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Cena

ogłoszeń

za wiersz garmontowy lub jego miejsce:

Przed tekstem na 1 stronie Mk. 2.00 I Ogłoszenia zwyczajne wiersz fen. 75
Nekrologi reklamy i ogłosz
Drobne ogłoszenia Z3. wyrllz
" 20
w tekście wiersz garmont.
,,1.00
Numer pujedynczy 40 ten.
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w ŁOWICZU.
Na rachunek osób trzecich sprzedaje i kupuje zloto, srebro, dolary,
franki, ruble i marl<i.
_=, _ _

!
l
-I

~u_~C
~
____--____~~~_
---------

ED~I------

~?.....<L~-~---2l~<L~-~-=:§'-·t~ Inych bąrlź pewnej Jego części. bą'ź ll,rajll przez swoich członkó\\', może
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Podziękowanie..

·1

Wszystkim Paniom, które swą

~

łaskawą współpracą przyczyniły
się do urządzenia "Wieczoru" ku

-I

~I
'

@

~

~J

J;,

czci Rocznicy 6 sierpnia 1914 r.,
jak również i wszystkim gościom,
którzy obecnością swą zaszczycili
skromną
skłll:damy
111·

naśzą

uroczystość-

serdeczne

podzięl<owa-

e.·

~ołqier~e
Garnizonu lo\vicl\iego.
Łowicz, d. /) s1'ujmz'a '919 r.
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Plldohl1y sposób zy::,ld\\'C1llia hm(lnszó\v z iec1nej Eltr11lly nie (,dpo\\'iilPrzed paru tygodniRll1i przybyła do
~:).-®-'@:@)~'@)t:® @@)@®:.,-@-{:..:" (la powadzn i godności instytllcji knl- Polski misja p. Morgenthaua, wysłana
przez prezydenta Stanów Zjednoczonych
turalnej, 'f, drngiei ZclŚ strony stallowi Wilsona. Celem głównym tej misji jest
nie""btści\\'<1 l\onknrencję jnstytncjom przyczynienie się wszelkimi sposobami
do zta~odzel1ia konfliktów rasowych w
:I
,
dobroczynnym.
Polsce ~Iównie przez wpływanie we
Rozerwoar jałmnżny posiada bo- wszystkich centralach połskich nH ludność
W popieraniu nC1szych instytucji
wiem swoje granice.
żydowską i przez wyjaśnienie jej, jakie
wyłącznie dobre
ynllych ornz instyNie]'erlnokrotnje dało się ZRUWU- są obOWiązki tej ludności wobec nowego
państwa polskiego.
tucji lwlturalnych i społecznych winnn
żyć, że z pCl\yiQkszl'tliem ilości urząW osoblst,ych instrukcjach, wydanych
istnjeć zawsze p\'\\'na róinicil.
dzanych w sezonie kw iat!,ów i zna- przez same~o Wilsona p. Morgenthau,
prezydent zaznaczył, źe ma wrażenie, iż
Pierwsze bo\\'i\'111 m<lją za 'l,ad<1tlie
czków wydajnuść jcb zmniejsza siQ ludność żydowska w P'olsce nie orjentuje
wspomagać biedotę i pUl1iel,ąd pośre b;lrdzo znacznie.
się jeszcze należycie i że prawo równego
dniczyć pomiędzy nią i i E'sztą spoleTo trż ze ździ\\'jpl1irm zauw,lż y - obywatelstwa nakłada na nią pOWinności,
J
od których usuwać się absolutnie nieczelist'wa i dlatego mogą na.wet koliśmy \\' powną Iliedzielę. że tHl ulicach wolno. Wilson wyrazil także przekonanie,
rzystać z iałmużny, do zakresu której Lowicza rozda\\'ano znaczek na 1\0- że podróż p. Morgenthaua wyda dodatnie
, r
.
•
rezultaty i W znacznej mierze przyczyni
należy zaliczyć t;:l1,że i zbieranie (ltiar
rzyśc rowarzystwa KraJoznawczego. się do uspokojenia umysłów, które jest
przez rozdawanie kwiatków lub jnnych
Łowickie Towarzystwo Krajo-I koniecznym waru~k,iem dla konsolidacji
znaczl(ów.
znawcze w ciąO'u teO'o roku urządziło llowopowstalego panstw~. . ....
'.'
o. o
,
I
Po dłuzszym pobyCie tej miSJI W WarDrugie \~aś, t. i. instytucje kultu- przeClez lolka wycIeczei" połączonych sza wie, uda~a si~ on~ 27 lipca do Sokół,ki!
ralne, byt swój willny opierać zawsze nawet z ta11cami
jak do Arkadjj Grodna, Lidy I Wilna, aby w powyzeJ
'wymienionych miastach i całym szere~u
na uznaniu.. ich pożyteczności przez Ostr o.':la 11nnycb .o?dalo.nych mIelSC:J-j
innych miejscowości uzupełnić materjał
ołe<}zeńst\\'o i na usługach oddawa- WOŚCI l, przyczyl1lH.)ąC SIę do poznalllu, zebrany w Warszawie przez bezpośrednie
~J
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wysłuchanie

