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GEOMETRA
Łowicz, Podrzeczna H2 8.
Przyjmuje wszelkie roboty miernicze.
1171-1-1

" WYGODA."
KAUCJONOWANE BIURO

K O M I S O W O - E K S P E D Y C Y J N E,

pracy,

oraz wszelkich tranzakcji

majątkowych.

Łowicz, Stary Rynek Im. Kościuszki.
(obok księgarni K. Rybackiego i S-ki).

Przyjmuje wszelkie zlecenia w zakresie
Komisowo - Handlowym i Rekomendacyjnym. Reprezentacje firm handlowych i przemysłowvch.
Przeprowadza tranzakcje kupna, sprzedaży, dzierżaw, zastawów, zamian,
nieruchomości i ruchomości wiejskich,
miejskich i fabrycznych. Parceluje majątki
ziams[(ie i miejskie. Lokuje kapitaly itp.
Rekomenduje na posady: Osoby pracujące
różnyc h branż i stopni. Wszelakiej gałę
zi pracy w rolnictwie, handlu. przemyśle,
nauce, wychowaniu, buchalterji, biurowości,
ekspedycji itp., oraz służbę domową. Udziela także wiadomości o lokalach do wynajęcia.

właściciele:

K. Rybacki i F.

Chyliński.

Kalendarzyk
P1ąte/J

l

Lo wiekiem.

Uroczyste chWile przeżywały okolice
Parafje: Sobotę, Chruślin, Bielawy, Wałiszew i Mąkolice - wizytował
naidostojnieiszy Arcypasterz J. E. ks. Dr
Kakowski. Starzy radowali się, że j ~szcze
mają szczęście w życiu swoim jednego
więcej witać Arcypasterza; młodzi w pięk
nych strojach wyjechali konno w banderji
i gromkim głosem wołali: "Niech żyje
arcypasterz", a razem z nimi okrzyi{ ten
wszyscy chwytali i z piersi tysiącznych
szedł głos radości dałeko przez pola i łą
ki lowickie.
Łowicza.

Józet Bukowski

Pośrednictwa

l(ościoła

Franciszka Serafickiego W.

Sobota Płacyda M.
Nz·edziela. Brunona W.
P0111edzialek N.M.P. RóŻa1tc. Marka
Wtore/~.

Pelagji i Birgitty W d.
Dyonizego.
Czwartek. Pranciszka.

Środa.

Wschód słońca o g, 6,06, zachód o g, 5,31.
Długość dnia g. 11 m. 25 ubyło g. 5 m. 12,

Najdostojniejszy Arcypasterz niestrudzenie odprawiał uroczyste nabożeństwa,
udzielał Sakramentu Bierzmowania, umacniał każdą parafję w Wierze ŚWiętej Katolickiej, ostrzegał naród przed zgubnemi
hasłami bolszewizmu; wyraża! radość, że
w parafjach młodzież garnie się do straży
ogniowych i ma swoje orkiestry; cieszył
się, że pracują kółka rolnicze i Macierz
szkolna; podkreślił, żeby nie żttłować na
oświatę i dążyć do powszechnego nauczania, to jest aby mieć tyle szkól, żeby się
uczyły wszystkie dzieci bez żadnego wyjątku-usilnie się starać aby los i wybór
nauczyciela nie byly obojętne dla gromady-wreszcie arcypasterz zachęcał gospodarzy, aby ci, którzy są bogatsi i mają
zdolne dzieci-nie żałowali grosza na l1\:lUkę, posyłali je do szkół wyższych i najwyższych t. j. uniwersytetów.
l doniosłym
głosem wo/al: "Bo nadszedł już czasniech synowie wasi wykształceni-jako
ministrowie zasiądą W Polsce i mądrze
rządzą na chlubę Kościoła Katolickiego i
Ojczyzny naszej, Polski"
I serce rosło i zdało się że już jest
lepiej W tej naszej Polsce-i z tysiącznych

piersi wyrywał się głos wdzięczności:
"Panie, Boże, zapIać!" za te słowa, ukochany nasz Arcypasterzu!"
Ale paraf ja ChruśliIlska przeżywała
dni jeszcze większego szczęścia. Oto
we czwartek 19-9o września po uroczystym ingresie j. E Ks. Arcypasterza i serdecznym przemówieniu miejscowe>.:o Proboszcza ks. LudWika Wolskiego - o godzinie 7-ej wieczorem do Chruślitld przybył NunCJUSz Papiesld ). E. MOllsignor
Ratti wraz z sekretarzem swoim dr. Pelegrinettim. Już o wiorstę przed Chruś!i
nem orkiestra ze Zdun grała kantatę, a
połączone banderje z parafji Sobockiej i
ChruślińskieJ z p. Stokowskim na cZelew przepięknych strojach witały Nuncjusza.
Przy pierwszej bramie wystaWionej
na cześć Nuncjm,za podali chleb i sól
gospodarze wraz z p. Grabińskill1-a do
NUl1cjusza przemÓWił Feliks Kaźmierski
gospodarz z GuźnL
Drugą bramę otoczyła zwartym szeregiem młodzież parafji na czele z nauczyci elami i szpalerem Straży OgnioWej z
Bochenia, Chruślina i Gaju - tu przemówII strażak Józef Burzyński, gospodarz z
Bochenia; przy wejściu do kościoła NuncjUSZOWi wręczył lducze ŚWiątyni najdostojniejszy Arcypasterz w otoczeniu duchowieństwa - poczym wszyscy z pieinią
"Kto się w opiekę" weszli do kościoła.
Nuncjusz udzielił błogosłaWieństwa
N. Sakramentem, a potym zajął tron przy
ołtarzu po prawej stronie od wejścia, a
Arcypasterz drugi tron - po przeciwnej
stronie. Po chWili Arcypasterz wstelł i
po lacinie przemówił do Dostojnego Goś
cia. Scharakteryzował lud polski, a w
szczególności lud
Chruślińskiej parafji,
wspomniał o dziejach uszkodzonego w czasie bitew tutejszego kościoła i przedstawil, że lud tutejszy zachował czystość
Wiary i pielęgnuje tradycje narodowe. W
odpowiedzi na to ). E. Nuncjusz papieski
przemówił uroczyście po łacinie-co zaraz
nasz Arcypasterz po polsku przetłoma-

czy t, a mianowicie,

że

wyraża radość wielką,

Nuncjusz papieski
że

mógł

przybyć

do Polski,-pragnie bliżej zapoznać się
z potrzebami ludu naszego, poznać jego
zwyczaje i obyczaje i to, co widzial wlasnemi oczami, opoWie Ojcu Świętemu. W
kOllCU swej mowy dodał, że Papież współ
czuje niedoli naszego narodu, życzy num
szczęśliwego odrodzenia i prz esyla apostolskie błogosłaWieństwo.
NazajutrL od samego ranJ J. E. Nuncjusz udzielał Sakram~ntu Bierzlllowani(Jodprawił solenne naboż~ństw o, a O. Górski Redemptorysta z kezalnicy - slowami
nauki Bożej Icrzepil ducha zebranych. Po
skończonym
nabożeI'lstwie
Dostojnych
Gości podejmował na plebanji proboszc z
miejscowy. Przy stole gościnnym Nuncjusza papiesldego otoczyli: - Arcypasterz
z licznie zebranym duchowieństwem, pp.
Grabińscy z W n!ewie i gospodarze z parafji Chruślińskiej, a mianowicie: Feliks
Kaźmierski z Guźni, Andrzej Bryk z 60chenia, Stanisław Kubiak z Chruślina i
wybrany jako delegnt przez Zarząd Straży i nauczyci eli - Jan Flis z Bochenia.
Po obiedzie J. E. I(s. Arcypasterz odnyl
konferencję z duchoWieństwem, a potyl1l
Nuncjusz udzieIii blogoslawieństwa N. Saluam entem. Nastala chwila pożegnania.
Zrobil się ścisk wielki. W6zySCy otoczyli plebanję, a każdy chciał jeHcze raz
przyjrz eć się Nuncjuszuwi.
Przez tłum
zebranych przedostaiy się EW:l Wielcc i
K atarzyna Kubi.lk i w podarunkll 1.107.) ly
Nun cju~zowi \\It'l niGlk ksip'żucl\i, za niemi
StaIl islClwa Rybusówna z Bochelłia i Prakseda KubiClkó\Vna z Chruślina W imi eniu
mł odzieży ufiurowaly dwa przepiękne fartu chy i wstążki lo wick ie CI inlle przyIliosły
ozdobne wycinanLi... Robi się gwarno i
słychać wołania serdeczne:- "Niech żyje

4.
I<. RYBACKI.

Księża"

a locha.

POWIEŚĆ.
(Ct'ąg
Zośka

Ł
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2.

rozglądała

się

dalszy.)

na wszystkie
strony, szynkowniana atmosfera i na nią
dzialała.
Od cza~u do czasu patrzyla na
Janka z pod oka, on zaś, gdy się ich
spojrzenia spotl,aly, rumienil się i spuszczai oczy.
Jakaś magnetyczna siła szła od niej
i obezwładniała go. Przyczynial się do
tego i upal, a także przebyty pieszo dosyć
duży szmat drogi.
Był W stanie jakiegoś błogiego upojenia, marzył o tym jedynie, aby usiąść
gdzieś w ch/odzie na ławce, pod drzewem,
zdala od ludzi, oprzeć swą znużoną gło
wę o jej ramię i tak zostać obok niej, a
wtedy, niechby się i świat skończył.
Dziewczyna wiedziaIs o wpłyWie jaki
WyWiera i baWiło ją to.

oM 39.

O W I C K A.

Nuncjusz papieskil " Wtem dają znal<, uciszylo się. Banderje stanęly w półkole,
straż zrobiła szpaler i do wszystkich przemówi/nasz Arcypasterz, a potYI1l Nuncjusz.
Wtedy podszedł z delegatami - Jan Urbanek z Bochenia, i w imieniu para f jan dzię
kowal NuncjuszoWi za przybycie do Chruślina i pod ,!1 naprędce napisaną depeszę
do Ojca SWiętego.
Nuncjusz papiesl<i
wzruszolly odpOWiedział, że depeszę zaraz wyszle, a salll opOWie Papieżowi o
telll co widział VJ Polsce i udzieiiI b/ogosławień stwa , CI ze wszystkich piersi wzbił
się g ł os potężny: -"Niech żyje papież!"
"niech żyje Polska"! "niech żyje Nuncjusz
papiesld!" "niech żyje nasz Arcypasterz!"
i w uniesieniu radosnym podnosili karetę.
Kilka dni już przesz/o, a w uszach
wciąż ten głos brzmi i oczy ja!d)y Widzą
ten obraz wspaniały, a serce się jeszcze
raduje i czuje, że łepiej w Polsce będzie!
Nauczyciell<a z B0chenia

Aleksandra Wolska.

