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Cena o~loszeń za \\'iersz garmontowy lub jego miejsce:
'ł,UO I Przed tekstem na t stronie kop, Su
DrJbne ogłoszenia za wyraz kop, 2
SO Nekrologi wiersz garmont.
"
30 Ogłoszenia o lokalach i poszuReklamy po tekście , . . "
25 kiwanej pracy za 3 wiersze kop. 25
Ogłoszen ia zwyczajne
20 I
Numer pojedyńczy 5 kOIJ.

Redakcja i Administracja "Łowiczanina" znajduje się przy księgarni K. Rybackiego.

Telefo'o.M 42.

Prenumeratę i ogłoszenia przyjmują: na Nowym Rynku Zakład fryzjer. F. Ziółkowskiego, w Sochaczewie skład Aptecz. W. Pawłow
skiego, w Skierniewicach księgar. W. Zielińskiego, w Zychłinie skład Aptecz. 'IV. Przeździeckiego, w Kutnie księ~. W. Cell< )wskiego.

K A L E N O AR Z.

tam przed kooperatywami drobnego kre, z kim rozmówić, bo go do biura instytudytu...
cji kredytowej nie dopuszczono.
Pt'ątek Aniołów Stróżów :;.
Od dnia 1 Sierpnia wzrastaly wciąż
Dziś niewłaściwość taką zarządy stoSobola Kandyda i Ewalda M. m.
objawy niepokoju i wielkiego rozdrażnie.,' warzyszeń kredytowych coraz liczniej usuNiedzt'eta NMP. Różańcowej. Franciszka. nie, które przecież zaWsze wyginają i pa, wają; coraz ich mniej podlega panice, poPont'edzia/ele Płacyda M.
czą prostą drogę postępowania rozważ- wsta/ej w pierwszych chwilach rozpoczyWtorek Brunona W.
Z
Środa Marka P. W., Justyny P. M.
nego. Ztąd też pochodzą błędy i niewla- nającej się wojny. naczna już Większość
ściwości ujawniane w postępowaniu, tak uznała tę prawdę obOWiązującą, że zarząCzwartek Pelagii i Birgitty W.
niektórych administratorów instytucyj dro. dOWi, ' to jest administratorom instytucji
*) Świętych Aniołów Strózów, Anioł zna czy bne~o kredytu, jak i przez uczestników społecznej, jaką jest kooperatywa, nie
Posłańca. Dobroć Boska uczyniła Aniołów naszemi przewodniKami i stróźami, ich powołaniem jest albo i interesantów taldch kooperatyw.
wolno wzbronić calkowicie wstępu do
bronić ludzi i dawać im opiek~: na tem się zasaMobilizacja wojsk allastępnie Wiado- niej jej właścicie~om . (uczestnikom) i. i~
dzają miłość i radość wzajemna. które panować mość o rozpoczęciu wojny wywolały po- te.re,sant?m, z . ktorem!. bardzo powaznle
będą na wieki pomiędzy Aniołami a wybranymi płoch. Podniecił on publiczność do \1ro,' wląze . S,lę byt In stytuCJ.I (wkładcom).
Wiara uczy nas, że Bóg przeznaczył w szczegolM
h I
I
h
ności jednego Anioła na stróża, każdemu ze sług madnego odbierania wkładów z kOOI)1.:'I'-1oZlln, t:l11l w c WI ach ~rz~, omowy~
swoich. ,Pan, powiada Psalmista, polecił Anio- tyw pieniężnych,-które z drugiej slco lI)' , I ogralllcz)'c lU t' Ilawet zawlesl~ ntekt?re
łom swoim strzedz ciebie we wszystkich drogach pomijali zupełnie dlużnicy, obOWiązani operacJe, .wobec .braku .środko~ na Ich
W d
Mo
te ortr
yć d
twoich. " - "Anioł Pański," mówi tenze Król
Prorok, "otoczy tych, którzy go się boją i wyzwo- przecież spłacać swoje pożyczki.
pro a zeme. . zna
z 5 amcz , o
li ich o.dezłego," ,Zbawiciel młSl;~ aby oddalić
W takich warunkach musi nadejść pewne~o stop~la swobod~ ~ap~ywu Intews~elkle ~gors~eOla od waszych dZiatek" uczy IYas, chwila calkowitego wyczerpania gotówki resantow do ,blur~, dla umknIęCIa natlo~u,
źBoe lC,h,ĄOlodłowle C}ąg;lebPrzed sobą mają oblIcze W kasach pezbawionych całkiem 'J'eJ' do- gwaru, swarow I gromadnego wypowlaga,l ze omagac Się ędą zem~ty, na tych, k t ó - '
dania w zdenerwowaniu zapytań niewłarzy Się staną przyczyną zatracenia Jednej z owych pływu.
,
h"
d'
,
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h d
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dusz, ich pieczy powierzonych, prlekonanie, iż
Więc też nasze instytucje kredytowe śCI~Yc I zą , an me~o o, Ilyc
O. wy 0kaźdy człowie,k ma swego .Anioła Stróża, tak sil- przestały płacić.
n~O\a~a takze by umkną~. sł~chan\a nadn~m był,o u wle:nych w pierwszych wiekach,!ż
Odnosi się to zarówno do kooperatyw mlaru I brutalnych odpOWIedZI, rzucanych
kiedy PIOtr ŚWięty, po cudownym wyzwolemu
W rozdraz' nl'enl'u przez nl'ekto' re )'ednostkl'
swojem z więzienia, przyszedł do uczniów, nie mo. drobnokredytowych, jak i do banków" iel-I
'.
. '
~Ii zraz~ wierzyć, z~ t~ .on był i mówili, ze ~o jes~ kich lub mniejszych, które przestały nie- " Ale komeczn~e ~~rz~dy powinny dać
jeg? .Anl.oł. My. wl~msmy nasl.~!f1u AOlOłowl tylko udzielać kredytu i dyskontować we- Interesantom moznosc mezbędnego poroStroZO~I, mówI ~w ..b~r,nard 'iP?troJn~ h~~d: usza- ksle i zwracać wkłady
Same bOWiem zumienia się ze sobą i z radą - i ulanowalIla, poboznoSCI lutnoscI. WmOlsmy mu
"
' . t .,
ł
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.
k '
t' t
