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*) Św. Dominik Guzman, sławny fundator za
konu Kaznodziejskiego, IHOdził się w r. 1170 w Ca
larhoga, w starej Kastylji. Po ukończeniu nauk, 
wstąpiwszy do stanu duchownego, wykładał w Pa
lencji Pismo święt e i miewał kazania z nadzwy
czajnym powodzeniem. Słuchano go jak wyro
czni i radzono się w naj zawilszych przedmio
tach, dotyczących wiary i moralności. Wezwany 
r. 1198 przez biskupa djecezji Osma, zajaśniał 
WKrótce jako gwiazda w tym kościele . Czytając 
i rozmyślając ustawicznie nad księgami Kasjana, 
naśladował ostry 7.ywOt Ojców na p-ustyni. Wszy
shie jego postępki świadczyły o v.ielkiej czysto
ści serca i doskonałym od świata oderwaniu się. 
Św . Dominik opowiadał słowo Boze heretykom 
Albigensom i bardzo wielu ich nawrócił do wiary 
prawdziwego Kościoła. Po śmierci biskupa Osmy, 
wyznaczony od niego na zastępcę, otrzymał od O j
ca Świętego r. 1207, potwierdzenie na przełozone
go misji i z nowym zarałem oddał się pracom apo
stobkim. Ponieważ między Albigensami, jedni 
nie znali tajemnic wiary chrześcjańskiej, a drudzy 
im bluźnili, Dominik w czasie pobytu w Sangwe
docji, ustanowi! ćwiczenia duchowne pod nazwi
skiem kóżalica, do którego Stolica Apostolska 
przywiązała liczne odpusty. Aby pomnożyć liczbę 
żarliwych kaznodziei, którzyby sławą i przykładem 
zdolni byli rOZszerzać św iatło wiary, rozniecić 
ogień miłości bliźniego, i uleczyć rany, jakie here
zja i wystęki zadały k"ściołowi, powziął myśl ° załozeniu zal<OJlu, któryby łączył ćwiczenia sa-

, motności i kontemplacji z naukami kościelnemi. 
Ostly post, wstrzemięźliwość az do śmierci, ubo
stwo doskonałe, nic własnego, oto główne przepI
sy zakonu Kaznodziejskiego, założonego przez św. 
Dominika około r. 1215, a zatwierdzonego przez 
Honorjusza III Papieza w grudniu 1216 roku. 
Tenże Ojciec święty mianował go na nowousta
nowiony urząd Mistrza pałacu świętego Osoba 
piastujaca tę godność, jest przybocznym teologiem 
Papieża, zasiada na wszystkich konsystorzach, za
twierdza ksiązki, udziela stopnie doktora, wyzna
cza kaznodziejów papieskich. Obowiązki te do-

tąd powieJzane są kapłanowi zakonu Kaznodziej
skiego. Sw. Dominik wróciwszy do Tuluzy, wy
syłał uczniów swych do rozmaitych krajów, je
dnych do Hiszpanji, drugich do Paryża. W krót
kim przeciągu czasu, mieli już oni wiele klaszto
rów. Liczne cuda potwierdzały świadectwo pobo
Żności św. Dominika, i odtąd zaczęto go nazywać 
Thaumaturgiem, to jest cudotwórcą. Raz po jego 
kazaniu w H zymie, pewna niewiasta wróciwszy 
do domu, znalazła dziecię swe bez życia w koleb
ce. Przejęta boleścią, ale pełna wiary, pobiegła 
do kościoła i składając martwe dziecię u nóg 
świętego, łzami tylko i łkaniem załość swą wyra
Żała. :)ługa Boży rozrzewniony głęboko, zaczął 
się modlić z tą wiarą, która góry przenosić może, 
a potym uczyniwszy znak krzyża świętego nad 
dziecięci e m, wskrzesił je i oddał matce przedtym 
najsmutniejszej a potym zachwyconej najwyższą 

cił. .J est patronem Madrytu i Korduby w Hiszpa
nji, a królestwo Neapolitailskie ma go takŻ e za 
pierwszego swego patrona po św. Januarym. 

X *.1< * 

W iadomości kościelne. 

W niedziel ę jako w uroczystość 
Przemienienia Pallskiego przypadają od
pusty: w kościele pp. Bernardyn ek w Lo
Wiczu, - w KOlllpinie i w Sobocie,
ą w przy:>zly czwartek przypada odpust 
Sw. Wawrzyllca w Kocierzewie . 

Joachim Ilelewel. 
radością. Inn ym razem robotnik zabił się spadł
szy ze sklepienia klasztoru św. Syxta i odzyskał 
życie podobnym sposobem. Także św. Dominik 
wskrzesił młodego synowca, którego koń zrzucił 
na bruk ulicy. Iwo, biskup Krakowski, naoczny 
świadek tego cudu, prosił św DominiKa o oblecze- Rok 1911 to pięćdziesiąta rocznica zgo-
nie dwóch synowców swoich Ś. Ś. Jacka i Czesła- nu jednego z tytanów myśli i pracy polskiej 
wa w sukienkę nowego zakonu. Swięty uczynił. . "' 
zadość pobożnemu żądaniu i wkrótce, potym wy- Joachima Lelewela, urodzonego w 1706 r. 
słał do Polski kilku swych zakonników, na zakla- Trzej ludzie trzech wielkich dzialaczy 
danie klasztorów, których liczba 'z czasem urosła .. ' . " . 
i wiele pożytku przyniosła krajowi. W r. 1218 grupUją Się okolo wlell{!ch l brzemiennych 
osadziwszy zakonników w klasztorze św. Sabiny, W skutki zdarzeń 1850 roku. 
a zakonnice tejże reguły, którym własną ręką dał 
nową sukienkę, w klasztorze św. Syxta, opuścił 
Rzym i wrócił do Langwedocji. Ztąd wkrótce 
udał się do Hiszpanji, gdzie założył dwa klasztory, 
jeden w Segowji, drugi w Madrycie, a później 
w Paryzu klasztor św. Jakóba. Około 122u r. po
znał się w Rzymie ze św. Franciszkiem z Assyżu 
w domu wspólnego przyjaciela, kardynała HU l!oli
na. Ten kardynał wstąpiwszy na Stolic:ę Apostol
ską po Honorjuszu, okazał dowód głębokiego sza
cunku dla LJominikanó\\', wybrawszy z pośród 
nich 33 biskupów, t< Legatów i patryarchę Ant y
ocheńskiego. W Bononji św. Dominik miewał 
'ciąg le kazania, niekiedy po kilka razy jednego 
dnia. Pomimo nadzwyczajnych trudów apostol
skiego zywota, nie zmniejsza! bynajmniej ani po
stów, an i umartwień ciała . Znaczną część nocy 
przepędzał w kościołach na modlitwie j we wszy
stl<iem przestrzegał najściślejszego ubóstwa 
W tym czasie, kiedy zakładał osobiście klasztory 
w Brescfa, Faenza, Viterbo, wysyłał zakon n ików 
swoich i do Marokko, Portugalji, Szwecji, Norwe
gji, Irlandji i Polski. W Angji stanęły klasztory 
Dominikanów w Londynie, Oksfordzie i Kantuarji, 
a później ich liczba doszła w tym kraju do 43. 
W dniu 4 Sierpnia r. 1221 św. Dominik Bogu du
cha oddał w Bononji w 51 roku Życia swego, a ka
nonizowany został 12 Lipca 1234 r. przez papieża 
Grzegorza IX, który świętego znał osobiści e, - po
chowany w kościele dominikanów w Bolonji, 
gdzie postawiono piękny pomnik, będący do dziś 
dnia wzorem wytwornej sztuki średniowiecznej. 
N a obrazach obok świętego malują psa, z gOJ ejącą 
pochodnią w pysku, matce bowiem św. Dominika 
śniło się, ze porodzi psa małego z gorejącą po
chodnią, którą cały świat oświeci. Matce znów 
chrzestnej świętego śnić się miało owe dziecko 
z gwiazdą na czole, dla tego też i z gwiazdą na 
czole przedstawiają niekiedy św. Dominika. Ma
lują go jeszcze z książką (symbolem jego kazno
dziejstwa), lilją (symbolem jego dziewictwa) 
i czasami z wróblem, poniewaŻ djabeł raz w tej 
p05taci miał go rozgniewać. Niekiedy martwe 
dziecię u stóp, któremu cudownie życie przywró-

Jeden -- to Walerjan Łukasiński, twór
ca Towarzystwa Patrjotyczno-Narodowego, 
spiskowiec, Wieczny Więzień stanu, uosabia 
przedwstępną epokę w której sączone są 
jady w zdrową organizację Królestwa Kon
gresowego i zwolna przygatawia się grunt 
pod wybuch listopadowy. Już W 1822 roku 
Łukasiński rozpoczyna swą nieprzerwaną 

praWie pólwiekową mękę więzienną. 
Lelewel i Mochnacki - to postacie na

dające wyraz epoce czynu jawnego. 
Lelewel - bożyszcze mlodzieży, ten 

sztandar, około którego s i ę ona skupia, 
sztandar promieniejący majestatem Wiedzy 
i pracy. A wiedza i praca tego profesora 
uniwersytetów warszawskiego i wileńskie
go, odsuniętego od placówki uniwersyteckiej 
już w 1824 roku jest rzeczywiście imponu
jącą, a nadają jej znamiona wyraźne cha
rakter wielki i bezwzględnie demokratycz
ne zasady Lelewela. Fala wypadków wy
nosi Mochnackiego ku szczytOWi, na któ
rym stoi Lelewel i następuje znamienne 
starcie. Mochnacki, wielki trybun ludowy, 
gen ja lny późniejszy dziejopis epoki listopa
dowej, ma przenikliwe widzenie i glębokie 
pojęcie, że wladza pOWinna przejść W ręce 

zdecydowane i nie chwiejne, calą silą swej 
myśli i trafnego przeczucia chce wyrwać 
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Lelewela z Rady Administracyjnej, do której 
powolał minist r Lubecki Lelewela, chcąc 
temu rządoWi nadać pozór sprzyjającego 

wypadkom. Lelewela w Radzie Admini
stracyjnej ubezwładniono. Gwałtowna agi
tacja Mochnackiego nie stworzyła rządu 

W jego duchu, sztandar młodzieży i tłumów, 
Lelewel, pozostał w Radzie administracyj
nej, aby ją galwanizować napróżno, do ste
ru trwałego ani Mochnacki ani Lełewel się 
nie dosta!. Dzieło listopadowe dzięki bra
koWi jednołitego kierunku i silnej wladzy 
naczelnej, jest w kolebce samej skazane na 
konsekwentne skutki tych braków. Rząd 

tymczasowy, powstały z Rady administra
cyjnej, jest tylko jej dalszym ciągiem. 

Śród grzmotów dział i bohaterskich 
porywów upada dzielo listopadowe, Moch
nacki i Lelewel idą na tulaczkę. Podczas 
krótkiej swej tulaczki, zakończonej śmier
cią w 1834 r. Mochnacki staje się wielkim 
dziejopisem doby przeżytej. Długa tułacz
ka Lelewela to dalszy ciąg jego niezmordo
wanej pracy. Pisze i pracuje bezustannie 
jak dawniej, znów powstają dziela pośWię
cone historji, geografji, archeologji; umysł 
ten wszechstronny ani na chwiłę nie ustaje 
w pracy, powstają niezliczone prace, odez
wy, wszystkie przejęte ideą ludową, szcze
rze demokratyczną, ideą, którą nawet libe
ralny rząd francuski nie znosi i zmusza Le
lewela do opuszczenia granic Francji. 

Ku temu sztandaroWi ruchu wolnościo
wego, kierują się oczy i serca nie tylko już 
r0daków, ale i Europa ludowa nań pstrzy 
i kornie schyla przed nim czolo, Wic.ząc 

w nim i swój drogowskaz. Interesy ludu 
stawia Lelewel ponad wszystko, podpis 

Zamiast Feljetonu. 
(przekład z angielskiego). 

(DO/?OIICzen1e) . 