~d

sprawie czytelnictwa młodZieży.
Kurjer

Warszawski

niedawno poru-

szył sprawę zgorszenia, jakie szerzy śród
mło dzieży literatura książkowa i obrazko-

wa pornognlficzna.
Zgadzamy się w zupełności z poglą
delll na tę sprawę Sz. Autora, i Wiemy
doskoll Cl le, że przeciwdzialać t ell łu może
skutecznie jedynie oświatn. ROZWijające
się szlwlnictwo i rozszerzająca sieć szkół
różn ego typu po całym !<raju napełniają
serca nasze wiarą, że praca \V tylll Iderunku wyda pożądane owoce. Kierownicy
szl( ó /ni ~\\I'ltP iwie znajdą sposób aby skierować zaciel(8';\'ienie swych wychow8J1cóvJ \\1 pożądall y m ł<i r:r unl<u. Nk wątpi
my, że z czasem przy I,ażdei sz\(o le powsta llie kSlclż!1 ica, że czytelnictwo lI1iodego pokolelłi J bp,dzie podcią~llięte pod
pewk ll sy~tel1l. że dobór autorów i treść
ksiąL e k Ut; dą ŚClŚiC zastoso w'lne do kaź
dej szkoly.
Dot)chcz ds mlodzież nasza czytała
o ile tylko salila chci2la-lub ll1ogła-lJlą
dzila, że t2k puwiellł na oślep-czytając,
Marzenie Janka przerwał żydek, handlnrz, który podszedł do ich sto lika i poknując ja1dś zwitek, zawołał:
Tu żyn
chustld wćbowe-pięcz
rubli!
Dziesi ęć zlotych chcesz, to ci dam.
Wesz pan!- rzekł żydek, dając
mu chustki.
Janek, chcąc nie chcąc, musiał wziąść
chustki, które mu nie byly potrzebne
i ofiarował je Zośce.
Żyd poszedł dalej proponować swój
towar. Jeden z mieszczan, przyglądający
się tranzakcji poWiedział, że rubla to mu
da za tuzin.
- Wesz panI-rzekł z fłeglllą żyd,
oddając mu toWar.
Sielderze nieprzyjemnie się

zrobiło,

że dał się żydOWi okpić, lecz winę sobie
przypi~ał, podając

zbyt

wysoką cenę·

-- Tużyn chustki webowe

za

rubli!-wolał żyd dalej-zbliźając

pięcz

się

do

zamożnej gospodyni z Bielaw.

- Taka to weba jak i ja panna - rzeIda gospodyni.
- Żebym ja tak zdrów był, ja miszla ł em co pani prawdżywe panne! A j8j, jaj!

co W ręce wpadło przypadkowo; nikt nie
troszczył się o dobór książek odpOWiedni
do wieku i pojęć.
Sprawę tę obecnie
z gruntu

zmienić

trzeba.

Czy jednak współrzędnie z pracą pedagogiczną w tym I<ierunku nic zrobić
ułatwić zadanie?
Wystarczy w tym celu
przejrzeć pozwolenia przez b. władzę rosyjską na prawo handlu książkami.
W calej masie t. zw. I<sięgarzy jest bmdzo wielu handlarzy jedynie, truktujących księ
garstwo na rÓWni przypuśćllly z szynkiem.
Ludziom tylll, o nizkim nieraz poziomie moralnYll1, obojętną jest rzeczą co
sprzedają-byle handel szedl; nie zdają
sobie sprawy ze skutków zniszczenia, ja·
kie niosą W młode dusze, podsuwając gorszące książl(i i obrazki młodzieży.
Co
myślą oni, proponując wyrostkowi: "niech
kawaler /<upi bardzo ciel(awą książkę-
proszę zobaczyć".
Czy nie czynią tego
oni nieraz z calą świadomością posożyta
chcącego osiabić silę i odporność organizmu, aby ŻyWić się potem je~o sokiem?
Przez cale stulecie organizm polski
deprawowany był przez różnych działaczy
chcąr:yciJ go wynarodowić. Ludzie rozumiejący to i pragnący sami stawiać opór
temu, byli usuwani z kraju, a Wszelkie wysiłki w tym kierunl<u udaremniane.
Dziś, gdy jeden wróg nasz w proch
się rozpada, nie należy rąk bezczynnie
opuszczać, uważając że wszelkie niebezpieczeństwo dla Polski zniknęło z chwilą
upadku Rosji.
Polska powinna być organicznie zdrową, aby módz podążyć za innemi narodami świata - a Więc wolną od wszelkich
pasożytów ssących jej sold.
KOlllpromisu dobrer;!o ze zJym być
nie może; nalt'ży de1.yntekcię przeprowa·
dzić bezwzględną-bo cei jest zbyt ważny.
Dlate\:(o \\1 walce z pasożytem księ
garsldm, (niestety i innych nie brak), należy zaraz przejrzeć wszystkIe pozwolenia
wydane na prawo handlu księgarskie~o
przez b. władze rosyjskie i odebrać je od
osób niepowołanych.
j. D.

nie

możemy

aby

ściśle

Sądzimy że talL

Żeby ja l1lial takie kawa! tłuste
to jn by zrobił majątek.

giembe,

- To ci chycel przyścipny!-rzekla
zadowolona gospodyni. Chcesz pięć zło
tych, to ci dam.
Wesz pani! rzekł uprzejmie
podając z wdziękiem towar.
-

żydek

Tu już Siekiera nie mógł wytrzymać,
zerwał się :- kri.esla i luzyknąl:
- To ty oszuście
dwa razy drożej?
- Przecze tu
podarzu sami dali

są

ode mnie wziąłeś

szwiadki, co wy gos-

dzieszęcz złotych.

- A licho cię wiedziało, że tak
umiesz ludzi obełgiwać. Chodźmy stąd,
a to jeszcze izraelita kapotę z c.złeka
wycygani.
- PójdzieWa,-rzeJda mat!<a Zośki,
bośma
się mieli spotkać z ojcem na
Przyrynku.
- Pewno u Kozłowskiego, nie macie
się co spieszyć. Wa!enty stamtąd tak
prędko nie wyjdzie, bo tam zwykle wszystkie zarządy gminne mają postój, a wiadomo, że jak się gdzie zWierzchność zbie,
rze, to bez butelki się nie obejdzie.
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Po wrót do ' Ojczyzny.

}(roqil(a miejsco wa.
Ze szkół średni c h . W niedzielę
dn. 6 b. m. o go dzi nie 5-ej po poludniu
gr ono p ań urządza w gmachu szkolllym
zabawę z po dwieczorkiem na wpisy dla

.. ." A p ł aka l i wszyscy i zał owa li jej " ,
Le z on rzekł: nie płaczcie:
~lie umarła dzieweczka ale śpi " ".
(Ew. św. Ł u kasza 10Z. IX, 52).

lliez~lInożn<::j ndodzleży ~illllldzjl!nJ ln~sli:l~0.0 i żeń",kie~o. O:W:!I JizC!tor[(l zabawy 11 -

U sarkofagu ludu moc,
U sarkofa~ll l ud się tloczy .. .
Szli wielką drogą d zień i noc,
Przyszli ... na wodza wznieśli oczy.
Wo dze m ich pielgrzym śWięty byl
nap rzó d szedł i lud zRgrzewa ł,
Gdy ten upadal z bra lm sit,
I slowe m serca rozplomie ni a!.
Wciaż

Przyszli... l ecz , zali to ich k raj:
Jak okiem s i ęgnąć chwast porasta!
On.i marzyli w duszy raj,
A tu - ni siola, ani miasta!...
I sz mer przelecia ł poprzez tl um ...
Bo oto pośród dawnych tJiw:
Mauzole um .- śmierci tum,
Tajenll1Y grób - zaś wiata dziw ...
teraz wzrok tysiąca głów
Po twa rzy wo dza chciwie pelza,
Ktoś k rzyknął z ludu: "cudu chcą,
Cudu, co Zlego moc okielza!"
l oto widzą: ponad grób
Wznosi się wodza wladna ręka:
Rozpęka odrzwi bialy słup
l wieko białe trumny pęka!
oto Ona, On I tal11 ...
Martwa, lecz piękna jak Madonna!
Bezwładna , jak kolumny z/aml
A wokół głowy cienl ko ronna!. ..
Wtem

nagle ... przebóg: wzro\< Jej
[lśni! ...
Zaslona powiek się rozwarla!!
i wyrzekł pielgrzylJl: "Ona śpi
Ojczyzna wasza nie ulllarła! ... "
~Vitold j{ Jssi1lski

(Rawicz)

No, Bóg zapIać Jaśku, za poczę
stunek i ostajta z Bogiem-rzekła Walen towa, podając mu rękę, którą tenźe
pocalowat.

Tu już, poczynając. od ulicy Warszawskiej, ścisk nie do opisania. Nie pozostalo nawet miejsca dla wyminięcia się
dwuch bryczek, co odbywać się moglo
jedynie kosztem nóg przechodniów.
D opiero kolo kościołka śW. Małgo
rzaty można się bylo nieco rozpatrzeć . Tu
wpełni
wrzal jarmark. Przeważały postacie ogorz a ł e ok olicznych obywate li,
dzierżawcó w I. of icj alistów.
Na ok ólniku pOI<azy wano sob ie, różne
p ostacie znane w kraju; wymieni ano naz wiska posla Władysława Grabskiego, ks.
Radz iwiłla z Nieborowa, Grabińskiego z
W ałewic, ks. W orbnieckiego z Bielic,

- ;lycz!iwi sąsiedzi. \Vłościanie wsi
Grabiny, Bartnik i Radziwitowa, dowiedziawszy się, że Michal hr. Soballsk i,
fundator lwścioia W Radziwilowie jest
chory, zakupili wspólnie Ilubożeństwo, na
intencję wyzdrOWienia .
Nabożeństwo od prawil [.,:s. proboszcz W Bolill1owie. Sy mpatyczny to objaw sąs i edz k iej życzliwoś ci
w obecnyc h czasach.

hr. Łub i eńskiego z Psm, Orsetiego, OarMazarakiego, ZaWiszę, Myszczyńskiego i wielu in nych.

i j1dą do domu~ oni zabaw na IOWickim
jarmarku JUz nie szukają.
Natomiast
skwapliwie chcą się zabaWić oficjaliści,
dzierżawcy mniejsi, praktykanci rohli, i ci
na każdym kroku szukają wr8żeń, zaglą
d8ją pod ł,ażdy kapelusz przechodzącej
kobiety, narażając się nawet nip.kiedy na
dotkliwe niep rzyjemności.