uszanowanie za jego obecność przy nas, pobożność zostały pozbaWIOne kredytu, alboWIem I ~IC sp acame pozycze I procen ow .aza jego ~iłość ku r:a~, ufność za. jego czuwanie Bank Państwa od 30 lipca nie przyjmo- klm c~łonk?m t-wa, co prawd~ r~adkll~l
nad namI. . NapełOleOl us~a.nowanl.em,'powinr:iśmy wał żadnego wekslu płatnego w Króle- obecme, ktorzy przychodząc z plemędzml,
postępowac za~sze, ostrozOle, pamiętając że, Jeśte- stwie Polskim
na LitWie Wołyniu i kra- nie pOWinni znaleźć się wobec drzwi zammy w obecnOŚCI AOlOłów, prowadzących nas po .
.'
,
k ' ty h
długiej i ciernistej drodze zycia." Nie tylko sza- JU nadbaltycklm.
Olę c....
,
.'..
,
no~ać mamy n~sz~go Aniola Stróża, ale kochać
Tak samo i kooperatywy drobnokredyPowIadamy, ze dZIś JUZ ~Ię~szośc togo j~sz~ze powJO~lśmy: b,o to nasz stróż wierny, towe.
Wyczerpawszy zapasy gotówki warzystw kroczy po właŚCIwej drodze.
przyjaciel pr,awdz~~y, opiekun po~~źny. P~m~~o a nie mogąc znaleźć kredytu tam rtdzie obOWiązującej ich zarządy, - a dośWiaddoskonałOŚCI swoJeJ natury, pOWOdowany mlłosclą
,
,
' ~
.
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k
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ku nam, broni nas, opiekuje się nami. Czuwa nld na mego ltczyły napewno, powstrzymały czeme nawe Ole u~le prze o~a o, ze WQbezpieczeństwem. ~iała nasz~go, któremu n~ekiedy zwracanie wkładów i zamknęły swoje bzura bec tego ~opłoch SIę uspakaJa, w,kł,adcy
z~e duchy szkodzlc moc mają; ale czegóz me czy- przed tnteresantami wszelkiego rodzaju.
po rozmowIe z zarządem coraz mnIej nani dla dusz naszych? Oto: uczy nas, zachęca, na,
tarczywie nalegają o zwrot wkladów nie
pomina wewnętrznie, przez tajemne wyrzuty ostrzeTen ryzykowny luok ostatecznie podtk '
'1
. 'd
.
ga nas w powinnościach i obowiązkach naszych. niecił jeszcze bardziej panikę wśród ogólu wszys Im pl no I meo zo.w~le. P? rz~
X.***
wkładców. Tymbardziej, że coraz tru- bny~h-;-a na~et coraz częścIej zJawIa SIę
dniejsze warunki bytu codziennego, do. t~n I. OW dłuzmk,. przyn~\'jzący coś goradzaly ludziom konieczność gromadzenia tOW~1 na za~laceme. r~ty I ~.rocentu.
we własnym ręku jakiego takiego zapa S~ ~o objawy . nlehcz~e Jeszcze - ale
siku grosza, na ciężkie chwile ostatecz- wyraznIe ~skazuj.ą pewIen postęp, wyności, towarzyszki każdej wojny-a zwła- ~ołany śml~lym ,l szczerym postępo~a
"Przegląd WSpóćdz1'elczy" omaWiając szcza w jeograficznym i politycznym po- m~m zarządow, m,e ukrytyc~ po za drzwla·
smutny obecnie stan, w skutek wojny, łożeniu, w jakim kraj nasz znajduj e się mI zarygłowaneml szczelme.
naszych kooperatyw drobnego kredytu, wobec stron wojujących.
Prawda, że teraz zarządy kooperatyw
daje krótki rys obecnej sytuacji, niepo·
To też' zamknięcie wstępu do instytu- przeżywają trudne i uciążliwe chwile wyzbawiClny interesu i dla naszego ogółu.
cyj drobnokredytowych ich uczestnikom czerpującej pracy nad wyjaśnieniami in·
"Operacje kredytowe zamarły; - ruch i wogóle interesantom, zrodziło płochliwą teresantom zasad, praw i obecne~o pologotówki zmalał bezgranicznie; ustał pra- nieufność a naw~t potworne podejrzenia, żenia stowarzyszeń drobnego kredy tuWie ca/ldem zwrot wkładów oszczędnoś których nie było komu prostować i roz· i ich uczestników; - ale przychodzi to
ciowych, zatamowany przez powstr.':yma- praszać. Jeżeli zaś znalazł się jaki rzadki trudniej takim zarządom, które w dobie
nie się dłużni!<ów od spłacania pożyczek; dłuźnik, co mógł i chciał splacić pożyczkę spokoju nie kwapiły się z udzielaniem kozwykła droga wzmacniania funduszów o- lub jej ratę i procent,-to nie mial gdzie niecznych wyjaśnień wstępującym do grobrotowych, kredyt w bankach zamknięto zanieść i oddać pieniędzy, nie mial się na uczestników kooperatywy ...
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Nasze ~ooperatywy.
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Jutra nikt przeWidzieć nie zdola, nie
Wiemy też jaI< długo dzisiejszy stan trwać
może i czy nie czekają nas chwile może
groźniejsze jeszcze... Ale to pewna, że
do przetrzymania najcięższych nawet dośWiadczeń, potrzeba się uzbroić w uczci·
wą, wytrwałą i zgodną pracę i dopomagać sobie wzajemnie, czyniąc wspólne
ustępstwa W dążeniu do chwil jaśniej·
szych, które porządki em odwiecznym na ·
stępują W naturze po dniach burzy i straszliwej zawieruchy... Więc przeżywając
okropne ch\\ile zapasów wojennych, rozgrywAjących się na naszej widowni srogich walk, - pokrzepiajmy s ię nadzieją
doli jaśniejszej i pracujmy nad wyrobieniem uzasadnionej ufn o ści wzajemnej,
która jest podwaliną zgody , niezbędnie
potrzebnej budownic zym dobra społecz·
nego" .