śwIadków, przez zbadanie
Na dworcu kolejowym oczekiwał do· przed dniem 9 lutego r. b. zgłosili się do
miejsc, W których miały być popełnione stojnego gościa prezydent ministrów Pa· ochotniczej służby wojskowej i służbę tę
przestępstwa, i przez przejrzenie doku· derewski z małżonką,
prawie wszyscy bądź odbywają, bądź też zostali od niej
mentów, nagromadzonych przez różne ministrowie, przedstawiciele reprezentacii zwolnieni przez czynniki miarodajne. Dla
komitety.
zagranicznych, prasy i tysiące ciekawych. pomienionej kategorj i studentów będą za·
Pan H. Hoover przybył do Polski rezerwowane miejsca W Politechnice przez
Misja p. Morgenthaua w Wilnie przeważną część swego czasu poświęciła na z wielką misją propagandową, aby poru- przeciąg
całe~o
półrocza
zimowego
zbadanie mat~rja/u, jaki przygotowała dla szyć i zachęcić do pracy nasze warstwy 1919/20 roku szkolnego. Nadto przyjęte
niej komisja żydowska.
Przeprowadzi ła robotnicze, gdyż inaczej za l<ill< a miesię- będą wszystkie dotychczasowe studentki.
Odpowiednie podania Wraz z poświad·
ona rozległe śledztwo i nagrom<ldzita sze- cy całej Europie grozi katastrofa węglowa.
reg oskarżeń przeciwko zachowaniu się
Według ścisłych danych, opracowa- czeniami
o zgłoszeniu się do ochotniwobec żydów, zwłaszcza w pien\lszych nvch przez p. Hoovera, w tym rolw czej służby wojskowej należy przesyłać
dniach okupacji Wilna, ludnCJści chrześci· EUI opie zabl aknie 236 miljonów ton węgla, pod adresem Kance/arji Politechniki najjańskiej, wojska
polskiego, milicjantów którego Ameryka dostarczyć nie będzie później do dnia 50 września r. b.
oraz władz po lskich .
w stanie z powodu
ogólnego braku
Poza wymieniotlą powyżej kategorją
Jak zaznacza "Gazeta Warszawska" okrętów.
dotychczasowych studentów będą przyjmomaterjału tego komitet żydowski władzom
Pan Hoover przybył ostrzec nas, że wani do Politechniki przedewszyskiem
polskitn wcale nie przedkładał i w/adze gdy nadal w Iwpalniach naszych potrwają następujący kandydaci:
.
l- o Studenci innych wyższych zakła
polskie nie brały żadne~o udziału w ba- dotychczasowe stosunki, za kika miesięcy
daniu materjału przez misję p_ Morgen- możemy zacząć marznąć, wiele z kolej i dów naukowych, zwłaszcza technicznych,
thaua, które się- odbyło w zeszłym ty- naszych będzie musiało stanąć i wiele którzy zgłosili się do ochotniczej służby
_ godlliu w Wi ln ie.
fab ryk b~dzie unieruchomionych.
By wojskowej w armji polskiej;
żydowskiej uniknąć katastrofy, trzeba Więc koniecznie
2-0 maturzyści szkół średnic h, którzy
Przedstawiciele gminy
wraz z adwokatem Finkelsteinem, stoją - po:vróci~ .do norm~ produkcyjnej przed- również zgłosili się do ochotniczej służby
cym na czele tej gminy, zaprezentowClli ~ojennel I trzeba, zeby Europa n1uczyła wojskowej w armji polskiej.
. . . Jeżeli po ~w~ględnie~iu po~~ższych
misji p. Morgenthaua cały szereg osób, I Się na nowo pracow.ac.
gotowych złożyć zeznania obciążające nas . Pan ~oover, k~or'y p.rze~ długie ITII~- dwoch kat:gorJl k~n?ydato.w będą Jes~c~e
w
charal<te rz l-!
poszkodowanych
lub slące .haJe Eur~~elsl<le. zywil, wybrał s~ę , wolne ~11Ielsca ~ ~ol!techlllce, to .~ posrod
ś v' dl ów
'
obecnie w podroz okręzną, by wszędZie zgłaszających Się IIlnych kategorjl kandy\ la, .
zawieźć okrzyk alarmu.
datów pierwszeństwo będzie przyznane
tegorycznym maturzystom szkół polskich.
Rzecz godna uwagi, że misja p. MorPodanie o przyjęcie do Politechniki
genthau8 przesłuchiwcila żydów i w sobotę
2 sierpnia, co dziwnie ' odbijało od żądawraz z odpOWiednimi dokumentami oraz
zaświadczeniami o zgłoszenie się do ochonia Ententy, aby sądy polskie nie wzywały
żydów na rozprawy w dni szabasu. Misja
tniczej służby wojskowej należy składać
ta zwiedzała Więzienia wileńskie i była
Senat Akademicki Politechniki War- 'Vv' Kancelarji Politechniki do dnia 30 wrzePo upływie tego terminu Koprzyjmowana z Wielką owacją. P. Morgen- szawskiej postanowił Wznowić zajęcia pe· śni a r. b.
thau konferował także z kilku miejsco- dagogiczne w Polite'chnice (wykłady, ćwi· misja Imatrykulacyjna orzeknie, którzy z
wymi działaczami polakami i przemaWiał czenia, egzaminy etc.) z dniem 1 pośród zgłaszających się kandydatów 'ZOdo nich W duchu pojednawczym.
paźd~iernika r. b.
stali przyjęci do Politechniki.
Ze jednak pomieszczenia politechNależy zaznaczyć, że sposób postę- niczne są ograniczone, jak rÓWnież ogra ·
powa~ia misji. p. Mo~~~nth c:~u ni~ za- niczone są środki naukowe uczelni, przepew~1lał ca/k~~ltego wYJasnlenla obJekty- to zostCl/a ustanowiona na każdym wyNABYTE OKAZYJNIE
wnel . pra~dy I z~ władze polskie ni.e przy- dziale orClZ na I,ażdym rolm studjów maczyniły Się W IlIczem do ulepszenia tego ksymalnCl liczba studentów, którzy będą
sposobu.
mogli być przyjęci.
.
W dniu 11 sierpnia, o godz. 10 m.40 1
Wobec: l ego StClIlU rzeczy Senat sprzedaje po cenach pr ,: edwojennych
Wieczorem, przybył do stolicy n3 ;zej szef , Akademicki postanowił Ilrzedewszystldem
ameryl<ańskiej
misji
żywnoś c iow ej, p. ; przyjąć ponownie do Politechniki wszy- I(si~garnia K. Rybackiego w Łowiczu.
Herb ert H oove r.
stki ch dotychczasowych studentów, którzy
WYBÓR ZNACZNY.

Politechnika Warszawska.
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Gdy Janek spojrzał

w jej

stronę,

Wiedziała, co się z nią dzieje, siłą
Zocha. pomagała. prowadzić dzieci, woli chciała odwrócić głowę i aż Z8tO-

kierowałCl

je

W wlasclwe

l

czyła Się.

Dopiero Kasia ją oprzytomniła, gdy
uradowana, potrząsając welwyglądala mała Kasia, nialdem:
placząc się między stars~emi, wyprzedzal.a
~atrzcie, matulu, pełną kieckę mam
POWIEŚĆ.
! je nieraz i pokazywała, Jak mają co rODlc'j cul{lelkow!
_ ... i
- WiI<ta!--wołała-tędy pselatuj, bo
- Daj, to ci ~chowam, przecie nie
(Ciqa dalszy).
cię lis złapie! a g~gaj ze pSt'cieL..
I pójdziesz tak~ u~{ięta.
.
.
• b
.
.
Janek porwał Ją na ręce, gdy prze·
- Ale nie zJeta wszystkich?
- Nie zjem, I
bój się!. ..
. -:- )aloeto to zll1yslne, a noW zadzle- biegała obok niego i zapytał:
rają, Jal,by pr ez. rowy przechodZIĆ lIlieII.
_ Czyj q żeś ty, "kobito"?
Goście się podnieśli i zaczęli wyCzy. JUz zrozuml .ały gospo~yn~e I
- Kasia SYl11cakowa.
chodzić
Janek, 7.wracając się do łdeP?~r~ebę tej ochronki. I cz.y znajdUją
:: dry~lIął się nieco, zawahał i poca- rowniczek, rzeld:
rozm~ę w zacho~a.~iu Się dZieCI, ucz~- t.... , '. lą w poIicz~k , następni~ .doszedl ?~
Bardzo jestem wdzięczny i dzięszczających do Olej.
matki, postaWił ją na Zielni I kazał lei kuję za wzorowe prow8d zenie ochronki,
- Bo gać tam nie rozumiemy. Ochron-I dać cuki.e rków, C?' .z?baczyVJs~y . dziatw~, to dało bowiem możność przekonania
ka ta jest dobrodziejstwem wsi. Gdzieżby ' rzuci/a Się na WySClgl, nadstaWiając swoJe wszystlm,n o istotnym jej poży!ku. leszcze
to człOWiek upilnował tego, a zamknąwszy koszuliny i welniaczki, w które st.ary Si e- raz dZiękuję!
W izbie, toby i chałupę podpalić mogło. kiera wraz z żoną syp~li I<arme'.l\l
I, uldoniwszy się, wyszedł za innemi.
A tu człOWiek pośle i l11a głowę spolwjną
Zocha teraz dopiero spolrzala na
O f I .
t ł
h
.l l '
ł'
. . I"
nu er <a Jeszcze zos a a c cąc zo°
i Wie, że dzieciak jeszcze nauczy się an <a I ogarnę o Ją uczucie IlleO <reslo- b·
.. I .
. .'
'ł ł
. .
czegoś.
!lego lęku, a jednak nie mogła oczu od ~cz~c, la <le wraze,lle wywo a o zjawle.
'"
, ' . niego oderwać. Gdy tak stal nachylony llIe Się Janka.
.
.Patrzyła . to. n~ ledną, to na drugą,
Po marszu nastąpiły "~n~ flOs-:nlo, nad dziatwą, twarz przybrała wyraz nicpotym zabawy przepl.atane sple\\ ka.ml.. wyslawiollej dobroci. Rysy bólu OIW/O uśmlech~la Się I lowała głową .
. J~nek s.tał powazny, przyglądając Się ust wyrównały się i cała postać przeobra- Zebyśwa go nie znali od maleńdZIecIOm, usmlec~ał Się c~ase.lll zlek!<a, I zila Się W jaldeś nadziemskie zjaWisko, kości, toby człek myślał, że to jaki
lecz nie brał udZiału W ogolneJ wesołoscl. d ające radość i szczęście maluczkim.
mędrz ec przebrany za chłopa. Tak ci
Onuferka, której zwylde na śmiałości
Zapatrzyła się, myśli jej gdz i eś od- uczenie mówi i tak jakoś z pańska.
nie zbywało, była też onieśmieloną, prychała, biegly daleko i stala nieruchoma, jak po(d. c. n.)
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śpiewach dziś udziału

