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20 listopada 1914 roku .
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'l'ygodnik spoleczno-ekonomiczny
i jego okolic.
PJ'Bedplata z Pfzesylką pocztą.

bez przesyłki.
Rocznie
. rb,
3.00 Rocznie . • , • , , rb.
Kwartalnie o . . .
kop.
75 Kwartalnie • "
kop,
Ad-r-es R.edakcyl i Adminlstracyi: Ł o w i c z, Warsz. gub,
Rękopisów niezastrzezonych redakcja nie zwraca,

l litel'a~ki, pośwj~eony

Wychodzi co

sprawom

Łowicza

piątek.
' o'

Cena ogłoszeń za wiersz garmontowy lub jego mrejsce:
2.00 Przed tekstem na 1 stronie kop, 50 I Drobne ogłoszenia za wyraz kop. 2
!i0 Nekrologi wiersz garmont.
"
30 I Ogłoszenia o lokalach i poszuReklamy po tekście , . • .,
25
kiwanej pracy za 3 wiersze kop. 25
Ogłoszenia zwyczajne
'..
20
NunLr i,ojedyńczy 5 kop.

j

Redakcja i Administracja "Łowiczanina" znajduj0 się przy księga~ni K. Ryiłackiego.

Telefon Ni 42.

'.

Prenumeratę i ogłoszenia przyjmują: na Nowym Rynku Zakład fryzjer. F. Zfółkowskiego, w Sochaczewie skład Aptecz. W. Pawłow
skiego, w Skierniewicach księgar. Wo Zielińskie~oo w -j . I":"i .. k l ')(1 ,\ '1teczo W. Prz6ździeckiego, W Kutnie księgo W. Celkowskiego.

Kaplice przy drogach
najlepiej i najtaniej wykonywa

Zakład

Kamieniarsko - Rzeźbiarski

J], Za!lomskie!lo
.c o

w

Na
Krzyże

w i c

skladzie

~

u, obok poczty.
również

znajdują

się

żelazne,

Pasyjki złocone (Wizerunki), oraz wielki wybór gotowych pomników z piaskowca, granitu i marmuru.
Zakład przyjmuje wszelkie zamÓWienia na roboty kamieniarskie i na fotografje Wiecznotrwałe na pOI cela nie.

K A L E N O A R Zo

t Piq/ek

Feliksa Walezjusza W.*)
Sobota Ofi'arowanze N. )'/11. P. Alberta B. W.
Niedziela Cecylji P. M., Marka i Stefanji.
Poniedziałek Klemensa Po M., Felicjaty M.
'YVlorek Jana od Krzyża W.

Środa Katarzyny P. M., Erazma M.
Czwartek Piotra P, M., Konrada B. W.
*) Śwo Feliks Walezjusz, wyznawca, był
spólnie z Janem de Mattha przy końcu XII wieku,
~ałożycielem zakonu wykupywania wi~lniów czyli
Swiętej Trójcy, albo Trynitarzy, których pierwszy
klasztor stanął we Francji w miejscu zwanem Cerfroy. Juz w roku 1200, staraniem tych zakonników, wykupiono w Afryce i sprowadzono do Europy 186 wi~żniów chrześcijańskich o
X.***

l ostatnich dni.
'd . . '
naJo wazmejszym

ręce

jen nem i złożyć na barki tych nielicznych
jednostek, które od początku wojny, z zaparciem siebie-poświęcity się dla dobra
miasta i bliźnich. Uciekali-by i od nich
społeczeństwo nie zażłldało jakiej ofiary.
Ale oni powrócą! Wierz mi ludu!
Gdy jutrzenl{8 polwju zabłyśnie, gdy
zmilknie huk armat, gdy zaczniemy się
liczyć, ilu nas zostało, zjawią się wtedy
i oni, staną w szeregach i zechcą ująć
ster W dłonie, i będą cię ludu prowadzić
na nowe ścieżki życia, ukazywać nowe
horyzonty szczęścia, pisać ci będą o oboWiązkach względem bliźniego, będą wolać Wielkim głosem: "Patrz ludu! jak ja
pracuję dla ciebie!" Ale przy pierwszym
nieszczęściu znowu Clę porzucą, bo słowa
własną fantazją. Szły całe wozy nałado- ich są puste, jak ich serca ...
wane tobolkami i dziećmi, a za niemi cale tJumy ludzi. Jeden wóz, zaprzężony
W konie, istne koty, które nie mogły u·
ciągnąć
naładowanych tłomoków był

ś.

nie
jak
że

już
I
d
ć
zaczę y opa a .

,·
I
o o,
Dw a razy wy t rwa l Ismy;
e~z ~erwy Slt"o JUZ
wyczerpały, a wreszcIe nIewIadomo Jacy
ci będą, może się będą znęcać nad miastem? Te i tym podobne rozmowy zaclęły budzić pani!<ę i rozpoczęła się for'.
.
.
mal~a owędr.owka naro?ow. ~aJprz?~ zaczęll SIę zbIerać do UCieczki CI, co JUZ po
trzykroć nas opuścili, i jak owe żórawie

p. Wincenty Szatkowski.