KrólewIcz Maj
Na dworze deszcz o ~zybę bije,
Drobnemi spływa kroplami,
Wiatr dziwnie tajemniczo wyje,
Pustemi gnn ulicami
- Mamusiu-słyszysz-tam ktoś placze
Na dworze ktoś tak się żali - Wiatr pędzi życie swe tułacze
l w czarnej skarży się dali.
- Za oknem ktoś się do mnie śmieje,
Wielkiemi macha rękami - To wiatr tak, synku, tylko wieje
To Wiatr tak gnie gałęziami.
- Oh, przytul mnie, tak tutaj ciemno
Ogień już zagasł w kominku Nie, nie bój si ę , toż jesteś ze mną,
Nie dam cię zabrać JIlój synku.
Opowiem bajkę ci, ko chanie,
Złóż główkę, zamknij oczy
Niech cię nie straszy wiatru wianie,
Ani, że w chacie się mroc zy.
Na dworze deszcz o szybę bije,
Drobnemi spływa kroplami,
Maleńki objął, mnie za s zyję,
Sennemi patrzy oczami.

W

zaklętym zamku, hen
Zyła królewna cudny

daleko
kWiat.

Po szybie krople deszczu cieką,
Mrok szary tuli cały ~wiat.
A o królewnie tej h.id- Wiośnie
Królewicz - Maj zakłęty śni.
Za szybą wy je wiatr żałośnie
Królewi cz - M aj - mój synuś śpi. ...

·W mrok otulony śpi swiat cały.
Ł.

z K.
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pułhskil1l
października, w