O ile mieszczanie przyglądali się
"szlachci e" z [Jewną ciekawością, IwtOmiast księżacy nie zwracali na nIch żad·
nej uwagi.
-

My

tyż

ślachta

na swoi ziemi
nigdy nie byli poddani.
Od niepamIętnych czasów p!aciliśwa czynsze arcybiskupom, i między nami dużo
jest takich, co i dwudziestu mialo poprzedników W SWOilll rodzie, na tym kawale
ziem i.

Świeże pOWietrze oWialo ich gdy wyszli, kobiety obeszly Rynek I olwlo Magistratu skierowały się w ulicę Podrzeczną.
Janek zaś uda! się na Końsld Targ.

-mówili,-ll1yśwa

I

-- Kinematograf "Eos". Z dni em
l,inem<1tograf "Eos" przesze dt
prawych wlaścicieli, którzy
niedawno powrócili z Rosji. Rozpoczęt o
uporządkowanie całej sali. aby ją dopro wadzić do pIerwotnego wyglądu.
Również
ma być z<!prowadv'na kOii\rola, aby każdy
z::tjlllov,;al tv llIiejsCt~ na ktbre nabył bilet.

października
pod z arząd

eza na to, że SL. PubliczlJOŚć lIaszego
Illi,'bld i <'Jli.olic zecLce przyczynie się tedO dn ia do zdobycia tak bardzo pe;trzeb~yc h ś rodków materjalnych dla Illlodziezy,
p r agnącej korzystać z nauki szkolIlej, a
nie będącej w stallie p l acić ZlIac,znie po Większonych W tym roku Wpl::OW. Cel
pię k ny, to też spodziewamy się, że chęt
nych do ofiar nie zbrakl1le. Niech ply n ą ch oćby najdrobn i ejsze datki, bo I,ażdy
grosz ma tu swoje znaczenie, jako wyraz
wspólczującego sel ca. Niech jedni:lk prz~ 
de wszystkie m niedoli dziatwy współczu!ą
ci , którzy dzieci alb'J llie mają, albo Ille
posy l ają i ch jeszcze do szkół, a wskutek
tego WOIIlI są od ciężaru oplacania wpisów.
- Z "Koła Szkolnego". Dl1ia 29 wrześ
nia w lokalu przy T uwarzystvv e KrajoZIIawczym odbyło si~ zebranie Zarządu
"Ko la Szkolnego", na którym rozpatrywano 29 podań o zwolnienie od wpisu. Niestety, pOIlJimo najszczerszych pragnień ZZIrZLJ.du, nie udało się uwolnić wszystkich
(2 odmÓWiono), reszta zoś została zwolniona tylko w części, a to z powodu braku funduszóW. Ten sam wzgląd zlllUSi!
rÓWnież zarząd do udzielenia zapolnóg
tyll,o nR jeden kwarta!. Z '27 uwzględnio
nych pJdań otrzymało 18 uczennic 855 mlc
zapomogi, CI 9-ciu ucznióW 549 mk., razem 1395 mk. Kasa "Kola Szkolnego"
jest praWie pusta, <1 za miesiąc zapukają
do nas i skierują blRga!ny wzrok liczniejsze rzesze młodzieży, prosząc o zapolllo~i lIa wpis, to też nie ustajemy w zabiegach i apelujemy do najszerszych warstw
spoleclt'ństw cl, aby opodatkowalo się dobrowolnie cllllćby na najlllniej::izt: sumy,
byle syl>tem,Hyc zlJie płacolle. Z nich to
powstają kapit<lły, I,tórp. pozwo!ą nam z?'pewnić wyksztalcenie wszystkim potrzebującym i łaknącym Wiedzy.

czyńskiego,

- Idźta z Bogiem!-rzeld-a około
karuzeli zaczekajta na Illnie, jak tylko się
z koniem obłatwię, to przyjdę·

3.
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I stali hardo, w swych białych i czarnyc h sukm<1nach, Bogusze z Niedźwiady,
Perzyny z Bąkowa, Brzozowscy z Retek,
Siekiery z Mastek i Otolic, Nowińscy z
Popowa, Kaźmi erscy z Małszyc i wielu
innyc h. Mija ły rządy, zmieniali się króle,
oni jedni , jak przed wiekami , w czerWo ny ch p ortkac h i krasnyc h pasa ch stoją
niespo życ i i hard zi, bo W ied zą, że dopóki ich st ani e, t o Polska ni e zgi nie.
Obywatele ziemscy wp a d a ją dzisiaj
tylko na parę godzin na jarmark, obejrzą
konie, wypiją 'kilka butelek szampana

- Nieudany wieczór p. J. Węgrzyna.
Naznaczony na poniedzialek 23 września
wieczór z udzialem r. j. Węgrzyna, nie
przyszedl do skutku, z pO\\'odu nieprzybycia całego zespołu. W ostatniej chWili
na pó l godziny przed koncertem nadeszła
depesza, że koncert został odłożony na
następny poniedzialelc
Teatr byl caly
wyprzedany i publiCzność czekala cierpliWie drugiego poniedzialku, lecz spotkał
ją ponowny zawód. Tym razem "dyrekcja
koncertów Alfreda Straucha" nie nadesła
la nawet zaWiadomienia. Podobne lekce ..
v.ażenie odbije się fatalnie na prZedstaWieniach i kOilcertach w przyszłości, gdyż
publiczność llauczon~ dośwIadczeniem, nie
będzie zwracać uwagi na szumne afisze
i reklamy . Jak się dOWiadujelllY, p. j.
W ęgrzyn zrobił to samo w Częstochowie.
W sprawie Muzeum Władysława TarW imieniu obywateli ziemskich powiatów Oos tyńskiego i Kutnowsl<le~o pp. 7~J1uzewski i Skarzyński z;ożyli na
ręce prezesa zarządu Tow. \\'zajelllnego
Kredytu w Łowiczu p. Franciszka Trawiń
skiego 15000 marek, mając zamiar jednocześnie dopełnić tę SUll1ę do 20000 marek
na kupno dOnlu dla Illuzeum starożytności
Władysława Tarcz}'llskiego.
Suma poWyŻSZCl )111 być wy Jana zarzc1dowi miasta
ŁOWicza z zachowaniem
następujących
warunków:
-

c zyńskieg'.

przed rzędami koni
i przygląda l się, czy nie znajdzie maści
pasującej do jego konia. Na brzegu stal,
skuliwszy nogi pod siebie, zabiedzony graniasty konisko, obok niego zaś, równie
ze ZWieszoną głową, stał szczuply starowina, wyglądający na wyrobnika z Bratlwwic.
Jeden z trzech wesołych praktykantów, przechodzących obok, nagle zawolal:
Siekiera

stal

- Pyszna m aść graniasta! jak raz
pod Wierzch! czekajc ie, użyję starego.

(d. c. n.)
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4.
I) Zarząd miasta ma nabyć dla muzeum Starożytności nieruchomość w Starym Rynku, przyczym W domu tym będzie
rozlokowane muzeum tak, jak wskaże
zarząd tegoż muzeum, ustanowiony przez
Władysława Tarczyńsldego.
2) Do zarządu muzeum wejdą (z pośród 5-ciu członków zarządu wskazanych
przez W. Tarczyńskiego) jeden członek

zarządu Tow. Rolniczego PO\\) . Gostyń
skiego i jeden czionek zarządu ToW. Rolniczego pow Kutnowslde~o.
3) W razie przeniesienia Muzeum
do innego domu bez z?!ody tych czlolJ!(ów
zarządu Towarzystw Rollliczych pow. Gostyr'Iskiego i KutllovJskiego, którzy wchodzą W skład zarz'1du muzeum, wyżej wymienione osuby Illają prawo źcłdać zwrotu sumy ofiarowallej lIa muzeum, przeznaczając ją jednocześnie na jedną z instytucji kulturalnych lub OŚWiatowych.

- W sprawie dezynfekcji odz ' eży. Wojna tocząca się obecllie wplynęła bardzo
na brak tki1nin, a Wi~c i odZieży, a
zarazem bieliz'ly, pościeli i t. p., których
ilość, niezależnie od norlllalnego zużycia
się uległa zlllniejszeniu wskutek wysiedleń mieszkańców wsi i l1liast, poża
rów i t. p.
Niema obecnie rodziny, I;tóra pod
tym względelll Ilie odCZUWałaby uraku.
Z konieczności zużywa się tu, co w ilinych warunkach życia jako starzyzna byloby nieuiyteczne; po za telll jest "Jieł
ki obrót
UŻy\v<lllą
b:ellzl1ą
i odzieżą, kupowa1lą od handlarzy. Trudno Ilakazać komuś kupno rzeczy nowych-niezawsze są i nie l(ilŻde~O stać na to, a
Więc z faktem t}ln li czyć si~ należy, jako ze zIem chwili bieżącej, bl) nie trudno j)]zeWidzieć. Że \HaZ z "użytą udzie żą PL cl1o~i SIt:; wiele lhoról> za!{aźllycb,
jak np, :::.uc1.ol)'. a nit' zc.l\\sze sprzedawcy są d0Ść sU lll ienll i aL)y ostlzegać o tem
nabywcę i: jedllej strony, a drożyzna nawel st~l rych rzeczy z dru~iei strony, jest
niemalą zachętą do sprzeda7y ich. Jedynym
środlciem zaradczym w dal l)llll wypadku
by/oby urządzenie kamery dezynfekcyjnej
nie niszczącej tkanin - Illiejs hiej, a bodajby prywatnej, gdzie za Jllewielką oplatą l110żllaby poddawać dezynfel(cji nabywaną starą odzież, pościel i bieliznę·
Gdyby powstała taka 1<8 nerCl, duchowieństwo, w/adze miejskie i szkolne powiadomilyby o tem miasto i okolicę, moż
naby rÓWnież urządzić pogadankę hygieniczną i w ten sposób zaspokoić b. ważny
dziat hygieliy życia naszego; W lI1yśl maksymy: zdrowa dusza w zdrowym ciele.
-

Budżet

miasta

Przychód.

