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4G. (dom przechodni ZdU1isl<a ~7)
dla chclyc l l rzychodząl~yc i ~L;!ych
vVszelkie operacie chirUt~~iClnE', Chl.OO)' k\' je e i aku'zera.
Pobyt dziellny w lecznicy od 15 ft:? -ele
, , j dora
laJlislawskle~o-od 11 do 12 \\1 l'oludl11e
Godziny przYJęcia l d· r.1 Hillera-od 9 -do 1 i od 3 do 7 \\,it>(zoretll.

w

K\

ltl Glink

Zasady

re ormy roln ..

W dn'u 10 lipca b. r. ~eill1 UStll\ '0dawczy \V \""arsz,l\\ie prz.\F,· \\i;kswścią
glosó\\! uchwalę w pL~edllliocie z:lsad re@
Przy lecznicy Gabinet lekarsko-dentystyczny, prowadzony, przel
~
I formy rolnej,
<'
lekarza· dentystę p. WITOL A LIN!liE A A,
.
I
Zadecydowano Więc, że ustrój rolny
czynny od godz, <)-1 i ud 3--7 wieczorem.
:
~~
~®
Rzeczypospolitej
polskiej ma się oprzeć
~A '::'('~~~@$~~(§X~ -'- @):9' -cvr-_ "@:@l-- cY9 ''@l®--@:® "@:$""'!(- -)J" ~
przedcwszystl\iem na silnych, zdro~.lych
~J
~
i zdolnych do intensywnej produkcji gospodarstwach wlości..,ńsl<ich z utrzymaniem
S@' I zasddy prywatnej \\'Iasllości różnego typu
i wielkości, a zmierzająca W tym l<ierunZ dniem 1 lutego został
Iw akcja objąć willna tworzenie gospodarstw nowych drogą 1<oloniz3l'ji, pOWięk
szenie istniejących gospodarstw k arlowatych do rozmiaru samodzielnych jednostek
gospodarczych., tworzenie
gospodarstw
drobnych dla produl<cji ogrodn iczo-warzywnej oraz tworzenie Iwl oliji i ogrodów
robotlliczych, urzędniczych i t. p. w pobliżu wielkich miast i ośwdków przemyF ~~·:· - -"*----"+--~}--·<-<>~.;..:>·---fr----'+---*'-:~-~~~
słowych.
Właścicielami zaś lub posiadaczami ziemi uprawnej mogą być tylko
osoby prowadzące osobiście samodzielne
gospodarstwo, lub ich spadkobiercy.
Regulatorem wladania ziemią w Polsce
potrzebuje siana dobrze prasowanego, jedynie z łą!( gruntowycb,
będzie Państwo, które w tym celu musi
~
'" dostawą natychmiastową lub późniejszą aż do \Iv iosny 1920 r.
~
rozporządzać dostateczną
Ilością ziemi
~
Oferty od ziemiaII. to~arzystw i spółek rolniczych przyjmuje
.(;1
dla kolonizacji i parcelacji.
t
Sekcja Zywnościowa Urzędu.
1604-7-3
~
Na zapas ziemi na parcelację i kolonizację
przeznaczone są W pierwszym
_.
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rzędzie

dolm1 będące W1C1sllośeią Patlstw<'l,
jak skarbo\~'c i I1Hljoracl(ie, 118stępnie
dobra objęte przez PnI'Jstwo, a należące
do czlollków d) nastji panujących lub członków ,i~h ,rodzin, dubra ro~yj$.kie~o, B~nl,L1
Wlosclansl\lego l pruskIej 1\011115)1 h.olo·
nizacyjnej, dubra duchowne , biskupie, ku·
pitulne, klasztorne i plebat'Jskie po poro·
Zl1l1lillliu się w tej sprdwie ze Stolicą
ApOSI Jlską, Ilierozparcelowane dobra po·
duch(J\\1!1C l pokLlsztorne, dobr:l n11Vte
w czasie \\ojny z zysl,ó!J lichwiarskIch,
dulml osób ~'pt:l\UIlljq(yeh zkillią i Wre:>zClI'.: uj ra, \ zJ dnie cz~ści dóbr, \'.yl,u·
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giówny Ufląri Ziem,,1 i i utworzony zostanie Państwowy Bank Ziemski, którego zaI d8niem
ma być zarządzanie środkam i,
przeznaczonym i na finansowanie akcji
Inl~ljO,racyjIH.'!, .pareeLlCyjnej i I,ol oniza CYJlleJ, ulatwlt:'llie I<redytu IwloldstOlll i n8·
bywcolll parcel grul1towych, jakoteż popiHanlc or~anizacji Iliespelwhcyjnych dla
dostarczenia inwentarzn imaterjałów 1'0trzebnych na zabudowanie się i zagospo ·
clmowanie nowych osad,
1"Jllcowy clI ty:w! UStclWY rolnej prze·
widllj(· pozbtlwlt'rlie ]lrd\V~l Iwrzyst3nia
z ilt tri os(b, iJ o 'ącyLh salllv\\Olllie cuG ,q ro]c, V pos, d lIlie.
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zClgrożonycrt!
A przeci eż mlodzież nllsza
to przyszłość kraju, to przyszlość wolnej,
niepodl eglej Polsld.
•
To też ludzie dobrej woli krzątają
się,
żeby ochronić tę mlodzież przed
wczesnym polwselll ś;nierci. Istnieje już
SchrOlllslw dla dzieci, powstaje dla !lIch
kuchni a, powstaje i Kolonja letnia.
Przed dwoma miesiącami wladze szl<óJ
średnich z L}icjatywy p. Sadlwwskiego
zwróciły się do Towarzyst\\'a Hy~iel1icz
nego w ŁoWiczu z prosbą o urządzenie
Kulonji ,Ietllich dla lIlIodzieży szl;:olnej,
potrzt:!JuJącej
wypoczynku.
odżywit'nin,
pobytu Ch0Ć przez l,il1<a . y~ud li W miej·
scowości lJl:ud,dej zdro 'ej, niż Low'cz,
To\varzystwu Hygieniczl e. ponieważ nie
fCJzporz .dza odpuwiedn m fundu z 111, popro,,:1O u ZlI'UE'1i: Sejm!
'o l<1tO\ly, który I,a cel POWJLly przezli ... czyl vOOO tnIe
Zal{r7ątllirt to sit:( lwIo zur ~ I ilOW Illi"i Kolonji, i "to pol'aza!y ,ie D trzeby, la któl re owe 300 !TIk. rit> Wy arcz,. Ale przedef, SI u~eCl ~~t\\O n ,sze rozu~lie dOI.~iOslu5c t ) nO\\<:1 placo Ą11(1--chętną ofldrą
dup r!101C do nto\\'an a na 'zej dziatw}'.
W tel, myś I ~. d<lkcja ,~awi~zallił1:I.ot\Vlera rul.ryk'.; otlJ~r .IJ~ 1\ IlonJę. .Iettllą dla
llllodzlezy lo lelu 'j.
M/ Jdz.lez ma być
pO.illl.eszczona ,~, DOIll,:ł1leWIC1ch, ~dlle,
d~lękl llczyn 10SCI p. In p ktora M",rkleWlr:za , si \lrzysta z 10kCllu szlwly ludowej.
Os'e
s' "
d"
. I '
l Illlla Llur.o ZleCI ma W,t ~c ~ac w przyszlym tygOdlllU na caly s crplen.