Wstępując do wyższego zakladu nau
kowego niechaj zapTIuje się nauką, a nie 
rzeczami postronnemi, niech nie nałeży do 
towarzystw korporacyjnych, jedynie chyba 
w tym wypadku, gdy są protegowane przez 
rząd, wtedy będzie zaasekurowanym od 
różnych wypadków mlodości, które bardzo 
często zabijają karjerę w samym zacząt
ku, a ostatecznie nie przynoszą nikomu 
pożytku. Przytym radzę przypominać sy
nOWi, że profesorowie są to ludzie z roz
maitemi wadami i słabostkami i bardzo 
często niespraWiedliwie odnoszą się do 
mlodych ludzi, którzy odrazu nie umieją 
przedstawić się w dobrym świetle. Otóż 
niech Pani poradzi synowi, by siadywal 
zawsze w pierwszej ławce , nie opuszcza! 
żadnej lekcji, pytał się często profesorów 
o wyttomaczenie pewnych kwestji i wogó
le by twarz jego utrwala ta się w pam ięci 
pedagogów, a wtedy choćby nawet byt 
skończonym osłem i nie rozumial przed
miotu przy końcu roku zda z pewnością. 
Jeżeli zaś mu się uda zapoznać z jakim 
profesorem, to jeszcze lepiej. Znajomość 
ludzi rozUlnnych tylko korzyść przynieść 
może. Jeżeli zaś wstąpi na slużbę, to trze
ba mu wytłomaczyć, by slużył UCZCIwie, 
bo za nieuczciwość karze prawo; to jed
nak nie dowodzi, by oskarżał swoich wspól
pracowników, którzy postępują podle i nie-

Ł O W I C Z A N I N. 

swój kładzie pod słynnym manifestem ko
munistycznym. 

Żyje jak nędzarz, glód to staly jego to
warzysz. Ten dumny czlowiek zapomogi 
znikąd przyjąć nie chce, uważa się za ro
botnika i jak robotnik pracuje piórem bezu
stanku i powalonego na loże niemocy 
z ciemnej i chtodnej siedziby w Brukseli, 
okrytego ranami w stanie najwyższego za
niedbania, wyrywają towarzysze i przenoszą 
do szpitala paryskiego, gdzie w maju 1861 r. 
męczeński, pełen zaparcia się i pracy ży
wot swój kończy. 

Oczy swe zamknąl Lelewel u świtu no
wych porywów, nowych zludzeń, które się 
zakończyly nowym pogromem. S. K 

Femina, vicisti! 
fragment. 

Nie znikly jeszcze ostatnie błyski sło
neczne na zachodzie, a już nieśmialo wy
sunąl się blady księżyc z obloków ... 

Nic nie mąciło ciszy Wieczornej upaja
jącej, wszechwladnej, czarownej ... 

Najlżejszy Wietrzyk nie poruszał gałą
zek drzew: cicho staly okryte kWieciem, 
niby białym calunem, czereśnie, jabłonie, 
grusze. Cudnym zapachem napełniały 
powietrze kWitnące bzy ... 

Po wązkiej alei sadu szedl powoli Zyg
munt, :spoglądając od czasu do czasu na 
swą towarzyszkę i obserwując jej śliczne 
zlote włosy, błękitne, jak morska toń, oczy, 
cudne klasyczne rysy, piękną łinję biustu, 
smuklą figurę, zgrabną nóżkę i urok ca
łej postaci. 

Przeszli sad i zapuścili się w gląb 
ogromnego, dziwnie wieczorem poważnego 
parku, pełnego stuletnich dębów, wysmuk-

uczciWie-to rzecz prawa i władz ustano
Wionych. Prócz te~o trzeba mu wytłoma
czyć, że UCZCi\\'03Ć jest to rze cz bardzo 
elastyczna, rozciągliwa, a Więc trzeba po
stępować ostrożnie by z jednej strony nie 
popelnić podlości, z drugiej zaś nie zostać 
Don Kiszotell1. Niech Wie, że czlowiek 
otrzymujący choćby setki tysięcy pensji, 
lub płacy za swoją pracę i fatygę jest 
uczciwym, z drugiej zaś strony zabierają
cy nawet arkusz papieru kancelaryjnego 
jest zlodziejem, że cz/oWiek płacący za 
pracę swym robotnikom choćby grosze, jest 
uczciwym, zatrzymujący zaś nawet rubla, 
chociażby placił im olbrzymie pieniądze za 
pracę, jest zlodziejem. Prócz tego niech 
zrozumie, że żaden sąd nie ukarze go, gdy 
będzie postępować w myśl prawa i prze
pisów oboWiązujących. 

Dotykając następnie prawdy, Winno się 
wytłomaczyć synowi, że nie pOWinien kla
mać, bo klamstwem niedaleko się zajedzie, 
lecz jednocześnie niech zrozumie, że to 
nie znaczy by wykazywal ludziom ich klam
stwa, ludzie klamią ciągle, lecz to jeszcze 
nie dowodzi, by odgrywać względem nich 
rolę policjanta. Wykazywać cudze ldam
stwa i wady, to nie do nas należy, to na
wet jest nieprzyjernnem. Czlowiek odgry
Wa jakąś dziwną rolę--szpiega--donosici e la. 
Nie, my potrzebujemy odpowiadać tylko 
za siebie, niechaj inni ktamią, oszukują
oni tylko będą odpowiadać zato przed są
dem swego sUlJ1ienia. 

W ten sposób postępując względem 
swoich bliźnich, rozumny j honorowy czto
Wiek będzie zawsze spokojnym, gdyż będzie 
rozumial, że jest nietylko uczciwym, ale 
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łych topoli, wspaniałych ŚWierków,. modrze
Wi, cisów, płaczących bzów, Wierzb, olch ... 

Szli powoli, w milczeniu. Irena po-
padia w dziwną zadumę . Nie było sły
chać nic, prócz szmeru ich wlasnych kro
ków. 

Doszli do stawu, porosłego mnóstwem 
trzcin, tataraków, sitowi. 

Machinalnie zeszli do łódki przywiąza
nej do brzegu i po chwili znaleźli się na 
środku stawu. Zygmunt Wioslowat, Irena 
siedziała u steru. 

Łódka smuklą piersią pruła jasną taflę 
jeziora, a biegiem swym wytwarzała fale, 
które w tysiącznych kręgach rozchodzily 
się dokoła ... 

Księżyc wzeszedł wysoko i świeci! jasno 
i wspaniale, a białe jego promienie odbi
jały się srebrzyście w falach wody. 

Nagle zerwal się lekki wiaterek i za
kolysał zarośla wybrzeża, a na przeciw
nym brzegu zaszemrały młode żyta, owsy 
i pszenice . . . 

Z parku dochodzit glos słowika, który 
na różne tony począl rozsnuWać swe nie
skończone llIelodje ... 

Zygmunt złożyl Wiosła i spojrzal na 
Irenę, która zapatrzona W księżyc zdawa
ła się nie dostrzegać nic, prócz cudóW 
przyrody. 

- Co pani myśli w tej chWili? Zalo
żylbym się, że podziwia pani tę dziwną, 
niepojętą harrnonję stworzenia, że wielbi 
pani rękę, która tego dokonala. A jed
nak. .. jednak to takie proste, tak samo 
jakoś się sklada, powstalo kiedyś z nicze
go, lub bylo zawsze, a teraz rozsnuwa się 
samo, jRk nić odWijana z kłębka. Panią, 
jako kobietę, interesują wszystkie strony 
tego zagadnienia, a Więc chce pani wie
dzieć jak to powstało, odczuwa pani pięk
no natury, chce pani dociec po co to 
wszystko. Mnie interesuje tylko ta kwest ja 
ostatnia: filozofia byla dla mnie zawsze 
jedyną rzeczą, coś wartą, nauka i sztuka 

i dobrym, patrzy się z żalem na wady in
nych, lecz nieodgrywa względem nich ro
li surowego sędZiego i nie staje się przy
czyną zguby swoich bliżnich; niech ich 
ukarze sam czas, prawo, lub sąd Boży. 
Podobne postępowanie silnie działa na spo
kój człOWieka, utrwala go w dobrym i sta
je się on nieraz dobroczyńcą ludzkości, 
o ile ma zbywające pieniądze. MÓWię, 
zbywające, albOWiem winna Pani w synu 
utWierdzić to II1niemanie, że być dobrym 
nie znaczy być rozrzutnym. NieWiadomo 
co to jest pieniądz zbywający, niewiado
mo czy się Jlie przyda kiedy~, czy to co 
dziś zbywa, przy zmianie okoliczności ju
tro nie okaże się niezbędnym. Bywały 
wypadki, że ludzie rozdający zbyt hojną 
ręką na starość znaleźli się w potrzebie 
i stawali się mizantropami. A Więc, poma
gając bliźnim, trzeba zachowywać bardzo 
Wielką ostrożność, bo zbyt rozdając moż
na zaplątać swe sprawy i stracić, tak nie
zbędną w życiu, rÓ\\inowagę duchową. Ja 
bardzo żaluję, że ramy mego listu są zbyt 
szczuple, bylJ1 się mógl dotknąć detali 
i drobnostek w wychowaniu Pani syna, by 
zrobić go zupelnie szczęśliwym. Sprawy 
życiowe są tak zagmatwane i rozliczne, że 
bardzo trudno nakreślić sobie zupelny plan, 
aby wedlug niego postępując, uczynić 
dziecko, dobrym, honorowym, uczciwym 
i spojnym W sumieniu czlowiekiem. Niech 
Pani zrozumie tylko, że syn będzie pra
cował w spoleczeństwie, gdzie będą zło
dzieje i uczciWi, radykali i konserwatyści, 
starcy i mtodzież, bogaci i biedni , ZWierz
chnicy i podwladni, wśród których on po
winien tak ławirować, by nie czynił sobie 
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to tylko podwalina na 
wiedza się opiera. 

[rena, która sluchala 
niu, przerwata nagle. 

której filozof ja I polaków, to .czyn bohaterski, bo mrówcza i usta ich spotkały się w długim, gorą
praca, to dObra dla Niemca, ale my zdol- cym pocalunku. 

dotąd w mi!cze- tli byliśmy jedynie do walki. A walka On teraz chwycil ją wpół i zapatrzeni 

- Jakto, \Vięc pan nie odczuwa pięk
na natury, Więc panu nic nie lllÓWią barwy, 
dźWięki, hml110nja linji, Więc obojętnie 
patrzy pan na to wszystko? 

Spojrzała pytająco. 
- Tak pani, filozof ja, to jedyna dzie

dzina coś warta na śWiecie, bo cóż mi 
z tego, że wiem jak to powstało, że do
znaję pewnego wrażenia estetycznego, je
żeli zawsze będę miał przed sobą tę dziw
ną, palącą zagadkę, jaki jest cel istnienia! 
Wszystko przemija, tylko zagadka bytu 
jest wieczna! 

- Więc nic po zatem pana nie pocią
ga, nic nie interesuje? 

- Doprawdy życie nie jest więcej war
te od liścia, który wczoraj wiatr strącił 
z drzew ... 

- A szczęście-przerwala- szczęście, 
ten cel niedościgniony ludzkości, jest ni
czem dla pana. Szczęcie osobiste, bo 
każde szczęście jest osobistym, choćby 
pozory altruizmu posiadalo. Można pra
cować elła spoleczelistwa, ale zawsze, na
wet pOŚWięcając się robimy to tylko, co 
nam pewną dozę szczęścia przynosi. Czyż 
nie jest szczęściem dokonać czynu, l<ióry 
może przynieść pożytek ojczyźnie, spole
czeństwu, pozyskać imię i slawę, ukochać 
wybraną kobietę, wychować dzieci na do
brych obywateli kraju ... 

Zygmunt słuchal zachmurzony, a nie
mą jego odpoWiedzią na ostatnie s/O\l)a 
by/ nieznaczny uŚlJliech ironiczny, l-tóry 
mimowoli przemknął mu po ust:J.ch. 

- Mówi pani jak Hoffmanowa, za
chwycał by się panią Kraszewski, ale ja, 
wychowany na Przybyszewskim co mogę 
na to odp.owiedzie? Szczęście, to wyraz 
bez realn ego znaczenia, którym upijają 
się ludzie jak haszyszem, aby zdobyć otuchę 
i podnietę do pracy, walki. Czyn dla nas 

wrogów, jeże li niechce zginąć: czlo\\Jiek, 
mający wiele wrogów, choćby był najlep
szy, naj uczciWSZy, ginie prawie zawsze, dla
tego, że wrogami w naszym społeczeństwie 
bywają zawsze ludzie na stanowiskach, 
przyjaciele zaś tylko wzdychają, żałują, lecz 
nie walczą za ginącego, bojąc się o wlas
ną skórę· Zresztą walcząc sam z masą, 
cz!oWie:{ traci wiarę w ludzi, staje się złym, 
bezużytecznym mizantropem i ginie, po
rzucony przez wszystkich, przeklinając ro
zum, dobroć, u€zciwość i prawdę. 

Oto od czego trzeba chronić syna, cho
ciaż wychowując go według tego systemu, 
nie ochroni go Pani od drobnych przy
krości, nie ochroni go Pani by jakiś zuchwa
lec, nie nazwal go chodzącą w aureoli 
świnią, lecz życia przejść nie można bez 
nieprzyjemności drobnych, i liczę że Pa
ni woli, by przechodzi! w życiu drobne 
przykrości, an iżeli żeby byl stale prześla
dowanym za rozum, dobroć, uczciwość 
i prawdę. 