strony, lecz
nie brała; nie

I nie
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Najkomiczniej

"

przybiegła

i .-

I

-

M 55.

Ł

O W I C Z A N I N.

Wszystkim którzy raczyli przyjąć udział w oddaniu ostatniej posługi

,

,

s. p.

Józefomi BieńKowskie/ou
a VJ szczególności Ks. Kanonikowi Niemirze za bezinteresowną eksportację

na miejsce Wiecznego spoczynlm sldada serdeczne podziękowanie

S.!I'IJ córka i rodzi'la.

1660-1-1

K:roniUa miejscOwo.
Knlendarzyk.

jednocześnie zadowolić tym podziałem ogól szerszy jest bardzo trudno,
lecz robić to ze świadomością jest nietylko nieuczciwie, ale karygodnie. Otóż

kich i

wczoraj przyniesiono do naszej redal<cji
5 kwitów, v.,ydanych "szczęśliwym"
Ptątek l Wniebowzięcie N. M. P.
Sobota Rochu, joachima, Ojca N. M. P. mieszkańcom Łowicza przez miejscowy
lWedziela Anastazego, Rocha i jacka Magistrat na większe ilości węgla. Na
jednym z nich figurowało aż 2ł korca,
Polltedz1'alek Heleny, Agapita
na pozostałych zaś po półtora korca i po
JoF/orek Benigny p., juliusza
korcu.
-,roda Bernarda, Samuela
Czwartek Joanny
Zapytujemy Więc Szanowny Magistrat,
zasługi polożyli ci "uprzywilejoWani"
jakie
Wschód słol1ca o g. 3. 47, zachód o g, 8,21,
mieszkarlcy, skoro obdarzono ich węglem
tak sowicie w tym czasie, kiedy inni nie
- Postanowienia Zjazdu polskiej pI-asy mogą otrzymać nawet ćWiartki?
pl·owincjonalnej. OdIJyty niedawno Zjflzd
Waln}' Polskiej
prt'lsy prOWincjonalnej
- Uroczysty Wieczór Wojsk polskich·
w Wanzawie postanowil, aby dla podtrzy- W dniu 12 sierpnia W miejscowym teatrze
mania \Jydawnictw, zr:ajdujących się W cięż- "Eosie" staraniem źołnierzy garnizonu lokich WJrunka~h swe; e~zy&tencji,!, zaprze- wickiego przy łaskawym współudziale pań
sta~ d;-ukowa~ bezpłatnl~ wszel~lego ro- urządzono wieczór uroczysty wojsk poldzaJ L~ I~omumkat~, podz~~l<owama, og/o- , skich. Na wieczór ten zlożyly się liczne
szenla I t. P', od instytucJi dobroczynnych, piosenki, wykonane przez chór Koła Amaspołecznych I .kulturalnych, zawo~ow~ch, torów P. K. U., odczyt F. Andrysiewicza,
komur,alnych l rządowych z wyjątkIem gra skrzypcowa, śpiew-solo M. Piechucofiar ~Ida?anych wprost w, r~dak~jach. kiego, jednoaktówka "Kto idzie?" i wiele
Po skończonym proW m,y~l WięC te,go postan~Wlel1la .ZJa.zdu innych piosenek.
wsze,kl~ komun}I,<aty, P?dZlE;I<o~al1la I 0- gramie rozpo~zęly się tańce i ochoczo
glOi:;~el'la ~d roznych ll1~tytUCJI naszych bawiono się do rana.
pomlcszczac będZiemy Jako ogłoszenia
Dochód z wieczJru przeznaczono do
platne, licząc za wyraz po fenigów 10.
dyspozycji Komendanta-Naczelnika Pań
-- Tani chleb. Już od miesiąca mar- stwa Józefa Piłsudskiego, który był poca mieszkat'lcy ŁOWicza nieotrzymują chle- dobno pokaźny.
ba kartkowego z powodu braku mąki
kontyngensowej i zmuszeni są płacić za
- Niesłychane złodziejstwa. W nocy
takowy bajońskie sumy. W zeszłym ty- z '7 na 8 sierpnia b. r. niewykryci dotych.
godniL! cena chleba doszla u nas nieWia- czas sprawcy wykopali mieszkańcowi wsi
domo z jakiej przyczyny aż do 2 mk. 25 Kostka, Marcinowi Bełzowi, okolo półtora
fen. za funt. Cena ta odbija się bardzo morga kartofli, wyrządzając mu przez to
ujemlli€' na kieszeniach spożywców, a stratę blisko na 2000 marek. Przypuszczać
szc7.e~ó lniej rzesz biednych, posiadających należy, że kartofle te kopało kilkanaście
liczne 'odziny i zarabiających kilkanaście osób i czas dłuższy.
PodziWiać należy
marek dziennie. Władze nasze, zamiast także odwagę kopaczy-złodziei, ponieważ
czuwać nad normalnym biegiem życia i kortofle znajdowały się .tuż przy trakcie
tępie 'liem paskarstwa, starają się tylko o lyszkowickim. Z różnych stron dochodzą
zabezpieczenie siebie. Z kilku już stron nas obecnie słuchy, że niema dnia, aby
doszly nas skargi, że Zarząd miasta mą- kogoś nie skrZYWdzono w podobny spokę posiada i wydaje chleb knrtl<owy swo- sób i w innych wsiach. Rolnicy nasi poim pracownikom po 2 funty na osobę winni czuwać nad swoim dobrem i niew ro:lz;nie i po marce za funt. Nie za- dopuszczać do tego, by okoliczni rzezi·
zdrotcimy taniego chleba pracownikom mieszkOWie korzystali z ich pracy i mienia.
miejsi<im, bo ci zarabiają bardzo mało
i znajdują się w warunkach trudnych, lecz
- Uruchomienie cegielni. W ubiegłym
żądamy, by Szanowny Zarząd zaintereso- tygodniu uruchomiono cegielnię stowarzywal ~;ię także i innymi mieszl<ańcami to- szenia, budowlanego ~e wsi Gosławica~h.'
wicza, którym nię mniej od pracowników gm .. Blelaw~.
Dotychczas wyp~lono JUz
miejskich jest wyżyć trudno i chleba kart- 5. pl~ce, t. J. ok?ło 50,000 cegle}. ,qekowego oczekują jak zbaWienia.
g,lel~l~ t~ ma b.yc ~zynna , do yózneJ Je~lel1l I klero~l1Icy Jej zamierzają wypalić
- PodZiał węgla. Bolączką nas wszyst- Jeszcze w bieżącym sezonie olwlo 1/,
kich od czasów okupacji jest nierówno- miljona cegieł. Z lego powodu w calej
mierny podział artykułów żywności, nie- okolicy powstał ogólny ruch budowlany,
zbęc! ly.:n do podtrzymania życia, i arty- ponieważ ucierpiała ona bardzo od dziakulÓ\J c.odziennej potrzeby, l<tórych brak lań wojennych podczas wojny ostutniej,
odczuwamy wszyscy już od dłuższego a każdy z wieśniaków radby jaknajprędzej
cza~L. Każdy z nas przyznać musi, że budynki swe doprowadzić do należytego
mając zapasy szczupłe, podzielić wszyst- stanu.
aż
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- P. hrzy Krauze, nauczyciei Państwo
wego Męskiego Seminarjum Nauczycielskie~o W Łowiczu, który zastępował dyrektora tej istytuCJi od 1 stycznia 1919 r.,
opuścił Łowicz i przeniósł się do Warszawy, gdzie objął stanowisko Inżyniera Warszawskiego T-wa Akcyjnego Dróg Żelaz
nych Dojazdowych.
Dr. Władysław Rogpwski, nauczy·
ciel Gimnazjum Męsl<iego i Zeńskiego oraz
Państwowego Męskiego Seminarjum Nauczycielskiego WŁoWiczu rozporządzeniem
Ministra W. R. i O. P. z dn. 51 lipca
został miallowany Dyrektorem Państwo
wego Semillarjum Męskiego Nauczycielskiego w ŁoWiczu. Dr. Rogows ki urodził
się w Warszawie r. 1866 i uczęszczał do
rządowej szkoly realnej; zaskoczony strejIdem szkolllym w klasie VI porzuci! tę
uczeln ię i w roku 1905 ukończył szkolę
polsl<ą lerzewsl<ie~o W Warszawie. Uni ..
wersyteckie studja na wydziałach przyrodniczym i filozoficznym odbywał w Bernie,
Monachjum, Lipsl<u, Krakowie i Fryburgu;
doktoryzował się W r. 1912
Dr. Rogowsl<j ma za sobą sześć lat
pracy zawodowej llauczycie!:;I<iej, a nadto
dał się poznać jako publicysta, redagując
różne wydawnictwa oraz pisując liczne
rozprawy treści Ilaukowej i społecznej.
W Łowiczu, baWiąc od dwuch lat,
poza pracą szkolną bierze udział w życiu
społecznym jako prezes oddziału P. T. K.
i czlonel< Zarządu T-wa Hygienicznego.
-- Z żałobnej karty. W ubiegły cZWartek grono Zl1f1jomych i przyjaciół odprowadziło na miejsce wiecznego spoczynku
zwłoki ś. p. Teodory Oppman, żony dlugoletniego Ks Pastora parafji Ewangielic·
Iw-Augsburskiej w ŁoWiczu, Dawni mieszkańcy Łowicza dobrze pamiętają gościnny
dom pastorostwa, z którego szerokim
strumieniem płynę/y inicjatywy i zamierzenia \vszelkich społecznych prac w tutejszym mieście. Główną propagatorką
społecznej pracy była młodziutka naówczas córka p. Teodora Oppman, obecna
doktorowa Męczkowska w Warszawie.
Czasy wówczas były ciężkie dla nas, Więc
niejedna sprawa była pomyślnie dla naszego miasta zalatwion'ą dzięki staraniom
i stosunkom jakie posiadał Wówczas w
WarszaWie ś. p. Ks. Pastor Adolf Oppman. Zmarła dozgonna jego towarzyszka
należała w Łowiczu do wszystkich społecznych t dobroczynnych instytucji i hojną dlonią dzieliła