w Jrunld v.' j 1111<:, bPlk od·dldei zy\ nuscl u 'zvlllly ~tr"SZ[je "pu.
",u,:,
I,a W.
d 1l8:>Zej iudilOsci Znlsz,
czotle orodu 7lr.y luJzlde staly Ji~ Illeod.
1 (rne IW cpld lIlit' tyfusu i hiSZpilnl\l;
choroby te szt. rzyly ~ ię u !las z zpwrotną
:;I!fj, z'l~)ierdlac coraz tu noWe ufiary.
Ś'l;ertel1l0ŚĆ Z" lsła niepoPliertlie. Czyź
I je Il<llez\) r00 Ć co W lldszeJ' II10ey (lb\)
J '
,
;
s'ę oprzeć
j J przewadze? C~JOć llarC1Zie
z l tuć W l('C t.l P SI ddlllU od, GO ~o .1bO przyck:hly choroby zakaźne, ale wśród
]l ld'.tlW, a dL. Zel[) ,~t1 pruskIego l zIellllllllOdSZYCh
pol{Ol~ń, .~nieździ się wróg
\Vsc: Odi .ell :)rze~t·z n ta wy J<:ł~lwwo iii
straszny, ul, ryty-gruzlIcil
że L,}Ć p IdnipSl()!](1 do 400 h~ktarów.
Przed ~dl"u. laty W gabinecie jednego
\ 5Z}:> I 'c la",)" z \\yjątlcem lasóW I z lelwrzv Jodz~(!('h, stallął caly. szereg 1l~I.o '
; . 'h . ' . o' ,.'
rzes; ' rz"ni prVW'lf'! docta!Jych paclentoW, przewazllle UCZllIOW
(Wyjąt~k)
gm l!,YL. I II '. 1Y~:1 p
.l
L
Je.
szkolnych, Pragnęli się oni kształcić pranycli. nie IlCl\hJl:CyCil Się do gospodarl.\~ I COW>lĆ~ siły im nie dOj)isa!y, kSi'1żka' z rę'
paI'Jstwowej,
przechodzą na wtasllosc ki wypadla, $,(łowy Się pochylily "To ska (f)ok011czent'ej
PaI'Jst\,d. Ustawa ta określa także roz- Z211CY 113 ~ruźltcę", zawyrokował lekarl
Dlacze~oi pani ucielda przede mną?m;ar tworzol1vch 1\OIonji i rozmiar, do któ· pu ich obE jl',:enill.
. Sądził~i1l, że to jal<1 ~I{!'ainiec. ~igd~
,
l•. 1
I l
5;"l ie> 'zpre Cl \V (j.~Il;;necie a ilu ich me pomyslałam nawet, ze mogę uJrzec
.$
'"
.
~
rego
p owo I"zaw'
\5. c v tJęua" <ar OWa'e gospu· było na IlIleŚ :iE'? '" Moze
mniej , str asznie przed sobą polskIego
ułan<1 Zapewne
dal st\\<I, prz~'JI~Ując p~ze::itrzel1 tych g l:;' przedstawiają się stosunki w naszym mieś· pan tu się przypadkiem zabląkałpodarstw Ila 20 morgo\\J trzystapręto\lJych, cie, W kaźdym jedI1<l\( razie. nie są one
Nie, pani·-Jestem wvs!;:IfIY na objazd
Dla przeprowadzenia i l1trwal e nłCI re- pomyślne . Ci, ldórzy bliżej żyją z mlo- tyłów naszych pozycji, gdyż doniesiono
formy rolnej będzie powolany do życi<l dzieżą s7.lwlnCj, Widzą ileż to istnień jest I nam, że jakoby przemycaj ą tędy broń i
O ,ropne
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M ,alka z lubością patrzyła lIa l!1ale~-1 . - T()~ ty taka? ,~a!ujesz. babc~ custwo, jak przed kazdą chałupą czaIło SIę l<lerka? Biedna Ja, pOJdę sobIe w sWiat,
1(. I{ Y B A C K I.
i zaglEldało, czy z w:ót cc nie wyjedzie, gdzie mnie oczy poniosą!
I szybko bIegło dalej.
l zarzuciła na siebie zapaskę, kieru B.ose jej nożyny zagłębia/y się w pia· jc!C się ku drzwiom.
sek, ota~zając ją tumanalIIi pylu, który
- O jej! nie chodźta babulu! macie,
okrywał Ją ealą·
weźcie caly; moja dto~a, kochana babulu!
- A widzicie, że me nie przejechali. ja nie chcę żebyśta szlI! i zaczęla z płaPOWIEŚĆ .
Dal mi dwa cukielki, slwsztujcie.
czem ciągnąć babkę za welnial<.
-- Dobrze, już nie pójdę, To ty koI wyciągnęła do matki długi, kręcony
(Ciqg dalszy).
bi:::lo·różowy, ugryziony cukierele
chasz babkę? No, to pocałuj.
- Gadzina chciala
me uglyźć, ta k
Zocha nachylda się i ugryzla nieco,
Kasia objęła ją za szyję i pocz~la
sycali:l!.. .
by dziecku Id e odmaWiać, Wzięla ją na- calować, wpychając babce w usta zamo-:-. A \.:VidZi SZ. nie wychodź z chałupy, stępnie za rękę i poprowadzi/a do izby. rusaną rączyną molny cukierek .
bo CI Jeszcz~ głowę Qęś oskubie,
.
ZaCl;E;la czytać I;siążkę, lecz nic nie
Babka wzięła ją na rękę i zaczęła
- DajCIe llll ll1 atulu głos na cukle- rUZllillinla, litery I\lirowa!y dokoła. Odło· ściskać.
lek, to pÓj.dę do \A:'awrzona , przez długę Żylli ją i po czę ła chodLić po izbie. Żalo:
Dobra jesteś, kochalla dziewuszka.
plędky
pseletę, Jak niema wozu
ani wala, ze Onuferka odeszla, czuła jakąs Ja ci też coś przyniosłam z miasta masz.
k/owow .
.
.
"~O
,
, "
. , d zlwną
po t rze b ~ rozlllo~~, wynl1any.
mysll.
_
Gwiazdki! za wołala uradowana,
_ . ZaWsze
trzeba
najplzod
wYJrzec,
Nie
chCiał przYJsc do ochlonyd'"
h
tl'
.
'1'
M
t
M
. t b
'b
.
.
o wlJaJąc z \. WS {I plernI {l.
a ul u.I al.'
. . d'
t nie, Je zle.
czy I(O
asz g~o~z, Ja u ę' myślała-.z~ y SIę ze. mną llIe SpOtkClĆ, dwie i dWi e!
dę wyglądac za tobą, przeJdz na tamtą A może lUZ zapollllllał o wszystkIm? Ja
. .
,
.
stronę i idź przy, op,łotkach; a uważaj przy się tym tak przejmuję, a dla nie~o to
~ WIdZISZ, Jaka babka dobra, pamIęta
wrotach, bo z ktorej za~rody mogą gnać I pevvnie tyle znaczy, co
zeszłoroczna o tObk.
bydło.
.
zima.
- Mam gwiazdki, maml-wołała skaKasia uważnie wychylila się na dro·
Weszła do izby Walentowa, powra- cząc P? izbie, nadziawszy pierniki na oDa
gę, spojrzała w jedną i d rugą stronę, cająca z llieszporów. Kasia podbiegla lm wskaZUjące palce.
,.
.
.- Wiecie, matuś, Janek Siekierczalc
a chociaż nic nie było Widać, jak kula I niej i zawolala:
przebiegI a w poprzek dro~i, bo mogłoby
Babulu! ugłyzcle kawałek culoelka, prZYJechał.
.
co nadjechać i W po.dskokac h dobiegła do ale nie duzo,
- Nie pOWiada), na prawdę? To tam
piątej chalupy, w której się mieści! slde·1
A jakbym caly zjadla, to co?
dopiero starzy lwntenci!
. ujk. Wawrzona.
To wam nit; dam!
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Wiadom o ci do oblę ż onego przez nasze
Rzucił broń i szybko pomyka ł ku mo- Trzy tygodnie, ech! głupstwo, toż w starej
J\\a)crO\\'il-....
gile-Lecz na~!Ie, ugodzollY celnym strza[Helladzie
Kto \0 W tej chwili szedł a l eją w leilI, runął na ziemię.Olimpijskie igrzyska co lat cztery były,
strollę rZE'ki?lA l<illw sU$ach znalazł się Staszko
I
Nie \\'ie m-I I11l1ie się zdawało, że Z8 OlGgi/ą - Znajdov,'a l się t3111 wykopany lud czel<al cierpliwie: żadne Hele, Jadzie
ktoś szedł.glębo ki rów strzelecki, z ldórego moż- Ni e ptakaly z tęsknoty lezki ócz nie ćmiły.
TrzCl się przekonać, jakiego to ryce· IW było doskonale
ostrzel i wać
całą
I oto nam zabłysnął cudny dzień lipcowy:
rza noc księżycowa snu pozbawila·drogęPanie, bądź pali ostrożily-zawolala
Od strony I:ISU w stronę 1110giły zb li· Z adrgaly serC(l, radość z oczu tryskd,
Ludwik a, pOdlllJSZąC na ułan a swe zielone żał się wóz zaprzę~ony parą roslych koni. Więc na ło no Arkadji każdy biec gotowy
oczy -Lecz jl ~o już nie byloSnadź strzaly zalliepokoily j<ldących, ~1yl
Byle zdążyć, zobaczyć Olimpu igrzyska.
Spiąl l.lJII!d o '\ rogami i zniklląl śród stanęli 118 IlIoStllu. Czterech ludzi odlą·