pchany przez kilkanaście kobiet, i na zaByło to 1891 roku, kiedy dwaj mlodzi
pytanie: "dokąd idziecie ludzie?"-"Przed literaci naWiedzili moje mieszkanie i zasiebie" odpOWiadały strwożone.
proponowali czyby m nie zechciał długie
l ludzie ci w istocie szli przed siebie, wie~zory. jesi~nn~ sp~dza~ w gronie ar:
W noc głuchą i ciemną o glodzie i chlo- : tystow, ,1.lteratow I ~zlenmkarzy ~lodszeJ
.
o'.
o
generaCJI, W domu.N.!! 100 przy ulicy Mard~le" bez my~li, gdZie dach :na)dą I schr?- szałkowskiej (w Warszawie). Zaproszenieme. Pomimo nawoływan naszych, ze nie przyjąlem i o godzinie 8.ej stawilem
rzucacie kąt własny, gdzie łatwiej wśród się pod Setką w skromnej restauracji,
swoich o pomoc i pociechę-idziecie na w której . ~przejmy go~podarz, o~dał j~
tulaczkę gdzie was, może jal{ żebraków den polw) do onasze) d)'spozYCJI. StoI
, "
w środku uDtawlOny otaczał szereg krzepr.zyjmą.-lecz glos naszo był, głosem Wo- sef. Zastałem zebranych, obecnie już nielającego na puszczy. CI szli na zatratę, żyjących: Lipskiego malarza, byłego uczw tę zimną, listopadową noc. Lecz oni nia szkoły filolo~icznej w ŁoWiczuo Wacnie umieli sobie zdać sprawy, strachem ława. Nie~i,~ę,. autora k,iIIw kSiąże~zek
panicznym gnani-biegli za przewodnika- treścI reltgljn.ej,
An!omego. Plaonu~1Uk~
o
.
I d' o b
t
. o . t 'o snycerza, dwoch braCI Tarczyns,<tch. HI1 swe~l, ~a
u zm~
oga ~ml I 10 e 1- polita pisarza ludowego i Józefa muzyka
glentneml-wledząceml co robią·
i wielu innych, a wśród nich byt także
Tak, ci bogaci, Wiedzieli co robią. i .Winc~nty Szatkowski, o którego z~o,:
Uciekali - bo chcieli spokojnie, zdala od me ~OntOSl8 "Gazeta Poranno 2 grosze
1 b·t
ć
.
z dnta
22 z, m. t. r.
po a l ew, spożywa
owoce swe) pracy,
S tk
I.
t·
t b I
kt'
bŁ'
U'll' b
'k'
za OWS{1,naUI8 prosa, yiya or,
ze rane w ,OWICZU. cle {~.I~ Y unl n~c który przebywając w towarzystwie T. Smoprzykrego WIdoku nędzy bltzmt'go, by me tryckiego, dał się poznać i łOWiczanom
wypadło dzielić się z nim może kawal- ze swego talentu na scenie Teatru Strakiem chleba. Uciel{ali - bo mogli sobie ży Ogni~Wej, podczas jarmarku Mana to pozwolić - by nie słyszeć pękają- teuszo~skleg~ 1885 r. (od 19 1?C do 7 X).
.
.
, N a posledzemu pod Setką SIadał obok
cy~h nad głow~ obomb I gnmatow. .~cle- mnie, a że wówczas pracował w "Dzienkalt, by cały clęzar pracy społecznej I CB- n.tktt dla U szyslkich" i zajmował się 0lą odpOWiedzialność przed władzami wo- pracowaniem
"Encyklopedjl powszechneJ

I
I

I

Zaledwie po przebytych wypadkach zaczęliśmy przychodzić do siebie i życie
zaczęto powracać do normalnego trybu,
Komitet czynił wszelkie wysiłki, by
braldo nam mąki, nafty i soli, gdy
grom z jasnego nieba padla Wieść,
niemcy znoWu idą na Łowicz. Tu