i ra Izymiń5kill1, d. 14 go W WarszaWie tułali się bez pol<armu
skierniewicl{im d. 4-go i dachu, nocowali na polu W deszcz i zimlistopada i W sochaczewskim d. 31 paź- no nie mając z nikąd pomocy, gdyż tadziernika. Pobór cl v wojska będzie ukoń- kich jak oni spotykali po drodze tysiące.
czony, w obl1 o ddziałach warszawskich d. Wracają na dawne miejsca - bo tam
13·go Iistol'n da, w powiatach zaś: błoń- przynajmniej mieli I<ąt własny, gdzie choć
skim d. 3· go listopada, warszawskim d. gl'Owę zlożyć można. l tragiedja ta pow7-go listopada, włoclawskim d. 2-go Iisto- I tarza się ciągle. Spieszą tłumy całe i wrapada, grójeckim d. 8-go listopada, gostyń- cają z powrotem wyziębłe i glodne. Jeskim d. lO-go listopada, kutnowskim d. żeli Ido nie ma jechać do kogo - niech
29 go październil {a, lowickim d:1ia 30-go siedzi na miejscu. W środowisku, jakie
październiiw , nowomińskim d. 2-go Iisto- sobie wytworzyl, łatWiej mu będzie przepada, nieszawskim d. 28-go października, nieść straszne następstwa wojny - niż
płońskim d. l-go listopada, pultusl<im d. tułając się jak ów liść opadty z drzewal-go listopada, radzymińsl<im d. 2·go listo ~ co nie wie gdzip go wiatr zaniesie.
pada, skierni~wickim d. 1?-go listopada I
X Nasze wydawn ictwo. Wobe c cię ż
I so~haczew~klm d . l~-g? Itsto~~da. _Z~I~- kich warunków ekonomicznych i .vyczerczem do. WOjska WI.I Ill Się st~WIC W m~eJ. - pywania się papieru - i my za przykła
scach odjazdu: IN obu oddzla~ach mleJ,- dem wielkich i bogatych pism, zmuszeni
skl~h
19 ~ 0 listopada, w powlOtach z~s: jeste śmy zmniejszyć rozmiar naszego wyblonsl{lm ~. 9 ~o listopada, w~rszawsklm dAwnictW<1, kcz my napra wdę postara~. 14-go l i st ~ ~ada.' włoclaWsl<lm . d. 7-?:0 llly Sitt \,vynagrodzlć strat ę , o ile się zmienią
Itstopada, groJecklm d. 14-go listopada, warunl<i W postaci ja k iecJoś książkowego
gostyńskim d. 15·go listopada, kutnow- dodatku'.
'"'
s.kim d. 4·go list?pa~a, łowickim d. 5 go
Wzbroniony przejazd. Gienerał.lejt
h?topada, .nowommsklTT~ d. 0·go Ilstopa~a, nant Charpentier, telegraficznie na imię
nIeszawsk~m d. 4·go Itstop.ads; plonsk.l~ naczelnika powiatu Łowickiego polecit
d. 6-go hstopada, pultusklm l radzymm- oglosić wszystkim mieszkańcom, że rozskim d. 9-go. listopada, ~kierniewickim i kazał oddawac pod sąd połowy i strzelać
sochaczewsklm d. 18-go hstopada.
do każdego, kto będzie chcial przejść po
Z Komitetu Obywatelskiego. Wobec za linję miast Gośtynin - Kutno-Łęczy
zbliżającej się zimy Komitet zakupił 560 ca -- Zgierz - Łódź - Pabjanice - Piotrkorcy węgla i rosprzedał mieszkańcom' ków-w stronę nieprzyjaciela.
po rb. 2 W ilościach od 1 korca do 5-ciu.
Powyższe rozporządzenie przedsięwzię
Zakupiono tal<że w Sannikach 2500 pudów to dla zwalczania szpiegostwa przeciwnika.
na potrzeby instytucji społecznych.
RÓWnież będą aresztoWane i wysylane
W skutek małego dowozu soli-wstrzy- do najbliższych władz, dla oddania pod
mano jej wywóz z miasta, jak rÓWnież sąd polowy, te osoby, które skupują bydlo
wstrzymano wywóz cukru i mąki, w celu i wszelki majątek od osób zmuszonych
unormowania cen, wobec nadmiernej ten- do ucieczki z miejsc zajętych przez nieprzyjaciela.
dencji zwyżkowej.
Zonom zapasowych, wszystkim bez
Kradzieże.
Z nastaniem chlodów
wyjątku, wypłacono zapomogi od skarbu i sprzątaniem z pól okopowizn, rozpoczę
po rb. '3.77 dorosłym i polowę tej sumy ły się kradzieże w mieście. Ze wszystkich stron dochodzą wieś c i o poukręcadzieciom do lat 5.
Obiadów bezpłatnych wydaje się 150 nych kłódkach i zrabowany ch przedmiodziennie dla chrześcian i ł50 dla żydów. tach . Kradną obecnie wszystko: drób,
X Śmiała kradzież. W uhi cgt IJ wtorek- drzewo, węgle, jednym stowem co się
j : den z naszych znajomych, P~l T., idąc tylko ~~~rzy. Należałoby pO W iększyć licz:
wi ec zorem o godzinie 8-ej w stronę bę ~trozow nocnych - lu~ tez s!ormowa~
dworca Wiedeńskiego, zauważył około straz obywatelską· Choclaz stroze nOCI1l
poczty jadącą w tęż stronę ciężko obła- ni.e s~e!niają .należycie swych oboWiąz
downną karocę, !Jo za którą na resorach, kow, Splą bOWiem po bramach frontowych
stal jakiś człowiek poprawiający walizy. od Starego R~nl~u i Zduńskiej - zaś
W tym pan T. zauważył, że człOWiek ścią- wszystkl~ . kradzlez.e dokonywane są ~d
gnąt Wielki kosz i zeskoczył na ziemię- strony GlJnel<-gd~le zwykl~ mlesz~zą ~Ię
niosąc go z wielkim wysiłkiem . do trotu- komo:kl
wszystkich . domow:
Row~leż
aru. W tej chwili naprzeciW ukazal się lu~dzlezy sprzYlaJą egipskie Clem1l0ŚCI na
dru~li jakiś nieznajomy.
Glinkach, od strony Nowego Rynku, tam
o
A to co? _ zawołał pan T.
nawet i stróż nocny bałby się stać-gdy
- A panu co do tego! - wrzas1lął.
po omacku trzeba chodzić i ludzie usly- C o taki ego? krzyknął p. T. pod- szawszy czyjeś kroki, idą z wyc i ągniętelTli
nosząc do ~óry brzęczący zakopiański rękoma-by się głowami nie zderzyć.
toporek.
Rzezimieszek wraz z towarzyWichura. W niedzielę, poniedziaszem puścili zdobycz i pospiesznie za- łek i wtorek szalala nad naszym miastem
częli u c iekać , zaś p. T. przy pomocy bę· straszna Wichura , W przerwach z ulewnym
dących na posterunku członków straży deszczem, przy temperaturze 5° R. Wi ele
ogni owej - zatrzymali pojazd i stratę im dach ów zostało zerwanych i drzew polapowr ócili.
mallych. Na Kurabce z komórki dach
X Tuła-cze Od rana do wieczora zostal rzucony na chałupę i zwalił komin.
cią~ną przez nasze miasto powozy, plat- Zaś w ogrodzie dyrektora fabryki cheformy, bry ki przepełnione uciekającemi micznej, p. K. Kiślańskiego, wicher potaludźmi W stronę Warszawy.
W po- mał wiele młodych drzewek.
-, Pod adresem magistratu. Wszelkie
ptochu - Ll ardzo często sztucznie wytworzonym - ludzie ci uciekflją prawie ogłoszenia o licytacjach lub kwestjach tvw tym, w czym stali , nie zdążywszy na· czących miasta I porządku w nim, są rozwet zabrać cieplejszej odzieży. Widzie · lepiane przez magistrat, tylko w jedny.n
Iiśmy 2 mlode panienki lat 14 i 16 przy- języku urzędowym, co wiel..:e utrudnia 10byłe piesLo z Kalisza, w lekkich kreto- formowanie
mieszl;.al1ców o sprawach
nowych sukienkach zziębnięte do kości. bezpośrednio ich obchodL:1C/ c.h. Wszystkie
Ci, którzy mają jechać do kogo-są wy- tego rodzaju ogłoszeni a warszawskiego
tłómaczeni, lecz Większość puszcza się, magistratu, są W dwóch ję Lykach, również
jak to mÓWią "na cztery wiatry," nie ogłoszenia warszawskiego Gubernatora
wiedząc dol<ąd I po co; często bez środ- i Gienerał-gubernatora, a nawet odezwa
ków do życia. Widzieliśmy grollladl<ę Zwierzchniego Naczelnego Wodza -- były
ludzi powracających na dawne miejsca. w dwuch ięzykach, tylko magistrat miaski m

?