krzewó\V'-otoczył póllwlem lip ową aleję czyło się i w tyraljerl<ę starali się mogi· Przecież słusznie należy dać im tal<ie miano,
i bród- \V blaskach I( s iężyca ujrzat pusu- łę otoczyć.
L ecz Staszko już odzysl<a ł
wającego się w stronę rzel< i człowieka, zimllą l{rew. -Ce lllyl1l
ogniem położył Gdyż miały miejsce W greckiej uroczej
[krainie:
wytęŻ} I wzrok, k arnb in scisnął W dłolli dwóch napa stników lIa miejscu
Pozost<lli
i czekał.
Już m ógł wyrażnie odróżllić dwaj szybko zmykali w skollę Woza- ZnóW Wśród świątyt'1, kolumn i zwalisk fikano,
stmr0 r ., odzia nego W SZIlIClty żyda-*)
błysnął
ogict'1 i jeden z ucielwjących Pito piWO W naprędce skleconym I<asynie.
dl wolno, z trudem niosąc pod runą!.
I' _
Khellek cZC:lrllego ch lebaZaWrócili Wozelll, starając się wraz ZapOWiedź imponującą miało to wesele:
. '41 nad brze~ielll rze l< i i już mial z nim ujść do lasu-Daremnie. Pięl<l1,Y Nietylko samochody, pojazdy i bryki,
weJśc dl) wody, gdy Staszko koniem go I<asztanek, u (l(.L~()lIy
kulą, wspiął się i
najechał ~ ciężl\O zWalil lIa dyszel-Trzech lu- Tu pociągi specjalne Wiozły gości Wiele
Gdzie idziesz, parchu. Na przeszpiegi! dzi-rzuciło wóz. i poczęli uciekać w Z e SkiernieWic, ŁOWicza, Francji, Ameryki.
po 1I0C)
Co?stronę lasu·Ny prJSze jaś ' lle pana-panie żołnierz-·
Strzały slladź poruszyły uśpiollą dotąd Lecz jakż e się prz edstawia " menu" tej
Jił bied ny żyd
Ja W ty wioskie lIlieszl<all1, I wieś -Poczęli
się
ukazywać
starcy,
[fiksacji
co widać tam za rzeke- Moje córl<e umie· I wyrostki, dzieci i k,)[Jil'ty uzbrojeni W l\Osy, Loterjn-fanty (nie tykać ich radzę)
ra z gl Jall , ja i niose tL'n chleb--paJlie widly i liije. BIt>~lIq na przełaj przez po·
Poczt! - cza r flirtu, kto j es t wyższych
jasily, p':i!lie ł 8skawy. My dzi eszęć dni la, staraj~c się uciek,ljącym przeciąć dro·
[aspiracji
ch leba, tlil i Iwrtofc.l nie lilI eI i, tylko troche gę do las.uodsyłacz,
w
zachwyt
was
Przeczytajcie
zgniłe i~lpiny z brukiew-Ja dostał ten w
Staszko opuścił swe stanOWisko i
tej wieś. to ula liwie Ryfke, ja stary nie I rÓ\Vhież blegt za uciekającymi. przysta[wprowadzę *)
chce IIi,'.
nął na chWilę, wZI1i6s1
kar(lbin, blysnął
Nu dobrze, żydzie. Mógłbym cię ogiell i pad I jeden z llciel<aiących-- Wnet Wyścig cyklistów-mdło doprawdy, coś
zaraz III udusić jak psa, ale puszczę cię. dziesiątki cepów i kij wbiło go w ziemię
[mnie W dolku ~niecie,
Widze, że nędzarz jesteś
L ecz bez Dopiero teraz zauw~lżył Staszko jeźdźca Confett i
coś
stęchlizną
trochę zaokupu :lic nie lila-Dasz mi kawałel< pędzącego przez pola, wydającego zlece·
[pachniało,
chlebJ, bOIJl od rdna nic W gębie nie nia i rozp JrząrJzeniR ścigającym-Lecz
miHI.nie było czasu na Ul tallawianie się, sl<ąd O IlIdzie! co na czele postępu idziecie,
Wydobył szabli i p oc zął kr ajać bo· pOIJlOC przybyla .
ZnÓW wznosi karabill, Czyż wam się ni c lepszego zrobić nie
ch enek, żyd p ad ł na ziemię, jęczal i wii uciel(a jeszcze, pada, wlecze za sobą strza·
[udało?
sj~, jal< gdyby to jego ćwi a rtowan o -sl<aną nogę.
Dopędzają go-J a l<ież było zduplienie młodego ułaBij, Ido W Boga wierzy-wołają ochry· Wy, co na smokach parowych wzdłuż,
n8, gdy w środku bochellka zllalazł zwi· płe głosy. To żydy Polskę chcą nam
[wsze rz przebiegacie
tek papierów···· Spojrzał oldem i wnet {:rzedać.Świat
cały,
co
idzi
ecie
z Wichrami W zawody,
poznal szczególowy plan rozł oże nia wla·
\".'ZIIOSZą się Iw górze cepy, kij e, (l pll
snych wojs'\. Nie mÓWiąc nic, schował chwili jakaś masa bezkształtna drga Czy doroblm kultury naszej zgoła wy nie
papiery do I<ulbaki, zsiadł z twnia i odjął liOnwulsyjnie, płaWi się we Imvi[znacie,
od uzdeGId po st ronel<-Z adzierzg ną ł pętlę,
Już tylko jeden biegl1ie.
Czy nie chcecie korzystać z Arkadji
zgr<.ucil żydowi l1a szyję i popędził go
Brać żywcelll-\\Joła SL-lszl<o ochryplym
[przyrody?
pod drzewo. Staną ł lIogami na siodle, ~łoselll- W leb strzelę t ernu, kto go ru·
ł'oniec lilly
przerzucił
przez
gałąź, szy.
O
I
chwycił ją oburącz i zeslwczyl z kOlliaJuż dobiega lasu, u jść zdoln. Przez ' ja <że pięknie brzmiałby chór w cichej
[gęstWinie,
Własnyln ciężare m podciągnął żyda do pola saclzi na koniu jeźdz;ec już go dOQa·
bohaterach
naszych
i o
góry. Ulllocował postronek i za nogi nia-Lecz o dziWO. Nie vJZIIosi szabli do Pieśni polskie o
wisiełca rozbujał.cięcia, jeno potężnym udeżeniem kOllskiej
[zm artwychwstaniu
Trz ,~ba tr ochę przetrząsnąć OkOliCę'1 piersi powala go nn ziemię Ojczyzny-Matki której sława nigdy nie
1II0ż e si~ co jeszcze trafi ciekawe~o .
Otworzył Staszko ze zdumienia usta, •
'
rzaginie,
Pu:cił się kłusem wzdłuż drogi.
Dopiero tua 7. zauważył, że to na jego
..
.
krwawych
w
wolności
PrzejeChał całą Wieś, nie spotykając! wlasnyll1 koniu sadzi przez pola Ludwi- r O Jej wystlkach
[zaraniu?
ka--Znikn ęła śród lasupo drodze żywej du szy Na sk rzyżow a niu dróg wznosił się
Tymczas em powalon ego uciel<iniera
.
dumnie IUI lIiebu krzyż zatlil1ięty na brat chwyciły dzies iąt ki rąi< A gdyby tdk na tl e rum star ego zamczyska
niej mo gile·-**)
Rozproszone po polanie baby, dzieci Odegrać sztukę z tal1cami W narodowych
Już I:lijał wysoki nasyp, gdy nagle i wyrostki zbierAli się .Iwlo wo~a" który
[strojach?
rozległ S Ię hul( I uczuł cleplo na twarzy, naładowany był pasallll do karabll10w ma- Mogą być tal<że tańce i owszem niech
nie namyślając się długo, zsunął się z 1<0' szynowych, ręcznymi granatami, gazą i
['
tl
lIi~ na zie mię, udając śllliertelnie ugodzo· watą opatrl1nkową"
,
~
. wszys .{a
m go-Koń z rOZWianą grzywą pOlllklląl
Odprzężono zabitego 1,onia, slm:;po- Mlodz tanczy, le cz na Boga, me w traWie,
powrotną drogąwano pojmanego jeńca, rzucono go na
lw wybojach!
Z za lllogiły wyszło dwóch lu tl zi wóz i wszyscy razem ruszyli w stronę
Co mówicie? Nie będzie dochodu żadnego?
Zbliżali się ku lIi emu zupełnie śllliałodworu.
-Nu żywo, pClrszywyj żydOWina, po ·
Na niebie poczynała ru mienić się zo° A pOWiedźcie, czy ten dochód duży aby
slllotrilll, czto'u niego W kanIl an ie, a pa- rza i gWiazdy gasly powoli.[macie?
tO!ll taki ZIIajeszTadeusz Orzechowskt. Skądże go mieć możecie, jeśli pró.::z
Staszlw ostroż nie uniósł lufę karabinu
[jednego
Iw górze. Błysnął ogieńWkoło wejścia bezpłatne wszystkim zoJ ~den z idących rozłożył szeroko ręce,
wypuścił
broń
i ciężko
r uną ł
lI a zie ·
[stawiacie?
wojśJ(<l

