyciela lub nauczycielki francuskiego języka. Wiadomość w redakcji.
- Nagrody rb:3-. -Pomi~dzy Borkiem i Nieborowem zgubiono 20 kwitów torfiarni. Proszę odI dać za powyższą
nagrodą Czernowickiemu. Łowicz ul. Długa.
1090-1-1

Henryka Rejnecke I
w Łowiczu ~~
Egzystuje od 18 I 2 l'.

.Itf~...

Podaje do Wiadomości, że posiada na
piwo: jasne Pilzeńskie, BawarBorucie w Łęczycy. Za pamięć dzięku skie i Zwyczajne, które po bardzo przystępnych cenach zawsze dostać można
jemy, z nadeiłanych prac skorzystamy.
w browarze, a przy Większym zapotrze·
P. A. Przyw. Umieścimy.
p. M. Radomin. Z korespondencji bowaniu jako to: na wesela, zabawy i t. p.
4.53.
dostarcza na miejsca.
skorzystamy.

ODPOWIEDZI OD REDAKCJI.

1089-3-1

składzie

narz~dzi

Fabryka odlewów

Chłopiec lat 16. ukończywszy szkołę ' 2"
klasową . a nie mogący pracować fizycznie, poszukuje zajęCia w biurze, lub w kance/arji, do przepisywania. wiadomość w redakcji
1091-1-t

Uczennica klasy V gimnazjum żeńskiego .
w Łowiczu, poszukuje korepetycji. Wiadomość::
w redakcji.
1092-1-1.
Ślusarzy podręcznych kilku przyjmie'
zaraz Fabryka W. Srzednickiego i M. Tatarzyń
skiego w Łowiczu.
1903-1-1.

rolniczych

•

W. Sr Zedni cki eg o I M. Taf arzyń ski eg o
w t

o W 10 Z U.

SZCZEGÓLNIE POLECA:

Kieraty na

żelaznych

ramach

na łożyskach
. kulkowych NOWEGO TYPU
(jednolite), młocarnie

młocarnie szerokomłotne (do prostej słomy),

najlżejsze

żniwiarkI

"W ooda"

typu włościańskiego.

Również

poleca młocarnie zwyczajne róż
nych rozmiarow, kosiarki, sieczkarnie, wialnie·
i inne narzędzia rolnicze, oraz odlewa pompy,.
kolumny, krzyże, napisy na groby, okna do stajen i budyn!(ów fabrycznych i t. p.

Ozęści

Ceny bardzo

zapasowe do wszelkich maszyn na

przystępne.

Redaktor i wydawca Karol Rybacki.

G W li R li N C J li.

żqdanie.

Ceqqiki qa i.qdaqie

be~płafqie.

W Drukarni K. Rybackiego w

1094.-1-1 p

ŁoWiczu.