+

+

+

+

Uciszci e wiatry się żałosne
Królewicz-Maj śpi tutaj mały,
Mój synuś śni Królewnę Wiosnę
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Tegoroczny pobór wojsktlwy W WarszaWie i W powiatach gubernji warszawskiej, odbywać się będzie jak donosi
"Kurjer Warszawski" w następujących
terminach: Pobór rozpocznie się W obu
oddziałach miejskich W WarszaWie, oraz
W powiatach: błońskim, warszawskim, wło
dawskim i grójeckim d. 14 go paździer
nika, w pow. gostyńskim d. 51-go paź
dziernika, W powiatach: kutnowskim, ło
Wickim, nowomińskim, nieszawskim, płoń-

Ł
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staŁowicza,

nie uwzględnia życzeń mieszkaflców.
Przedstawienie Magiczne. W Resursie Rzemieślniczej rozbitki kaliskiego cyrku dali przedstawienie magiczne, które
tym się wyróżniało od innyLh tego ro·
dzafu, że nie było żftdnej blagi, zaś wszyst·
kie p.ksperymenty wykonane w oczach
publiczności, robiły wrażeni ~ istotnie czarodziejskie.
Jeden tylko z widzów nie
chciał uwierzyć W nadprzyrodzoność pokazywanych sztuczek, i utrzymywał, że
to wszystko zręcznie jest udane. Mniej
się podobał numer miażdżenia bosemi nogami pottuczonych butelel<, skakanie ze
sto/u na potłuczone szkło, oraz przypinanie do ciala szpilkami łańcucha z zawieszonym na nim ciężarem. Podobne eksperymenty zbyt denerwują i nie dają absolutnie żadnego - nawet estetycznego zadowolenia - przypominają średniowieczne
tortury.
U,·odzaje. W łowickim urodzaj kartofli jest mniej niż średni. Buraki przedstaWiają
się dobrze, jaldwlwlek susze
w sierpniu dużo im zaszkodzily.
Prośba. Przybyła z Kalisza żona
urzędnika z dwojgiem dzieci bez środ
ków żadnych, uprasza o jakie niepotrzeb-

+

+
+

ne stare palto dla chłopczyka lat 10, Komitetu POWiatowego, jednak w tak
Komitet nie mógłby
gdyż dziecko jest pozbawione cieplej licznym składzie
sprawnie działać. Na następnem zebraodzieży.
Wiadomość udzieli redakcja.
Zastępstwo. Komitet Obywatelski po- niu z podanej listy będzie utworzony ści
wolał obywateli w ŁoWiczu na dyżury do ślejszy Komitet.
Poruszon.J sprawę zaopatrzenia POWiakontrolowania opłaty pobieranej od wyjeO dostarczeniu
żdżających z miastn wozów z towarami tu ŁOWickiego w opal.
oraz niewypuszczaOla z miasta niektórych węgla kamiennego koleją, prawie nie moproduktów. Tymczasem niektórzy pano· że być mowy. Należy starać się o torf
Wie wcale się nie stawili na wyznaczone
posterunki, inni zaś przysłali swoich służą
cych. Ponieważ czynność ta jest honorową-więc może być zastąpioną jedynie
przez syna lub kogoś z krewnych-przysyłanie zaś służby, jest w wysokim stopniu niewłuściwe.
NADESŁANE.

Szanowny Pante Hedaktorze!
ma

Pragnę za pośrednictwem Twego piszłożyć następujęce OŚWiadczenie:
Niniejszym prlepraszam jks. Prałata

z N. za przykrość wyrządzoną
"Przeglądzie Pożarniczym" z mej
z

Mu w
Winy.