I

I

Zabawa 00 Arkad)i.

mię·

Ta co Widzi. (IIolobotanka).
Czel<alismy w tęsknocie trzy clługie tygodnie
Aj waj, ~ewalt, on nie zdbity, on nas
Na rozrywkę potrzebną dla ducha i ciała,
wszystkich tell zbuj wymorduje, Ażeby z duchem czasu i z postępem zgodnie *) .N~ \25 Szanown I panie, dobrał pan sobie cud
I Bawić się, gdyż za\Ja\v<l każdemu przystala. piękO'J ści, a ja rozma żę te salate (autentyczne)
*) autent)'czne . *"') autentyczne.
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II

W!oKaCZd!lOWS:{ i.

znrz'ld, S~O\linrzyslt ni oc:zyt'<lll llI~lj(lte~(
__ Nieszczęśliwi wyp1dek. W nocy z
I )Josln I 'JCI ZllćICIIHl IHHh,YZKt:.
R I., :20 !)) ~O II:) :;1 dJ dO,)),1 p. li-!ucrd, b/L:ot w or ;_ył Biuro Mler nicze;
-Ruch tJOlszewick', \\' 11~ k>gl)'111 t y- go czy'cicieln Illidstd, przybyło kilku po~odniu IJrz\lbyl do m lj21tkll p, ['~lczl O'S 1,1 '- licialllóW. obudzili oni poHo!Jlul i żądaJi,
Koński Targ dom Trawii,sldego..
J
l
I .1 I
d
('] .
• t
:::?ł go \'J ~m, Lubinniw "le lWI,I,rllil\ ... Jądu ly lei! o JU'-lzi goslJo .Hza .:) uz~cy WS.d
f-':::::::====-=============:
OkręgoWe\..0 Z Ltl\\'i(za p. \ ,Id J1illSki W ilntjcIJ'lli 1St, poszecll do 01(113 I wzyw<il
SIHClWIC el,sllli 'Ii jed,ll ~lJ Z l lrll I I legd I )"PtJu IrLU d ,llHI by otlvJrzy!. p, Heuer,
lllajAlk'! Przecl vlw ei,slllbj z I Jt _I - ni' ilOL llWSly sI IŻ lcego, chwycił dubel\\lida< uda slużlJa d\I/Llrslia I p Wili I IIS"I 1 ,oJ,\ I UJI W okn) strzul, !dury polożyl
zmuszony byl wezw,lć do pLlIlWCy miej- ~Iużqceg() na miejscu trupem. W sprawie
Kall: ndurzy k.
cową policję, która
jedilal< Ide byln \v tej Wdrożono energiczne śledztwo,
stanie zlall1ać . oporu solidarllej w tych
- Nowy (lomyst złollziejski. Do WawPtqtek l Piotra w okow" Fausta
wYI?a,~kach slL1,z,b~. WTZ,V?~lO
od,dzl~~1 rzyńca BdleJa, ~ospodarza wsi Jastrzębia,
Sobola N. M. p, Anielskiej, Alfdnsa
polICji z LOWI~Zd. '-A obec ,1!1~_pe,llllellld przed paru dili(lIl1i przybyli 2 mlo:lzi luNz'edziela Zn reI. Ś, Szczl'pana
dallY,ch polecen w c:e~u rozeJscla SIę zeb- uzie, pl zebrani za żolllierzy Hallem, i za.
P0111edzitlld~ Dominika w.
r~ilf! slu~by dwursklel dano lolka slrzn· żądali
pod\V,Jdy. Nie podejrzewając nic
Wtorek N. r,7, P. Śnitlźll 'j, Afly p,
low I ran101l0 lekko ~ osobę, poczym po· zlego, Balej kazal zaprząc slużlcelllu Iw.
Środa Przemienienie Pański ~
rządek, zostal ~rzywrocoll~, . a, Wlnl~1 1)(1- nie i odvJieżć żolnierzy, którzy mieli je.
Czwartel? Kajetana 111.
ruszellla spokoJII l sprzecIwiający Się wy· ch,lć
do Sochaczewa. Prlebrani zloWschód sloń:a o g, 3, 117, zac',ód o g, 8,21, [(onaniu prdwn zostali ares~~()wan: I os I dzieje
po
drodze
zrzucili
z
Woza
dzono Ich w lJl eJscowylJl \\<1;ZICllIlI.
chlopca, obj.lśiliając go, że zajadą w taDla Sekcji J "Naukowej",
p, '1' kit' mielsce, gdzie dla cywtllych wejście
- Ogólne Zgromadzenie sto 'ol. arąszeilia Spółdzielczego "Łowiczanka",
Stowa- K W Lo\\:iczu \\'plynl~ly ofiary: od D-ra jest Wz\JrolliolJt'. Gdy slużący zeszpdl z
rzyszenie zostalo zalożone w dniU 8 !lIaja Wł Rogowskiego 142 widol<ówki; od P. CP- \VvZ l. d'Jlllniemani żolnierze p,)dcięli ko1912 r. i liczył o nA początku 7G CZIOilków. Zrllego NOWAlww:>! k~o 3 e~uelllplClrZt nie I zginęli \V dali. POCZ'ltkIHl) chl0Plec
PonieWaż u IWS luch I<ooren!cyjliy dopie· Gazety Lowicl.lej, Nr
11 i 10 z r, 1918 iJie i ZeI WJZelll, ci. gdy :stra' / ~p Z UCZLI,
ro się rozpoczyna , a uświadollllenie \V tym od PE1!li IVlarji KOl1lmo We l 4 IllOdl:'le s ru d·Jl z lAĆ pdlICJl, lecz pOSllLItWl,lia dotychwzględzie wśród szerokich IllHS Iwszego jó\V \\iloś iatlsldch, próbki Illerdek i 2 'z s nk oJni'lsly ż,ldllego SklHku,
społeczeństwa jest bardzo słabe, przeto cllusteczl,i !l1Alowane. Wszystko to są
- Nykaz chorilb 7.draźdwyC:1 inw3!1h"Łowiczanka" rozwija się powoli. W 1'0- prf1ce dzeci uchoJźców, II/y.,ollane w ,"za w nowiecie Łowi.;kirll za Clas od 1 cza"wIw 1913 obrót kooperatywy doszedł do Glębokielll gllb. Wllellskiej, ,ddto 1'"llj ca do '1 lip,a 1919 l'. We \\:i: BollllloAiie
18 tys. rubli.
K.Oll1ClrO~a uknowała upa kę Sel{c,i 1- w 18 I;oni na ŚWierzb durował jeden
W czasie zawieruchy wojennej stoWa- nitanlO-Zy\Vllośclowej Polsic T·wc! POI1'0' kUIl i wyzdroWial 1. W osaJzie Bolimorzyszenie zostało rozgrabione pr7.fz bru- cy Ofinrolll Wojny; od p, I<:Ollll:,(lrZJ 1\:1- Wie, tejże g!lliny, na 68 I<olli na świerzb
talnych prusaków. L'.dawalo się, że nie zilllierza Landy-o piękll(:~ zdjęci,1 Z po· lacilOrLlwal 1 1<011 i choruje 1 koń , W
podźwignie się z upadku, Zarząd jednak bytu gen, Hallera w LOVJicllI
HUlllillie na 41 koni n8 świerzb zflchotJnie straci! nadziei.
Kiedy rówIlowaga
wał l koń i choruje 1. We folwarku Waspołeczna zaczęla się ustalać, zebrano
- ",Seminal"jum dla Nauczycieli Ludo- lewicach, gminy Bkla\liy, nd '80 kOili la
garstkę rozbit!<ów (29 osób) z pod szlan· wych w Ursynowie: DOivid :dł,~lily się, że świerzb chorowały dwa konie i chorują 2,
dAru ,, ~ oWiczallki" w dniu 4 czerwca 1916 r. egzaminy wstępne na I,ms I Seminarjum W osadzie Bielawach na 98 kOld na
i uchwalono Wznowić czynności sklepu i rozpocZllą się dniA 2 wrześ liA, Kand}' świerzb zach >rowal jeden kOIl i choruie I.