CZęito przestawali ze sobą, zwolując się
i umaWiając o dzień odjazdu. Następnie
zaczęły się szykować rodziny cale, jedni
koleją-lecz tych, po 16 godzinach ocze·
kiwania, zwrócono z drogi ze stacji Nieborów, że na razie niebezpieczeństwa
niema; drudzy pieszo ruszyli do Skierniewic w noc ciemną i zimną, po błocie byle życie ratować; inni z noWu na bryczkach i platformach, wprost do Warszawy,
Nie dziwimy się tym, którzy uciekali
do Łowicza z miejsc dotkmętych bezpośrednio skutkami wojny - z miejsc, gdzie
wsie całe były obrócone w perzynę, by
w mieście znaleźć schronienie, lecz d2.iwimy się tym, którzy UCIekali z Łowiczaprzed niebezpieczeństwem urojonym, przed
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poznaliśmy się bliżej, jako zwyczaj zręcznie żądłem złośliwości, że
upraWiacze jednej niWy.
wytrawnego potrzeba dziennikarza, żeby
W któ.rym roku i gdzie się Szatkow- się podejść nie dał, a przecież mimowoli,
ski urodził i których szkół był wychowań- przy gorączkowej pracy publicystycznej
cem, nigdy o tern nie wspominał. Był to czasem pisma padają ofiarą.
człowiek inteligentny, muzykalny szlaPrzypominam sobie fakt zaszły w Krachetnych porywów, zawsze usłużny, wal· kowie, w czasie gdy p. Gurgul wydawał
czył przez cale życie o lepszy byt, złota "Kurjer Krakowskt." Redakcji tego pisnie pragnął, lecz nie chciał być ciężarem ma nadesłano bardzo ładny Wiersz, o
nikomu; to też kiedy nie mógł wyżyć treści wysoce poetycznej. Redaktor oz "zapłaty od wiersza" , przez jakiś czas trzyma wszy tę perełkę literacl<ą, pomieś
udzielał w Warszawie lekcji tańców, byle cił ją, zwracając szczególnieiszą uwagę
się nie dać!-jak to zawsze mawiał.
na ładny Wierszyk. Tymczasem dnia naW r. 1910 osiadł na stałe W Kaliszu, stępnego ukazał się)Jw Głosie Narodu"
zaproszony przez Jakóba Kohna na re- tenże sam utwór, tylko, że pierwsze litery
daktora "Kurjera Kaliskiego" i W tym każdego wiersza były tak zwanym gropiśmie od 1911 r. drukował własną Więk- teskiem odznaczone, a litery te od góry
szą pracę, powieść historyczną p. t. "Ma- do dołu czytając, składały się na dwa wyzepa". Szatkowski na tym stanowisku razy: "Gurgul id/ota." I wiersz taki pOznalazł się w przykrym położeniu. Nie mieszczony był we własnym organie p.
chciał konkurować ani polemizować z "Ga- Gurgula.
zetą Kaliską," w której przed kilku laty
Na złośliwość ludzką, na podstęp nie
przez dłuższy czas pracował jako współ- ma rady i doprawdy trzebaby złego czło pracownik i zastępca redaktora i wydaw- Wieka, żeby
podstępi~, jakiemu uleg!a
ey Józefa Radwana, - tymczasem , stanął "Gazeta Ralzska" podejrzewać redakCję
p~zed nim W R~dakcji p. .Nowodierożkin, o złośliwość, a, nawet nie~wag~ . Wartoby
Wicedyrektor bIUra kalIskiego gubernato- ednak wykryc łotra, Idory na podobne
r~ i dom~gał się .stanowcz? sprostowani~ P?dstępy się pu:;zcza, ż~~y go przykładWlad.omo.~~I. pomleszCZOn,e) W "Gaz ecte me-bez podstępu ~kan1c .
.
Kaltskzej, Jakoby za:varl slub z p. O. GaTa~ Szatk.ow.skl ~zlache~nle wysz~dł
wlowską, co było wierutnym kłamstwem. z opalow na Jakle ml1nOWOl1 był narazoSzatkowski, pragnąc zastępcę p. Rad- ny; p. NoWodz!erożkina. z~do~olnił i p.
wana uchronić od nieprzyjemności sądo- Radwana UW?llll.ł od słamama Się po wławych, po dłuższych pertraktacj ach naresz- dzach, a moze I kary.
cie wydrukował w J\ii! 146 a rtykuł p. t.
Jak żył, co robil i jal< postępował na
"Wstrętny podstęp" w którym tak się stanowisku kierownika literackiego "Ga wyraża: "Wiadomość pozornie nieWinna, zety Częstochowskz ej~" któr ej wydawc ą i rebyła tendencvjnie i wysoce złośliwa, gdyż daktorem od 191 3 r. podpisuje się Bolesław Grabowski, okazuje pogrzeb jego
z gruntu fałszywa.
Co zależało niegodziwc oWi na opu- W Częst o ch OW ie . W kondukcie żalobnym
blikowaniu wstrętneg o kłamstWa pozo staj e uczestniczyły wszy stkie sfery Częstocho·
dotąd tajemnicą, to tylko jest pe wn y m, wy, które w cią g u dwuletniej swej dziaże naraził on redak c j ę wyż ej wymienio- lalności zjednał sobie Szatkowski zup e łnego pisma na niep rZYJemnośc i.
nie. Wymownym tego dowodem bylo
Przy tejże okazji zazna c zyć nalelY, przemÓWienie nad grobem ks. kanonika
że redakcje pism często nar a żon e są na Marjana Pulmana, ldóry p o dniósł zasługi
podstępy przez na d syłanie im kryptoni- r cichego lecz wytrawnego pracownika piómów tak zręczni e zredagowany ch o pO- , ra. Zwłaszcza stanOWisko zajęte i utrzyzomie nieWinnej treści, z uluytYlll nad- · mane przez Szatkowskiego w ostatniej

dobie zajęcia Częstochowy przynosi chlubę i będzie mu na tej trudnej placówce

kieszonkowej,"

v:

I

zaszczytnie na zaWsze

zapamiętane.

Umarł więc człOWiek prawy, dobry P 0lak, serdeczny druh, zacny mąż, kochający ojciec dzieci, które osierocił. Niech
więc duchy niebieskie wprowadzą go w
to życie Wieczne, W tę krainę pokoj J,
światła i szczęścia, które Bóg zgotował
tym, którzy Go milu ją.

Zeno n.

Ks.

~acper Kłopotowski
Missjonarz

W

Łowiczu.
(Dokończenie) .

Ks. Kłopotowski zawsze mawiał " jam
nie prorok, ale prostak." Proroctwa są
dziełem Boga, człowiek je tylko ogłasza
tak, jak je mu Bóg podal. Ja nie wynajduję ich, nie pnypisuję sobie, ale patrząL.
na życie i postępki ludu, wśród któredo
przebywam, ostrzegam i mÓWię wam, te
jeżeli się nie poprawicie, to W roku , w
którym wypadnie wielkanoc w dniu Sw.
Marka, na kraj spadnie straszna klęska.
W kilka lat potym nastąpią mordy, walki
bratobójcze. Ludzie się znienawidzą, nie
będzie im wystarczało to co posiadają,
będą na siebie napadać,grabić, mordować.
To ogólne zamieszanie dotknie i duchowieństwo.
Powstanie kobieta, wywoła
herezję , duchOWieństwo się rozdwoi i bę
dą jej cześć na ołtarzach oddawać. Heretycy będą mieli Chrystusa z ranami.
Wyniknie wojna europejska, to źródło
biedy i nieszczęścia wszelkiego, ucierpi.
i ŁoWicz . Lecz jak przed wieki ukaz a ła
się gWiazda ze
wschodu, a aniol owie
śpiew~li : "Chwała na wyso k ości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli ,"
tak i wówczas ukaże się mocarz ze
wschodu, i nastąpi spokój, tylko czlowiecze nędzny wyznaj przewinienia swoje,
żałuj a Bóg wysłuchał żałującego ł o tra
nie zostawi i ciebie bez nadziei.