Może być, Sz. pani zapyta, czy swoje 
dzieci ja wychowuję wedlug wyżej wska
zanego planu. OdpOWiem na to--na szczęś
cie nie mam dzieci. - Gdybym je posiadal 
nauczyl bym je jednej rzeczy: umiejętnoś
ci zupelnie nie dbać na śmierć szczęśli
wą, lub nieszczęśliwą i zawsze spokojnie, 
z czotem wzniesionym podążać jej naprze
ciw, tylko z tą umiejętnością można przy 
dzisiejszym stanie rzeczy iść uczciwie i spo
kojnie wybraną drogą, ale do tego'niepotrzeb
ne są kędziorki syna Pani i jego gole nóż
ki wraz ze szkocką w kratki spódniczką. 

Racz Pani przyjąć wyrazy wysokiego 
mego szacunku. Esloa. 

czemie jest! Czy szczęściem! Nie, jest w siebie, zdawali się o świecie nie wie
tylko snem o szczęściu, złudzeniem, które dzieć. 
dla każdego umyslu refleksyjnego pryśni~ Tak siedzieli dlugo, dlugo. 
przy pierwszym C:Ud dotknięciu. \Va lczyc A LIsta nie zamykaty się szepcząc coś 
dla idei nie warlo! A szczęście czysto nieustannie, a oczy ich spotykaly się 
subjektywne, rniiość, czyż miłość istnieje"? w miłosnym spojrzeniu. On całował jej 
"Głód i miłość rządzą światem" czytałem białe, delikatne ręce, to znów ona gla
gdzieś kiedyś, ale czyż tu mowa była dziła jego krucze włosy i czas biegi im 
O miłości rzeczywistej, miłości bezmiernej, niepostrzeżenie ... 
która nie widzi nic poza sobą, która jest Deszcz dawno przestał padać. Wy
zdolną do pOŚWięceń, wyrzeczenia się pogodziło się zupelnie, ałe księżyc już 
wszystkiego, miłość śłepa, taka o jakiej zaszedl, na wschodzie widać bylo czer-
czytamy W powieściach. Nie, ta umowa wony blAsk przedświtu. 
o zwyklym popędzie rozrodczym, wspól- Drzewa staly cicho, kroplami, niby 
nym nam ze ZWierzętami. A malżeftstwo? łzami zalane. 
Wszak to ordynarny kontrakt który zawie- Robiło się coraz Widniej, a łódka stała 
ra kobieta, aby mieć wygodne utrzymdnie. wśród trzcin i wioślarze otuleni płaszczem, 
mężczyzna, albo dla pieniędzy, albo dla nie czując pora.nego chlodu, szeptali im 
wygody. tylko wiadome wyrazy. 

- Jakto, Więc pan nie wierzy w jakieś ' A gdy na wschodzie zajaśniały pierw-
wyższe, wzniosie, bezinteresowne uczucie, sze promienie slońca, Zygmunt wyprosto
nie Wierzy pan, że można kochać calą du- wal się iwyszeptal: "Femina, Vicisti!" 
szą, bez pamięci. Panie Zygmuncie, czyż i począl wioslo\Vać do brzegu. 
tylko instykty zwierzęce istnieją, a niema 
jakiejś niewidzialnej spójni, spójni która Zbigniew C::orszl)'1/ski. 
nie ciala, lecz duchy bratnie lączy, która ---r~lw"'--
Wiąże dwie istoty tak, że stają się nie roz-
dzielne i choć mają dwa ciala ale jeden 
duch, jeden umysł, jedne cełe, pragnienia, 
przekonania i upodobania, że calą swą 
istotą polcIczone są w braterskim uścisku. 
Tak, ja Wierzę glęboko, że są ciuchy jasne 
i czyste, które tak bezpamiętnie kochać 
i mogą i u1llieją ... 

PrzerWa la, bo Wietrzyk stawal się coraz 
silniejszy, aż wreszcie skądś pojawi!y się 
chlnurki i począł kropić deszczyk drobny, 
majowy. 

Zygmunt zocząl Wiosłować, lecz irena 
nie miala ochoty wracać, zaproponowala 
więc, aby przeczekać, bo dlugo to prze
cież nie potrwa. 

Ty1llczasem deszcz pada/ coraz gęstszy. 
Zygmunt mial. pelerynę, ofiClrował Więc ją 
łrenie, aby się okryła, lecz ona wolala 
przesiąść się na jego laweczkę aby dla 
obojga wystarczy/o. 

Zrobiło się ciemno. Łódka nie stero
wana wjechała między sitowia, tak, że 
z dwuch stron utworzyly się z trzcin niby 
ściany. 

Siedzieli w milczeniu, lecz Zygmunt 
czul gorący oddech Ireny, dostrzega I jej 
pierś falującą, ściskał w dloni jej miękką, 
bialą rączkę, niemal dotykał się jej calym 
ciałem. I dziwnego doznawal wrażenia. 

Nie kocha l się nigdy, ale ta śliczna 
osiemnastoletnia dziewczyna podobala mu 
się od pierwszego wejrzenia. Fizycznie 
jej nie pożądal, a jednak spraWiało mu 
wielką przyjemność, że czul ją tuż przy 
swoim boku, jej delikatne wlosy llluskaly 
mu twarz, że tuli/a się doń, jak ptaszek, 
chroniący się przed iJurzą ... 

Po chwili uczuł, że glowa jej spoczęła 
na jego ramieniu ... 

Widocznie zmęczona - zasnęla. 
Trwało to czas jakiś. On ciągle czul 

jej glowę na swym ramieniu, jej dloń 
w swojej dloni i to dziwne uczucie pot~
gowalo się coraz bardziej. 

Pochylił się i na rozchylonych ustach 
złożył gorący pocałunek. 

I nagle zapragnąl kochać, zapragnął 
być kochanym. 

Dziwne rzeczy działy się z nim. 
Przebudzila się i spojrzala nań swym 

jasnym wzrokiem, a on nie widział nic, za
myślony, upojony, szepcząc bezwiednie: 
kocham cię, kocham cię Ireno. 

Jasny uśm iech okrasił usta dziew
czyny, schwyciła go obu rękami za szyję 

ELLENAI! 

Z pod rjcs rZlfci/a::,' IlIt' spojrzenie 

I 'l.(:\'starczy1o 0110 jl/Ż, 

Po piers/ac/z lll)'c/l pr~elllkllr:lo dn;ell/e, 

Rozkoszll)'c/z lI1yśli jalcicś cienie, 

Od ::,'jJojrzel1. Twych czarownych zórz. 

! urocz)/!aś /IIoją posiać, 

RZllcając spojrzeli boslcicll żar, 

Nic lIlocell odejść, lIZusze zoslać, 

Aby wcią::; widz/d Twoją postać, 

Gdyż z oczql 7woicli bije czar. 

ZerW(ll/e lIl:yś/i mozdl przędze, • 

Nawiązać iclt jU:3 sd mi brai?; 

Rozdarla karta w ż)'cia kSiedze, 

Nic sz"c lIie opne Twej potędze, 

vVz'ec rzucam sic, - .lal? ranny ptak . ... 

d . 29/V Il 1911 r. )Yie }trari. 

XI-ty Zjazd lekarzy i przyrodni
kaw polskich w Krakowie. 
W dniu 17 lipca t. j. w przeddzień otwar

cia zjazdu odbyl się uroczysty obchód pót
Wiekowego jubileuszu "Przeglądu Lekar
skiego". Najstarsze to pismo lekarskie 
polskie poloźylo wielkie zaslugi na niwie 
piśmiennictwa lekarskiego. Liczni przed
stawiciele polskiej nauki, delegaci instytu
cji naukowych, jako to Akadell1ji Umiejęt
ności w KrakOWie, Towarzystwa przyjaciół 
llauk w Poznaniu, Towarzystwa Naukowe
go w Warszawie, Uniwersytetu Jagieloli
ski ego i Lwowskiego, Tow. Dziennikarzy 
polskich i wielu innych-w pięknych prze
mówieniach zaznaczali doniosle zasługi 
,.przeglądu" i skladali mu w gorących slo
wach życzenia dalszego rozwoju. Prócz 
przedstaWicieli nauki polskiej, przemawiali 
w językach ojczystych delegaci pobratym
czych narodów slo\\liańskich. 
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W dniu n8stępnym W obecności prze
szło 1300 uczestników, przedstawicieli do
stojników Kościoła, rządu Krajowego, na
rodów pobratymczych, całego szeregu to
warzyst naukowych, korporacji i instytucji 
odbyło się uroczyste otwarcie Zjazdu w sa
li teatru- Starego, przepiękną mową prof. 
Uniwersytetu j agie lorlskiego, N owaka, z któ
rej niektóre myśli przytaczam w doslow
nym brzmieniu: 

"Twardą koniecznością ograniczone są 
nasze Zjazdy do dwóch jedynie miast, do 
Krakowa i dO Lwowa, z wielką ogólną na
szą szkodą. IX Zjazd przygotowany do 
Poznania, odbył się w Krakowie. Obec
ny, XI z rzędu - sądziliŚl11y - cieszyliśmy 
się, że odbędzie się W WarszaWie. Ułu
da byla króU<a, rozczarowanie gorzkie i po
dobnie jak łX i obecny Zjazd odbyć się mu
si w tej części Polski" ... 

"Kongresy naukowe są niejako rewią 
dającą przegląd osiągl-;ętych wyników, 
stWierdzającą postęp i rozwój danych ga
łęzi wiedzy, odsłaniającą slabsze miejsca, 
które zdwojonej wymagają pracy twórcze
go umysłu ludzkiego. Zjazdy nasze są le
karsko-przyrodnicze, bo nauki lekarskie 
nie są niczy1l1 innym, jak tylko odlamem 
nauk naturalnych i im wyższy osiągają roz
wój, tym więcej stają się przyrodniczemi, 
tym bliższe są nauk ścislych. Od ostatnie
go Zjazdu upłynęło lat pięć-okres w życiu 
człOWieka niezbyt długi, a zupelnie już krót
ki odnośnie do Wiedzy i do badań. A mi
mo to i w tym krótkim przeciągu czasu za
szta niejedna ważna zmiana tak na polu 
nauk naturałnych, jak i łekarskich-'-niejed
na wykryta została prawda, - niejedna do
niosła zagadka rOZWiązana. 

Nauki przyroJnicze to spraWiły, że dzi
siejsze warunki życia tak osobistego, jak 
i społecznego stają się łatwiejsze, a dobro
byt dostępniejszy i więcej ogólny. Rozwój 
nauk łekarskich dał nam zWiększone bez
pieczellstwo życia i zdrOWia, tych nieuce
nionych dóbr ludzkości. To też wszystkie 
cywilizo\Ą,' ane narody zaopiekowaly się tro
skliWie naukami przyrodniczemi i lekarskie
mi i usilnie je popierają, bo Wiedzą, że są 
one poniekąd stróżami ich potęgi i pomyśl
ności. 

Należjl stWierdzić, że Więcej niż zl,vy
cię ski e wojny rozwój nauk przyrodniczych 
W najszerszym tego slowa znaczeniu, zdo
len jest zapewnić ludom przewagę i silę . 
Podnieść to musimy tak glośno, aby nas 
słyszał tały naród, że do jego rozwoju, a na
wet do jego egzystencji jest rzeczą koniecz
ną, aby brai silny udział w tym żywiołowym 
ruchu przyrodniczym, jaki dziś obu pólku
lami owlac1nąt. Trzeba abyśmy Wiedzieli, 
iż nie wystarczy brać to, co inni zrobili 
i nic za to nie dawać i że pierwszym wa
runkiem możności korzystania z rezultatów, 
które osiągnęli inni, jest wspólna z nimi 
praca twórcza na wielkim warsztacie nauk 
przyrodniczych. Wszelka bierność przy
nosi śmierć. Nie można pOWiedzieć, aby 
praca na tym polu byla u nas w zaniedba
niu, bo jeżeli uwzględnimy warunki, w któ
rych się znajdujemy, to musimy przyznać, 
a pOŚWiadczy to choćby tylko bogaty i po
ważny program naszego Zjazdu, że robimy 
niemało i bierzemy niepośledni udział 
w ŚWiatowym Koncercie rozwoju nauk przy
rodniczych i lekarskich". 