Łowicza

na 1918 19 r.

.

Marki i fen.
103453.84
Zalegle podatki i czynsze
Dochody z dzierżaw i czynszów 10000."
z rybolóstwa i wydo1100.bywania piasku
Dochody z lasku miejskiego i
150 prawa polowania
Wieczysty czynsz od skarbu
1595.59
Państwa za wieś Zielkowice
8000,-Dochody z wynajlllu pastWisk
"
za udzielane pozwole1000.nia na budowę domów
za zwolnienie od szar"
1500.WJrkóW
1200.z
widowisk
11
3000.z aktów notarjalnych
"
300.z o~losz . na ul. miasta
"
250.z nleldu n ków
"
za skasowane prawo
"
5417.50
propinacji
2000.Kary podatlwwe
Opodatkowanie mif'szk. miasta 125000.-

Ł
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Dochód z najmu koni magistratu 10000.10000."
z opIat targowych
"
z doręczellia korespon3500.dencji pocztowej
11
z wycierallia kominów
7000.16000.11
z laźni miejskiej
168311.02
11
z aprOWizacji miasta
89000." z elektrowni miejskiej
50900." z rzeźni miejskiej
Zapoll1oga rządowa na OŚWiatę 25000.5300.Zwrot kosztów na leczenie
Pożyczka na kupno domu dla
muzeum i dla pomieszczenia
szl,ół
100000.NieprzeWidziane dochody
542.05
750000.-

Rozchód.
Długi

pozostale po b. ZArządzie
rosyjskim magistratu za oświe
tlenie, I,aucje, za reperacje
dróg i mostów
Na aprowizację miasta: za mąl<ę,
I,aszę w i916 r. i węgiel, sól
i inne W 1917 r.
Część wydatków na pomiary
gruntów i miasta
Na materjaly do elektrowni
miejskiej
Na Op!8tę właścicielom domów
za postój wojsk
·Na zaplalę kary nałożonej 11a
lI1iasto przez Wojennego gubel'll atora za mniemane demonstracje. W dniu 14 lutego
191 8 rolw
Pensje i inlle dodatki urzędni
ków magistratu
UtrzylJwnie milicji miejskiej
"
biur Illiejsl(ich
"
koni, woźniców
dozorcóW
f\ a utrzymanie oJródka llliejslc
Repu acjn i budowa IliOStÓW
Na rt'peracje bruków
Na Cly~zcZt:'lJie uliC i pl.a ców
Na lItl~~j'Il1<-lnie tab urll kominiaJzy
l\a utlzyll J<lnie studzie n l11i ejslL
Na studia W celu przeprowadzenia W0c10Clą~ÓW i Inn Hl iz.
Na pOJlliary n;iwsta dudatlw\\le
Na roboty przygotowawcze przy
urządzeniu parku
Doręczenie Iwrpsp . pocztowej
Podatl(i z nieruchomości mias~a
Sldadka członlwwska do ZWiązku miast
Koszta sądowe
UtrzynHlnie łaźni miejsldej
Budowa łazienek letnich na
Bzurze
AprOWizacja miasta (pensje i
koszta handlowe)
Utrzylllanie elel\trowni miejsIL
"
rZf'źni miejskiej
"
16-tu szkól miejsIc
Zi1pOl11og! instyt. oświatowym
Ochrona zdrowia publicznego
Na cele dobroczynile
Na najelll lokali dla wladz cy·
wilnych i wojskowych
Na kupno domu dla mnzeum
i dla szkul elementarnych
Wydatki nadzwyczajne

18285.49
60226.28
12000.58533.75
54412.25

10000.75495. s0
39180.:t57P8.21800.·350.~

27bOO.3000.1590. 6000.8500.-

2C:::0.t OUO.-

2000.-4360.-

1200.700.1500.-17062.50
3000.10850.73762.50
16770.86490.-

11000.24460.10000. --

11000 65000.1135.60
75'0000.-

- Znaleziona na ulicy PodrzeJznej w
ubieglYtl1 miesiącu wieczorem duża chust](8 wełniana, jest do odebrania w redakcji.
. - Przepisy zapobiegawcze przeciw grypie w szkołach-Od Ministerstwa ZdrOWia
otrzyma)iśmy następujące pismo:
, "W ZWiązku z coraz częstszemi wystąpieniami zachorowań w szkotach mło
dzieży szkolnej na influenzę (grypę), zwa-
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ną ukrainką lub hiszpanką, nieraz o cięż
kim przebiegu, Ministerstwo ZdroWia zwraca uwagę pp. lekarzy -'szkolnych, ażeby
uwzględniali następujące punldy:
1) młodzież, zdradzającą pIerwsze objawy tej choroby lub podejrzaną o tę chorobę, natychmiast ze szkoły uSUWać;
2) III/ODzież, powracającą po tf'j chorobie do szlwly, poddawać starannym
oględzinom lekarskim; dzieci nie zupełnie
wyleczonych, do szkoły nie dopuszczać;
nawet w przypadkach o lekkim przebiegu
przestrzegać tef1TlInu 5 dniOWego, jako
l}linimalnego OIUt'Sll trwania choroby;
3) nie pozwalać uczęszczania do
szkoły tym dziecioll1, w których rodzinie
stwierdzo110 kilka przypadków ciężkich
zachorowall 11<1 i11fluenzę do czasu wy zdrOWienia osób chorych;
4) W razie, gdyby w poszczególnych
klasach liczba zachorowań wyniosla Więcej,
niż 30,1) ogólnej liczby UCZIIiów, klasy te
na kilka dni mają być zamknięte dla dokonania VJ nich odkażenia;
Przy sposobności Ministerstwo Zdrowia przypomina pp. lekarzom szkolnym
źe za równo szerzeniu się influenzy, jak
i innych chorób zakaźnych sprzyja nadmierne przepelnienie klas. PP. lekarze
szkolni powinni przeto ściśle kontrolować,
czy nor1l1y powierzchni podłogi i sześcien
ności powietrza dla I;ażdego
ucznia są
zachowane. W razie stWierdzenia, iż w
przypadł,ach poszczególnych normy te Ilie
zostaly utrzymane, pp. lel\8rze szkolni
winni zawiadomić o tym swe władze
szlwlne i lekarskie."

- Otwar.:ie roku szkolnego w Selllinarjul11 Nallczycielsl<iln w Lowiczu rozpoczt;10 się w dn:u I października uroczystym nabożeń:,t~'e\\\ w Kościele
po-MisjOllp.rsK m
SeminarjuIJJ Łowickie istniejące dwa
lata, zostalo w rolw b ieżący m upat'Jstwowionel1J. Mieści Się 0110 obecnie w gma·
chu misjollarskilJJ, Z8Ś W roku przyszłY11l
mu być przeniesi()ne do glJJac!iU puklasztomego jJrzy lIlicy PudrzeczJ1ej.
- Odprawiony bolszewik. Okoto Lutomierska ukazał się W kilku Wioskach
podróżny reemigrant, wdając się w rozmowy z włościanami, narzekał na biedę,
mÓWił, że mu ogromnie żal włościan, że
tak cierpią, aż wreszcie rzekI im bez o gródld:-jesteście ?!łupi, tlIacie po jedJljej
lnowinie i to tliepewnej, a dwory n1l:1 ą
po kilkanaście. -- A toś pan taki! - zawolano zewsząd. - Wracaj skąd przybyleś.
My tu na takich gości mamy cepy i widly. Dosyć się w Rosji lnwi leje.
Tu grunt dla ps na niezdrowy i nieradzimy rozpoczynać tu ~we j roboty, bo możesz kości zostawIć.
No, dalej stąd! ...
Inieproszony apostol rad nierad musial iść dalej.
- Sejmik IJowialowy w ŁOWiczu wyzJlaczony według gazety urzędowej na
dzień ~O września nie odbył się z przyczyn nam niewiadomych.
- Zebranie Zarządu Tow. Hygienicznego w Łowiczu odb~dzie się w piątek 4
p-aździernika .
Towarzystwu od dnia wybuchu wojny nie przejaWiało żadnej dzia·
łalności, gdy przed wojną zaliczone było
do najruchliwszych instytucji W ŁoWiczu,
glównie przez powolanie d'o życia łaźni
miejskiej. Łaźnia ta wybudowana i prowadzona przez nieudolne władze rosyjskie,
by/a wprost nie do użytlw-w rękach zaś
Towarzystwa Hygienicznego, s taŁa się in,
stytucją niezbędną dla miasta.

oM 39.
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Do mieszkańców miasta Łowizza.
Wojna zmusita mnie w końcu grudn!a
1914 roku opuścić ŁoWicz. Apteka mOJa
została zupełnie zniszczona, by ta dwa lata nieczynna i trzeba ją bylO na nowo
urządzać.
Z mojej prywatnej \vłasności
nic mi nic ocalalo; zostałem przeto zupeł
nie zrujnowany.
Jako w lowiczu urodzony, jeden z
najstarszych mieszkańców Łowicza, po siadalem przedmioty, które mają dla
Pozostawilem \i)
mnie cenną wartość.
mieszkaniu fotograf je grup koleżeńskich
w ilości kilkunastu sztuk, cenne książki,
nuty n'a fortepian, na flet, oraz na flet z
fortepianem, w pokaźnej ilości.
Zwracam się przeto do mieszkańców
miasta ŁoWicz.a z uprzejmą prośbą o ła
skawy zwrot tych przedmiotó,v, które dla
nich nie przedstawiają żadnej wartości,
dla mnie zaś stanowią cenną pamiątkę.
Wacław
Właściciel

o

ralności,
4) mieć pozwolenie
opieki na wstąpienie do
ukończyli

one Urzędy
person elem

+

Instytut głuchoniemych i ociemniaW połOWie października r. b. Dyrekcja Królewsko·Polskiego Instytutu Głu
choniemych i ociemniałych w Warszawie
otwiera specjalną ogólnokształcącą klasę
dla dorastających głuchoniemych płci obojga, którzy ze względu na swój zapóźnio
ny Wiek nie mogli być p rży jęci do jednej
z już istniejących klas Instytutu.
Zapis i egzaminy odbędą się 15 paź
dziernika o godzinie 2-ej popołudniu.
łych.