I
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cych. Nasi miasto zajęli, lec.z na krótko, dostałam się przez nią,-gdyoto ujrzałam
bo gdy Szwedom przyszły posiłki, musie- przy świ ~tle palącej się drzazgi smolnej
Ii ustąpić z placu, wydając lT'ieszkańców szlachcica wąsatego, siedzącego na beczokrucieństwu nieprzyjaciela. 80 mieszczan ce wśród złota.
Miał na sobie k ontusz
(Ciąg dalszy).
gospodarzy, 2 bernardynów, 2 dominika- karmazyno\\.y z granatowemi wyłogami,
_ Ścichł Wiatr; spolwjnie przebyłam nów, 1 ksiądz od fary-to poldosie rzezi. żupan biały, czapkę rogatywkę, ale z poSzwedzi, ograbiwszy i spustoszywszy ciętym sułmem, poszarpanym barankiem:
W fosie dni parę. Jednej nocy czerwień
oblała niebo, odbiła się W naszej głębi- miasto, zaczęli grabić w okolicy. Przez nie llIiał szabli, ni pasa. Zły był bardzo,
nie, na zamku powstał ruch niezwykły, zamarznięte fosy pędzono do zamku by- to wąsa zakręcał, to lizał palce obcięte,
krzyk dzieci, lament kobiet... To wojska dlo, zwożono zboże, zrabowane dostatki. krWią ociekające, to ma/mazię z beczki
Karola Gustawa ciągnęły od strony Kutna Łuna, palących się zagród, OŚWiecała wypijal, to stękał, to powtarzał: "przel<lę
i pożogą znaczyły swą drogę. Zatoczono ciemności nocy. Bezsilna szamotałam się ci pisłwrze i mnie djablu Borucie paldziała na okopy. Szwedzi pierścieniem pod lodową powłoką, która i nas skuła, ce obcięli. Bodajbym ich nie znał! Oni
okrążyli miasto, ustawili baterje, zaczęła jak więźnie w kajdany. Aż gorące pro . od djabla mocniejsi!" ~ylęk~am się Bosię kanonada. Kule nieprzyjacielskie, Od- I mienie słońca położyły kres naszej udrę. ruty, bo tak, t~ by! on, oW djabeł straszbijając się od murów zamku, gęsto pada- ce, uwolniły z Więzów, przywróciły ruch ny, co. W podZiemiach ~am~<u str,ze g ł z!o~
ly do fosy. Popychałyśmy je w głąb, by i swobodę. Lecz choć od łąk szło tchnie- ta. . Kd~a .set lat tu sledzlał~ sWlat~?scl
już dalej śmierci nie niosły. Niestety, nie Wiosny, ptaszęta nie wróciły jeszcze / dZiennej nie, o.~!lądal, tylko WillO zapIJał...
nie wszystkie spotkał los podobny: wiele z krain dalekich, jeno wrony krakaniem Ą-le raz 0~USClł loch ,ciemny, na wesele
z nich nadwyrężyło mury miasta i zamku, postrach szerzyły. Smutno było w naszej Się zaprosI!: pił, ~o tanca z panną mlo~ą
siało wokół siebie rany i spustoszenie. biednej ziemi. Zaledwie 8 maja podmuch stanął, a pot~m Się z panem ~łodym bil.
Gród łęczycki długo się opierał Szwedów szczęścia Wionął swawolnie, bo Stefan
oto szlac~clc polski go poloeresz?wat,
potędze, lecz wreszcip uległ ich przemo- Czarniecki szedł z wojskiem od Uniejowa I palc,e z ~ękawlcą szab,l.ą ?dmler.zYl-~z
cy i wróg miasto i zamek zagarnąt. pod Łęczycę-lecz nadzieja krótko trwała: B?ruta .znow do lochu SIę schro~lł. ~Ie
Straszne to były chWile, teraz nie kule wódz przekonał się, że za male ma Siły miłe, mi było. z Borut~ spotksl11e, WI~C
lecz ciala zabitych staczały się do fosy. wojenne-i pociągnął dalej pod ŁoWicz.
z:vrocilam Się z drogI.
W tym ro~le<:>1
Kryłam się, jak mogłam, by tego nie wiOd tej chWili już i słońce nie Się huk. straszny - to ~o:uta klchnąl, zadzieć, nie słyszeć jęków i złorzeczeń: to wydawało mi się tak jasnym, wszystko trząsł Się .~am,ek'r ~'szy~tkle krople, co bySzwed - zdobywca porządek czynił na widziałam poprzez <;iemną pomrokę bez- ły W pobllzu stra,-,J/y :o.wnowagę, - zak?zamku.
nadziejnej troski.
Załowałam, iż opuści- ło.wało Się, jakby zaklpla!o, ~ytw~rzył Się
Uspokoiło się nieco,--al znów W paź- łam wnętrze ziemi-i oto jestem zmuszo- WIr. Długo borykałam Się., ~Im Się z lu~
dzierniku powtórzyła się walka: nasi wró- na patrzeć na niedolę mej ojczyzny. gu wydostałam.. Odtąd mIejsca tego umcili i poczęli zdobvwać Łęczycę. Szwe- Chciałam Więc znów skryć się w głębi- kałam starannie.
dzi zawarowawszy się W zClmku, spalili nach, dotarłam do podstaw zamku: między
(d. c. n.)
most i gradem kul obsypywali szturmują- głazami była szeroka szczelina-już prze-