pomiędzy

nieszczęśli

wych grosz zdobyty czy to zbieraniem
ofiar po domach, czy urządzaniem koncertów i przedstaWień teatralnych. A już
dla wszelkiej niedoli i nędzy drZWi jej
mieszl<ania zaWsze szeroko były otwarte.
Cześć jej pamięci!
-

Polskie Towarzystwo Czerwonego

Krzyża, teren dzialalności którego rozciąga się na cflłą Polskę, organizuje w wię
I<szych skupieniach ludności, gdzie znajdzie się conajmniej 50 członków, Oddziały Towarzystwa. W Łowiczu członkami

korespondentami mianowani zostali ks. ka·
nonik j. Niemira i sędzia okręgowy S.
Belżyński; obOWiązkiem wskazanych człon
ków- korespondentów jest zorganizowanie W ŁoWiczu miejscowego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża. Organizacyjne zebranie ma odbyć się
26 sierpnia r. b. o g. 7-ej w lokalu Klubu Łowickiego. Pożądany jest jak naj Iiczniejszy udział zapisanych już członków
i chcących należeć do tej organizacji.
Ustawa Towarzystwa dla przejrzenia
znajduje się W redakcji naszej i chętnie
każdemu na żądanie redakcja służy nią.

ŁOWICZANIN
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Urzędników

Klub
Pa(lstwowych.
13 sierpniu r. b. w ~nHlchu Nowego Powiatu odbyło się Ogólne Zebranie Urzędników
Państwowych
i
Komunalnych
miasta Łowicza, zwołane przez Komisję
Organiulcyjną
dla omówienia sprawy
utworzenia Klllbu UrzęuIIil<óvJ . Zebraniu
przewodlliczył Sędzia p. feliks Bogatko.
Przybyli na Zebranie Urzędnicy W liczbie
01<0/0 stu osób, wypełnili nieWielką salę
po brzegi.
Wysłuchawszy sprnwozdaniu Komisji
OrganizacyjIH.' j, z ramienia I<lórej przemaWiał p. j all Sadlwwsld . Zebranie po
I<rótkiej dysl\Usji wyp:.\\'iedzial.l się za
samoistnelJl l:lWul ~~, IIICII I Klubu Urzędlli
I<ów Państ\\'v\\',)'C1J i l\olLunalnych w Łowiczu i zatwierdziło z nieZ11i1Cznyllli poprawka
mi opracowany pl zez Komisję Organizacyjną Statut 1\:lub-u.
Następnie Zebrallie zasil r ło skład
istniejącej KOl1lisji Organizacyjnej i pole'
ciło jej wynająć mieszkanie din Klubu,
zale~alizow3ć u odnośnych wla IZ statut,
sporządzić zapi$ urzędllil<Ó\v lIa członków
Klubu z prawcl1I pobrania wpisowego i slda
dek i po wyl\OlIan iu tycll czynności zwołać Ogólne Lebr81lie członków dla dokonania wyboru wł~:dz Klubu .
Do Komisji Organmlcyjnej dodatko
wo wybrani zost " li: p. Marjan Aleksandrowicz,
starosta,
Władyslaw
Rogowiec
i Euge!ljusz Rożaóski.
Zebranie ukończono o godzilJie 9
m. 3U wieczorelll, poczem z górą 60
urzędnil<ów z pośród obecnych zapisało
się na członków Klubu; dalsze zapisy
przyjmuje Czlunek KOlllisji Organizacyjnej, P. Teofil OloWińslii, w Kancelarji
Urzędu
Pro!<ur"torskiego (ul. Mostowa N~ 3) W dlli z\~;y kle od godziny 9·ej
do l-ej i od 3-ej do 5-ej po południu, zaś
w dni ŚWiąteczne od gt,dziny 10 do 12
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żem stodoła