Po mowie prof. Nowaka, w wielu mo
mentach hucznie oklaskiwanej, nastąpił ca
ły szereg przemÓWień reprezentacyjnych. 
Prof. Bechterew, umyślnie przybyly z Pe
tersburga na Zjazd, jako przedstawiciel ro
syjskiej nauki, wygłosił mowę na cześć na
uki i kultury polskiej. - Mowę tę przyjęto 
ze szczeryl11 uznaniell1. 

Otwarcie zjazdu zakończył przepięl<ny 
odczyt prof. Wszechnicy jagiełońskiej, uczo-
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nego gieografa sławy wszechŚWiatOWej, Ro- drugi prenumerator znalazł w chlebie ka
mera, "O Krajobrazie". wałek zęba, a inny-niedopałek papierosa. 

Tegoż dnia rozpoczęły się obrady Zjaz- JakkolWiek na rzeczonych chlebach byla 
du w 16-u sekcjach. Po trzydniowych obra- firma piekarni, jednak tyll1 razem wstrzy
dach, wysłuchaniu licznych referatów i ży- IJlujellly się od publikowania. 
W~j dyskusji, praWie wszystkie sek.cje + Moczenie lnu w Bzurze. Zewsząd do
pl z~dstawJly ,b~rd~? donlOsl~ uchwał~ .. - chodzą nas skargi, że w Bzurze odbywa 
?mowlono ~zczegołowo Spl ~wę wuzllcy s ię moczenie (gnicie) lnu na przestrzeni 
I ~alkę z ~ okiem, zastanawiano Się. ~a? każdej wsi nadrzecznej jak Popów, Mał
spr~wą ref Ol my naucz~n18 matematyki I fl - szyce, Mysłaków i i. d. Woda zatruta lnem 
zykl w szkoł8ch, średnich, n.awoływano do jest stanowczo szkodliwą dla pojenia bydła. 
ochro.ny ~ab~tko.w przyrody .1 t. d. " . Zaś dla ryb zabójczą. W innych powia-

. W dniU _l. 11l?Ca. nas~ąpI!o zamk.nl,ęcle tach moczenie lnll w wodach bieżących 
Z~azd~ na, ~osledz~nlu o~o.ln~.m, na ł~toryl1l jest surowo wzbronione, u nas nie bylo to 
pl ezes .. Zja~du D-I. ~WlęclCkl z Poznania przestrzeganem, gdyż wysoki st8n wody 
wypOWiedZiał bardzo .c;;kawy r odczyt utrudniał zanurzanie lnu, obecnie przy ni
,,0 estetyce w Medycyl1l.e , po c.zym od- skim stanie moczy się takowy na całej 
c~~t,ane z~~taly uch~aly I :vnloskl s~kcyj, pr:t.estrzeni. Len winien być moczony je
wSI.od kto~ych. naj.~oręcej . o~laskl~ano dynie w wodach stojących, rowach, i gli
wnl?sek następuJący. :'~ uwagi na wykszt~ł- niankach nieposiadających ryb i z których 
cenie z~wo.dowe l~obl.et lekarek. dla 111- woda nie używa się do picia. 
nych dZielniC Polski, Zjazd upowaznlCl Oe- ." 
legację do poczynienia jaknajusilniejszych + Nades!any do nasze) Red~,k cjl "P~ze
staral1 u Koła rolskieoo, w Ministerjum woalllk RolniCZO - Przomysłowy zawiera 
OŚWiaty i W Ministerjum~dla Galicji w Wied- W ,sobie ?UŻO żywot~ych artykuJów, treść 
niu w celu zrównania praw obcych pod- ktorych jest powazl11e traktowana, a Wo- . 
danych kobiet z prawami obcych podda- bec tego zasJugllje na, uwagę oł,<?licz nych 
nych meżczyzn na wszechnicach galicyj- n,asz~ch panow ~olnlkow. Tresc artyku
sl<ich". Słusznie zaznaczonym zostało, że łow J~st ~astępująca: 
utrudnienia, czynione specjalnie kobietom ~IStOrJ~ wystaw. W kwestji robotni-
obcym poddanym przy przyjmoWaniu ich c~eJ - sloW. par~ O zakładaniu zWiąz-
na uniwersytety austrjackie, nie wplywają kow k?ntroll obor.. Wzo.rowa chata na 
dodatnio na możność kształcenia się, a po- \vystawle w MłaWie. Zielone nawozy. 
tęgują przepracowanie umysłowe. OWi~ O mleczarstwie. H?doWla pstrąga tęczo
bardzo doniosłeoo znaczenia rezolucje wego w stawach karpiowych. Praca pszcze
uchwaliła sekcja~ mineralogiczna. PierW- larza w iipc.u. Twórz~y,ż~cie!.. Poradni~ 
sza z nich brzmi: "Zjazd, uznając założe- g? podarskI. . Ro.zm81tos~l. WiadomOŚCI 
nie wyższej uczelni naukowej górniczo- ~Iezące z dZledzll1y rolnictwa, przemysiu 
hutniczej za bardzo ważną i pilną potrze- I handlu, o:az katałog wraz .z planem. wy
bę naukową i gospodarczą, zwraca się do stawy Rolniczo-Przemysłowej w M/awle. 
czynników miarodajnych z gorącą prośbą + Targ nabiałowy. Łowiczar;ki za po
o wyjednanie u władz jak llajrychlejszego średnictwem naszego pisma zanoszą prośbę 
utworzenia Akademji górniczo - hlltniczej do Zwierzchności lIliejskiej o przeniesienie 
w krllJu, uważając Kraków za najodpoWied- targu z nabiał elli w jakie inne miejsce. 
niejszą siedzibę". Druga rezolUCja jest tej Targ ten odbywa się przy sklepie p. Koga
treści: "Zj8zd uznaje założenie Muzeum na W najw<>żs?ym miejscu i na najW~tszym 
przyrodniczego ziem polskich w KrakoWie trotuarze przy zblegu ulicy Zduńskiej, l 0-
za pilny postulat narodowy i odwołuje się wego M.iasta i Koziej. Cały trotuar zajmują 
do sj)Jleczellstwa o poparcie muterJalne sprzedający-pragnący zaś kupić ś;j]ietanę 
towarzystwa muzealnego". lub masło, stłoczeni są na skrzyżowaniu się 

Kilka dni spędzonych w KrakOWie, peł- powyższych ulic i co chWila w ten zbity tłum 
nylJl drogich jJdllllą[ek, pozostawią nieza- wjezdza)ą wozy. Trudno wyobrazić sobie 
tarte wspolllnienie chwil przeżytych. Zal zgietk, śc.sk, krzy;( tratowanych ludzi-roz
ogarnia I, że dzień trwa zbyt krotko, 8by rywanie ubrań o przeciskające się z koszyka
starczyć moglo czaSL; na przyjmoWaie udzia- mi osoby i to wszystko ludzie znosić muszą 
lu w pracach sekcyjnych, a zarazem i oglą- niewiadomo dla czego, chyba że nikomu 
dania zabytków przeszłości pod kierunkiem nie przyszło na myśl - iż to pieklo Oantej
śWiatlych przewodników. skie można zmienić i na innym szerszym 

Pokrzepieni zostaliśmy na Widok tak placu urządzić tar~owisko. 
licznie zebranych ludzi nauki, prac~ją.cy~h + "Dziennik Kujawski" donosi, że na
wytrwale i z zapałem. ?Ia c~wały Imienia dzieje rolników Kujawskich na tegoroczne 
polskiego. RozstawalIsIny Się \~zmocn~e- obfite plony bodaj zawiodą . jakkohviek 
ni na duchu, czyniąc postanowienie zJe- zboża z wiosną przedstaWiały się dobrze
chania się za lat czt.ery, jeśli okaże się kilkotygodniowe obecnie upały, &usza W nie-
możliwe, w Warszawie. l<tórych okolicach naszych Kujaw spowo-

Jan Cll/llieli1iski. dOWała raptown e dojrzenie naraz wszyst-
Galicja - Żegiestów. kich zbóż ozimych jak i jarych, tak, że mi-

}(rol]il(a nziejscowa. 

+ Szkarlatyna wybuchnęła w gminie 
Jeziorko, w parafji Kocierzew. Należy się 
wystrzegać zwłaszcza tym co mają drobne 
dzieci wchodzić do domów, gdzie są cho
rzy na powyższą chorobę· 

+ Pieczywo Łowickie. Prenumeratorzy 
za pośrednictwem naszego pisma wnoszą 
prośbę do p. p. piekarzy aby zechcieli 
baczniejszą ZWrócić uwagę i pieczywo lep
sze wyrabiać, gdyż istotnie trzeba być 
bardzo głodnym aby zjeść bułkę łOWicką 
lub kawałek chleba-tak jest niesmaczne. 
jednocześnie zrożono w naszej redakcji 
kawalek chleba ze szpagatem w środku, 

mo calej fo rsy użytej przy sprzęcie, rolni
cy zmuszeni są pozostaWiać niesprzątnię
te żyto dla jęczmienia, jęczmieI1 dla psze
niCY, bo \vszystko przejrzale, zeschnięte 
wysypuje się na pniu, przyczyniając znacz
ne szkody z ubytku ziarna. Buraki, kar
tofle i inne okopowe niedawno rokowały 
ŚWietną wydajność -- dziś marnieją, liście 
zeschłe lub zwiędłe opadają, a gląby w su
chej i gorącej ziemi jakby upieczone i bez 
życ+a. Burze, które w początku tego ty
godnia przechodziły w niektórych okolicach 
przy małych opadach nie ZWilżywszy do
brze ziem i, zrządziły znaczne szkody, skut
kiem przeładowania atlllosfery elektrycz
nością; gęste pioruny spowodowaly mnogie 
pożary między innemi Większych rozmia
rów folwarku Woli Trębskiej w Kutnow
skiem. Są jednak strony, które i te burze 
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omijały, albo deszcze były tak małe, że nie Liczna byla w tym roku, bo liczyła + Koncert. W Ciechocinku w niedzie
odżYWiły zamierającej wegetacji-slusznie około 800 osób - z przybylymi zaś W dniu lę dnia 5 sierpnia W sali hotelu MUłlera 
Więc W tej okolicy nazywają obecną suszę odpustu do Miedniewic było około 1000.- odbędzie się koncert primadonny opery 
i stałą pogodę "straszną pogodą". Kompanji tej przewodniczył Jks. Cezaryusz W Medjolanie, pani Anny de Rewers, ze 

Stan taki atmosfery wplynie na wcze- Ziembicki, wikaryusz Kolegiacki wraz współudziałem p. Wsiewołoda Bujukli, zna-
śniejsze ukończenie żniW, jednak strata wy- z p. jabłońskim. Po przemówieniu kilku nego pianisty. 
kruszonego ziarna równoważy, a nawet serdecznych słów, którymi pątnicy zachę- + Osobiste. Onegdaj w przybranym 
ujemnie przewyższa tę korzyść . ceni zostali do utrzymania porządku w dro- i rzęsiście oświetlonym kościele św. Du-

Z dokonanych próbnych omIotów żyto e1ze i po otrzymaniu błogosławieństwa, wy- cha o godzinie 8 Wieczorem Ks. Kanoryik 
plonuje nieźle - jęczmień sprzątnięty bez ruszono. j. Niemira prob. miejscowy, w assysten
kropli deszczu odznacza się ładnym jas- O godz. 11 kompanja przybyla do 30- cji Ks. Maksyma Kościakiewicza prob. par. 
nym kołorem, co przez kupców jest bardzo limowa, gdzie uroczyście i serdecznie Osuchów, prob. p. mlodego i Ks. j. Koś
cenione. została przyjętą przez mieszczan Bolimo~- cieleckiego, pobłogosławił zWiązek ma/-