kropli Bzurzane]· wody .
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Ks. Missjonarz naWet W codziennych
wypadkaLh okazywał się jasnowidzącym,
to też od wieśniaczki która przyniosła
mu ofiarę, daru nie przyjął, mówiąc, jajka
podebrałaś u sąsiadl<i, a maiło W niedzielę robiłaś i pOWiedział prawdę.
Mówił również, iż nie życzy sobie, aby
go pochowano na cmentarzu św. Leonarda, bo nie chce aby mu "po nosie jeżdżono" (Słowa powyższe stosują się do
przeprowadzonej przez cmentarz drogi do
dworca kaliskiego.)
Ks. Kłopotowski licząc lat 61 czy 62
życia, dobiegRł już do kresu swej pielgrzymki na ziemi. Przed zgonem miał
iesz'cze kazanie, które trWało półtrzeciej
godziny, a na zakończenie oświadczył:
trzy razy zapadałem w letarg, teraz umrę
oa dobre, pochowajcie mnie zaraz, już
5ię Więcej nie przebudzę. Jakoż Zgromadzenie SzewcóW w Łowiczu w swej
Kronice miasta zapisało - "dnia 24 listopada 1834 r. umarł ks. Kacper Kłopotowski Missjonarz, któ~y był ta.ki. k.aznodzi~ja, ż~ co tylko ludzl?m powIedzlal, to Się
spelnIlo.". PrzemaWiał zawsze obrazo~o,
porywająco, gJos e r:n to pełnym bł~g~n~a,
to. grozy. Słowa J~go gorzały ml.łosclą,
mIękczyły zatwardZiale serca ludzkie, zaszczepiały braterstwo, to też na jego kazania gromadzil~ się tłumy ~łuchaczów.
Konfratrzy CIało praco~~tego, szano·
wanego kapłana, całkoWICie oddanego
służbie Bożej, złożyli. na ~ieczny Sp?czy·
nek W grobach swej kaphc~, znanej pod
nazwą "Prymas~wika," a. ktorą w r. 1886
oddano na cerkIew pa~8~lałną prawosławną p .. w. Ś. Jana ~hrzclcl~la.
.
MlesL.kancy miasta a I lud z KSięstwa
i sąsiednich .powiatów: o. swym O)cu. du~ownyrn n.le. zapominaJą, u.staW1cznl~ ~
mm wspoml~aJą I rok ro~zn~e. w DZlen
Zaduszny, dają na wypominki I proszą o
~,Zdrowaś Ma~ja.". l ter?z przypominai~
Jego przepOWIednie, ktore W znacznej
ierze już się 5pra~d~i1y. M?że Bóg
szechmogący spraWI, ze modll.twy kO,rn e naszego lu~u, womadzące~o Się u s~op
oltarz~,. o~wr?cą I ob.ecną .grozę od 1~leszczęsllwej Ojczyzny I ŁOWicza, albOWIem
.,Matka łaskawa, tuszę że się stawi,
uzielnością swoich rąk pobłogosławi

Boć ~ie 'no'wi~a Ma'ryi' p~kl~r;et~
-

Zasłaniać Polskę .. "

.

Zenon.

W dzień Zaduszny.
(Ciąg

Mijaly dnie szare.

Wlok1y

dalszy).
się

jalw

ż ółWie; przesuwały, jako gałki różańcowe,
płynęly ciągle, jako
te lzy matczyne.
Ciężkie -bo tęsknicą wypelnione; ciemne

i ponure, bo w oczach, które na l1Ie pa·
trzały

czarny smutek

mieszkał.

-

. . . . . . . . . . . . . . .
Stara matula co dzień dreptała, podpierając się kijkiem, do księdza proboszcza, by doWiedzieć się, czy nie nadeszla
jaka Wiadomość od syna.
Szla zaWsze OŻyWiona nadzieją, z otu·
chą w sercu i z Wiarą W mitosierdzie Boże-wracała zaś przybita, starczo przygarbiona, z zaszklonemi przez gorzkie łzy

oczyma.
... Gdzie on? gdzie? Czy aby żyje,
zły wróg nie zrobił mu jakiej
krzywdy? - i na samo to przypuszczenie

czy aby

żegnała się przerażona.
I tym gorętsze zanosiła modły do Niebieskiej Królowej i tym dłużej klęczała

przed Jej obrazikiem w swej samotnej,
ubogiej izdebce.

O W I C Z A N I N.