Chrześcijaf!skich" "Łowiczanka" są

mieszkaf!ca wsi Ostrowa, Ko-I ków
i
Spalil Się także wóz i inne llil-I jeszcze źle zorganizoWane, jak słusznie
rzędzia gospodalskie. Sąsiednie budYI\I,i było zaznaczone w ubiegłym N-rze "Ło
uratowano, zawdzięczając szybl<iej pJtnocy wiczanina", że powiat Łowicl<i jest najmiejscowej i okolicznych straży ognio- mniej postawiony pod względem uświa
wych, które do pożaru przybyły aż w domienia korporacyjnego, Więc nie mogłem
liczbie pięciu. Pierwsza z nich miejsco- proponowfć im sprowadzanie szmalcu, na
wa-Ostrowska, druga z Bochenia, trze- co trzeba 105000 m., fasoli i ryżu-83000 m.
cia z Pilaszkowa, czwarta z Wierznowic i cukru-126000 marele
i piąta-ostatnia z Łowicza.
Referent AprOWizacyjny
.
na pow. ŁOWicki Pz·etrzyk.
~ Jednorazowy. podatek.. Rząd PolskI
nałozył n.a wszystkich pOSiadaczy gruntu
Z Komisarjatu Policji Paf!stwowej
pod.ate~ Je?n?razow? Podatek ten wy- otrzymaliśmy następujące pismo.
nos.1 z ~Ieml p.le.rwszeJ klasy 10 II1k. z morga~
Do Redukcji "Łowiczanina" w miejscu.
z ZIemI drugieJ Idasy 8 ~Jk., z :rz~cle!
Uprasza się autorów listu w 32 Nr.
Idasy 6 11:k. I z czwartej klasy ~ zlel~1I
o~az. z I~sow po 4 mk. z morga. \\ szell<le "ŁOWiczanina" p.p. Szymona Piaseckiego,
nte~zytl{l od t.ego podatku są wolne: Romana Gateckiego i Stanisława Kaczomma Dąbkowlce z tego tytułu zapłflcI ra o zgłoszenie się do Komendy III ObJednorazowego podatku mIL 159792 mk. wodu Policji Państwowej w gmachu Nowego Powiatu w dniu 16 b. m, celem
wskazania fukcjonarjuszów policji, dopuszczających się nadużyć przy sprzedaży
spirytusu monopolowego w dniu 28 lipca,
Popic.I ając projekt Straży OgniOWej lub wskazanie swoich adresów, gdyż w
Ochotniczej w ŁOWiczu w przedmiocie Łowiczu nazwisk podpisanych pod listem
zaofiarowania sztandaru bojowego sfonno· nie odnaleliol1o.
wanemu u nas 30 pulkoWi piechoty, na
Nadmielliam przytem, iż wszyscy
zapoczątkowanie funduszu na ten cel funkcjonarjusze poliCji mają umieszczone
składam mrk. 100.
num~r~ na ko)nierzu munduru i legityŁowicz 13-VIII 1919. M. Ha1'!wzg maCJe l w razIe zauważenia przez kogóś
uzasadnionego nadużycia ze strony funk·
Na skarb narodowy.
cjonarjusza policji proszę o wskazarJie
LudWik Surma jako konsekwencję jego numeru cel em pociągnięcia Winnego
sądu koleżeóskiego mrk. 100. Janka i do odpOWiedzialności.
Zosia Gierasiewiczówny 5 srebrnych rubli
Komendant III Obwodu
4 srebrne marl<i.
La1'ldy
walika.
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Na sztandar dla 20 pułku
strzelców Hallera:

Szanowny Pame Redaktorze,

W numerze 31 "Łowiczanina" robot Za- nik p. Jacif!ski pomieści! list otwarty, \V
którym nie szczędzi gorzkich uwag pod
w południe.
adresem urzędników, że ci otrzymali w
- Posiłek dh dzieci. Komitet Opieki
miesiącu I!pcu po Iwrcu węgla. W imię
Na kolonje Łowickie.
nad dziećmi rozpoczął wydawanie obia- Zawadzka z Bąkowa Dolnego mrk. 5.
więc prawdy spieszę podać do ogółnej Wiadów po 35 f. pOlcja, w związku robotnidomości mieszl{31lców ŁoWicza, że urzpd·
ków chrześcijallsl<ich prz), ulicy Piotr- Na schronisito dla biednych nicy traktowani są na równi z inn/mi
kowsl<iej.
mieszkaf!cami i węgla nieotrzymywali już'
dzieci.
od
miesiąca lutego, pomimo, że stos)' teDzieci
szkoły
Orłowskiej,
gminy
- Poszukiwanie rodziny. P. Edward
go węgla , Widziane przez p. Jacińskiego
Szachogluchowicz, mieszkający W Chi- Wojszyce, pow. Kutnowskiego mrk. 25.
w SyndykaCie pozostają nadal i z nich
cago 1133 Milwal\ue ave Chicago HI. U.
urzędnilwm
w miesiącu bieżącym nie
S. A. Prosi lias o odszukanie i zawiaĆWiartki. jeżeli zaś Qłód
wydzielono
ani
domiellie go o jego rodzinie, o której od
węglowy potrwa .nadal to p. Jacińsld
czasu wojny niel11n żadllfj Wiadomości.
że być pewnym, że zimno urzędnil,ów
Wszyscy do wojny mieszkali W Małszy
Do
Redakcji
"Łowiczanina"
pomij3ć nie będzie i wszyscy razem Ję
cach. Imiona czł ull ków rodziny są nClstę
W odpowiedzi na uchwalony protest dzietny zmuszeni chuchać W palce i zawpujące:
Stanisław,
v.. łCldysl.1w, IglJacy,
Aleksander. LudWik. Wanda, Marja i ojciec przez ogólne zgromadzenie Cz/onl<ów dzięczać tę rozrywkę jedynie UŚWiado
Stowarlyszenia Spóldzielczego "ŁOWiczan mieniu "towarzyszy". którzy wytężają
Jan Szachogłucho\\ icz.
Gdyby ktoś wiedział o którymlwiwiek ka" w spraWie celowego pomijania koope wszystlde siły i nieszczędzą grosza, by
członl<u powyższej rodzillY, raczy dać znać ratyw przy podziale artykułów kontygen- ilość kopanego u Ilas dotychczas węgla
stale zmniejszać.
do redal<cji, CI my wiadomość zamieścimy towych zaznaczam:
W oczekiwaniu, że zechcesz, SzanowNie
było
wypadku,
aby
która
z
1)
W najbliższym IlUlllerZe "Lowiczanina",
ny Redal<torze, pomieścić moich zdań
koopera~yw została pominięta.
Idóry jest wysylany do Chicago.
2) Zadna z kooperatyw nie zwraca· kilka w imię bezstronności, pozostaję z
- Otwarcie domu ludowego. W naj· la się do mnie, aby pośredniczyć w spro- winnym szacunkiem
bliższych tygodnia ch nastąpi we wsi Bo- wadzeniu artykułów monopolowych bezJeden z urzędników B. St.
cheniu, gm. DąblwWice, otwarcie pierwsze- pośrednio z pierwszej ręki.
go domu ludoweg0 w ziemi łowicl<iej.
5) Do dnia 1 czerWca r. b. Biuro
Budowa drugkgo takiego dOli u projeldo- H dł
U
d
A
wana jest także \-\-'I,rólce we wsi Walian owe przy rzę zie prowizacyjny.
szewie, ~111. Biela \\'y.
Kószlorys i plan finan~owa.ło artykuły m~nopolo\Ve, co zna·
f.?'
czy, ze me stale oddaję hurtowe trans\.:,..,
'"
•
tego domu opracolJ:ClI inżynier pOWiatowy porty towarów kontygento wych m 'ejsco__
p. Porczyński.
Jak
!
b Widać,
.
. Wieśniacy
.
' . nasi wym I{lipcom.
.
o d cz~walą po rze ę sl<up~en.lfl Się I s~ę4) Z chWilą zamknięcia 'm:!dytu w "Dzieci, p'z~stańcie, bo się tle bawicledza~Jla chWil. :volllych wspoltlle, CZe,I,IlU Je- Kasie POWiatowej na artykuły monopolo- I Dla was to Jest igraszką, nam Idzie o zycie .... "
ddy~:e Izat :aydZhlc t nI18J~. ~,dOg~lY ludjOWte t °fbu t' I we pozostałem bez WYJścia, gdyż za
Tymi to słowy znalw nity bajkopisarz
owe < or c
a ( ZdLJle alą·
es o a1<
tk'
d lt
b
.
.
bt:rd~o pocieszający i godny odólnego wszys le pro u.~ y t~ze a wnoslc gotowlz- zwracał
uwagę swawollym
dzieciom ~
poparcia.
'"
nę b~z ~~arancjl, kIedy te produkty mo- na niew!aściwe ich zachowanie się. Dwugą nadeJśc.
wiersz ten w zup "łno ści zastosować moż- Poiar.
\\' ubieglym tygodniu W
Wobec tego, że nie mogłEm dojść na także i do naszych posłów i członków
dzień Przemienieni" Pallsldego od pio- do P?rOzumienia z Magis.tratem w t~j rząd~ polskiego. W którą stronę nie spojruna splont;ła doszczętnie nnpelniona zbo· spraWie, a kooperatywy: "ZWiązek RobottlI· rzysz, człecze, Widzisz Wszędzie, lekceMarja Kączkowslul mrk. 50.
wadzka z Bąkowa Delnego mrk. 5.