poważaniem

E. De!kens.

Tydzień Żychliński
....
Organ poświęcony ziemi Kutnowskiej i Gostyńskiej.
~:.-
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i drzewo. Centralny Komitet Obywatelski ma możność wyjedli ania dla Komitetów POWiatowych zakupywanie poręb w
lasach rządowych za 25 ~ wartości. W obrębie POWiatu ŁOWickiego są tylko lasy
cesarskie; najbliższe - las lipiec ki kolo
Ły;zkowic, iłowski i Sapy w gminie Dąb
kOWickiej. Zapotrzebowanie drzewa opalowego na 9 gmin powiatu ŁOWickiego
wynosi 40 tysięcy sążni kubicznych, na
miasto ŁOWicz 500 sążni kub.
Drugie organizacyjne zebranie Komitetu
Powiatowego Obywatalskiego Łow. d 29 IX
1914 r. g. :5 po południu.
Odczytano protokuł poprzedniego zebrania, poczym p. Wieszczycki komunikuje, że zostal mianowany przez C. K. O.
delegatem na pOWiaty ŁoWicki i Gostyń
ski, otrzymał pełnomocnictwo podpisane
przez p. gienerał-gubernatora Von Essena,
którego mocą ma prawo załatwiać sprawy, wchodzące w zakres działania C. K.
Ob., zupełnie samodzielnie. Cele C. K.
O. są określone w specjalnie wydanym
druku. Między innemi C. K. O. zajmować się będzie dostarczaniem ludności
Królestwa opału, nafty, soli i t. p. produktów, podtrzymywaniem biegu instytucji
~polecznych, przedsiębiorstw oraz handlu.
Srodki Komitetu sktadać się będą 1) z dobrowolnych ofiar, 2) z opodatkowania ludności, 3) z subsydjów i potyczek wyjednanych w odpOWiednich departamentach.
C. K. Ob. utworzył już 6 sekcji (finansowa, prawna, miejscowych Komitetów, szacunkowa, sanitarna). Są również
sekcje nieujaWnione, jak robót publicznych i inne. C. K. O. odbyl już kilka
zebrań, na których Wiele rzeczy już przeprowadzono lub zapoczątkowano. Dostarczenie węgla dla ludności Królestwa bę
dzie mało prawdopodobne, gdyż kolej zajęta jest przewożeniem wojsk.
Wobec
tego C. K. O. robi starania o zakup poręb w lasach rządowych po witonej cenie.
Intendentura wojskowa potrzebuje
mnóstwo różnych dostaw, naprzyklad obuWia, ubrania i t. p'.
K. C. O. wszedł w
kontakt z nią. mOże więc dla miejscowych rzemieślllików \\.yJednać dostawy.
C. K. O. wysłal w Lubelslue 2 delegatów dla zbadan ia polożellia po odbytej
kampanji. Po ocellieniu strat okazuje
się, że na doraźną pomoc potrzeba 5 mil.
rubli. Dwuch dele~atów z Komitetu wyjechalo do Piotrngrodu dla wyjednania
w Ministerjum tego zasilIw. Są Widoki
powodzenia. Za zniszczone buclynki przez
woj enne działanie można będzie otrzymać
wynagrodzenie z Towarz. Ubezp. (fundusz zapasowy).
C. K. O. stara się o wytworzenie IUedytu w Bankach patlstwa dla naszego rolnictwa , przemysłu i halldlu, o wstrzymallie subhast i rozłożenie wypłat należ

Żychlln, 50.9.
Jak zwylde, co dzień W mieście zupełny spokój. Komitet 0powstaje jal<aś mała panika, spowodowa- bywatelski pracuje bardzo owocnie.
na fantastycznemi opowiadaniami licznych
Walentynów, 26.9. W cukrowni kampanja
tchórzliwych uciekinierów. Niema bodaj pójdzie. Fabrykacja cukru dłuLej nie podnia, żeby ktoś z naszych "rycęrskich" trWa jak miesiąc.
"przodowników" nie drapnąl z Zychlina
Sanniki, 29.9. W miejscowej cukrowni
w obawie.dostania się W ręcę "niemców," kampanją w bieżącym roku niedługo ru·
których Zychlin tyle obchodzi, jak tych szy. Urodzaj na kartote i burald cukrowe
materjalnych .,przodowników" praca do- doskonały. W osadzie zupełny spokój.
tychczasowa społeczna, pa \<tórej dziś poPabjanice, 30.9. Widziano kilka szyrobili świetne interesy. Bra..yo tchórzom! bujących w różne strony balonóW i aeroW dniu 24 b. m. zawitał do Zychlina pol- planów niemieckich. W mieście zupełny
ski prowincjonalny teatrzyk "Miniatur," spokój. Stanęła miejscowa fabryka chektóry odegrał na rzecz rannych dwie jed· miczna.
Przeszło 200 robotników bez
noaldówki: Ostatnie dwa ruble i Lorenzo pracy.
i jessyka.
Całość przedstawienia wyszła
Model, 28.9. W culuowni kampanja w
Pan Mieczyslaw Mańkowski bieżącym roku pójdzie.
doskonale.
poprawnie grat rolę Lorenza i wypowiePłock, 1.10.
Panuje tu spokój. Od
dzial dosyć dużo udatnych monologów. czasu do czasu powstaje panil<a z powoPrzedstawienie dało na rzecz ral)nych 50 wodu ukazania się w okolicy podjazdu
rubli. Od pewnego czasu W Zychlinie niemieckie?!o, konfiskującego żywność
zaczyna grasować epidemja influnezy, o· W jakim dworze. Szkoly miejSCOWe czynraz ostrego zapalenia pluc. Komitet 0- Ile. Fabryld stoją.
bywatelski działa.
Laśmierz, 1.10. Miejscowa duża cuPacyna (pow. Gost.) 25.9.
Gnally ' krownia w.szystlde materjaly posiada W doz Kutna olbrzymi "Zepelin" niemiecki statecznej ilości, to też i I<ampanja od·
dziś o godzinie 6·ej nad wIeczorem spadł b ędzie się praWidłow o.
niedaleko folwarku Kąty.
Z balonu wy
Kikoł (g. Płoc.), 29. 9. W okolicy bezszlo kilku oficerów i żołnierzy, poczym uslannie włóczą się oddziałld wojska niejeden z oficerów wszedł na drzewo i 0- rnieckiego. Bywają wypadki, że prusacy
bejrzat przez lunetę całą olwlicę, a po· zabierają z okolicznych dworów żywność
zostali
pośpiesznie naprawiali zup suty i wywożą takową do Prus.
mechanizm Zepelina.
Z całej olwlicy
Krośniewice, 26.9. W okolicy kill<a razdala ludność obserwowała niepowszednie zy ukazywały się forpoczty wojsk niezjaWisko.
W pół godziny niemcy napra- miecklch. W samym miasteczku zupeł·
Wili balon i poszybowali w kierunku Go- ny spokój.
stynina.
Sójki, 29.9. Kampanja w miejSCOWej
Gostynin, 1.10.
Przez miasto praWie cukrOWni ,.Marja" w bieżącym roku odco dzień przejeżdża pelno zbiegów z gub. btr dzie się. Urodzaj na okopowiznę daności.
Płockiej, którzy opowiadają straszne epi- skona/y.
zody o dzialal..oŚci pogromowej prusaków
e. K. O. informuje, że zapomogi dla
Cezarjusz TlVojszycki.
w zachodnich pOWiatach gub. Płockiej.
rodzin rezerwistów wpłynąć mają od Rzą
du dla wszystkich bez wyjątku. Mylnie
organizacyjne zebranie ŁoWickiego Po· i wbrew prawu z 1912 roku niektóre wła·
wiatowe~o
Komitetu
Obywatelskiego. dze pOWiatowe i gminne ograniczyły zaWskutek wyjazdu p. Wieszczyckiego Ka- pomo~i' do rodzin wyrobniczych i wło·
zimierza do Warszawy na zebranie Cen· ścian małorolnych (niżej 6 morgów).
Z Łowickiego Okręgowego Towarzystwa tralnego Komitetu Obywatelskiego, prze ·
Gorzelnie, wobec zmiany zapatrywaRolniczego.
wodniczył Ks. Kanonik Jan Nielllira. Do- nia Rządu na spożycie alkoholu, prawdoDnia 21 września 1914 r. odbyło się pełniono listę kandydatów do przyszlego podobnie nie pójdą. Gorzelnie mające
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może byC bardzo utrudniona. Mi- I mieckte~u- i śctgają wojska niemieckie.
mo wszystko K. P. O. gotów jest w tym Wiadomość tę potwierdzają ogłoszone
kierunku działalność rozpocząć. Delega- w dziennikach telegramy z Paryża, jedci od gmin na nas~ne zebranie oboWią- nak potwierdzenia urzędowego dotychzują się dostarczyć dane, co do stanu czas niema.
opalu, nafty, soli w swoich ol<rę~ach.
J