I wysłuchała Panienka jej modłów serdecznych. Raniuteńko stary proboszcz
sam przyniósł list od syna.
Matula przysiadła aż na stołku, tak się
pod nią rozdygotały nogi z radości; łzy
ciurkiem posypały się po ZWiędłych, pomarszczonych policzkach, choć uśmiecha
ły się bezzębne usta.
- O mój dobrodzieju łaskawy, jest
pisanie od niego? jest? Przeczytajcie go,
przeczytajcie, niechże usłyszę już słowa
mego Stasika. I pochyliła się do kolan
dobrodzieja.
- Przeczytam, to się rozumie, moja
matko!
Cieszcie się, syn wasz żyje,
zdrów, bije się za dziesięciu, spraWia się
odważnie, bo jak pisze, dostał już medal
w nagrodę.
I rOZWinąwszy list, pisany ~rubemi, ale
wcale udatnemi literami, zaczął czytać:
"Droga sercu memu synowskiemu matulu. Już drugi miesiąc idzie, jak nie dawałem znaku o sobie. Ale mieliśwa tyle
bieganiny, marszów, przejazdek z jednego miejsca na drugie, Le i czasu nie było nawet na kolanie coś napisać. A wy
pewnikiem już żeście się o mnie martwiII, matuś moja serdeczna. Alem ja zdrów,
matuleńku, nieraniony, choć mi kule kolo
uszu jako te natrętne bąki, brzękały. Na
pocz'ątku, jak nas matulu popędzili na bój,
j1k zobaczyłem przed sobą ten gąszcz
ludzi, co jakby ciemny, gęsty bór zaczer·
nil się przed oczami, jak usłyszałem har·
maty, co kiejby pioruny ziały ogniem i
hukały przerozgłośnie-to mi matulu ciem·
nik oczy zasłonił, a serce to mi się tak
ścisnęło, jak serek w prasie. Ale jak
wojsko nasze huknęlo "Pod Twoją obronę", to poczulem taki zapal i taką odwa·
gę i silę, że zdawało mi się, że we mnie
dziesięciu takich Stachów, jak ja, siedzi.
Jak nam zakomenderowali: pal i bij_oto
jakem się rzucił na wroga, to już sam
siebie nie czułem. Wiedziałem tylko, że
choć się rzucałem w najWiększe kupy lu·
dzi, to tam się zaraz luz robił. Biliśwa
się tak ze dWie godziny i wybiliśwa nieprzyjaciela prawie co do jednego. Spracowałem się tak, jak po całodziennej
młocce. Nasz gienerat, to jest niby matulu ten 'nasz najstarszy Wojownik, przypiął
mi potym krzyzik, pokłepał po ramieniu
i pOWiedział matulu, że zuch jestem. Widzicie, matulu, że płakać nie potrzebujecie, bo ja zdrów jak ryba, biję się na
wojnie chwacko, choć Wiecie, żem W do·
mu nigdy z nikim tego nie robi!. Ale widzicie tu, to co inszego: tu trzeba bić
wroga, co chce wleźć w naszą zip.mię
i z chlopów chce swych wołów roboczych
porobić. Ale my się nie damy! O nie!
Do jednego wyginiem, a nie damy naszej
ziemicy, tej Wielkiej matuli całego narodu
naszego. Tak nam Panie Boże dopomóż,
Panienko nasza Najświętsza. Tylko mi
matulu serce porywa straszna tęslmica za
wami. Tacyście już starzy spracowani,
jal< wy sobie tam radzicie. Ale matulu
ja wrócę może już niedługo, może za
miesiąc da Bóg.
Bo ten gienerał powiedział, że jeżeli się tak zawsze sprawować
dzielnie będziem, jal< dziś, to nieprzyja
ciela duchem wykurzym. A Więc zostań
cie z Bogiem moja matuleńko rodzona
i nie martwcie się. Przyjdę z pewnością.
Wasz kochający syn Stasik".
"stary dobrodziej skończył. Matka siedziała na łaWie jak przykuta. Każde slo·
wo umiłowanego syna bylo jak ożywcza
krynica dla jej zbolałego serca. Miłość,
duma, radość, nadzieja - wszystkie te u·
czucia wirowaly W jej zapadłej piersi, tamując oddech.
- O mój miłościWy dobrodzieju, Więc
to prawda, Więc on ogląda jeszcze slon-

ko Boże, Więc jego sokole oczka spoglą
dają na ludzi, Więc jego ręce trzymają
jeszcze szabelkę, a nie czarny krzyzik
trumienny, a serce bije i tęskni za matulą.
O! niechże święci janieli odpędzają swemi złocistemi skrzydełkami wszelki smę
tek od dobrodzieja, że mi tyle radości
przyniósł dziś.
I starcze, pOWiędłe jej usta przylgnęły
do ręki siWiuteńkiego proboszcza.
- Bogu należy dziękować, moja dobra
Maciejowo, nie mnie. On \\idział wasze
łzy

i wasz smutek i poc.ieszył was. Bo
BOlka Większą jest niż złość łudz
ka. Cicho ... cicho ... no, znowu płaczecie?
czego? czego? - i wyciągnąwszy chustkę
z kieszeni, zaczął głośno wycierać nos,
aby ukryć łzy wzruszenia i jemu gwałtem
cisnące się do oczu.
- To z radości, tysiączku jasny, serce to człOWiekOWi kiejby wosk mięknie.
Boć to moja jedyna osłoda w niedołężnej
starości, ten Stasik serdeczny. A dobre
to dla starej matuli! Bywało jeszcze jutrzenka za dalekim borem śpi, a on już
zrywa się z łóżka.
Wody przyniesie,
drzew narąbie, w kominie napali, aby starej matuli bylo ciepło, bydełko oprzątnie.
A cięgiem ino: a nie wstawajta matulu,
krzynkę jeszcze poleita, boć nic pilnego
nie macie do roboty. A W niedzielę, to
z tych pięknych książek, co to mu je
księżulek zawsze dawał, tak piękne odczytywał historje, że ino człek by słuchał
i słuchał bez końca.
- O tak Maciejowo, chlopak to setny.
Trzeźwy, uczciWy, nie lataWiec, do książ
ki się rwie. Wyjdzie na ludzi, jak Opatrz ność pozwoli.
Dziś odpraWię mszę na
intencję rychłego i szczęśliwego jego po·
wrotu-i siwiutp.ńki ksiądz wyszedł z izdebki, odprowadzony błogosłaWieństwami i
podziękowaniami starej Maciejki.
dobroć

(d. c. n.)

Mary Aazimierowicz.