Łowiczu.

+

Ankiety statystyczne dla szkół śred
nich. Dn. 25 b. m. Sekcja II K. P. Ministerstwa W. R. i O. P. rozesłała do
wszystkich szkół Średnich w Królestwie
Polskiem doroczne ankiety statystyczne
z żądaniem jej zwrotu przed dn. 15 paź
dziernika.
Ponieważ
niektóre dawniej
istniejące i llowokollcesjonowane szkoly
nie podały nowych adresów, przeto K. P.
Ministerstwo wzywa w3zystkie szkoły śred
nie, które nie otrzymają 3llkiet statystycznych, o z~łoszenie się lub podanie adresów do Sekcji II (Ujazdowska 37 i od
października: Plac Trzech Krzyży 8) .

SrCRZYNI\A DO LISTÓvV.
Szanowny pawe Redaktorze!
W dobie, gdy wszystkie pomoce nauJwwe, jakoteż i oplata za naukę, dzieci
w szkolach, dochodzą do potwornej wprost
wysokości, czyż nie byłoby zupelnie na
-czasie wyszukać co się stalo z funduszami stypelldjalilel1li instytutu Bartoszków, ze
stypelldjum im. Rejenttl KOllopackiego
i t. d. Może Szallowny Redaktor zechce
w swym poczytnym, tak obrazowo przed staWiającym
bolączki
Lowicza, piśmie,
zwrócić na to uwagę osób stojących u
steru szkól lowickich, a wiazie odnalezie nia tych funduszów, odsetki od nich, uła
twiłyby czerpanie wiedzy niejednemu zdolnemu, a potrzebującemu pomocy dziecku.

+

i t. d.

Reemigrant.

Z kraju.
+

Wojsko polskie. W dniu 26 wrześ 
nia r. b. wydaną zostala odezwa werbunkowa, podpisana przez p. Dzierżbicl<iego
W zastępstwie prezesa IlIinistrów i ks.
Franciszl<a Radzi willa, - dyre k tora lwm isj i
woj skowej, treśr.i następującej:
"Wychodząc z zalożenia, że wojsko
jest niezbt;dną p o dstawą i istotnym warun\<iem budowy państwa polsl(iego, utrzymanie istniejących kadr wojska polskiego
uwaźa Rząd Polski za jeden z kardynalnych swoich obOWiązków.
Zanim nastaną warunki, umożliWiające
stworzenie armji drogą powszechnej służ
by wojskowej, Król. Polski Rząd wzywa
ochotników do wstępowania W szeregi wojska polskiego.
Ochotnicy muszą odpowiadać nastę 
pującym warunkom :

Zaciągowe będą wzmocnione
pozostałych
Urzędów
Za-

ochotnicy będą odesłani do
Krajowego I nspektoratu Zaciągu w WarszaWie, gdzie zostaną poddani wojskJwolekarskiemu przeglądowi, a po uZl1Clniu
ich zdolności fizycznej wcieleni do wojska.

P. Kryszek na schronisko dla dzieci
na Korabce mlc 3.
Ma Koł o W p i 8 Ó w:
Zebrane wśród rówieśniczek na 10terji dziecinnej, urządzonej z inicjatywy
ś.p. Wandusi Trawińskiej 4 marki.
Pr. Trawillscy 100 marek.

przyjąć

życia.

ciągowych.
Zgłoszeni

F l ARY.

Racz

ojca. matki wzgl.
wojska, o ile nie

Zgłoszenia przyjmują na raz;ie Głów
ne Urzędy Zaciągów Wojska Polskiego:
w WarszaWie, Grodzisku, Łodzi, Często
chOWie, Siedlcach, Ploclm, Włocławku,
Piotrkowie, Kielcach, Lublinie, gdzie Głów-

Ht'rszowski

apteki w

21 lat

I

Programy, b' bljołeczki i księgi szkolne dla szkół powszechnych. Ministerstwo
D. R. i O. P. rozeslało do K. p. inspektorów szkolnych okrę~owych zeszyt I Program dla szkół powszechnych 4 i 5cio
oddziałowych i program szczegółowy ję
zyka polskiego oraz spis książek do bibljotek szkolnych z wyjClśniejami dl<lnauczyciela, prowadzącego bibljotekę. W zWiąz
ku z tym Ministerstwo poiecHo inspektorom, aby nauczycielstwo na swoich konferencjach opracowywalo szczegółowy plan
nauki, rozdzielony na miesiąc e; opracowywanie szczegółowego planu niema na celu tworzenie szablonu, którego nie wolno
przelu(lczać, lecz przemyślenie i określe
nie planu postępowania W ciągu roku
szkolnego. Oprócz tego opracowane zostały przez Ministerstwo następujące księ
gi szlwlne dla szkół powszechnych 1. wyI<az dzieci wpisanych do szkoły, 2. dzien nik lekcyjny i 3. \vykaz uczęszczania do
szkoły; księgi te nabywać mOŻllcl za pośrednictwem Polski ej Składnicy Pomocy
Szkolnych (Krak-Przedmieście 7 w WarszaWie)

+
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1) być narod lJw ości polskiej,
2) mieć ukończonych 17 a nie Więcej
nad 27 lat życia,
3) wykazać się ŚWiadectwem mo-

NADESŁANE.

1192-1-1

Ł

Dlaczeg o? Pod tym nagłówkiem
w .M 123 "Gazety Kieleckiej" czytamy,
Każdemu w oczy rzuca się szczególny objaw w dzisiejszych czasach wojny,
a wszyscy dziwnie myślą. Milczy Idasa
uprZyWilejowana więl<szych i malych posiadaczy ziemi, milczą I<lasy bezrolnych.
Kto nie zna cichych tragedji naszej
inteligencji miejskiej, kto nie zna tragedji
naszego robotnika kopalń i warsztatów

pracy pozarołnej? Czy Widzieliście, ziemianie, jadąc koleją w kierunku np. Dąbro
wy, te głodne, wynędzniałe rzesze z tło
moczkami, za paskarskie ceny nabytej
żywności, czy Widzieliście i słyszeliście ten
rozdzierający serce płacz, gdy nie dopuszczono ich dla braku miejsc do wagonów
i tych w wagonach, gdy "finans~' robi reWizję, odbiera drobne nawet zapasy? Wyście to Widzieli, piszący te słowa zauważy/ łzy wasze przy scenie, l<iedy kobieta
z jękiem rozpaczy całowała kolan8 urzęd
nika, blagając aby jej nie odbierał pół
funta słoniny! Ubolewaliście nad nędzą
"naszą". Ale jak reagujemy na to?- zupełnie nic.!
Dlaczego panOWie z Rady Stanu,
z Rad miejskich milczycie?
Dlaczego
ziemianie bogacą się, opływając we wszystko, kosztem bezrolnych, którzy literalnie
umierają z glodu?
Czyż tu już zupełnie
niemożliwa żadna akcja zapobieżenia tym
potwornym stosunkom? Porównajcie dochody bezrolnych i cenę chociażby ziemniaków 150 koron za korzec (w Kielcach)!
Dlaczego, jeżeli na producentów ziemioplodów ustanOWiony jest przez okupantów kontyngens dla oddania na ich
rzecz produktów rolnych, nie możemy
sami ustanowić niewielkiego procentu tych
produktów bezplatnie dla miast i miasteczek naszych, gdzie Komitety przy pomocy Waszych delegatów, ziemianie, zajęły
by się zaopatrzeniem w chleb tych rzeszy glodnych. My Wiemy przecież, jak te
Komitety dotychczas działają, jaki jest
ich niezmiernie mały efekt, bo co zrobić
mogą bez szerokiej
akcji, bez ustawy
z góry bez Waszej pomocy?
Dlaczego mamy siać nienaWiść wśród
ldas społeczeństwa, gdy nam tak bardzo
teraz zwłaszcza zgody potrzeba? Dlaczego ten do niedawna tytuł obywatela ziemskiego szanowali ego przez wszystkie stany dzisiaj jest sYllonimem "burżuja" i egoisty?
Dlaczego w dzisiejszych przewrotowych czasach nie myślicie o tem , zwłasz
cza wy, najbardziej interesowani?

Wt'told R.

+

Pieniądze z Ameryki.
Warszawska
gmina starozakonnych otrzymala wiadomość,
że
w tych dniach nadejdzie z
Ameryki 900,000 marek jako wsparcie dla
żydów.
+Związek miast. W ostatnich r7!?sach
do związku miast przystąpiły miasta : R1wa,
Grójec, Łęczyca, Pułtusk, Łuków, DUlJrzyń
nRd Drwęcą, Zgierz, Szydlowiec, Lu bartów
i Kutno.
ZWiązek przystępuje do r e~estr acji
strat, pon '-'s ionyclI przez miasta skutkiem
wojny ..

+

Jarmark na owoce. Towilrzystwo
Ogrodnicze Warszawskie, wzorell1l Clt IIbieglych urządza również i w roku bieżącym
jarmark na owoce, w celu ulllożliwiellia
ludności !11. Warszawy zaopatrzellla się
w owoce na zil\lę.
Jarmark odbędzie się jak zwykle \rJ
Sali Wystawowej
T-wa Ogrodniczego
Warsz., Bagatela 3. od 30 paździefllika do
3 listopada r. b. wlącznie.
Warunki Wzięcia udziału w jarmarku,
jak również i d~l<laracje wydaje Sekretarjat T·wa (Bagatela 3), W godzinach biurowych od 9 rano do godz. 7 wiecz.