zebrać gotówl<ę, l\tórą zabrali członkowie daci w wieku od lat 15 do 18 winili przed W Orogl!Szy n8 42 konie na świerzb zaZarządu p. L. Ozimek i j. Kujawa
2 września nadesiać pod adresem: War- chorowal 1 kOIl i choruje 1. \V Bobrow'liWszczęto staraniA u odpowiednich szawa, ul. Szope,la 16 na:,tępujące doku· kach, gm, Oąblwwice, na 81 konie :la
wladz olwpacyjnych. Niemcy i miejscowi menty: I) prośbę o dopuszczenie kandy- swierzb chorował 1 kotl i choruje 1. W
kupcy hamowali nam powstanie. Na usil- data do egzaminów z OZllaczellielll do- Pilaszlwwie Ila Gl koni na świerzb chone starania przez l<illo'! lat otrzymAliśmy l\ładnego adresu oraz c;posobu zdrobko- rO\\)dl l 1'011 i pozostaje chory I. 'v\'e w i
taką charakt erystyczną odpo\\'ieclź: "Lo- \vania rodziCÓW luh opiekunów, 2) Ille- Ostrowie na G5 koni na ś\.l,'lerzb choroWicz, 26 listop ada 1917 r.
Na utworze· trJl'ę. n~ druku,
:5) ś\,i:ld~ctwo sZI'o,1..r, welly 3 kOllie i chorują 5, W Litynku, g!l1.
nie stowarzyszenia spóldzielczego W Lo- w l<~oreJ knndydat ksz~alctl,slę poprZt'~ HO, Jeziorko, na 7 Iwni na świerzb choro\\al
wiczu nie może być przyzwolollem. Sto- 4) sWladec~~\o, p )\\·torlleg~ sz~z plem.a 1 l{Oti i choruje 1. We folwLirku Chąśllie
sunld handlowe ·i przelllysJowe są z PO-j o~py, 5) plSllllenl1t ZObO\VląVl :Ie rodz!- In 10 koni na świerzb zachorowalo G 1<0wodu braku towarów bardzo zle, Z po- cow d~ regulartlego wl,OSZel1ta opla.ty IIi i pozust Ije chorych G kOlii. We Wsi
wodu tego jest więc niepożądanelll, Aby s~kolrJeJ, 6) iJOŚ\\'laUCZe~lle J\\och oso.b lIiJlt'llsi'u l1a 75 kU'lie na świerzb zachopołożenie gospodarskie Więcej pogorszyć, wl8rogodllych (np. Illlt'jSCowego pro- row,Jly :2 Iw 1ie i chorują 2. We wsi Gą.
co bez wątpienia przez stowarzys7pnie !Joszcza, lel~mz8, obywatcia), sI \ ~dz(I!~- gu!'n:e l 'ierliec!{im na 27 koni Ila ś\vierzo
spółdzielcze nastąpi!o". A Wittc przygnio- ce dobre I nlora~l1e, spta\ O\\d,lIe, Się chJro\laly 3 konie, wyzc1ro.viał 1 i chotła nas lapa najeźdźcy, któl\J jednal('u sie- I<andyddtrl:, 7) krotiu wlasny zyclorys rują 2 I:onie. \\e WSI Kęszycach n8 24
bie szerzy! . kooperację·
kandydata .
konie tlcl świerzb zachorował 1 koń i
Kiedy pozbyliśmy się okupanta, na- Rybacy! 'v\Te wrześiliu r. b. w War- choruje 1. We wsi Srolllowie na 40 korci
tychmiast wznowiliśmy czynności liOope- sza\\)ie odbędzie się zjazd przcdstdWicieli zachorował na świerzb 1 kO.l1 i choruje 1.
ratywy, było to w dniu 2 grudnia 1918 r. rybnctwa polskiego.
Przybędą na fen
We wsi Kurabce na 23 konie'
Do Stowarzyszenia zaczęło się zapisywać zjazd przedstaWICIele W. Księstw.:! Po- na ŚWierzb zachorowdly 2 1\OIlie i chowiele osób, ale nie z przekorwń J,oope- zl1atlslucgo, Prus Zachodnich, :::::iląslw, Ga- rują 2, We wsi Bronisławowie na 9 1\0racji, lecz dla ulatwienia sobie nsbycia li, ji i Cieszyna. !';ie poWitl!1o nas więc I ni na ś.\.'ierzb choro\vał l i choruje 1 koń.
niektórych produl<tów; a Więc zapis) \\'a- zlibrakl1ąć tla tjllll zjeździe.
POl1ie\Vrtż We wsi Gawron!{ach na 13 kOlli na ŚWierzb
no si'ę dla cukru, dla pnpierosów i t. p. obrady prowadzić będą przedstclwicide z8chorowal l Iwrl i choruje 1. We wsi
Kiedy tych produl<tów zabraldo, ci przy-I rybactwa polsl<iego, wybrani przez Towa- Stachlewie na 93 konie n I ŚWierzb chJQodni zrzeszeni wolają: "Nie macie cul(ru, rzystwa rybnckie, które W innych częś- {owały ~ konie i chorują 2. ,ve wsi Wrzeczniema papierosów, oddr.jcie mi udzial". ciach Polski już powstaly i rozwinęly S'.vo- lm Ila 98 koni 11a świerzb zxhoro\.valy 2
Otóż najchętniej to Zarząd uczyni po o:.; ul ją pracę szeroko-my więc Illusimy stel- konie i chorują 2, We wsi Kalenicach na
1lym zebraJllu, któ! e odbcdzle 5/1; lU dlliu rać się, aby \V naszej dzkJJlIcy PO\I/SLlly 71 koni na świerzb zachorowal 1 1'011 i
} szer-pnia 1, b, o /{odz. 5 '(LI sali' straży te Towarzystl,\'U w:izędzie, gdzie tyl!w choruje 1. W Łowiczu przy ulicy Plotrog·11lowef. Do czlonków rozesldne zo 'ta- z-l1ajduje się Większy ośrodek rybacl'l bądź kowskiej n,1 115 k Jni na ś,vierzb choroIy osobne zaproszenia, "LoWiczarib' li- I") baków jezlortJ\V)ch, bCjJź rzecznych, wall kOl1 i chomje 1. N l I Jowym Rynczy obecnie 211 członl,ów, pOSiada 50,)8 To też prosimy, aby ten, kto przeczyta Iw na świerzb z Jchoro\val 1 koń i chomI<. udziałów, 669 Illlc 8-! fen. kApitalu niniejszą odezwę ,przyczyllił się do po- ruje 1. Na ZIt: I<ó,\'ce na GC koni Ila świerzb
rezerwowe go, Obrót stanowil 111997 111. wstaniA taldch Towarzyshv w naszej dziel- chorowa! 1 kOl'] i pozostaje chorym 1
90 f. w ciągu 7 miesięcy
N Idw)'żl:a (lysl,) nicy.
Wszelk ch wiadomości o ceiach kOł1- Na Kurabce na 30 Iwni na ś\vierzb
brutto stanowi 7888 111, 45 fell. Czysta tych towarzystw i zad liliach udzieli chętni,'" choruje 1 koń, We wsi Chylellice na 14
nadwyżka (zysI9~171 tnl\.78f,e~, Opró~~IT~war~ystwo,do J{tóJ'cgo z~r,ucać Sl~ Ila- kOlii na śWierl~ chorowdly~2 konie, z~
tego rucholllo SCI przedstawlflJą wartosc lezy listownie lUD OSODISCle. W tych chorOWul I kon
chorUją o lWllle, Ogo.
I
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Ł