RRONIHA MIEJSCa WA.
Postanowienie obowiązujące dla mieszkań
ców m. Łowicza i okolicznych wiosek.
l) Żadna prywatna podwoda nie

moze być
przepusz;czaną
szosą
\V kierunku Sochaczewa i Bolimowa zarówno z Łowicza jak i do Ło
wicza.
2) \Yycbodz;enie mies.zkańcó", na
ulicę po godzinie 7 ej wieczorem, su·
rowo wzbronione.
3) Z miasta nikomu wyjeżdżać nie
wolnu i pozwolenie na wyjazd nikomu
się nie wydaje.
4) Na ulicacb i placach miasta. winien być absolutny porządek, zarówno
na ulicach jal{ i placach żadne prywatne pod wody zatrzymywać się nie mogą.
Ruch jest dozwolony jedynie po
trotuarach.
5)
Sprzedaż
napojów alkoholov.;ych. pi XV::\, oraz surowych owoców
i jagód surowo wzbroniona.
6) Zabrania się wszelkich zgr'omaclu1l1 na ulicach, jak również chodzenia pomiędzy oddz;iFlłami wojsk i
rozmowy z żołnierzami.
7) Za niszczeni~ przewodników telefonicznych lub włą
czanie ich, winni będą oddawa~
ni pod sąd polowy.

Ł
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8) Na teren stacyjny dróg żelaz
nych, jak równiei wewnątrz budynków stacyjnych--wejście osobom obcym wzbronione.
9) Policia miejsim winna być zawIIlze na swoich stanovdskach. Straż
nicy powinni bezwarunkowo znajdować ·$ię na plactlch, na wyjazdach
z miasta, na szosach w kierunku Bolimowa i Sochaczewa, oraz przy
miejscowym kantorze pocztowo - telegraficznym.
10) Za porządek w mieście zarówno policiajak i magistrat-odpowiadają na zasadzie pra'''f stanu wojennego.
11) Każdy mieszkaniec miasta za
przekroczenie któregokolwiek z powyższych punktów, karanym będzie
podług praw stanu wojennego.
12) wszystkie osoby podejrzane należy natychmiast dostawiać do sztabu
oddziału-Komendantowi.

Komendant m.

ŁOWicza

Sztabs - Kapitan
Borchsenius.
X Pomoc dla żon zapasowych. W ubiegły wtorek, Komitet Obywatelski z funduszów zebranych przez siebie, udziela!
zapomogi żonom zapasowych powolanych
na wojnę. Jakkolwiek środki Komitetu,
są dosyć szczupłe wobec niewnoszenia
regularnie rozłożonych na mieszkańców
składek, jednak Komitet wypłacił dosyć
pokaźną kwotę, płacąc po 5 rubli na

+
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Pracownicy Czerwonego Krzyża. BaWi w naszym mteśc1e hrabia TySZKfeWIct
z ramienia Czerwonego Krzyża, zapisując
przy pomocy Komitetu Obywatelskiego
mlodych ludzi na listę pomOcnil{ów, na
wypadek, gdyby okazała się potrzeba szybkiego ratunku zarówno w mieście jak i
okolicy - w obec toczących się bojów.
Przyznać trzeba, że chętnych dużo się
zapisało.
Każdy czuje się W obOWiąZkU
W jakikolWiek sposób przyczynić się do
niesienia ulgi ranionym. W obec braku
środków opatrunkowych, a zwłaszcza bandaży-panie nasze wieczorami przy~oto
wują szarpie płócienne.
Pierwszy to raz
od lat Wielu, Widzimy nasze nieWiasty
czyniące przygotowania dla rannych bohaterów na ;Jolu bit1"y, i mimowoli przenosimy się myślą w czasy Chocima,
Wiednia i Obertyna, gdy prababki nasze
pomoc swą "niosły rannym rycerzom.
Nafta. Komitet Obywatelski poczy·
nił zakupy nafty i soli w WarszaWie, wobec czego artykuły te ulegly zniżce, a
zWłaszcza nafta. Obecnie garniec nafty
w detalicznej sprzedaży kosztuje kop. 90.
Główną przyczyną podrożenia jest utrudniony dowóz, gdyż kolej transportów nie
przyjmuje, konie zaś pozabierali niemcy
i brak ich bardzo odczuwać się daje,
wskutek czego, za towar przywożony koń
mi z Warszawy, pobieraną jest oplata po
kop. 80 od puda.

+

mając się jednakże na przejściach
dzy jeiroramr"MazursKiemi.

pomię_

Zdobyoie Lanksargenu.
Piotrogród, 18 listopada, Ze sztabu
ZWierzchniego Głównodowodzącego:
W niedzielę, po uporczywej walce od
godz. 8·ej rano do l-ej Wieczorem, wojska rosyjskie zdobyły pograniczne mil:!steczko Lanksargen W Prusach, obok
Taurogu.
Pod jakóbowem, w pobliżu Kretyngi.
rozbity zostal oddZIał niemiecki, który
rozgrabi! majątek Parczewskiego. Zabrane mienie przez Niemców, zwrócono pokrzywdzonemu.
Panika na Sląsku.
Specjalny korespondent "Evening"
z Berlina otrzymał Wiadomość o wybuchłej ogólnej panice na Sląsku, skąd lud·
ność gromadnie ucieka, unosząc z sobą
wszystkie kosztowności i pieniądze, kierując się do Berlina, Drezna i innych
miast zachodnich cesarstwa niemieckiego.
Atak na arjergardy austrjackie.
Piotrogród, 18 listopada. Ze sztabu
ZWierzchniego Głównodowodzącego:
W Galicji straże tylne austrjackie zostały przez nas atakowane w okolicach
Dukli i przełę.czy Użecklej.