+

W spraw e ubiernnia niaboszczyl<ów.
Organ ducliowi eństwa mchidycezji warszawskiej, "Windolllości ArchidycezjalnE:"
(nr. 7 -8), donosi, że zarząd cywill1y przy
jeneral-gubematorstwie warszawskiem na-
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deslal do kurji metropolitalnej warszawskiej odezwę treści następującej:
"Z powodu ogromnego braKu materjałów i skór i wywołanych tem niezwykle
wysokich cen, które za bieliznę, ubranie
i obuwie trzeba płacić, staje się wprost
niemożliwem dla większej części ludności
zużytą i zniszczoną odzież zastąpić nową
i ubierać się w sposób wyst ~rczający.
Niedostateczne i zniszczone ubranie sprzyja powstawaniu rozmaitych chorób i znacznie się przyczynia do rozwoju chorób zal<aźnych, a zwlaszcza tyfusu.
"Ponieważ chWilowo niepodobna dostarczyć wielkich ilości skór imaterjałów
na ubranie, trzeba zatem z ilością tą, jaka
jeszcze pozostała, obchodzić się jak naj
oszczędniej i starać się, aby nic bez lwniecznej potrzeby nie marnować z tego
w obecnym czasie tak kosztownego i nie
dającego się niczem zastąpić dobra.
,;Sposobem, przez który bez straty
dla kogokolwiek, natomiast ze zdrowiem
ludności daloby się znaczne oszczędności
w tym względzie zrobić, jest odzież dla
zmarłych. Gdyby można było panujący
W kraju zwyczaj-chowania zmarlych cał
kowicie ubranych i to w najlepsze rzeczy
- znieść, znaczne ilości ubrania, które
teraz bezkorzystnie przepadają, możnaby
zachow;:lć i użyć dla dobra ubogiej ludności.
"W interesie zatem zdrowia ogólnego byłoby pożądane, aby Wasza Ekscelencja wpłynęła na duchowieństwo kraju,
aby ono oddziaływało na parafjan W sensie powyższych uwag".

ZE .SWIATA.
-0- Tl'zęsienie ziemi,
Pisma wloskie
donoszą o trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Archipelag grecki w ubie~lą środę.
Na wyspie Milos WiększCl część budynków
została zniszczona lub ciężko uszkodzo·
na. Z Większości kościołów na wyspie
zaledwie nieldóre mury sterczą obecnie.

Oceniają liczbę

zabitych w Milosie na
l<ill{a setek, rannych-na tysiące. Wielu
zginęło podczas ucieczki od padających
murów. Bardzo silne również było trzę
się nie zi emi na Cyldada ch. Szkocly wyrządzone 11<1 wyspach są o~rolJlne.
liczba ofiar zabitych i rannych jest również
niezwykle wielka.
-o- Nabożellstwa w Niemczech. Na rozl<az rządu we wszystkich kości ol ach, kir·
chach, domach modlitwy i syllagogach
Niemiec odbyly się specjalne nabożeń
stWR dla ubłagania Opatrzności i błogosła·
wieństwa dla oręża niemieckiego.
Rozkaz ten, l<ióry rozeslano do wszystIdch księży i duchownych tak katolicl<ich jak ewangielicl\ich , protestanckich
i żydowskich, wydany zbstał za przyczynieniem się sekretarza stanu, Von Hintze.
'- 0- Kal'y na dająćych
ograniczyć panoszące się

jałmużnę,
Aby
coraz więcej że·
bractwo W stolicy Hiszpanji, burmistrz tego miasta wpadł na oryginalny pomysł.
MianOWicie oglosit, że będzie karać grzywną 2 pesetów i 50 centymów każdą osobę, l<tóra da na ulicy jałmużnę żebrako
wi. Pisma hiszpańskie z zadowoleniem
przyjęły ten pomysł, a inne miasta postanowi/y zaprowadzić go także u siebie.
-0- Sensacja w dziedzinie odkryć lekarskich. "Az Est" donosi iż w ostatnim numerze pisma "Public Ledger" wychodzą
cego w Filadelfji w Ameryce, Tow. chirurgów amerykańskich ogłasza w sprawozdaniu z posiedzenia rocznego prawdzi-

wą sensację W

dziedzinie odkryć lekarskich. W niezliczonych wypadkach uratowano życie rannym żołnierzom przez
zastrzykiwanie im zakonserwowanej krwi
łudzkiej.
Konserwuje się ją specjalnie w
butelkach, które każdy może nosić przy
sobie. Zapasy tak zakonserwowanej krWi
znajdują się już dziś, jak donosi sir Arbuthof Lane, chirurg angielski, we wszystkich szpitalach w Londynie. Dr. W. J.
Mayo, znakomity chirurg z Rochestern,
stWierdzi! w kilkuset wypadkach znakomi·
te skutki zastrzykiwania zakonserwowanej krWi, którą się zbiera na polu bitwy
u łekko rannych, a po starannem chemicznem oczyszczeniu konserwuje.
X Oficerowie rosyjscy przyjmują obywatelstwo Polskie. "Dziennik Poznański"
donosi: "Wielu oficerów armji rosyjskiej,
chcąc się zabezpieczyć przed aresztowaniem i uniknąć śmierci, postarało się
o obywatelstwo polskie lub ukraińslde:
Władze niemieckie wydają oficerom tym
bez jakichlwIwiek trudności odnośne zaświadczenia.

Dzięki interwencji niemieckiej zdołano uratować od konfiskaty kilka filji

banków polskie!"!.

X Lista rozstrzelanych Polaków w Rosji. Rząd polski otrzymał wczoraj urzę
dowe wiadomości o licznych wyrokach
śmierci, wykonanYJh przez władze bolszewickie na obywatelach pań'stwa polskiego.
Według listy, zestaWionej na podstawie otrzymanych dotychczas Wiadomości,
stracęni zostaii przez rozstrzelanie:
.
S p. Marjan i Józef Lutosławscy.
Seluetarz Naczelnego komitetu demokratycznego, ś. p. profesor Witold} u rkowski.
W Smoleńsku stracono Ś. p. Włady
sława
M o s z r z y ń s k i e g o, obywatela
ziemskiego z Biał ej Ru si.
W Petersburgu wykonano wyrol< śmier
ci na inżynierze, Ś. p. Miec.zysławie R o zn o w s k i m, dalej na ś. p. J ó z e f o w iczu i ś. p. Szafrance (imi ona niez.lane).
W Jatcie rozstrzelano ś. p. J;, r 111 ołowicza.

Wreszcie
Stacha.

M 39.
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stracono galicjanina, Ś. p.

20 starszych ogrodników (po 5 ogrodów),
4 objazdowych ogrodników (po 25 ogrodów) i l ogrodnik okręgowy, czyli razem
225 ludzi. Administracja będzie łatwa, bo
. swoje wskazóvJld jeden okręgowy dawać
bęclzie tylko czterem objazdowym; Jeden
objazdowy tyllw pięciu starszym; każdy
starszy tylko pięciu ogrodnikom, a każdy
ogrodnik tylko swenu pomocnikowi.
Jeżeli ogrody te będą połączone z sobą telefonami, to wszelkie porozumiewania się będą wylwnywane z blyskawiczną
szybkością·

A jakie korzyści w pieniądzach dadzą
takie ogrody krajoWi, nie licząc już korzyści moralnych?
Gdyby jeden mórg dał tylko 50 rb.
czystego dochodu rocznie, to jedna wlóka
dałaby 50X30 czyli 1500 rb., a zatem lOG
włók dałoby l500X lOO czyli 150,000 rb ..
gdyby było naprz. cztery okręgi, to moglibyśmy mieć 150,000X4 czyli 600,000 rb.
czystego dochodu rocznie. Suma ta w rzeczywistości, jak widać z tego, co już wyżej byto powiedziane, będzie parę razy
większą·
Pieniądze

te, rzecz oczywista, byłyby
przeznaczone na potrzeby calego społe
czeństwa,
a Więc
dla starców,
na
kasy dla wdów i sierot, na chorych, na
szkoły, na czytelnie, na muzea itd., a choć
by na drogi i koleje.
Zakończenie.
Jesteśmy jeszcze bardzo dalecy od
te~o, ażeby w kraju naszym kiedykolWiek
był nadmiar produkcji ogrodniczej. Nie
lękaJlllY Się więc nadmiaru ogrodników i
ogrodów, bo są to niepotrzebne obawy.
Jak już wyżej pOWiedziano, dzisiejsza produkcja o~rodnicza nie wystarcza nawet
dla nas samych, a ~dyby kiedylwIwiek na-

desz'la taka

s7.cz'ę,śHwa

c.hwi\a,

Ogrody

r oIni cIB.

państwo"ve.

(lekki szkic).
(DoIJ J1lCZetlie) .

W jaki sposób należy przystąpić do założenia ogrodow państwowych?
Trzeba, ażeby Rząd Polski zwróciJ
się do najpoważniej~zych ogrodników polskich . i zaproponował illl, ażeby przy Ministerjum
Rolnictwa utworzyli Sekcję
Ogrodniczą·

Trzeba następnie, ażeby Rząd polski
założenia ogrodów pallstwowych wyznaczył ziemię i zasi/ek pieniężny.
Wówczas będzie można prz.ystąpić
do zalożenia ogrodów państwowych.
Wyobraźmy Więc sobie, że potrzebna
nam będzie pewna ilość okręgów ogrodniczych, naprz. okręg warszawski, może lubelski, może piotrkowski i t. d.

dla

Wyobraźmy sobie, że taki okręg liczy. naprz. sto ogrodów po jednej włóce.
Więc dla 100 włók ogrodu potrzeba bę
dzie .100 ogrodników, 100 pomocników,

mieć

nadllliar produkcji ogrodniczej,
to nadmiar tell będziemy przerabiali w fabryl<C1 ch, albo tez będziemy wywozili do
stroll północnych naprz. do Petersburga i
jego okolic, gdzie klllllat jest gorszy, albo
też na wschód, albo wreszcie do stron
przemysł o wych" ~dzie jest delio ludności
jak na Górny SI cISk i inne.
Łowicz, d. 22 IX 1918 r.

Czestaw J!Vasiczc1icz
instruktor ogrodniczy na pow.

V\1.i adomfi sci

że

. będziemy

~irnowa

ci la

ŁOWicki.

Szkota I(olllicza

młodzieiy

włościaJiskiej.