Rośliny pastewne jak koniczyny, wyki, skich na czele z jks. Walentym Braultn- żeński pomiędzy panną Eugenją Gutmejer 
seradelie, trawy, przypalane i wyschnięte skim, administratorem p. Nieborów, który córką Wacława i Marji z Pawłowskich, 
stawi3ją gospodarzy w obawie o dalsze prze- zastępuje czasowo administratora p. Boli- a p. Arturem Piotrem Pawłowskim, wujem 
trzymanie inwentarza szczegółniej młecz- mów, Tu odpraWiona była na intencję swoim, synem Bronisława i Wałerji z Dy
nych krów; zmniejszy się też dochód z młe- kompanii Msza św. , a po godzinnym wy- marskich, obywatelstwa z Kawęczynka p. 
ka stanowiący obecnie tak ważną rubrykę poczynku udano się w dalszą drogę· Blońskie~o. 
w budżecie gospodarskim. O g~dz. 3 przybyt~ na miejsc~ przezna- + W ~pr&wie muzeum miejsoowego. Wia-+ Zapałki mszC'lonowskie. Niedawno czema; Naprze~lw komparyJI. wys~edl domem jest ogółnie, że jedynie zasługą 
odbylo się poświęcenie nowej fabryki za- j~s. )o~ef Zabło~kl, rektor kosCloła ,Mled- niestrudzonej pracy i zabiegów p. Wla
]Jalek w Mszczonowie w pow. Błońskim. me~lckl~go , . k,tory po. wystosowanIU od- dys/awa Tarczyńskiego powstało muzeum 
Zapałki tej fabryki, umieszczone w ładnym powledmch słow po:Vltałnych ,wzgłędem łowickie; jego zasługą, że wiele przedmio
opakowaniu, okazały siE;: wyrobem bardzo przybyłych, "wprowadzI! ,k? m~amę do przy- tów z naszej przeszłości ocałalo od zni
dobrym i zyskały sobie wyjątkowo szero- bytlm M.arJI. ----: Z radosclą, I ,z głębokIm szczeni a i utraty. 
ką popułarność. Co najważniejsza, wply- wzruszenIem Witał l~d ŁO,w~ckl obraz cu- Muzeum łowickie - to cel życia szła
nęly na obniżenie ceny zapałek . jedna downy ,MB., MI~dnlewskleJ. O ${od~. 7 chetnej jednostki, przedmiot nieustającej 
z firm, której wyroby najbardziej dotąd by- odprawIły SIę nIeszpory ~ ~y~tav le~lem pieczy. 
Iy u nas rozpowszechnione, zaWiadomiła N,. Sak:amentu. Na drug~ dZlen Łowl.cza- Obawa o dałsze łosy tak ukochanego 
juź hurtowych odbiorców swoich, iż ceny nl~ b. Itcznle przyst~powalt do Sakr. Poku- dzieła - to troska nieschodząca z myśli 
na wszystkie gatunki wyrabianych zapałek ty I do Stolu pansk~ego. , . jego twórcy. 
zostaly zniżone. Przez czas dłuższy zapat- . Po SrU1l11~, odpl aWI?n,eJ w, przepelm,o- Częste kolatania p. Tarczyńskiego do 
ki owej firmy przedawane byly w handlu neJ przez pl zybyłych sWlątynl, przez jks, mieszkańców Łowicza o podziełenie tru
detalicznym po 3 grosze. Można z tego ~Iel~ensa Ostrow;)k~ego, pl:oboszcz~ z !31,~- dów w opiece i zarządzaniu Muzeum _ 
przypuszczać, jak wiekie zyski ciągnęla ma, I po wygloszel1lu dwoch k~z?n, SCIS- to echa wołającego na puszczy. 
owa firma, skoro powstanie konkurencyj- le zastos~wanych do uroczy~tOSCI, przez Żądanie p. L. G. pomieszćzone W oM 9 
nej fabryki zmusiło ją odraw do obniże- jks. Bromslaw~ K,aczorowsklego, kap~ł~- "ŁowiczaniAa" ma za sobą słuszność, 
nia ceny towaru o 50 procent. Szkoda .tyl - na w ~tudzlencu l jys. Leonarda M~cl~ i p. Tarczyński - o ile Wiemy, gotów naj
ko, że zapalki Illszczonowskie nie znaJdu- chowsklego, proboszcza z p. Belcho,w, chętniej otworzyć podwoje muzeum w dni 
ją się jeszcze we wszystkich skladach chrze- k~mpa11la wyruszyła o godz. ,1 z Mled11le- ŚWiąteczne od godziny 1 do 6 po poludniu 
ścijańskich. WI,C: oko!o, godz. 8 korr:panJa wes~ła do dla mtodszych braci naszych, byleby zna-+ Czyszczenie zboża. Z zasiłków de- f!11as~a. )UZ n? dW,le :"'Iorsty za, mIastem lazl kilka osób z inteligencji miejscowej 
-partamentu rolnictwa C. T. R. przyznało lIcz~1 mleszkancy ŁO~I~za wyszlI na spot- dla dyżurowania i udzielania w czasie tym 
w r. z. maszyny do czyszczenia zboża 11 kanIe. To tez do Koscl?la KolegJacl{lego objaśnień. 
kólkom rol niczym, z których kólko Gro- Wkroczył? okolo ~OOO oS?b na czele z KSlę- Wiemy z doświadczenia, że każdy wy
dziskie oczyścito na wiosnę 100 korcy zbo- d~em, ktory w sel d;cznych st~~ach, d~ głę- siłek choćby najwytrwalszej jednostki ma 
ża do siewu, kólko w Grodźcu :SO, w Dą- bl wzrus~ony uroc~ystYf!1 n,a,stl oJem, dZlęko- swoją granicę - zwłaszcza jak w tym wy
browie 200, w Siedzowie 99, we Wronce w~ł, zebl anym ~a Ich JTlIl?sc wz~łędel:l ~a- padku, jednostki, zmuszonej wszystkie dni 
55, Zaleskie 52, Liskowskie 130, w Czer - :YI, a prz,ew~dnlc~ącem~ l pan~l0f!1 W b,lell, za tygodnia pOŚWięcać pracy zarobkowej. 
nikowie 16, Lisowski~ 246, Chel111ickie 37t Ich ~spo!dzlała11le W Uswlet11len,1U ol~zaku. Nie ż.ądaj~~ więc od p. Tarczyńskiego 
a kursa w Pszczełi11le 15 korcy. Zakonczo,no ~ę urocz~stą I d~ooą ,dl,a rzeczy nlemozhwych. Omecra . 

• , • < serca chrzescJanma katołlka chwilę ples- l::> , -+ ,Kradzlez .. W, nocy z d11la ~ na 2 nią: "Chwała i dziękczynienie". • __ DlA _____________ ~ 
~Ierpnla 1911 r. 11Iew18~omy ztoczync,a wy- Widać było gtęboką radość i spokój 
Ją:Vszy s~yby w drZWIach, dostał SIę, do na licu tych, którzy udali się w uciążliwą 
mleS71{a,n m p, Władystawa. SadowsI(leg? drogę by złożyć hołd Marji i ukrzepić 

. ul. Z~u~ska dom LewkowIcza, ,l pope!11Ił serca swoje w Wierze przodków. 
k~ad~l~z 2 ~brą,czek zlotych, zegarl,a, de- Dal by Bóg, by spokój ten pozostał 
wl~kl I gotowkl z ubr~11Ia 7 r. 50. kop. ~a w sercach owych na zawsze. Ks. C. Z. 
ogolną sumę 50 rublI. W pokOJU gdZIe " ., 
spetniono kradzież spały 3 osoby i nic nie + Zabawa 27 SIerpnia. Straz ŁOWIcka 
słyszały. na zabawę ~ę przygotowuje cały szereg 

+ Wystawa Fotograficzna w Ciecho- rzeczy p.rzyclągaJących; ,po~zl~liła pracę 
cinku otwartą będzie w piątek dnia 4 sier- sw~ pom1ędzy OŚI11, ko~mtet?w. ,n a czeł,e 
pnia o godzinie 3 po potudniu w sali Sta- kazdego s,toJą łudzie energICZ}ll, wypro
rego dworca kolejowego. Wystawa trwać bowanl, kto,rzy dokładają staran, ,by ~aba
będzi e od 4·go do 15-gc sierpnia 1911 r. wa udała SIę, by w,szyscy.z ~leJ bylI ~a
i otwartą będzie codziennie od godz. 10 ra- d?wole11l. , JVlaJ~ WIęC byc z~b~Wy dZI~
no do 7 wieczerom. Sam przedmiot jest Clęce, pop~sy gl.m,n~styczl:e" splewy ch~
nadzwyczaj interesujący _ niewątpil1ly, że ra}ne LutnI, ~ySClgl cyklis~ow ?bok tan
wystawa cieszyć się będzie dUŻE! frekwencją, cow, Illacolettl.' .co,nfettI, sel pentm, poczty, 

, , 'r ' koszem sZczęscia I t. p. Słowell1, zabawa -+ Pozar: W u~iegly poniedzIałek o g, ll1a być bardzo urozmajconą i już dziś 
3 p. p. wynIkł woz~y pozar V:, folwarku Wzbudza wielkie zaciekawienie, wszak ją 
MI1mly gm. Lublankow, własnosc p. Mysz- urzadzają nasi dzielni strażacy. 
kiewicza. Oprócz zabudowań spaliło się . . 
5 koni oraz wozy, bryczki i. t. p. inwentarz + Karbunkuł na owcach okazał SIę W 111 a
ruchomy. Straty wynoszą okolo 1700 rb. jątku Zakrze:vo gm. Bielawy. Do.tąd pa
bez budynków, które byty ubezpieczone dlo na powyzszą chorobę 4 sztukI. 
tyłko na rb. 690. + Wystawa. W Sochaczewie w kOI1--+ Pielgrzymka do Miedniewic. W dniu cu sierpnia otwartą będzie Wystawa Rolni-
1 sierpnia z kościoła Kolegjackiego w Lo- czo-Przemysłowa powiatu Sochaczcwskie
wicw po wysłuchaniu uroczystej Mszy św, go. W tymże czasie odbędzie się także 
o godz. 7 rano wyruszyla kompan ja na loterja fantowa na rozszerzenie szpitala 
uroczystość M . B. Aniełskiej w Miednie- Sochaczewskiego przez dobudowanie jed-
wicach. nego piętra. 

Illeksander Idpkowski 
Obywatel ziemski. 

Po długiej i ciężkiej chorobie opatrzo
ny śś. Sakramentami zmarł d. 3 sierp

'nia 1911 r. w Wieku łat 60. 

W smutku pozostali: żona, córka. 
j bl'nt zallraszają krewnych, zna
jomych i przyjaciół na wyprov\'a
dzenie zwłok \V dniu 5 sicrpni~ 
o goclz 5 po pułndnin z m<1jątlm 
Ch~1śno, na cmentarz ICulegiacki 

w Łowiczu. 

GŁOSY Z MIASTA. 
Szanowlly Pan/e Reda/dorze! 

Stacja Drogi Żelaznej Wiedellskiej 
w ŁoWiczu, pierWiastkowo by/a stacją krań
cową i dworzec stosunkowo do potrzeb 
takowej był odpowiednio i w odpoWiednim 
miejscu pobudowany. Następnie Droga 
Żelazna zostala przedłużoną do granicy 
Pruskiej przez Aleksandrów, ruch stop
niowo zWiększyl się i obecnie okazato 
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się, że dworzec potożony jest za blisko 
tak ruchliwej miejskiej arterji, jak ulica 
Wjazdowa, przez którą ~stawicznie prze
biegają pociągi, tamując ruch uliczny, a na
wet często zupełnie go przecinając W chwi
li zatrzymywania się dluższych pociągów 
na stacji, których końcowe wagony zagra
dzają przejazd przez Wjazdową ulicę. 
Trzeba sobie wyobrazić, jak to się wszyst
ko przedstawia w czasie targów i jarmar
ków, lub sceny z spóźnionymi pasażerami, 
którzy usiłują się dosta~ na dworzec przez 
zagradzający pociąg. Ze do tej pory, ja
koś szczęśliWie nie doszło do poważniej
szego wypadku, to ta okoliczność, nie po
winna upoważniać Zarząd Drogi Zelaznej 
do ignorowania tej tak ważnej sprawy, 
niejednokrotnie bezskutecznie poruszanej 
przez miejSCOWe Wladze. 

Drugą bolączką Łowicza ze strony 
Drogi Zelaznej, jest tamowanie przez 
ostatnią odpływu wód z łąki "Kostka", 
przy samym mi,eście polożonej z powodu 
mostu Drogi Zelaznej, znajdującego się 
na rzeczce "Zielkówce", wskutek czego, 
miasto nasze cieszy się opinją "malarycz
nego" i W rzeczywistości takowym jest. 
Sprawa przebudowania wspomnianego mos
tu, toczy się od 5-go dziesiątka przeszłe
go stulecia i, czy się skończy pomyślnie, 
dla miasta i kiedy - trudno przeWidzieć, 
a tymczasem zdrowotność miasta na tym 
bardzo cierpi. 

A teraz zwróćmy uwagę na to, jakie 
nam daje wygody i korzyści sama Droga 
Żelazna. Pomimo dwóch linii t. j. Wie
deńskiej i Kaliskiej, j esteśmy pozbawieni 
wygodnej komunikacji z Warszawą i Ło
dzią, z którymi nasze miasto łączą rozleg
le stosunki. Nie korzystamy z sezono
wych, powrot!lych i podmiejskich taryf
gdyż Droga Zelazna Wiedellska jako bcz
konkurencyjna, nie ma potrzeby dla ogó
lu robić jakichkolWiek ustępstw i nie ro
bi. O to wszystko co nasze miasto do
znaje od Drogi Zelaznej i co jej zawdzię
cza, a przecież pOWinno być lepiej, o co 
zwracamy się do tych, od których to za-
leży. M. 