Skrzynka do listów.
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lekko·
Płoskirów: według obliczeń doktora wie wojennej w .Waszyngtonie zaproduustach Korna z Woloczysk 3.964 żydów inter- kowano poraz pierwszy małą buteleczkę,
pracę dla dobra Ojczyzny i podźwignię· nowanych w mieszkaniach, liczni prze- zawierającą coś, o czym się powiada, że
cie kraju z ruiny, lecz w rzeczywisto&ci chodnie żydowscy zabici.
jest najbardziej zabójczą trucizną, jaką
słychać tylko nieustanne kłótnie i widać
Biała Cerkiew: WiE'lu zabitych, 50 ko- kiedykolwiek znano. Był to dotychczas
utopijne zmagania. Podobni jesteście do biet zgwalconch.
ściśle strzeżony sekretny wynalazek wobutne~o Wilhelma, który nie stara 1 się,
Stepańska:
parę
tuzinów młodych jenny, dokonany w biurze górniczym proby na czas zapobiec zbliżającej się katas· żydówek zgwakonych, cała ludność obra- fesora Lee LeWis z uniwersytetu w Evanstotrofie. Macie tylko wiele zamiarów i miljo- bowana.
nie. Wyrabiano go w osobno na ten cel
ny projektów, lecz czynów Waszych szuFelsztYlt. cała ludność (tysiące żydów) zbudowanych zakładach w pobliżu miasta
I{ać należy na księżycu. Zamiast wziąć ~abitych. Tylko 25 rodzin oszczędzono. Clewelant, nazwanych "Łapką na myszy,"
się do uprzemysłOWienia kraju i wyrugo- Zolnierze pogromcy rzucali bomby zapa- gdyż każdy robotnik, przekraczający ich
wania wszystkiego, co jest obce, obce lające do piwnic i miejsc, gdzie żydzi szu- palisadę, podpisywał zobowiązanie, że nie
towary sprowadzacie całymi wagonami kali schronienia. Cała dzielnica żydo- opuści jedenastoaluowej przestrzeni tych
i obcemu przemysłowi torujcie drogę zby- wska wraz z mieszkańcami spłonęła.
warstatów aż do chwili, kiedy wojna zatu. Ubieracie się w zagraniczne kostjumy,
kończy się zwycięstwem.
W ten sposób
Latyczow: dziesiątki zabitych.
jeździcie na zagranicznych samochodach
zdoJano dochować t::ljemnicy.
Balta: 98 zabitych.
nawet zwykle drzewo z połskich lasów
Trucizna nazywa się "LeWisite" wedle
Ananiew: 69 zamordowanych.
musimy rżnąć zagraniczną pilą. Połski
Nieczajewka: cała ludność żydowska naZWiska jej wynalazcy, a opOWiadają o
przemysł śpi, zagranica o nim nic nie wymordowana; całe kolońje w obwodzie niej niesłychane rzeczy. Jeden aeroplan,
wie i nie łatwo go pozna, a kraj taki nie ekaterinoslawskim zgładzono z pOWierzchni mający zapas jej, mó?(łby, jak pOWiadają,
będzie mógł podŹWignąć się z ruiny i ziemi.
znieść z powierz':hni ziemi wszelki ślad
utrzymać swej egzystencji.
Kitajgród: 77 zabitych, rannych masa. życia w takim naprzykład Berlinie. Trzy
Kamieniec Podolski: powyżej 100 za- tysiące ton "Lewisitu" przeznaczonych było
Józef Rtitkowskz'
bitych, wszystko rozgromione.
na front amerykański we Francji.
UżyzDomanieWic.
Drynin: 40 zabitych.
cie jego mialo się rozpocząć w marcu.
Długa ta lista zawiera 89 miejscowo· Kiedy podpisano zawieszenie broni. "LeśCi, gdzie odbyły się pogromy, które po wisitu" wyrabiano po 10 ton dziennie.
Większej częŚCi trwały 5-7 dni.
WszęWedle sprawozdań ogłaszanych, jeśli
dzie w tych miejSCOWościach calą ludność jedna kropla tej trucizny upadnie na rę
kę ludzką dostaje się zaraz do krwi, ataNowy sposób na szmuglerzy. W u- żydowską obrabowano.
Niezliczone mnóstwo żydów poddano kuje serce i powoduje śmierć.
biegłym tygodniu straż pograniczna pod
katuszom,
wiele
kobiet
Okaz "Lewisitu" na wystaWie w WaAleksandrowem aresztowała kilkanaście strasznym
zgwatcono."
szyngtonie
znajduje się na piedestale,
()sób, przeIHadających się do Niemiec z
jest zupełnie odgrodzony od publicznosci
artykułami żywności. Wszystkich przyproi strzeżony w dzień i w nocy.
wadzono do miejscowego komendanta policjI państwowej, gdzie każdej z aresztowanych osób na plecach wypisano duży
mi literami "szmuglerz", największemu
Co nam niemcy wzięli.
zaś
z
nich
dano jeszcze tarczę
Z generał-gubernatorstwu Warszaww rękę na długim kiju z napisem "szmuskiego UJ czasie okupacji według spisu
glerze" i pod es kortą policji oprowadzano
·x- Przy ratyfikacji traktatu z Austrją
to szanowne towarzystwo po ulicach miasta. qokonane~n 'przez niemców, WyWieziono:
,Joe kilogramów., Cyny, cynku na kongresie pokojowym w Paryżu Polskę
Pomiędzy szmuglerzami
najWięcej było Zelaza 81,~
pono żydków, znajdowały się także i Iw- i olowiu 19,500,000 kg., Miedzi 7,600,000 reprezentować będą Roman Dmowski i
biety nasze, a nawet i niel<tórzy z inteli- (w tem rondli, garnków i klamek 2,600,COO) WI. Grabowski.
-x· W dniu 13 b. m. NaczelnikOWi
kg., Skór bydłęcych s~tuk 800,000., Skór
1entów miejscowych.
dzikich zwierząt sztuk .)26,000., Sl{ór po- Państwa wręczyl listy uWierzytełniające
deszwowych, wypraWionych 2,000,000 kg., poseł rumuński Florescu.
Pa~ów tra.nsmisYiny~h 890,000 k?(., Z ~a·x- W Katowicach odbył się zjazd
IneJ .Łodzl w~~lezlO~o. 1,~00 kg., pa~~w, akademików poJskich, którzy zażądali
to lest długoscl takIej lak odległosc z przyłączenia G. Sląska do Polski i postanowili oddać tej spraWie swe siły
·0- Pogromy żydów na Ukrainie (Rela- Warszawy do Petersburga, Drzewa z
tylko majątków wagonów 447,000., TlóC·
.
•
cje francuskiego dziennika .socjalistyczne- szczów i oleji 1,000,000 kg., Bawełny
-x~esl prz.e~rowadz~l~ masowe
go L, Humanite:)
9,500,000 kg., Wełny, 9,800,000 kg., Lo- aresztoWanIa młodzIczy polskiej w ?aglę
"Niezbite dowody wykazały, że wszyst- komotyw i wielkich maszyn 150 sztuk., blu Węglowym. pod zarzutem udZIału W
kie zaprzeczenia, lO do rzezi żydów na Motorów elektrycznych bO sztul<., Obra- I walkach st~czr.lowych. . .
..
Ukraine, są fałszywe. Osoba zasługująca biarek do tokarni 3,500 sztuk i t. d. i t. d.
-x· W. odz bolszeW!l{?w na .Ukraln le,
na wiarę, która przybyła z Besarabji przez Cyfry te dają pojęcie, jak niszczono nasz Rako,wsklj, wydał w dn~u. 22 lipca b. ~.
Rumuńję, złożyła delegacjom żydowskim
przemysł w części tylko kraju. Gdybyśmy w KIJOWIe .rozl<az. do swoJeJ armJI, W kt?raport o wydarzeniach, nie ulegających mogli obliczyć wszystkie straty wyrządzo- rym obWinIa WOjsko Hallera o s~alente
wątpliWości.
ne nam przez tych najezdzów, mających ~{t1ku WSI kolo Cz~rtory.ska nad S!yrelT'
Podczas ostatnich sześciu miesięcy pretensję, że niosą ze sobą kulturę -stra- I naka.zuJe oddawac wZIętych do nIewoli
dziesiątki
tysięcy żydów wymordowano
ty te napewno Wyniosłyby miljony marek! oflcer?w polskIch. pod sąd polowy trya setki tysięcy obrabowano, zbito sponie- Nic dziwnego, że trudllo nam dziś uro- bUllałow rewolUCYJnych.
wierano. Najstraszniejsze czasy inkWizycji chomić .rzemy.: /.
-x- W Puszczy, między Słuckiem a
wróciły, bo mordom towarzyszą tortury
Kur/er Zaglr:bia .Ni /28.
Ptyczą, cała brygad~ bołszewicka została
i
najstraszniejsze cierpienia fizyczne i
i wraz z
otoczona przez WOjska prl'
moralne.
Dzieci w obronie pacierza.
dowódcą generałem Grt-~~,)c'wem I caProtokól, podpisany przez rHbinów
W węgierskim Hradyszczu zal<azał lyl1l sztabem wzięta do niewoli.
\ innych żydów z Chocimia, stwierdza dzieciom nauczyciel radykał czeski, Vo-x - Na froncIe wołyńskim strzelcy
fakty zdumiewające . Pogromy trwają i etjeka, odmawiać modlitwy przed nauką. dvWizji gen. Bernarda \J .nocy z 12 na 13
grożą żydom "całkowityll1 wytępieniem". I Dzieci mimo to wstały i zaczęły modlitwę. sierpnia po j{t1kogodzinnych zaciętych boOstatnie po gromy odbyły się w Kamień· Nauczyciel zaczął krzyczeć: "Jestem pań jach zajęli RÓWne i zachodnie i południo
cu Podolskim, K,itajgrodzie i Urynisie (?). stwowym urzędnikiem, co nakażę, musi we forty tej tWierdzy; oddziały gen.
Mamy tylko szczupłe wiadomości z się tutaj stuć!" -"Godność"
p. Veotjel<a Aleksandrowicza zajęły Zdołbunowo i
Najlepsza Szumsle
tych okolic, odciętych od reszty świata nie zaimponowała dzieciom.
ale są one tak straszne, że mogą poru- uczennica wstała i OŚWiadczyła katego-x- Podlug ostatnich Wiadomości, po:szyć serca najmniej czułe
rycznie: "Jeżeli nie będziemy się modliły,
chodzących z poselstwa łotewskiego, geOto miejscowości dotknięte:
to nie" będziemy również chodziły do nerał Denikin dał swoim wojskom rozkaz
Żytomierz: zniszczenie ogólne, 70 za- szkoły.
rozpoczęcia ofenzywy na Moskwę.
bitych, setki rannycłl.
Trucizna, która zabijal przez samo dotknięcie.
-x- Flota angirlska 5 b. m. ostrzeli.
Berdyczów: rabunek i 30 zabitych.
"Lewisite" "Dally News" donosi w wała miasto Oczaków przy ujściu DniePogromy odbyły się dwa razy.
korespodencji z Nowego Jorku: Na wysta- stru.
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-x- Najwyższa Rada Ententy wezwała \A y trzeszcza m oczy, pytam: poco tak
komisję
czes\o-:lowacką i polską, aby
.
.
[dziwaczą,
podięły na nO\\1o rokowania w sprawie Poco tak powlu 'lii na miejskie drzewiny?
cie,;;zyńsldej.A.. oni pośród sl'oków, kezlów i fikania
M6wią że ma/p' szmalec jedli l to ich