: 31.
gólem na
chorowało

świerzb chorowało

20 koni, za-I

5.

O W l C Z A N l N.

wodę żelazistą i twardą.

Nic

Więc

Na kolonie letnie w Lo'wickim.

dziw-

23 konie, wyzdrowiały 2 konte' nego, że ';!udnia na Starym Rynku juź
i choruje 41 koni. W stajniach wojsko- od godziny 4 rano jest czynną do póź

B. Bronil~owska mk. 5.

wych na 10 koni na tężec zachorował jeden koń i padł l koń. W osadzie BielaWach na 97 świń lla różę zachorowały 4,
p<ldła 1 świnia i chorują 3 świnie. We wsi
Małszycach, w gm. Kompinie na 10 śWiń
zachorowało
na pomór 5 świń, padło 3
świnie i pozostają chore 2 śWinie.
.
.'
. -:- ~ogadankę, hlstoryczn~ .. wygłosIł w

nej nocy I wobec tego powinna być otoNa Skarb Narodowy.
czona najtroskliwszą opieką magistratu.
Stefan
Lipiński jako I<arę pobraną od
Tymczasem rzeczona studnia już od dwóch
Galeckie~o
mk. 10.
dni jest zepsutą i nikt nie myśli o naprawieniu jćj. Większa część miasta poN a scbronisko dla dzieci.
zbawioną jest wody, lub też musi się udawać po nią '~ż do koszar przy ulicy PiotrMarysia Szwarc z U1ządzonej loterji
kowskiej. Jest jeszcze dobra Woda w po- fantowej mk. 20. G. S. mk. 40 .
sesji p. Janczi przy ul. Podrzecznej, lecz
~leClzl:I~ dl~. ~7 IIpc~ ~ve ~::'I Bo~~ownl- codzienne procesje po wodę mogą się
k~ch z 1.~llll~~,la Sel~c11 lI·e, "OdTc'oytowo~ uprzykrzyć nawet panu J. który doiąd
ydaw01CZe), Oddzla.ll P. T. l~ uczen cierpliwie Lnosi to formalne lIajście na
III kursu Panst \lowego Sel1llndrJum Nau- swóJ' dom
c
D d l
CZ "lelsl{ieQo p. Franciszek Niedzielski.
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J'Za1IOWlty .He o/dorze!
Młody prt'ltgent zaznajomi! zebranych
- Martwe dusze IN powi ,cie Łowickim.
Zapatrując się na z3pytal1ia p. Haka,
(48 osób, w czem 20 dorosłych) z treścią W/adze szkolne w por /umielliu z tnitj- chciałem i ja zrobić chociaż jedllo zapy2.:1 ohr1zÓW historyczl1} ch, wypożyczonych scową władzą PO\ 'iatową zarządziły spis tanie, czy to w każdym 111 (ście, a na t't
Oddziałowi P. T. K. przez Wydział Oś- ludności w caIY'11 powIecie Low cldm w czy W całej Polsce je t ta.i 'porz l
{I
viatv Pozaszkolnej M.
V. R. i O. P. ceiu oprClcoWd lia sieci szkolnej. Prdcę spraWiedliwość, jak w Łowi,: u. D ~
Wr1yw, w .umie 23 MIL 10. f~n., zo tat tŁ; powIerzono naul'zyclelstwlI s kół wlej- dząc w so~o~ę dnia .19 I '
uli, ą
:
zlożo.l1Y na rt:ce p. Czarneckie), Ilauczv- sl,ich, które korzy::.ta obecnie z terji Id-I d?wą, za~v:~zył~n: I{II \u '. ' ktorzy n • l
C elki z Bonrownlk, .1a blbllctt:kę szlwlną. nich i w przecIągu dlll kilkunCJstu mOQła- nu plecalh I WI~Z. n~ wo
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że dopiero z Syndykatu idę, je't
ę~la
·oby praorace z(ljo<:;ić b'lilwny czy taną wył,ryte. Znalazły SIę WSie, w I{torych
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I I
~ h
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ooródh do' kO;l~U;-U pPos~one' ~a o zto- fi~urowalo fikCyjnie 100 osób. Tą nie- mkozłe ~ {~ o . ;)·c
~~~on?r'. o ZI1 d y,
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YSI~~Y pu o~'.\ o je
G. ~?
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Do piętnować i wlllnych pociągnąć do suro- wla. a J ą ~I'd ,ab ttrzę nl.{~\\ I
b'_nt,vlo
Sekcji' 1II "Przyja("h~1 ŁOWicza i ~kol;~v" wej odpowiedzialności, ponieważ wieś pod ~nl1;e
~rl ~o, .ol p~zecle~ ,~{ r ~ ? n
Oddziału P T K W Lowiczu Niniejszym względem zaprowiantowania znajduje sie !e~ CI. ,Ofl~ ~em:.Ja { I u~z~ ~I ~', z~ro\llno
zrllaswlll d~ 'Ko'iJkursu zd~biellia ballw- ZCl\\lsze w lepszych warunkach od miasta J.e en, Ja { It rug.1 surt°\'~ ~Pd J;esc Ille moi'>"
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,ze a nawe zWierzę 01.1
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ooródi'1 i J' ed~~I; f)alł~o~ To chyba nie mieszkańcy miasta, a otrzymany zapro·
res ę Się Z po waRz abll let 11.11
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.
i ślicznych ogródl<ów w Lowiczu nie dostac po cenach paskarskIch do Ilaszych
brak!
Mośków, Srulów i innych geszffciarzy.

Skrzynka do listów.
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Kółko dramatyczne, I(tóre zorgani"Zowalo się \II dlliach ostatnich jnlw Sekcja VI· a Oddziału P. T. K. w niedługim
cz,die wystąpi na deskach teatru "EOS".
Próby sztul{ już rozpoczęto.

- Wycieczka do Oomaniewic, ogłoszo
na W swoim czasie przez Sekcję IV-ą
Wycieczkową" Oddzhłu P. T. K. nie
doszła do skutku. gdyż zapewne ze wzglę
du na niepewną pogodę, zapisalo się
.zaledwie kilka
osób,
a
ulgi
przewozowe na kolejach otrzymuje T-wo Krajoznawcze dla wycieczel< liczących conajmniej 30 osób. Zarząd Sekcji IV poda
"We wlaściwym
czasie do Wiadomości,
kiedy wycieczka wyruszy,