Potyczki na granicy obwodu batumskiego.
Piotrogród, 18 listopada. Ze sztabu
armji kaukaskiej:
W dniu 16 1i3topada odbywała się wzaKursy lO-miesięczne
jemna strzelanina na granicy obwodu baogrodniczo - pszczelnicze.
tumskiego. Usiłowania Turków posunię
osobę·
cia się naprzód w kierunku Erzerumu nie
X Druty telegraficzne. Przed ogródTowarzystwo Pszczelniczo-Ogrodnicze, miały powodzenia. Part ja Kurdów rozpokiem stacyjnym, od strony wschodniej,
leżą w poprzek drogi zWi'.!szające się ze korzystając z przywrócenia komunikacji częła strzelaninę z saperami rosyjskremi
slupów, druty telegraficzne. Druty te są pocztowe}, )HI":;,lęloby jaknajrychlej roz- w Azerbejdżanie. Kurdowie rozproszeni.
istną pułapką dla przechodzących, zaś szerzyć Wieść, iż kursy swe coroczne go- W innych oddzialach bez zmian.
konie, zaplątawszy się W nie, mogą po- towe jest w każdej chwili uruchomić w
Przed woiną grecko-turecką.
zrywać kopyta.
Na zwróconą uwagę, za- całym zakresie.
Donoszą z Salonik do "Kurjera Piomiatający tamże stróż stacyjny odrzekł,
Odcięcie W ąrszawy od świata nastą
trogródzkiego", że układy z Turcją zaże to nie do niego należy, wreszcie nikt pito właśnie wówczas, gdy korespondencja
ostrzyły się nadzwyczajnie.
Co chwila
mu nie kazał tego sprzątać.
Towarzystwa z kandydatkami i kandyda- oczekują zerwania stosunków dyploma+ Psucie telefonów. Nieznani spraw- tami na kurs a była zaledWie rozpoczęta. tycznych. Na granicę północno-wschod
cy psują druty telefonów wojskowych któ· Obecnie, miejmy nadzieję, słuchaczki i słu· nią bezustannie wysyłane są pociągi przerych pilnowanie powierzono milicji oby- chacze kursów zdołają pokonać przeszko- pełnione wojskiem. Ze źródeł najkomwatelskiej. Zwracamy uwagę - że Win- dy w porozumieniu się z Towarzystwem pletniejszych donoszą, że sytuacja jest
ni niszczenia telefonów podlegają sądo i wnet staną do nauki zawodowej w licz- nadzwyczaj poważna. Co chWila oczekuWi wojennemu. Rodzice pOWinni też prze- nym zastępie. A zdając sobie sprawę ją wypowiedzenia wojny.
strzegać dzieci, które
z figlów mogą z obowiązków pokolenia przyszlości, stastrata Niemców nad Izerą.
uciąć kawalek sznurka, niewiedz~c, jak ną do nauki niewątpliWie z zapalem i wyKorespondellt "Times." donosi, że na
trwałoscią
pracowników,
którzy
muszą
Wielka może ich za to 'spotkać kara.
ukochanej ziemi przywrócić plodr.oŚć mocy oświadczenia wziętych do nl~w(jli
oficerów niemieckich na początku "bitwy
+ Uciekinierzy. Niektóre osoby ucie- iswej
krasę utraconą we krwi i pożodze.
kające pieszo do Sochaczewa już poKursy lO-miesięczne dla kobiet i męż nad Izerą, Niemcy zgromadzili praWie 500
wróciły i obecnie kurują się w domu z
czyzn Towarzystwo urządza w swej sie- tysięcy ludzi.
Ogółem straty armii niemieckiej nad
zaziębienia.
dzibie przy ul. Wiejskiej oM 12 w WarIzerą, wedle słów tych jeńcóW, dochodzą
Obiady bezpłatne wydawane przez szawie.
do 90 tysięcy ludzi. Szczególnie wielkie
Komitet Obywatelski ciągłym cieszą si~
straty są wśród oficerów. MÓWią, że zapowodzeniem. Często i żołnierze korZY-I
bitych jest również 5 gienerałów.
stają z obiadów gdy szybko w dalszą iść i
"Dzień".
muszą drogę. Zastęp szanownych wspól- I
pracowniczek coraz bardziej się zmniejsza, co chwila ktoś ubywa z szere~u, maWspółdzielcze
ły już poczet pozo stal z panią MateuszoWielka
bitwa
między
Wisłą
i
Wartą.
wą Tatarzyńską na czele, pracującą wy"
Lowicldch szewców
trwa1e, która mamy nadzieję, że placów·
Piotrogród, 18-~o listopada. Ze sztabu
Zwierzchniego Głównodowodzącego:
ki nieopuści.
Na froncie pomiędzy Wisłą a Wartą
Ocena strat. W miastach Królestwa
Polskiego, opuszczonych przez Niemców walki trwają i nabierają charakteru Wielgdzie nie funkcjonują jeszcze instytucje kiej bitwy ze znaczllemi sitami niemiec· posiada na składzie wszelkie gatunki . skó
różnych marek fabrycznych.
rządowe, z zezwolenia ministerjum spra- kiemi.
wiedliwości, jak pisze "Dzień" adwokaci
Niemcy cofają się z PI'US Wschodnich. 51(Iep .JVowy 'i(yqel( fl'i 102.
przvsięgli mają prawo dokonywać oglę
Piotrogrbd, 18 listopada. Ze sżtabu
dzin lokalów prywatnych, znilizczonych
DBOBNE OGŁOSZENIA.
przez żołnierzy niemieckich, i w obecnoś ZWierzchniego Głównodowodzącego:
W Pru'i8ch Wschodnich nieprzyjaciel
ci dwóch ŚWiadków sporządzać protokóły
Para koni siwych 2 wozem, złapane, znaj
cofa się na front Gombin- W ęgoborg, trzy- dują się na Kurabce, u Dłuzniews·kiego . 1162-1-1
wyrządzonych szkód.
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W Drukarni K. Rybackiego w Łowiczu•
JJOBłIqb 7 HOaÓpJi" 1914 r.