łIUMOR

I

Szczepcie Ś i io,

[tak sktallia gdyż w tell sposób można unilmąć strat
Do tych ekscesów rzadkich, nigdy
s~owodo~allyc~ ,r2:e~ choroby świń. ŚWi[niebywałych. nt,e ~a9aJą naJ~I~ce) w lipcu sierpniu i
Więc biorę sie za głowę rozpacz mnie poźnleJ. ZwracajcIe Stę o szczepionl<i śWiń
,
,
[chwyci/a, I dr~bi~ i bydla ?o lekarza W t ter. Ró9dyż myśl pewna mi się z głowy wyłoniło, żansklego w ŁowIczu. Zdulls\<a .\'!i 4.
Ze szmalec, Idóry przyszedł do nas z
1608-'>-3
[Ameryki, I
.
Popsuł projel,towane moje piękne szyki!
OKULIS1A
Więc chudym pozostanę, nędznym jak
[widziaaio.
O niech przeklęte będzie jakieś małpie
[sad/o!
Nie wezmę do ust, wołę być jak tyka,
b. sta,rszy ord. klin, ocznej Warsz. Uniw.
Niżli przez Amerykę dostać we łbie bzika!
powrocil.Przyjmuje na stały pobyt
A Więc obaj, Serwusiu, myśmy nieszczęśliwi,
dla leczenia i operacji OCZNYCH
Bo obyclwuch nas wojna jednakowo żyWi.
WARSZA W A, Smolna 38.
HołoboŻanka.