Od d. 1 listopada 1918 r. przy Ło
wickim Polu Doświadczalnem otworzona
zostanie Zimowa Szkola Rolnicza, dla
młodzieży wlości<lllsl<iej.
ZadanieHl szkoły będzie danie teoretycznego wykształ
cenia uczniom, którzy, wstępując do szkoly, muszą być dobrze obeznani z wszelkiemi
gospodarskiemi
czynnościami.
Oprócz wyksztalcenia fachowego najważniejszem zadaniem szkoty będzie WyWieranie moralnego wplywu na uczniów, aby
po wyjściu ze szkoly stali się nie tylko
dobrymi rolnikami, lecz i przykładnymi
obywatelami kraju. Dążeniem szkoły bę
dzie, aby jej wychowańcy stali się w swych
wioskach krzeWicielami lwItury i postępu
rolniczego.
W szkole wyktadane będą wszystkie
Wiadomości, jakie są potrzebne dla malerolnych, a więc: uprawa roli i roślin,
hodowla i leczenie ZWierząt gospodarskich,
mleczarstwo, ogrodnictwo, pszczelnictwo,
i. t. d., oraz podstawowe Wiadomości z
nauk przyrodniczych, które są potrzebne
do zrozumienia wykładów specjalnych.

Warunki
skończone

przyjęcia

17 lat zycia,

są
następujące:
umiejętność czy-

tania, pisania i rachunków oraz nienaganne prowadzenie się.
Nauka udzielana będzie bezpłatnie.
Za utrzymanie pobierana będzie oplata
w wysokości 90 marek miesięcznie, platnych z góry za 2 miesiące.
Wpisowe
20 marele
Kandyda ci, okazujący wybitne zdolności, a nie będący w stanie placić nawet za utrzymanie, będą ca łkowicie lub
częściowo od opłaty zwolni eni.
Uczniowie muszą przynieść ze sobą
sienniki, kołdry i poc1.u szld, dwi e zmiany
pościeli,
cztery zmiany bielizny oraz
ubranie codzienne i odświętl1e.
Czas nauki trwać będzie od począt
ku listopada 1918 r. do po czątlw 1< wietnia 1919 r.
Osobiste zgłoszenia kandydCltów do
15 października r. b. przyjmuje kierownik
Pola DOŚWiadczalnego W Borlw Mysła
l\Owskim pod Łowiczem lub w Syndykacie Rolniczym w Łowiczu.
Wielebne duchowiellstwo, nauczyciele lud owi, Kólka Rolnicze oraz wszyscy,
którym \<ulturalne podl1iesienie wsi polskiej leży lla sercu, proszeni są o skierowywanie odpowiednich kandydatów do
szkoly rolniczej.
Zarząd

Lowickz'eg'o Tow. Rolmczego.
Prezes: GrabZ12skz' lun.
Selnetarz: Hel/w1g.

Ogłoszenie.
Z polece nia l aczelnika powiatu, dru1ww3nego W gaz. Urzędowej 37-1124
Magi strat 111. ŁoWiczi'l podaje następują
ce przepisy dotyczące gaszenia pożarów.
Wykazuje się jako i,onieczne, żeby
gaszenie pożarów, przez osobne rozporządz enia policyjne uregulowane zostalo.
Ponieważ straże ogniowe swą celowość
okaza ly, odstępuje się od urządzenia
oboWiązkowych straży ogniowych.
Każ
dy wlaściciel domu
jest jednakowoż
do utrzymywania w pogotOWiu pewnych
narzędzi do gaszenia pozaru oboWiązany,
a każdy właściciel kOI]i, musi takowe w razie wybuchu pożaru do dyspozycji stawić.
Na zasadzie rozporządzenia co do
powiatowej władzy policyjnej z dnia 22
marca 1915 r. i rozporządzenia z dnia
8 września 19 15 r. wydaję za porozumieniem się z wojskowYlll gubernatorem
w Skierniewicach, na pOWiaty Łowicko
Sochaczewski następujące rozporządzenia
policyjne.

§ 1.

Kto wybuch ognia w miejscoWiejskich albo miast spostrzeże,
Winien jest o tem pOWiadomić na wsi soł
tysa J w mieście nCljbliższą stację ogniową czyli pożarną, Soltys zaś \Vinien jes t
poslallcem na koniu powiadomić o wybuchu pożaru komendanta straży ogniowej, wójta i najbliższą komendallturę wojskową oraz stację żandarmerji.
Stacja ogniowa winna zaś podlu~ nadanych jej obOWiązków służbowych przedsięwziąść dalsze dzialania.
wościach

§ 2. Do zwalczania

pożarów

zostaną w wszystkich miastach i ~minach ocho tnicze straże ogniowe na okręg ich gmin
założone.

Ł
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Istniejące już straże pozostają

nad al.

§ 3. Zarządy i komendanci ochotniczej straty t>gnioWej i ich zastępcy winni

być zatwierdzeni przez naczelnika powiatowego.

§ 4. Ochotnicze straże ogniowe winny dwa razy do roku odbyć swe ćwicze
nia, które to 14 dni przed wykonaniem
tychże, właściwemu urzędOWi pOWiatowemu i miejscowej komendanturze wojskowej zameldowane być Winny_ Oprócz tego Winny być kilkakrotnie do roku, alar·
my dot. ĆWiczeń wykonane.
Ochotnicze straże ogniowe są uprawnione do wykonania ćwiczeń w każdą
niedzielę od 4 do 7-ej godziny po połu·
dniu, po l i 15. każdego miesiąca.
Wszyscy ·właściciele !wni Winni

§ 5.
na

żądanie

1.

miejscowej
skowej,

2.
3.

żandarmerji,

komendantury

woj-

komendantów straży ogniowej albo
przez nich npoważnionych osób,
4. wójtów i soltysów
dostawić do pożaru i ćwiczeń
wszelkie
narzędzia ratunkowe i do gaszenia poża
ru, oraz potrzebne wozy i konie dla strażaków i do wody.

Wszyscy mężczyźni od 18 do 60 lat
są na żącania powyżej wymienionych władz
i osób, do wykonania od nich pracy ręcz
nej, zobOWiązani.
Od obOWiązku te~o są ZWolnieni:
1. Wszyscy urzędnic.y, księża, nauczyciele, służący kościelni, oraz
adwokaci, lekarze i aptekarze.
2. Wszyscy maszyniści, dozorujący
maszyn , personel dozorujący i stróże \V fabrykach i przy budowlach.
Osoby, \\tóre prawa obywate\ski~ straciły i pod dozorem policyjnym się znajdują, są od służby przy gaszeniu pożarów
wykluczo ne.

§ 6.

W

naglych wypadkach i przy

Większych pożarach, straże pozaoluęgo
we, na żądanie mi ej 5cowych kome lldantów wojskowych, żandarmerji i komendantów straży ogniowej, Winny udzielić swej

pomocy przy gaszeniu

pożaru.

Wykroczenia przeciwko powyż
szemu rozporządzeniu, zostaną karą pieniężną do 5000 marek, albo I(arą pozbawienia wo]nośc! (więzieniem lub aresztem)
do 6 miesięcy obłożone.

§ 7.

§ 8. ] 'OWyżs z2 rozporządzellie jest
prawomocne z dniem jego ogloszenia.
Łowicz,

dnia 25. 6. 1918 r.

Cesarsl<o - Niemiecki naczelnik powiatu
Dr. MALLMANN . .
Zgodnie z ory~inałem
Burm istrz L. Gołębiowski.
1191-1-1

Tydzień
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polityezny.

Zarren a Morslede osiągn~ly nieznaczne
powodzenie, jedynie tylko na południo
zachód od Staden. Nieprzyjaciela który
wdarł się o g. 9 zrana w kierunku na Comen wyparliśmy po południu na Houthem.
Berlin 30 września (W A T.) Francuski
telegram isluowy z d. 29-go b. m. brzmi:
Dziś w nocy podpisali w Salonice rozejm delegaci bułgarscy i kwatera główna armji
wschodniej. Na całym froncie wydano rozkaz zaprzestania działań wojennych. Jednak biuro Wolffa powyższy telegram zaopatruje w komentarz następujący.
Podług nadeszłych tu wiadomośc i, warunki
zawieszenia broni nie znane są jeszcze
rządowi bulgarskiemu.

Stanowislio Węgier.
Budapeszt (W A T.) ;,Hyole Urei Ujsza g" donosi:
Wbrew bajkom, jakoby
monarchja chciała zawrz e ć oddzielny pokój,ośwwdczono nam ze strony wtajemniczonej i poinformowanej dokładnie o stanowisim rządu, że o oddzielnym pokoju
monarchji ni ema mowy dziś, nie bylo jej
też w przeszłości, i nie będzie jej w przy':
szlości.

Podziękow,lllie

Wiedeń (WTB.)
Wiedeńsld reprezentant polskiego departamentu stanu hr.
Stefan Przezdziecki w imieniu rządu Warszawskie~o zlożyl Wizytę hr. Hunyady'emu
i prosił go, aby naj serdeczniejsze podzi ękowanie rządu polskiego wyraził cesarZOWi, za rozkaz zaniechania procesu
legjonistów.

Z Rosji,
Pogromy żydów. Berlin. Jak donoszą
z Moskwy, w guberniach Smoleńskiej i
Czernichowskiej powstały po miastach pogromy żydowsl<ie.
W G/uchowie rzeź
straszliwa daj e się porównać do smutnej
rzezi hUl1Iańskiej. W wielu miej scowoś
ciach odbywają się pogromy inteligencji,
którą bandy, prowadzone przez czerwOIlOgwardzistów, wycinają gdzie mogą.

Ewakuacja Białej Rusi.
Dzienniki kijowskie donoszą, że ewakuacja Biatej Rusi rozpocznie się dopiero
na wiosnę 1919 roku.
Do marca tego
roku ma być oddana Rosji przestrz efl do
Ijnji wdłuż Berezyny, Borysów-BobrujskZłobin. O ile władza sowietów dotrzymają
zobowiązań swych zgodnie z dod atkową
umową, ustalony będzie termin dalszej
ewakuacji Rusi do pierwotnych l inji frontu Baranowicze-Pińsk.
W kolach bialoruskich przelcotl cllli są,
że do tej pory n astąpią zl1liany polityczne.
Niezaleźnie od tego jedllak dzia/acze społeczni na Bia/ej Rusi postanOWili przedsięwziąć niezwłocznie środki w celu zapobi eżenia nowym zniszczeniOIll haju_
Z Homla donoszą, że pod wp/ywem
Wiadolllości o ewakuacji Bialej ł<usi na
linji Mochylów-OrszCl śród spolwjllych
l1Iieszl<ańców zapanoweda pallika, c(sną
się wszyscy Ila ukraillę.
Na stacjach Z/obin i Homel oltJrzy!llie s!\Upienie tiumów.
Pociągi przepelniolle, ruch Iwlei utrudniony.