Z Czytelni Pism. Ruch w czytelni Pism Oddziału P. T. K. powoli za,czyna się OŻyWiać do czego główllie przyczyniają się hallerczycy, którzy .stale odWiedzają czyLInię, oraz kilka osób, zamifowa;lycll
(zytellld<ów
pism.
'zkoda
że W czasie, ~dy Naród przeżywa tak
ciężl<ie chwile, tak malo osób interesuje
się sprawami
ogółu, a tak wiele narzel<a na nudy.
- Incognito. W ubleglą niedzielę baincognito w naszym mieście minister
-spraWiedliwości p. Leon Supińsld w to·
warzystwie naczelni!<3 Urzędu WalId z
:Lichwą i spekulacją, p. L. Ptaszyńskiego.
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- Upośledzone dzielnice. Zdawało się
nam wszystkim, źe z chwilą wprowadzenia samorządu miejscowego w Polsce,
gospodarka naszych miast wkroczy nareszcie na właściw~ tory i przyspieszy
ich rozwój. Spraw palących mamy bardzo
Wiele, lecz Zarząd miasta jest zajęty inną pracą, jak założeniem drukarni, zakładaniem
biur licznych W magistracie
których utrzymanie obciąży bardzo znacznie ludność miasta nowymi podatkami,
nie dając im wzamian żadnych ul'epszeń,
ani wygód. Jeżeli zajrzymy na Glinki, to
przekonamy się że dzielnica ta jest w
gorszych warunkach niż każda Wieś nasza. Niema ona ani bruków, ani trotuaróW
i podczas deszczu przechodzeń musi
brnąć po I<ostkl W blocie. To samo lllOŻ
na pOWiedzieć o Końsl<illl Targu. Niemf\
tam alli I<awallw chodnika, chociaż dziel
nica ta jest gęsto zamieszkana i obywa·
tple je] płacą podatId narówni z illllellli
obywatelallli miasta. Czas Wielki, by Sza·
[Iowny Zarząd pomyślał nareszcie o tych
niezbędnych robotach które już przed la,
ty pOWinny być przeprowadzone.
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Na sztandar dla 20 pułku
strzelców Hallera:

-- Brak wody w mieście. Od pewneKs. Probosz Sliderski mk. 10, Gro~o czasu studnia na Starym Rynku ustawicznie się psuje. Jest to jedyna studnia, towska mi\. 5, Smulski mk. 2, Koźliński
-posiadf\jąca wodę źródlaną słodl<ą i mięk mk. 2, Koza mk. 3, Teofilostwo Bronii<ą" podczas gdy wszystkie inne mają I<owscy mlc 5, Józefostwo Sawiccy mk. 5,

Po ususzeniu liści W cieniu, rozwiena sznurkach, należy poddać je
fermentacji w sposób następujący:
Liście sldada się jeden łl::l drugim,
ściska się mocno
i uldada je do palu
lub beczułki. By osiągnąć temperaturę
potrzebną do fermentacji, Wiązki liści tytuniowych OWija się jakimikolwiel< świeży
mi liśćmi, lub trawą. Nakrycie paczki, lUD
beczułki musi być takie, by wchodziło
w środek, gdyż na to nakrycie musimy
na/ożyć kamieni, by liście tytuni owe były
dobrze przyciśnięte.
Gdy temperatura
w paczce dojdzie do 46 stopni Celsjusza
należy zerwać z liści tytunio\lJych traWt;,
lub liście Idórymiśllly oblożyli Wiązki t}tuniu. I?obi się to zwyklE' po 5-10 dniach
ferl1lentacji. Po usunięciu trawy uldada·
my znów l iście tytuniowe W Wi;jzki w ten
sposób, by te ze środka znalazły się na
wierzchu, a Wierzchnie ddstnly się W śro
del<, poczym paczki ponownie tawJjdllly
W te same !iście obce' lub trawę, ZWilżo
ną bardzo malo wodą.
Gdy po raz wtóry osiągniemy już po kilku dniach ferrpentację, wtedy za~rzane i Wilgotne liście t ytuniowe układamy w cieniu pojedJI1czo
dla wyschnięcia, poczyll1 znów je składa ·
my razem, skrapiamy je leciuchno wodą
przy
pomocy
rozpylacza i mieszamy
ręką często W ciągu 2-3 dlli.
Tytuń gotów.
Wyciągamy zeń łody
gi i krajemy liście, a otrzylllany tytuń suszymy na letniej blasze I<uchennej, poczym
pal<ujemy go w pude/kCl blaszane lubnajlepiej-W jakie naczynie żelazne.
szając
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można doduć

Dla smaku
cienko pch<:jClnych
lub czereśni.

Tydzień

I;, tl'ć

do tytuniu

ró~;, \~;::'l1j,
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polityczny.
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SPRZEDAŻ HURTO WA i DET A LI CZN.> .
z Wiednia
do Warszawy kandydat l1a ministra skarbu
dr. L eon Bilińsk i.
-x- W Biedru szl<u,
w
l<sięstw i e
S kład towar ó w żel aznych, narzędzi, okuć,
Poznańsl<im, na tl e antagonizmu pomiędzy
WOjskowymi doszło do z a j ść i w Poznani u
arty l~ułow ro1niczych, n a c zyń i pr7 yborc)w kuchennych
ogłoszono
stan oblężenia. Sąd doraźny
w \Varsza,vie, Plac Teat"alny.
zasądzi! dwu zbuntowanych na śmierć,
jeJII\::go na dluższe więzienie, a innych
na mniejsze luny.
-x- Na froncie mewslw-bialoruskim
za czas od 18 do 25 lipca zdobycz wynosi 750 jl'ńców, wtem 5 oficerów, 19 karabi łÓW maszynowych i Wiele materjału
Nui!epsz(~ fI'Clncusl\ie,
H1CP:
wojennego.
-x- W dniu 27 lipca do opuszczoneqo przez niemców Bugustowa wkroczyJy wojska polsl<ie.
-x- Rada pięciu odrzuciła żądanie
Hinderbtllga, aby mógł stanąć przed są
dem ententy zamiast cesClrza Wilhelma.
przedaż