mDgly ru- jennych

, Byt krochmalny jest zagrożony: z jednej .~trony br~l~ opalu ~o rozpoczęcia kam·
panJI, z, drugl,ej utrudm?ny zbyt kroChmalu. Byc moze uda Się C. K. O. pozyskać pożyczki rządowe pod zastaw tego 1
aponja posyła utimatum
produktu. Zakaz sprzedaży piwa ujemnie
TurcJ·i
wpłynął na tę galęź produkcji. Wielu ludzi może znaleźć się bez zajęcia. C. K.
Piotrogród, 1 października, "WieczerO. i tą sprawą zajmuje się. C K. O. wy.
•
nieje Wremia" donosi z Tol{jo, że z poraził zdanie, że nadzwyczaj pożądane bywodu prowokacyjnej postawy Turcji wzglęloby tworzenie Komitetów powiatowych,
Zdobycie Mulhuzy.
dem mocarstw trójporozumienia odbyło
które byłyby w kontakcie z Centralnym,
się. nadzwycz~jne posiedzenie rady miniinformując go bezpośrednio o potrz;!bach
Paryż, 1 października. Wojska fran· strow, na ktorem uchwalono, że w razie
odpowiednich powiatów. U nas potrzebę cuskie zajęły znów Miilhuzę świetnym a· czynnego wystąpienia Turcji, Japonja
takiego Komitetu uznano na Zebraniu takiem na bagnety. Dowódca oddziału prześle jej ultimatum.
1T •
W d A
niemieckiego, mający bronić miasta za
V
kalan]' ach.
y z.
gron. d. 18;IX b. r. Kandydaci wszelką cenę, odebrał sobie życie.
IV OJ na. w
są przedstawieni. P. Wieizczycki proponuje wzorować się na Kom. Centr.: wyParyż, 1 października. Komunikat uLondyn. Stolica Kamerunu Duala i
brać z kilku osób Kom. Pow.; nadto dele- rzędowy., Na lewym skrzydle Wiadomości stacja kolejowa Bonaberi, podd~/y się W~j
gatów od gmin, którzy będą uczestniczyć są po~yslne. W . centrum Frantu~i po- likom angielsko-francuskim.
na posiedzeniach z prawem głosu dorad- myslme wytrzymah gwaltown~ atak!. Na
Woi na niemiecl\o-rosy.J·ska.
czego i informacyjnego.
pr~wym brzegu ,rz. Maa? WOjska franc~W skład Komitetu POWiatowego ObY-I skle posunęły Się, naprzod. W ~evre sil·
Piotrogród. Sztab Zwierzchniego Wowate1skiego według wyboru weszli: Sędzia na mgła faktyczme przerwała dZlalalnoś~: dza Naczelnego donosi:
"Dnia 28-go Września wojsko nasze
Tadeusz Goszczyński z Bolimowa. Det-. Na skrzydle pra~ym W ~otaryngJI
kens Eugenjusz, Ks. Kanonik Niemira, I w Wogezach sytuaCja bez' zmIany.
po uporczywych walkach, opanowało pojan, Okęcki z Psar, Lipkowski Otton z
Wojownicze stanowisko
zycje niemieckie pod Augustowem i KopChąśna, Rybicki Antoni z Łasiecznik i
..
ciowem.
Wie~zczycki Kazimierz z Kiernozi, z urzęTUrCJI.
. I?nj~ ~9-go wrześ~ia z~obyto przejścia
du, Jako ~elegat Po~iatowy od C. K. <?
Rzym, J października. Kola dobrze j ws~od Jezior. na fr?n~te Slmno-SerejePrzewodmczyć Komlt. Pow. Ob. będZie poinformowane zepewniają że sądząc ze ILejpuny. Nte'przy)~clela wyparto do op. ~ieszczy~ki. Delegatami od gmin zo- wszystkich oznak, akcji c~ynnej ze stro- kręgu Suwałkl-Se)~y-Maryampo\. Akcja
stalt wybram.
ny Turcji należy się spodziewać jeszcze \ zacz~pna. trwa dale) ..
1. Od Gminy Dąbkowickiej ks. juljusz przed upływem bieżącego tygodnia NeNt.emlecl{a artyle.rJa oblężnicza bomZalewski, proboszcz z Domaniewic, go- utralność Bułgarji jest Wielce problem a- barduJ,e w dalszym ciągu bez powodzenia
spodarz Feliks Kaźmierski z Gużni i Jan tyczna.
OsowIec.
Wice-konsul angielski W Warnie
W ~kręgu szczuczyńskim i W pobliżu
Kret z jastrzębi.
2. Od g.m. , Nie~orowskiej: pp. ~ole- stwierdziI, że do portu tamtejszego zawi- Andrzejowa toczą się nI eWielkie potyczki",
sław ~ara śklewl~z l ~ar~l ~oreckl, go- jają W nocy, przeprowadzane pomiędzy
W obronie Krakowa
sp,odarze Jan Fldrych I Hlpoltt Nowa}{ z minami przez pilotów bulgarskich, okręty
•
NIeborowa.
, . .'
niemieckie i tureckie, które zabierają na
Rzym. Odbyto się posiedzeni e przed3. Od gm. KompmskleJ p. Włodz. pokład materjały wojenne.
stawicieli literatury i sztuki, na którym
Bukowiecki i Antoni Miziolek.
. ,
.
postanowiono t;wrócić się za pośredni c4. Od gm. Biel~wskiej pp. Sędzia Ja.
~10blhzacJa powszechna
twem ambasadora włoskiego w Piotro-