Na zachodzie.
Berlin. Komunikat biura Wolffa. Dokonane w nocy z d. ~8 na 23 z. m. cofanie się poza odcinek Handzame, mialo przebieg planowy. Belgijczycy do poludnia ponawiali bez skutku silne ataki
na pótnoco ·wschód od Dixmuiden aż do
okolicy Houtholst. Po polu dniu i wieczorem gwałtowne przeciwataki pomiędzy

za zaniechanie procesu legjonistów.

Inkwizycje i

samosądy.

W Moskwi e i Piotrogrodzie dokonybolszeWicy w dalszym ciągu masowych aresztowali ludzi politycznie lIi epe wnych i posia dajc}cych nieco fortuny. Celem uzyskania od nich zeznań, roddawani bywają oni WIelkim okruciellstwolll, torturom i inkWizycji, jaką znało tylko śred 
niowiecze. Za stolem sądowym ztlsiadają
wują
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niedorostki 16 do 20-letnie,
którzy wydają wyrold na oficerów, starców, na dzieci i niewiasty. Zabójstwa na
ulicach wzmogły się, gdyż do czerwonosię
pospolici
gwardzistów przyłączyli
bandyci.
przeważnie

Posuwanie się Anglików od
strony ArchangieIsI{a.
W okolicy Archangielska zajęły wojska
angielskie ważną linję komunikacyjną pomiędzy Onegą a Oberskiem i posuwają
się wzdłuż Iinji kolejowej, wiodącej z Archangielska ku Wołogdzie' W ręce wojsk
I<oalicyjnych, walczących na pólnocy, przeszlf) ważne pod względem strategicznym
miasto Berezińsk nad Dźwiną.

Ł O W I C K A.

N 39.

CENY DZISIEJI:3ZE
na targu w
Masło-funt

od 12.00

Ser-funt
Jaja-sztuka
Mleko kwarta
Śmietany kwarta
Kartofli ćwiartkaKapusty pud
Cebuli funt
Pomidory-funt Marchew
Pietruszka "
"
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"
Buraki
Jabłka

Gruszki
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"
"

II

PROSZEK DO ROBACTWA

ŁoWiczu.
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Serbowie 'v Skoplju.

Rozkład pociągów.

Fr21nkfurter Ztg. donosi z Wiednia, że
podług wiarogodnego źródła wojskowego
twierdzą, iż wojskom serbskim udało się
przy pomocy manewru okrążającego zająć Syki! (SkopIje). Zresztą siły zbrojne

Droga Wiedeńska.
Odchodzą z ŁoWicza do Warszawy:
Kurjerski (kI. I, II, 1Il) g. 9 m. 56 rano.
Osobowy (kI. I, II. III) g. 1 m. 16 w południe

Koalicji powstrzymano.

Clemenceau o pokoju.
Organ Clemenceau "Homme Libre"
pisze:
Rostrzygnięcie wojny na wszystkich
frontach zapadnie jeszcze tego roku, Narody koalicji przeszły już najgorsze czasy;
wydarzenia wojenne są obecnie na szczytowym punkcie przełomowym.
"Matin" donosi: W mOWie, wygło
szonej W Epinal, zapewniał Clemenceau,
że rozpocznie natychmiast rokowania pokojowe, skoro tylko Foch pokończy swoje operacje tego roku.

(z przesiade:niem w Skierniewicach)
Osobowy (kI. I, II, III) g, 10m. 52 wieczorem.)

Krasińskich.

- Wandzu! gdże ty by/asz, co tobie
nie wydżałam tak długo?
-- Byłam u czocze Katzenblum w jej
dobra.
Ach, co za poezja!
Boczany
szpiewają, wrony szpiewają, sroki szpiewają - a W lesie najpięl{niejsze pożomki
rosną na drzewo. Sama poezja.
- Nie pOWiedz taką mowę, bo ci bę
dę zrobić zazdroszcz jd tutaj słucha/am
tylko tP. upsikszone Doline ...

Dama. Pan nie tańczy?
Pedagog. N on, pulchra puella!
Dama. Ale wino pan pije?
Ped. In Vi no veritas!
Dama. A wygląda pan na lwa salonowegq!

Ped. Leo est generosus!
Dan'Ul. Zajada pan z prawdziwie wilczym apetytem.
Ped. Lupus est rapax, crudelis et insatiabilis ...

DaJna. A to źle że pan nie tańczy.
Patr]; pan, jak profesor X. hasa, zda się,
że ziemia się pod nim zapadnie ...
Ped, Terra est rotunda et globosa .. .
Dama. Ależ z łaciną daj pan już pokój .. .
Pid. Requiescat in pace!...

Nowi prenumeratorzy

wyrabiany z Dalmacejskich ziół górskich,
dostar.czany W przedwojennej, oddawna
znanej dobrOCI, tępi robactwo bezpowrotnie

Otrzymać można w pudełkach-rozpylaczach
w aptekach i składach aptecznych
FABRYKANT

J. O, ~ IfOfL Akc. Tow., Berlin
Skład:

Osobowy (kI. I, II, III) g. 2 m. 58 po południu ,
Kurjerski (kl. I, II, III) g. 8 m. 4'i wieczorem.
Odchodzą Z Łowicza do Łodzi i Kalisza:
Osobowy (kI. I, II, III) g. 12 m. 7' w południc,
KurjerskI (kI. I , II. III) g, 6 rano

Obwodowa.
Z dworca Wiedeńskiego na Kaliski:

Odchodzą

po kazdym pocią~u przychodzącym z
Kalisza lub Warszawy.
(Na kurjerskie pociągi wymagan~ jest świa
dectwo lekarskie) .

KINElVIATOGHAF "Ef)SH
W sobotę i W niedzielę 5 i 6 paź
dziernika (,dbędą się przedsta\\-ienia w
teatrze miejscowym:

Ochrana \Varsztl wska
Dramat w 6 aktach.
W rolach glównych: Halina BruczówOR, art. teatru Letniego; Józef Węgrzyn,
art. teatru "RozmaitQści", Kaz. JunoszaStępowski, art. teatru "Rozmaitości", Aleksander Zelwero\vicz art. tEatru Polskiego, Różańska. Dobrzańslc:.l, Zbyszewski'
Grodnicld, Malkowsld.
Obraz osnuty na tle prawdziwego
zdarzenia. Rzecz dzieje się \V "Varszawie.
Glówne postacie:
Naczelnik Warszawskiej "Ochrany" Proriezow. - Rodzina Zapoh.kich w Kieleckim. - Leski,
student dzialacz polityczny. - Slawicki,
student - prowol<ator. - Rotmistrz żandar
merji Kabanow.-Oberpolicmajster Meyer.
W sobotę pierwsze przedstRwienie
rozpocznie się o godz. 7 drugie o godz.
8 1/2 wieczorem. W niedzielę l o godz.
6, 11 o godz. 7 1/" III o godz. gIla wiecz.

13999·

Dom Handlowy

Bernard Buchweitz, Warszawa,
Fredry 4.

DACHOWKA

Droga Kaliska.
z Łowicza do Warszawy:

i jej taJ3mnice.
Na balu pedagogów.

PEREAT-RIEIlLA,

cementowa
glazurowana

Odchodzą

Z dworca Kaliskiego na Wiederlsl<i:
w ogrodzie

Radykalny środek do tępienia wszelkiego
robactwa, jak: karaluchy, prusaki, pluskwy,
pchły, mole, muchy i t. p.
uznany i ropowszechniany na całym świecie.

Odchodzą z Łowicza do AleksandroWa:
Kurjerski (kI. I, II, III) g. 12 m. 23 w nocy.
Osobowy (kI. I, II. III) g 10 m. 40 rano.
Osobowy (kI. I, II, III) g, 5 m, 25 po południu.
Kurjerski (ki l. II, III) g. 6 m. 48.

Osobowy o godz. 7 m, 27 rano.
Osobo.\ y o godz. 11 111, 40 rano.
Osobowy o godz. 9 m 30 wieczorem.

Podsłuchane

PEREAT -RrOLA

I

MARIU'ASR.

"

n, "

jest najtrwa\s7.ym estetycznynl i obecnie naitańszym
ogniotnvałj nl mater'jah~11l

pok rycia dachó \v.
Fabryl\:a i skład w Ło
wiczu, ul. \Vjazdowa obok poczty przy zakładzie
kamieniarskim
. LAGO NSKIEGO.
OGtOSZEl "lA

Dno BNE.

Zgubiono pian folwarku Wiskinnice Znałeźca raczy łaskawie zwrócić do księgarni K. Rybackiego-zil nagrodą.

118~-1-1.

Reżyserja teatró.v amatorskich włościań
skich, chara,<teryzacj l i wynajem peruk 1186-1-1.

Garni.t~~ żakieto~y zupełnie. nowy sprzedam. Wlaaosc w za ładZIe kraWIeckIm Gawroń
skiego ulica Podrzeczna, Łowicz.
P~t;:zebn~

-----------------

zaraz lokal składający się
z pokOJU I imchnl choćby przy rodzinie. Wiadomość
w redalccji.
1i89-1-1.
Sprzedam cztery warsztaty tkackie razem lub pojedyńczo z całym przyrządem. Nowy
Rynek .\~ 13. W, 1(losińs1<i
1170-3-3
2·3 pokoi umeblowanych
poszukuje
na czas dłuższy. Łaskawe oferty proszę składać
w ~ edakcji "Gazety Łowickiej" sub "Mieszkanie",
1178-1-1.
Do sprzedania jeden dom d' ewniany pię
trowy i dwa parterowe na obszarze 1 morgi. Wiadomość w Tow. Wzaj. Kredytu.

otrzymają początek "Księżanki Zochy"-bezpłatnie.

Wydawcy: Kamilla Trawińska i Karol Rybacki.
Za pozwoleniem cenzury niemieckiej

do

Redaktor Felicjan Chyliński.
Druk K. Rybackiego i S-ki w Łowiczu.
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