Skrzynka do listów. 

Ł O W I C Z A N I N. 

zaczętych robót i, sprawa znóW poszla 
w odwlokę, a tymczasem, przedmieścia 
bez należytego planu pozabudowywaly się 
i nieuczciwi sąsiedzi jeszcze Więcej jak 
poprzednio, worywują się w realności kasy 
miejskiej, gdyż ziemia dziś daleko droższa, 
jak byla dawniej. Magistrat zaś wobec 
tego, jest bezsilny, a może i nie wie do
kładnie o tym. W Magistracie noWi ludzi e, 
w sprawy miejskie jeszce nie wtajemni
czeni, i wtajemniczeni być nie mogą, bo 
na to trzeba czasu i praktyki. 

Tych uwag kilka, może Szanowny pan 
Redaktor dla dobra sprawy, laskawie ze
chce pomieścić w swym organie. 

Z poważaniem 
M , 

o F I ARY. 

Dla księżaka pragnącego wstąpić na 
politechnikę we LWOWie, złożyli: Olga 
Potocka rb. 1; Gienio Szmidt kop. 25; Hen
ryk SWieżyński z Sochaczewa rb. 2; Re
dakcja "ŁOWiczanina" pozostaWione do jej 
dyspozycji rb. 5; Stefan Cieślak kop. 50. 

KORESPONDENCJE. 
Skierniewice d. 25 h/JCa I9II r. 

Na rzecz szpitala miejscowego urzą' 
dzono w parku tombolę, która ud ała się 
doskonale, i goście byli z niej zadowole
ni, zwłaszcza ci szczęśliWi, co za kilka
dziesiąt groszy wygrywali konie, krowy 
lub nierogaciznę; bowiem · tego rodzaju 
fantów wartościowych byto trochę na przy
nętę· 

oM 10. 

Z pod lyszkowic 
Do wsi Rządkowa w gminie Dębowej 

górze w początku lllarca r. b. przybył jakiś 
jegomość mianujący się ajentem jednej 
z pOWażniejszych Fabryk w cesarstwe wy
robów rolniczych wszelkich systemów, 
które zalecał gospodarzom nabywać po 
nader niskich cenach na przystępnych wa
runkach na spłaty ratami. Gospodarze 
zachęceni niskiemi cetlami zadatkowali 
Maszyny i Narzędzia jakie kto potrzebo
wal po rubli 2, 3 i t. d. tak, że ów jego
mość obszedłszy całą gminę, jak najspo
kojniejszy i szczęśliWy z dobrego powo
dzenia wyjechał w swoje strony z dość 
poważną sumką pieniędzy, i Więcej nie 
wrócil i maszyn nikomu nie nadesIał. 
Gospodarze niepomlli na niejednokrotne 
przestrogi podawane dla Wiadomości ogółu 
do gazet przed takimi oszustami, dają 
wciąż te krwawo zapracowane grosze la
da komu, a później są narzekallia że ich 
oszukcll1o, a czemu to wszystko przypisać? 
wlasnemu nierozsądkoWi" to jest chciwo
ści lub zaniedbaniu, gdyż jest bardzo wie
le takich wiosek po gminach, gdzie nawet 
jednego egzemplarza gazety nie pOSiadają 
a bywa tak, że niejeden gospodarz który 
by mial nawet dobre chęci zaprenumero
wać sobie jakie pisemko, to w obaWie 
żony wlasnej, przed jej gderaniem co
dziennym, opuszcza ręce i robi wszystko 
dalej na los szczęścia; a jest pomiędzy 
niemi bardzo wielu takich którym szkoda 
wyłożyć na to grosza, ŚWiadczy to tylko 
o nierozsądku boć jeżeli jednemu za tru
dno lub szkoda wylożyć tych paru zlotych 
na rok, to mogą mieć Jedno pismo na 
czterech lub i Więcej , a wtenczas będzie 
kosztowalo bardzo tanio i dowie się z niej 
tego wszystkiego jak gdyby sam prenume-
rował. 1(. P. Nie brak też byto i wyrzekań, bo lu

dziska hazardowali się za grosz ostatni. 
Lecz w rezultacie tombola udala się, iak Żychlin, w IipClt ICjlI 1-. 
wszystko się udaje u nas gdy jest poią- Sąsiedzka uczynność. W dniu 22 b. 111. 

czone z hazardem, albo też z tańcami. w jednym z okolicznych majątków, Woli 
Mam na lIlyśli ostatnią Wieczornicę To- T.relllbskiej" p. Kożmińskie~o wczął się o~. 
warzystwa Muzycznego--ta również udala pl?runa grozl)y po.z~r. Zaalarmow~na straz 
się, tańczono do rana. Tym razem moda ogniowa w Z~chlt11le wy~uszyla .nlebawem 
tańcowania przychodzi do nas nie z Za- z ~?zem re~wlzy10wym I Jedn~ slkawl~ą I:a 
chodu, przeciwnie, ze Wschodu. Zamiesz- ml~jsce p.ozaru., Zmęczone Jednak I n~e 
kali tam nasi wspólrodacy kręcą się w kól- tęgie. ,konie,. ktoryc~ dostarczyli chętnl~ 
ko przy lada okazji, aż do zawrotu głowy. zychltnscy trlleSZCZa~le, nie I~ogły podo~ac 
Naturalnie, nazajutrz kręcą się znóW W dru- z~danlu, zwłaszcza, ze do o~nta był~ z gorą 

Szanow11y PaJlie R edakt01'ze! gą stronę, by się W glowie odkręciło . :Vlor,st 10. Wysłany naprzod oddZiał .stra-
, . ' Z tych samych powodów należy się spo- zakow wstąptl po drodze do majątku 

Wskutek artykułowo "Nadzor nad par- d' , . dl d" W' 'Swiechów p Adama Skarżyńskieno pro 
I , d" I ", O 'II HT zlewac nleza ugo rugi e) leczornlcy . c '5,-

ce aCją po mleJs <ą I" \~Ie <ą vv ar~za- , 'd ' ," ~ k lt l 'ł _ szac o zmianę koni których . bVlo w stajni 
wę" zamieszczonych w oN!! 904 Kuqera naszej Je yneJ W mleSCI ~ u ura neJ wrpo l' k" d" b ' b ,- , 
P 1'1 ' " t l t' 'h ~ " b' racji jaką jest z tytułu korporacja drama- <t! a zlesląt, yla to oWlem godzma 9 

o s (lego a ra ( uJącyc o potrze le t ' wieczorem W podwórzu strażacy zastali 
opracowania planów regulacyjnych parce- yc~o-m~zyc~~a. , 'w l ' h dromadkę 'robotników którym przewodził 
lacii podmiejskich i takiegoż planu m. War- , t ,resz ą, Phi oc~ wI,eczoro {a,rclandY~ J"akiś tęni barczysty chlop widocznie kar-

I "I \' n ' ł ' I t h 1'1ł I anCUjącyc, ntC Się U nas l1le u aJe 5' , 
szawy, z Jej o w ICclml, {fes ę YC. {I {3 , I" w 1- bowy który brutalnie koni odmÓWił. Nic 
uwad odnoszących się do naszeno miasta W tej porze z przyczyny upa ow, one sze .' , . ' , ., 

? ". '5, kim innym zabawom stoją na przeszkodzie dZiwnego, ow ciemny, prosty l nteuswlado-, 
a mOlan?lwlcle., , d ' "d za wyJ'ątkiem owych par wiecznie ocho~ miony czlowiek nie zrozumial przedlożo-

I e mnte ntezawo Zl pamlęc o l ", . ., b 
. 1888 M" t " b'ł ' 'l czych oraz bakcylusó\v malarycznych i t y- nyc l mu raCJI - ze W ntCSZCZęSCIU o o-
l. , , agls~ra 1Il1~JSCOWy ro, I ,u SI ne fusowych. Gdyby przejechać ŚWiat" wszerz wiązKiem jest - pomóc bliźniemu, ale zro-
zCJblegl, o spolządzenle re~ulacYlnego pla-. dl" tl łb d d' d 't zumie J'e pan rzndca Udano się tedy do , t' d· - I '~I I wz uz nie spo <a y ru",leoo mlas a, 'i . , , 
nu mlas a I spraw zel1le rea noscl {asy I t' , d 'I 'I 'ł b pana rządcy Okazało Się niestety że p , ' I' ' t ' k· 'l' t w {ore~o samym sro OWIS {U zle enl a y c • " . 
flllejS{lej z pas WIS lem ogo u mlas a.. d- k r d 'ł ł " I' rzadca nie jest I'ułturałniejszym od owedo 
Zabiegi te byly usprawiedliwione , gdyż Się sa ~~w a, ~zy I h o I p~ en SCI,~ {OW ciemnego ordy~arnedo i nieokrzesane~o' 
prywatni posiadacze przyległych gruntów, z g~ac tO~~ {~b owy~ '1 n,l~ma t

nt <O~o parobka 'Odmowa by ta jeszcze kateg~
niemiłosiernie worywali s ię we własność ~ o ywae I '. o ,y po ta, ~ros ęt o o, at y ryczniej~za a powód główny był ten że 
miejską a nawet znaleźli się i tacy, co ow, reze~uar n~eczys OS?I prze ~anspor ?I- pan dzied;ic by się gniewa) Czyż' na 
przywłaszczyli sobie w polowi e stary cmen- ~ac na r,u~ą s ro~ę, gar l(Ud w ~ rOoi P? , p"Tlwdę? W istocie by się . pa~ dzi~dzi~ 
tarz grzebalny, gdzie jeszcze do tej pory s o,wen:, mt leJtscow, OS~I ,ez u nyc . "clką - n~(iewal? Czyż to nie J' est prostym obo · 

. ' ' I "I d k N I' gnie Się a acz <a zyclowa, z coraz Wlę - '5 ' -

b~yo:YtwuJą,slęl <06scI IUtZ
t 

le. a!{~nllec ~a- szym ciężarem, chorób zaraźliwych. wiązkiem dać pomoc podróżnemu który 
legi e, o w o -u a emu, zc a ,\la o Się, A t ' " b ugrzaZr! w błocie zaryj się w śniedu złamał 

ze zostaly uwiet'lczone pożądanym skut- SI' ,u n,a n,leJzczęscle, ,u ywa ,n~1l1 z~ oś lub dać po~o~ sąsiadowi W wyp~dku 
Idem, gdyż miejscowy obywatel Geometra d \1~rnl,ewI~ t Je en h z d nlatu~le~,n~~jszyc klęski żywiolowej Więc oto dziedzic by 
pan Tr. zobowiązal sie za podane przez o '. 0l~0~ ~jszyc - Os r d y I,C <Ilr~e- się gniewa]? Gdzie my żyjemy? między 
siebie wynagrodzenie, sporządzić należyty nosI Sl~ ,o k a~s~awy. ,Z{~ a 1l1~0 ~a r jakielPi ludź~li? Stanowczo p r;ądca nie 
plan regulacyjny miasta z przedmieściami wanał I J,a o e {a rza.' kI jha <Ot t c,z °bwled {a ;na s~oJ'eno dziedzica Nap~wno dzie-
" d..·· ' d ' t 'w l' ' , uspo ecznlOnego, o ja IC u aj ar zo '5 • , 
I ~praw ZIC gl a~lce <>1 ~n o (asy miej- trudno. Ano, jeśli tak dalej pójdzie, to już dzic skoro się o tym dowie - będzie się 
sklej z pastwlsloern ogolnym. Lecz po , dl .-ł ',' ~ ," b · dniewal że przedstawiciel J'edo tak źle, 
dwuletniej' pracy ze znacznym naj'ladem ll1eza u,=,o pozostalllemy sami 5(.VOl I 50 1e o , , , ' ,. o 

, ' , ,~, bl'lscy M F pOJmuJe obOWiązki spoleczne. W. 
kapitalu, pan 1 r. zrzekł Się dokonczenla . . 1'1... 



M 10. 