Pozo:::.tawiając mu możność stawienia się
przed sadeIIJ w ch'lrakterze świadka .
" '. kada Najwyższa 'v Paryżu zaj·
mow la się sprawą lil1ji demarkacyjnej I
między Litwą l Polską i przyjęla w tym
Skład to' arów żelaznych, narzędzi, o'<uć, artykl.JłÓw rolniwz", ·dzie ~rc i -kt przedstawiony przez
czych, naczyń i pr zyboró w kuchcnn~Tch
ll1ar~zalka Fo hel.
,y Warszawie, Plac Teatralny.
-,'- Konferencje czp.sko-polskie rozbiIy SIę ~9 b. m l delegaci czescy opuścili
już lu i,ów
Czesi są pewni, że dostanie
szkodliWt'>
dl~l
zdrowi'!
im ~i: Cle zyrlskie I pOWiat frysztacki z skiego jako
OGLCkZEI'-iI '
DROBNE.
\\,,'ięc
bezpiecZtllstwll pul;zag! bi m ",JOW}11J i lwiej Koszycko ·bo- zakopane,
lIcznemu
I
srrawiediiwości
stalo się
gUll1 ińsJ'a
Do n drewnian do ~JJ'zed1\nia nrl} ·tacji
-x \\' I,olach wojs!\\)\vych IJolsklch z.adoM:, prl.E. t) rie '.':Idzim)' cel J drulw\V<I'!
II)oma'1iewice, ~. poko" ObÓl'\:!, stodu'"
I :ga
pan, j r rzeho Janie, że spór poJsko-czeski nia ca!ecio listu paóskiego.
'"
.
trrur.'u. Wiador:lośĆ na miejscu Stępko\ "ki.
bt-~d le I J sial być rostrzygilięty orężnie.
J
.ći-I-I
-x- i' oi I Z rupowane przy stronnictwie
~
tlieul\\'islos!oścl 'jdodo\\ej na S!owacdowa w średnim wieku, posiadająca rp n~
cz)'źnie ZC1I."erzają W najbliższym czasie D'
.
·"1 d ... d l t 15 handlową pOSZUkllj~ posady kidO\ 'n:czkl \ Kc pezWrÓCIĆ się do rządu warszawskiego z
Z!eClOn~,l ~. O zlezy . O a
raty",ie koloniall1tj ·ud 1 paździe. ilil,a lub No\\ ego
Rok,I. Wiadomość u p. rągv\\Skiego \V b!ur;:e
prośbą , ażeby Polska zac pielwwala się
'Ve]SCle 'YZbrOnl0ne ..
162!ł-J-l
Słowacczyzna.
\\ sobotę 2 i IJjedzielę Ci sierpnia W Wzajemne .lo Kredytu w Lo\\icZll.
-x- f-<olwwania w spraWie utworzenia miejscowY1il teatrze "Eos" odbędzie się
Ogr . d owoco y do \ 'yd ierza wkr.ia chrzenO\\"ego gabinetu postąpily znacznie 113- następUją..:e przedstawienie:
ścija nin o\\ i \\- Lubianr.owie.
16~4-1-1
prLód l przewidywalle jest że p rezesem
millls(rów pozostanie Ignacy Paderewsł<i,
Sprze dam piwiarnię dającą utrz}mani
ministrem spraw wewl1~trznych Stanislaw
licznej
rodzini e Powód : posada IV Warszaw\(!.
WuJciechowski, min istre1l1 skarb u Leon Dramat amel)'l<al1ski W 6 częściach , ilustruW i adomoś ć na mi <!jscu Podrzeczna 5, wp rost poBi/irls"i, ministrem p r zemysłu i ha ndlu jący patrjotyzm i pośWięcenie się ludn oś wiatu.
ló~6 -2 - t
Jan Surzecid, mi nistre lll robó l pub licznych ci W Stallach Zjecl ndczonych podczas
obe cnej woj ny .
Jan J. zior:lriski min istrem spraw w ojSko-l
Blac h a d a c howa uzyw anil w dobry m stawj'ch Józpi Leśnicws!d, m i ni3trem oświa·
"
. nie do sp~zedallla . W i adomość w ni ci arni S c hmid t a~
ty Tade!l:::'z Lopusznrisld lub Jan LukasieScel?y batallsl)'cwe zdJ~te na fr onCIe
1632- 1- 1
\\IC7., !lI IIi. Irt'!ll 1\OIei
Ju lian EDerhar dt, franc usk llll podCZaS at,!i: u nocn eg o.
llI inlstrem poczty Herbe rt Li nde , ministrem 'I / /
~~ r r
,
~;~J J~r~J_~ ,
zdrowia publ i czll~go T0 1l1 asz J ani szewsk i,
ZGU BILI PASZPORTY.
Jan Jurga
1623'
mini stre m aprOWi zac ji Antoni Minkie wicz' l
Józefa Jemi u ł e k
1623:
-x- W dn i u 25 b_ m. bandy ni emi ec·
LeJ buś Borenstejn, pozwolenie na sprzedaż:
l<ic h żo łn i erzy w e spół z ż o łnierzami li- I
tabacznych wyrobów.
1625
Hochberg Izaak
1627
tewskillli r ozgroll1i!y w Suwał k ach ma- do sprz e dania w śródmieściu. W i adoll1o ś ć
An tun i Nadulski paszp ort i karty l eśne . 1 72 ~
gistrat, urząd pOWiatowy i u r ząd miejski w cukierni G iel asiewicza.
163 7-2- 1
Izrae l Berman patent na hande l tabaczny.
po li CyJlly, rozbroiły i r ozpędziły policję
163()
polską·
. Mich a ł Lewkowicz, patent na handel ga lanteIrYJn y
16B
Herszek [)z i ałos z y ński, paszport.
163ó.
O DP O WIEDZI OD REDAKCJI.
mrk.~~~jan Michalski książeczkę żywnościo~64 t
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Czy teIn ikowz' Łowiczanina.
Ponieważ ~dyż w ten sposób można unik~ą.ć. ~tr~t Kom~~u~~~~u~kO~~~t~ol~jW~\k~~79J;°,,;/:~:r:~
pan
pisze, że
mięso z chorej
kro- spowodowanych pr:zez choroby SWIl1. SWI- rb . 18539 kop. 70. stlaty przez Wojsko Rosyjskie
wy, wiezione przez Wolffa Amszczonow- nie padają najwięcej W lipcu sierpniu i N~ 1 2~98~ n'a sumę rb. 88:; straty przez wojska nie~
skiego, zostalo przez policjanta Falowskie- później. Zwracajcie się o szczepionki świń mle.ckl~ I N2 .1 9ó~ 3 n.a s~mę rb. 1279 kop. 50 rerI t
'
ci O K Oll1lSafja
. . t U I· pO Zb
· ' ItlC
' ci 0 I kWlzyC]a
nlemlecklch.go OuS
aWtone
a- 'I d ro b'lU d O I e k arza W e ter. R'ozans
KwityWOjsk
te uważać
za nieważne _
5
daniu przez lekarza weterynarji p. Różań-/ w Łowiczu. Zduńska M 4
1608-4-2
1631-1-1
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