i SA TYRA

Bajeczka_

I

~potkał f,ię

Prot z Serwacym, dwaj dobrzy
[kamraci,
Co w miłości prześcignąć mogli nawet braci,
I jęli się wywnętrzać ze swojej zgryzoty:
"Ach, mój drogi Serwusiu, ja wpadnę w
[suchoty
Ze zmartwienia; toż rozpacz bez granic,
Owładnęła mnie całkiem, ach już
[wszystko nanic!
Niemcy lasy wycięli, gdzież się, człeku,
[schronisz
W upaly letnie, gdzie kWi 'w nazbierasz,
Paproci, Iilji, konwalji, za zwierzem
[pog6nisz,
A gdybyś w czas spokojny wyszedl sobie
.
[nieraz
Na grzyby, gdzież je znujdziesz, mocium,
[panie tego?
Sp.rwuś na to: Co, rozpacz? ach, śmiej
[się lwiego!
Toż zamiast takich grzybów wyrosły nam
[inne,
Jest ich teraz obfitość, chociaż niema
[lasów:
Spójrz tylko na szmuglerzy oblicza
[niewinne,
Czyliż nie są to grzyby wyrosle z tych
[czasów?
Wszędzie ich teraz pełno, a jako te ~rzyby,
Co przed wojną dawały nam smaczne
[potrawy,
Tak i szmuglerz dostarczy ci wszelakiej
[strawy,
Tyllw miej, bracie, flotę·floty całe masy.
A szmuglereczka ładna, czyż nie rydzyk

Dr. st. l{aezkowSki,

1667--6--1

KINEMATOGt{AF "EOS H
W sobotę 16 i niedzielę 17 sierpnia w
miejscowym teatrze "Eos" odbędzie się
następujące przedstawienie:
l.

Pogrzeb Lisa-Kuli
(natura)

II.

Jego ~ ostatni czyn
Dramat

w5

aktach artystów warszawskich
W rolach głównych

-""'!"'"---------~..,...-

Dom do sprzedania
ul.

Zduńska ~2

17.

dwa Sklepy frontowe i oficyna.
wiadomość u K.

Pawliny w Łowiczu uL
Podrzeczna Ni! 53.
Zgłaszać się można w każde m czasie.
_ 1653-2-2

SKŁAD ŹELAZA.

Maszyn i narzędzi roln:czych

Halina Bruczówna, Józef Wę~rzyn, Kazimierz Junosza Stępowski i inni.

[młody,
F
CZER
ŁOWICZ, Nowy rynek 12.
Której buziaczek milszy niż leśne jagody"
STARSZY EL
Czyż nie konwalja Wonn? co upiększa
POLEr
[lasy?
o
'Maneże i mIl ~arn t e
Po co masz chodzić, szukać, bierz co los
.
Wialnie, Brony sprężynowe.
[ci daje;
Plugi wrzesińskie, obsypnild
Inne, przyjacielu, inne, lepsze obyczaje!
byly długoletni felczer szpitata Dzieciątka
Brony zygzakowo syst. Hovarda 5 polowe_
Ja mam gorsze zmartWienie, wypo\l)ledzieć jezus w WarszaWie oraz szpitala powiaWirówki do mlel<a,-Alfa·Laval,
[trudno, Itowego w Łowiczu wykonywa tak u sieParniki do I<artofli różllej wielkości
Czuję, że wkrótce chyba trzeba iść na
bie w mieszkaniu, jak i li chorych wszelKallliellie dla mlyllFlrzy, jagielniki
[Bródno, kie zabiegi felczerskie sUllliennie i z grun·
Cement, papa, smola, gwoździe.
Bo pomyśl tylko:. czl~k CI.lUdy jak, ~zczapa, towną znajomością zawodu
I
Naczynia aluminiowe
Wysechł, zmamlał, jaknIby dorozkarska
B- d
b
ł t Heble stolarskie
[sz~{apa,
le nym ezp a nIe
Krajowej fabryh
Gdyż zbrak.ło tl~s~czów i wszelkie) o!ua.sy.
Stary Rynek imienia Kościuszki, dom I A r t y I<. u ł y e I e k t r o t e c h n i c z n e
.
Czekam, clerpltwle czekam, ze ~mlet1lą I Nr. 13 w podwórzu na lewo, w oficynie. I
d .
[SIę, czasy, UWAGA: w myśl §§ 9 ustawy ZWiązku
1654-:'-2
I przyszla upm""l1lOna przez nas Wtelc~
Felczerów żadnej Rezury lub golarni
1655-1-1
lchwlia, nie prowadzę
Bo oto Ameryka w tłuszcze nas zasila!
.
OGŁOSZENIA DROBNE.
Radość więc za~ościla w sercu mem
-----~----------I
ognista,
ZAGUBILI PASZPORTY.
Bo gdy czlek chudy, cienki jest jak glista,
OGLOSZE~IE.
PrzecIeż nareszcie utyć można będzie,
Marciniak Franciszka.
165S
Josek Beke
1661
I lepiej się przedstawiać J1a społecznej
Wojc.iech Wiendek t.gubił paszport wydany w
[grzędzie. 90"/
d'
.
d d " 14'
.
24 Warszawie.
1661}
A tu masz, znowu nowa przyszła bieda,
y wy .aJe SIę o .ma
slerpnta W
Och! tego nam jeszcze, tego było trzeba!
pIekarntach ~? cenl,e 60 fen. za !unt,.
. Potr:zebny ch~opi~c do te minu do fa bryJestem w ogrodzie miejskim na zwykłym tymczase.m p~ /9. fun.ta na o~obę d.zlennt~. kI OdIewow I NarzędzI Rolniczych W Srzednickiego.
fspacerze
Ponl~~az l~le Wiem, ~tore. pIekarnIe
1664-1-1
I usiąść na ławeczkę chętl<a mnie wnet
zadawalllJaJą .wlęceJ. pu~lIcznosc, . prze!o
Pies łańcuchowy do sprzedania, Wiado[bierze; pros.zę o zapl~ywa.nle s~ę w Maglstra~l.e mość w Redakcji.
1663-1-1
Siadam, podnoszę w górę głowę i o nieba! na Itst~ 09powlednlch, pIekarzy w mozltPotrzebny chłopiec do sklepu. Zgłosić
Widzę ludzi na drzewach, czepiają się,
wIe lIa)i<rotszym czaste.
się do E. Balcera. Nowy Rynek.
16:'8-1-1
[skaczą,
Referent aprowizacyjny
Wydają dziwne dŹWięki, dziwne stroją
na pOWiat ŁoWick i
Rządca samotny potrzebny do majątku
[miny.....
pietrzyk. / Kużmy, p. Głowno.
1659-1-1

Jo' zet K ,t,.,"" m Ur,
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ChI e b k art k owy
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