C:ydzień polifycZ'lY' 

Ł O W I C Z A N I N. 

wy marokańskiej wyrzekl Asąuit znamien
ne zdanie, że kraj podzielony na part je 
nie traci jednak przez to jedności naro-

7 

dowej. Gdy chodzi o kwest je, obchodzą-
W wied'liu parlament przerwał swe ce ogól narodu, w Anglji niema miejsca 

prace na czas walmcji letnich. Podczas na doktrynerskie dyskusje partyjne. Wszys
krótkotrwalej sesji ustawę bankową odes- cy bez wyjątku łączą się w jednym wspól
lano do specjalnej komisji, gorąco prze- nym uznaniu solidarnego oboWiązku wzglę
mawiano w spraWie walki z drożyzną mię- dem ojczyzny. A lord Balfour W imieniu 
sa za pomocą przywozu z za granicy, opozycji potwierdzit to zdanie Asquit'a, 
(argentyńskiego), postanowiono (na wnio- uważając za wykluczone, by niezgody par
sek prezesa kola polskiego BiliI'lskiego): tyjne mogly się odbić ujemnie na intere
aby rząd W sprawie drohobyckiej prze- sach calego narodu. W prasie angielskiej 
prowadzil surowe śledztwo, ukaral win- panuje wielki pesymizm co do pokojowe
nych, wynagrodzil poszkodowar.ych lub go zalatwienia tej sprawy. 
ich rodziny i W możliwie krótkim czasie 

dze zasiłki jakie udziela Towarzystwo Wza
jemnvch ubezpieczeń od Ognia, Tow. po
pierania przemysłu ludowego i Ministerjum 
rolnictwa; mimo to odtożono projekt do 
najbliższej przyszlości z powodu braku go
tówki, choć ona nie bylaby znaczną: przy 
40 uczestnikach wystarczyłby kapitał zakla
dowy 400 rb., a więc 10 rb. od osoby. 
Trzeba zauważyć, że Domaniewice posia
dają prześliczne żWiry tak do budowli pias
kowo-wapiennych, jak i do wyrobów ce
mentowo-piaskowych. To też nowo-budu
jący się kościół W Domaniewicach otrzymuje 
zamiast tynku. beton, który należycie zro
biony, robi się twardy, jak skala granitowa. 

Dość dlugo czasu na zebranie zajęła 
pogadanka o życie, t. j. jego upraWie, wy
maganiach nawozowych, odmianach, ziar
nie siewnym, siewie i pielęgnacji posiew
nej. Nasunęło się dużo zapytań i odpo
wiedzi; naokół dał wyciągnąć się wniosek, 
że słabą stroną uprawy żyta w Lowickiem 
jest bezwzględne stosowanie jednej orki 
pod nie, choć wiadomo, że jedynie po 
dobrym przedplonie mieszanek łub strącz
kowych wystarczy raz zorać: ziemia jest 
krucha, szybko więc zsiada się. Przy 
zachwaszczonej roli, co jest zwykłe po 
klosowych lub źle udanych mieszankach 
i strączkowych, niezbędna jest niezwłocz
na podorywka po zbiorze plqnu; po niej 
dopiero orka przedsiewna. Zyto po ko
niczynach, szczególnie podsianych trawa
mi: zawsze wyll1aga dwu orek (pOkład 
można zresztą zastąpić zradleniell1 lub 
zkultywatorowaniem w dwu kierunkach 
skośnych). Zdarza się często, że po jed
nej orce koniczyniska na tym samym la
nie pszenica bywa dobra, a żyto liche. 
Rzecz zupełnie zrozumiała: po takiej jed
norazowej orce są pod skiballli, przerosłe
mi darnią, dziury, jeśli do nich dojdą ko
rzonki roślinek pszenicy, nie wiele ill1 to 
zaszkodzi, bo mają one silnie rOZWiniętą 
zdołność czepiania się korzonkami ziemi, 
gdy korzonki żyta pozbaWione są tej wła
sności zupelnie; nic dziwnego, muszą one 
w takich warunkach zmarnieć. Również 

zlożyl parlamentowi o tem sprawozdanie. We Fra'lcji prezydent Fallieres pod
Większość parlamentarną stanowią zWią- pisal dekret o utworzeniu wyższej rady do 
zek niemiecki, lwio polskie, Sloweńcy spraw obrony państwowej: rada ta skI a
i Rusini; mniejszość - socjal-demokraci, dać się będzie z ministrów pod przewod
Czesi i antisemici; przewaga Większości nictwem prezesa ministróW. Generalny 
nad mniejszością wynosi zaledwie 20-50 sztab armji i techniczna jego komisja bę
gtosów i jest nietrwalą. Koło polskie oglo- clą znajdowafy się pod zarządem jednego 
sito komunikat, wykazujący siłne skonso- z generalów, który będzie sie nazywał 
lidowane swe s~anowisko. W komunika- naczelnikiem ogó lnego generalnego szta
cie wyraża gotow{JŚć popierania rządu, je- bu i w czasie wojny będzie miał najwyż
żeli ten zobowiąże się uszanować narodo- sze dowództwo nad armią· StanOWisko 
we i autonomiczne prawa kraju i zaspo- tego naczelnika poruczono generałowi 
koić naglące potrzeby kulturalne i gospo- joffre. 
darcze, zwłaszcza zaś rozpocznie budowę 
kanałów. jednocześnie kolo wyraża zau
fanie dla mil1lstra dla Galicji, namiestnika 
i marszałka. 

W fl'lglji od dwóch lat toczy się wal
ka konstytucyjna o ograniczenie władzy 
izby wyższej (lordów). MianOWicie, pro
jekt rządowy, wniesiony do parlamentu 
przez radykalnego prezesa lJ1inistrów As
quit'a, stanowi, że sprawy podatkowe 
i wogóle skarbowości dotyczące są osta
tecznie decydowane i w izbie gmin (niż
szej) i nie wymagają zatwierdzenia przez 
izbę lordów; powtóre, gdy izba wyższa nie 
zatWierdzi innych spraw, które przeszly 
przez izbę niższą, sprawy te wracają do 
izby niższej i po powtórnym przyjęciu 
przez izbę gmin stają się prawem, bez 
zatwierdzenia izby wyższej. Projekt ten 
w zeszłym tygodniu izba lordów zatwier
azita, lecz z takimi poprawkami, dodatka· 
mi i zmianami, że caly projekt zmieni! się 
do niepoznania. Wobec tego Asquit, po 
powtórnym przyjęciu przez izbę gm in, 
jeszcze raz wniesie projekt ten do zatwier
dzenia w izbie lordów. Musi jednak sta
rać się o utworzenie w izbie wyższej libe
ralnej Większości lordów, któraby projekt 
nie zmieniolly przyjęła, - a do tego pro
wadzi droga mianowania nowych lordów 
władzą, przysługującą królowi. Korzysta
nie z prZYWilejów korony w Anglji jest 
czymś nadzwyczajnym, bo jak wiadolllo, 
lm)l w spory partyjne nigdy się nie wtrąca. 

W sporze marolrańslrim między Fran
cją i Niemcami stanęła obecnie Angłja, 
co nadaje calej sprawie inny, a nieprze
widywany dotąd obrót. Frallcja, zachęco
na wartością ponętnej zdobyczy marokań
skiej, skłonna jest do targów, kompromi
sów i ustępstw na korzyść Niellliec, nie 
okazując zbytlliej drażliwości na skrupllly 
narodowościowe. Gabinet zaś londyllski 
uważa, że nadmierne rozszerzenie po
siadłości niemieckich VJ Afryce środkowej 
byloby niebezpieczne dla interesów angiel
skich. Przybiera Więc Anglja postawę 
groźną, rozkazuje flocie swej (t. zw. atlan
tyckiej), która miała odwiedzić porty 
szwedzkie i norweskie, zaniechać tej wi
zyty i flotę swą k9ncentruje W Portsrnollth. 
Wogóle sytuacja jest poważną. Nie jest 
wykluczonym, że z powodu Marokka ze
trzeć się może antagonizm Anglji i Nie
miec w walce o przewagę polityczną nad 
światem. W parlamencie z powodu spra-

" W }>ersii utworzy! się gabinet nacjo-
nalistyczny, którego premierem i zarazem 
ministrem wojny jest bachtjar Samsamus
Sattane. Do Mohąmmed-Ali przylączają 
się wciąż nowe plemiona. Medżylis na 
głowę byłego szacha Mohammed-Ałi i je
go brata wyznaczył nagrody. Rząd prze
ciwko nim przygotowuje wyprawę. 

W }>ortugalji konstytuanta większoś
cią głosów zniosla wszelkie ordery i od
znaczenia, przyjęla artykuły konstytucji 
o zniesieniu kary śmierci i cielesnej, od
rzucila natomiast artykuł, uznający prawo 
bezrobocia i lokautów. 

Wiadomośei rolnieze. 
przy lekkiej a nie odleżałej ziemi, korzon-

Kółko Rolnicze w Oomaniewieach odbylo ki roślin żyta podczas zsiadania się roli 
zebranie w dniu 30 VII. Na poprzednim narażone są na obnażenie, a nie mając 
zostali wybrani na prezesa Ks. Juljan Za- zdolności przyczepienia się do ziemi-gniją· 
leski, wice-prezesa p. Andrzej Mrzygłód ze jak wielką rolę odgrywa wydobrzenie roli 
Skaratek, skarbnika p. W. Majewski z 00- pod żyto, niech posluży przyklad podany 
maniewic, na pomocnika p. j. Mrzygłód ze podczas pogadanki przez gospodarza z 00-
Skarbnika, sekretarza p. Stanislaw Noc- maniewic p. Walentego Majewskiego. 
kowski z OOlllaniewic. Roztrząsano spra- Siejąc żyto po okopowych, przeorał ziem
wę konkur. u drobnych gospodarstw, ogło- niaczysko i nie czekając odleżenia, kazał 
szonego w .N~ 9 "Łowiczan i na." Wyrażano slużącemu zasiać go rzędowo. Ten przez 
obawę przy tym, że do niego mało stanie niedop~trzenie opuś~it ~~ty. zagon i w. kił
gospodarzy wskutek wielkiej ilości zapytań, ku mIejscach porobt! ml)akl na cale slew
jakie zaWiera W sobie drukowany kwestjo- niki. P~n 0. sp?trzegł to. po wzejściu 
narjusz. Obawy te są plonne, gdyż odpo- wysła! ~lęC SIewnIk, by dosl.ać opuszcz~
wiada się tylko na to, co jest w gospodar- ne mIejsca. l co okazało SIę, ze Jedynie 
stwie względnie do postanOWionego pyta- dosiane żyto, bylo . dobre, reszta łiche. . 
nia. Naprzykład, j eśli ktoś nie ma ogrodu Na zakonczenle tego sprawozdal1la 
lub lasu, pomija zupełnie cale te działy. dodam" że. Kółko, Oomaniewi.cki~ liczy 43 
Najgorzej ma się sprawa z rachunk owością, członkow I naogol przedstaWIa SIę bardzo 
któm jest piętą Achillesową niem al każde- dobrze: ma w SWoim gronie sporą liczbę 
go drobnego gospodarstwa, ona jednak naj- światlych gospodarzy, a i. miejscowy ksiądz 
Wymowniej mÓWi o stanie jego. l tę trud- probos~cz nie s,zczędzl Ze swe) str~ny 
ność można przy konkursie zwalczyć: łatwo pracy I usIłowano Byle wIęcej takIch 
każdy może wynotować z ostatniego roku kapłanów. E. D. 
łub dwu glówniejsze naklady pieniężne na 
potrzeby gospodarskie (nasiona, narzędzia 
rolnicze, nawozy sztuczne, dokupno inwen
tarza żywego), jak również przychody ze 
sprzedanego zboża i innych produktów go
spodarstwa. W razach wątpliwych zawsze 
można udać się po radę czy piśmiennie czy 
ustnie do Towarzystwa Rolniczego Łowic
kiego. 

Poruszono sprawę, czy organizować za
raz spólkę do wyrobu cementowych cem
browin i pustaków (cegiel cementowo-pias
kowych wewnątrz pustych), mając na uwa-

Uprawa lnu wobec nOWC!lO sposobu obrób
ki jego włókna nabiera Większego znacze
nia ze wzgłędu na korzyści, jakie przy
nieść może. Przemysł lniany upada wsku
tek konkurencji bawełny, fabrykacja któ
rej, doprowadzona jest do Wielkiej dosko
nałości, tymczasem obróbka slomy lnu, jak 
odbywala się przed wiekami tak praWie 
i teraz, co powoduje ogromne straty w 
ilości i jakości wlókna lnianego, tak przy 
moczeniu lub roszeniu slomy lnianej, jak 
i międleniu, trzepaniu i czesaniu. Otóż 
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nasz rodak, pan Nowicki, zbudował maszy
ny, za pomocą których można oczyszczać 
słomę łnu, przerabiając ją na wlókno, bez 
moczenia, a cała wogóle obróbka jest pro
wadzona tak, ZE:' straty są sprowadzone do 
zera, bo i pakuły przerabia się na watę· 
Chcę nad tym nowym sposobem przerób
ki zatrzymać się szczególniej, ale wpierw 
powiem cośkolwiek o uprawie samej roś
liny. 

Odróżniamy dwie odmiany lnu 1) len 
skorzeń lub wyskok (Iinum usitatissimum 
crepitans), którego łupina po dojrzeniu sa
ma pęka, daje on włókno bardzo delikat
ne, ale krótkie, można go późno siać 
i 2) len zawarty _ lub zwykły (linulll usita
t issimum vulgare), którego lupina nasien
na pęka dopiero przy mlóceniu. Ostatni 
jest najWięcej rozpowszechniony. Len wy
maga kli111atu ciepłego i Vvilgotnego, doga
dzają mu bardzo równiny wilgotne i doli
ny górskie zasłonięte od WiatróW. Glebę 
każdą znosi: urodzi się nawet na piasku 
dobrze nawożonym, byle mial dosyć wił
goci,. choć ulubioną ziemią jego jest glin
ka piaszczysta, nie znosi tylko ciężkich 
glin, no i lotnych piasków. Rodzi się 
doskonale na nOWinach i odlogach. 

Nawożenia wymaga silnego, jednak nie 
sieje się go na ŚWieżym oborniku, a na 
dawnym pod przedplon; w przeciwnym ra
zie zachwaszcza się i daje wlókno nizkiej 
jakości, choć długie, bo nie sposób zupeł
nie równo roztrząść gnój stajenny, a W 
miejscach silniejszych wyrasta bujnie i wy
lega, dając tu włókno grubsze wymagają
ce dłuższego moczenia. Ze sztucznych 
nawozów należy stosować kainit nawet do 
900 funt. na morgę 300 prętową (na cięż
szych ziernirch mniej); superfosfat (do GOO 
funt. na l11orgę) wplywa dobrze na ilość 
nasienia i dobroć (delikatność) włókna. 
Saletrę używa się tylko w wyjątkowo su
che lata: w zwyklym czasie wywola wyłe
ganie i daje slomę ubogą we włókno. 
Wapno dobrze robi, ale dane kilka lat 
wprzód; zaraz pod łen stosowane wytwa
rza wlókno ordynarne, które przy obróbce 
wydziela dużo szkodliwego pylu wapien
nego. 

Po inie udają się wszystkie plody; nie
którzy twierdzą, że szczególnie pszenica. 
Przedplonami dobrymi są strączkowe na 
nawozie, koniczyna, ale najczęściej sieją 
go po. okopowych, bo potrzebuje ziemi 
czystej. Nie znosi powtarzania, jak co 
sześć lat. Sieją go w prawdzie częściej, 
gdzie ziemia \Ą wysokiej kulturze, jak I 
w C?zechach lub Tyrolu. W Belgji zaś, 
gdZie uprawa jego doprowadzona jest do 
~o~ko.nalości, fabrykanci zaczynają uskar
zac SIę na brak co raz Większy cienkiego 
włókna, przypisując ten brak zbyt częste
IllU powtarzaniu lnu. Bardzo spotykanyw Cze
chach plodozlllian : 1) ozimina na oborniku 
2) len, 3) żyto na superfosfacie, 4) oko~ 
~0we na oborniku, 5) OWies z koniczyną, 
li) kOl1lczyna, 7) koniczyna. 

Uprawa pod len musi być nadzwyczaj 
staranna, - wprost ogrodowa; najlepiej 
byloby ziemię przekopać lopatą, co możli
we zupelnie u drobnych gospodarzy. 
Wczesna uprawa jesienna nieodzowna dla 
wyniszczenia chwastóW. Po sprzęcie zbo
ża .spo~<ladać niezwłocznie ścierń; gdy po
kazą SIę chwasty-brona. Jeśli znów po
ka~ą się, dać glęDoką orkę, najmniej 10 ca
II JUZ na zimę. Taka orka Jest niezbęd
ną dla lnu, bo, zawdzięczając jej, ziemia zdo
ła wchlonąć dostateczną ilość wilgoci pod
czas zimy, a len potrzebuje do swego 
wzrostu dużo :vody. Na wiosnę, jak tylko 
mozna wjechac na rolę, puszcza się bro-

Redaktor i wydawca ({arui Rybacki. 
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nę, jeśli sucho i wałek, by chwasty skiel
- kowały prędzej; gdy pole zaziełeni się, bro
nuje się lub radluje dla zniszczenia chwas
tóW: rola pod len dla udania się go musi 
być zupelnie czysta. 

Czas sieWU - względny; zaczynają już 
od połowy kWietnia. Baczną uwagę trze
ba zwracać na nasienie. Najlepsze jest 
z okoliC morza Baltyckiego, jak z Rygi, 
Parna wy. Len tamtejszy rodzi się dłuż
szy i równiejszy, daje też włókno ładniej
sze od naszego. Nasienie trzeba zmie
niać co kilka lat, bo szybko wyradza się· 
Sieje się 1 ~ - 2 korcy na mórg, jeżeli 
chcemy otrzymać włókno cienkie; na na
sienie i wlókno wysiewa się 32 do 40 garn
cy, a 30 tylko na samo ziarno, wtedy wlókno 
grube i gałęziste, a dużo za to siemienia. 
Siać należy równo: najlepiej dwa razy
wdłuż i wpoprzek. Len na ziarno dobrze 
jest siać siewnikiem rząd od rzędu na 4- -
6 cali Po siewie zawleka się bronami 

walkuje. 
Przytoczę jeszcze sposób uprawy lnu 

używany przez p. Ląckiego z pod Często
chowy, który pro~)adzi ją na Większą ska
lę i opłaca się ona mu, przynosząc na 
czysto 140 - 160 rb. z morgi W ciągu 
czterolecia, wyjątlwwo rok 1910 wskutek 
suchego niezwykle maja czerWca dal 
102 rub. (c. d. II.) 

Przegląd powszeehn y. 
-)(- Rozszerzenie operacji Tow. Oszczęd

nościowo-Pożyczkowego. Niedawno komI
tet centralny do spraw drobnego krećlytu 
wydał nowe przepisy oprowadzeniu przez 
Tow. pożyczkowo - oszczędnościowe ope
racji kOJnisowych i poś-redniczenia w za
kresie sprzedaży wyrobóW czlonków tych 
Towarzystw. 

Zamierzają z :ego skorzystać Tow. po
życzkowo - oszczędnościowe w KrólestWie 
Polskielll i zlożyly już szereg podat'I do lw
lIlitetów gubernialnych o pozwolenie na 
rozpoczęcie takich operacji dla sprzedaży 
zboża i wyrobów swych czlonków - rze
mieślników. 

RO ZlVIAlrrOSĆI. 
~v odpowiedzi Z2. 

"Słonko świeci choć nademna 
Gdy noc widna lampy trzy" • 
Oj poeto nadaremno 
Pleciesz bajdy trzy po trzy. 

Nie rozgrzeje nic tu życia 
Nawet próżny mozól twój, 
I pioruny, co z ukrycia 
Ciskasz na ŁOWiczan rój . 

Bowielll Wiedz, że co z pradziada 
Przekazane na nasz wiek, 
Nie poruszy twoja swada 
Choćbyć leb na ogniu piekl. 

Dalej Wiedz, że choćbyś oral 
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salka, F~. Zaręb.ski, E. Zarębski, L. Grabowski, 
Ira, Polus, B. PlOnko, Helka i Sztubak E. Oiehl 
W. Wolski, Heluś i Gutuś, Lew Wanda'Zapolska' 
I. Cieś)ak, Regina Hirszberża~ka, G. Karlsbad; 
PrzepIOrka, Jastrząb, Janina ~Szymkowska, Chry
zal~tema, Adam Władysław Czewski, Syrena, Be
bu.s. Emem, Jaga "Cyganka" z Sannik, L. Słuzew
ski z Tomaszowa Rawskiego, Bratoszewice Bro
dZlkowski z Włocławka, Rembowski z Bratosze
WIC, O. L. z Chąśna, Karczewski z Kompiny 
p'. K. z Ko~piny, Szczepańska, Gaładyk, S. Gątkie~ 
WICZ, T. ZaJc, C. W.,M. Jasiński. 

· Nadesłane pocztówki rozdzielono na pięć na
gr?~:- z. miasta otrzymali po 10 pocztówek He
lus 1 Gutus, Kos, Janina Szymkowska, E. Zarębski: 
prenumeratę z mIasta na kwartał 3-ci Przepiórka 
. Z o.kolicy pocztówek ll!, otrzymał Karczewskl 
z Kompmy, a prenumerate na kwartał 3-ci Brodzi-
kowski z Włocławka . 

Logogryf do nagrody. 

. Z podanych sylab, ułożyć 19 imion ko
bIecych t~k, ażeby pcczątkowe litery czy
tane . z gory ku dołowi, dały znane przy
słOWIe, le, la, le, la, i, wa, ce, bel, sty, sła, 
za, na, na, he, cze, de, ler, a, wa, ga, ja, ta, 
?I, ro, )~a, ta, ba, do, a, zal, ra, no, ja, bar, ro, 
ja, gen, .ze, we, e, fa, ma, nob, na, ja, u, ka, 
ge, re, l, 1'0, ni, ra, le, ro, ja, we, na, no, ni, 
o, e, na. 

Rozwiązania na pocztówkach obrazko
wych do I:ozlo~ow,~nia umieszczać w skrzyn
ce "Ł?WICZanll1a - nagród trzy -- dwie 
na t11lasto, jedna na okolicę: - terrnin 
nadsylania rOZWiązań dni trzy. 

OOPO\YIEDZI OD REDAKCJI. 

_ Robot/likowi. Z listu w kwestji krzy
za przy drodze do fabryki skorzystać nie 
~ozell1y, ponieważ jest pisany olówkiem 
I dła tego trudny do odczytania. 

· Ło1t'i(zr:/l(~c. Kwestję wykupywania do
Il~OW 01l1.0Wll1ly obszernie w odpOWied
nIm czasie. 
. fr .. U. p. i P. E. Z. 1. M. N. Jakkol

w.lek .nIewątP!m~, iż sukienka Pani jest 
blalą, Jednak l!stow w kwestjach osobistych 
z zasady nie umieszczallly. 

.HTidzowi]. B. Historja o 2 obywatelach 
z PIO~rkow.sklej ulicy i grochu przy Fabryce 
ch~mlczneJ -do naszego pisma się nie na
daJe. Jednemu tylko się dziWimy, że widz 
przyglądał się obojętnie i nie obronił gdy 
bito dziewczynę. 

.Hall/si M. Wierszyk jest ładny lecz za_ o 
konczenle o polaku w tej formie nie może 
być drukowane. 
. P~IIU Stefal/owi lVo::lliak... "Czy ży
Ją on"" W obecnej formie nie nadaje się 
do druku, artykuł napisany zbyt wyzywają
co. Moze w przyszłości z niego skorzy
stamy. 

K. L. "Prelud~a" są ~byt mgliste. Żyjemy 
wczasach cZY~,u.1 walki o byt i nie możemy 
WleCZl1le kWIlIc. jak zranione ptaszę. 

· KUlleg./llldz/c L. "CzłOWieka" po pew
nej 2rle~obce ~ydrukuje1llY. 

Z. Ptlmlsli!icJ z Łowicza. Rozwiązanie 
otrzymaliśmy za późno . 

Zamknięcie spadku 
po Antonim Szczepańskim u pisarza Hipo
te.cznego m. ŁoWicza nastąpi dnia 16 sierp

Z l. nt.a 191 ~ r., o cze~ interesowane osoby za
= =========-=-=-==_-===:_-_=_=----=-==-=--=_ wladamlam. -cl7]ilja Szczepańsl(a. 5-4 

Lat tysiące wiersze swe, 
To najwyżej to byś wskóral, 
Byś mógl plodzić je we śnie. 

Rozwiązanie logogryfu 
zamieszczonego w li! 9. 

Kazimierz Wielki - Władysław Herman. 

_ Dobre rozwiązanie nadesłali, Z miasta 
I z okolicy: B. KI~maszewski, Fabre, Pająk, K. Bi
rencweJg, AurelJa, E.Oczykowski R. Milke Z. Li
p.illska, Jadzi~. Miechowska, Anto~i Bar., A~i, Ve
[ltas, Konwalijka, H. Bem, B. Pałasiński, Kos, Ru-

DROBNE OGŁOSZENIA . 

Chłopców do nauki rzeźbienia malowa
nia, toczenia przyjmie Zakład Starzyńskiego (Zduń
ska dom Weksztejna)_ 5-4 

Hurto,:"", Skład Papieru Dom Handlowy 
Ignacego Wlenera Warszawa, Przejazd, 9. 10--1 

S~ancja dla uczenie lub uczniów. 
runki przystępne. Informacje w Księgarni. 

Wa-
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Druk K. Rybackiego w Łowiczu. 