J
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Od gm. Łyszkowickiej pp. Adam
Sąchocki i Stan. Mróz, gospodarz WaVJrzon z Czatolina (dawny soltys).
6. Od gm. Jeziprkowskiej p. Ołda·
kowski WI. i gosp. Sciborski Kl:irol z Ko·
cierzew8.
7. Od gm. Lubiankowskiej p. Kączkowski J. z Lubiankowa, gospodarze Miśkiewicz Adam i, Kłos Wiktor, obaj z Po.
pówka Dworskiego.
'
8. Od gm.
p. Krzywicki
Szymon ze Zdun, gospodarze: Tomasz
Koza z JackOWie i p. Józef Minich ze
Zdun.
9. Od gminy Bolimowskiej p. Stani.
sław Hanczke z Humina, gospodarze Szymon Warowicki z Woli Szyd/owieckiej
i Stan. Mijaiski z Bolimowa.
ŁOWicki Komitet POWiatowy Obywatelski odbywać będzie pOSiedzenia co wtorek o g._2-ej po p. w sali Towarz. Krajoznawczego na Starym Rynku. Łow. K.
P. O. ma zamiar opodatkować wszystkich
z morgi i według dochodu z zajęcia. Podatki w gminach zbierać będą sołtysi za
pomocą kWitarjuszy, wydanych przez, Ł.
K. P. o., pod kontrolą delegatów gminnych. W dyskusji jeden z gospodarzy,
p. Klos Wiktor z Popówka Dworskiego,
oznajmił, że włościanie gotoWi są do wszelkich ofiar W tych ciężkich dla kraju czar
sach. W końcu zebrania podniesiono
sprawę opatową dla naszego powiatu.
Mamy możność zakupywania po nizkich
cenach poręb w lasach rządowych, jednak eksploatacja ich wobec czasów wo·
5.

Bąkowskiej

Bułgarji.

W
1 października, Donoszą
przez Bukareszt nadesz1a tutaj Wiadomość,
że W ciągu najbliższych dni lO·ciu Buł·
garja ogłOSI mobilizację powszechną, na·
prawdę zaś mobilizacja cicha jest w peł·
nym biegu.
Piełrogród,

Abd ykCJ· a kr o'} a rumuns
, k·lego.

Paryż, 1 października. Korespondent
bukareszteński "Matina" donosi, że król
Katol
nie
zdecydować, jako członek rodziny Hohenzolernów,

rumuński,

mogąc się

~~~~~ie p~~~~:~u e~~~~~~;~o zOb1~~:~[~

Krakowa, wojska rosyjskie starały się zapobiedz rozpasaniu się barbarzyńskich instynk.tów, ze strony ustępujących wojsk
austrjacklch, zwłaszcza zaś niemieckich
znanych ze swojego wandalizmu w stosunku do zabytku sztuki.
~-
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.
na czynne wystąpienie przeciwko Austrjl
i Niemcom, postanowil, w razie koniecz.~~ W Łowiczu ~
ności poddania się w tym względzie woli
Egzystuje od 1812 r.
narodu, zrzec się tronu i zamieszkać W
Szwajcarji. Obecnie król zajęty jest po·
Podaje do wiadomości, że posiada na
spiesznym doprowadzeniEm do porządku składzie piWO: Jasne Pilzeń3kie, Bawarswoich spraw osobistych, loraz larchiwum skie i Zwyczajne, które po bardz0 przykrólewskiego. Stan zdrowia króla popra· stępnych cenach zawsze dostać można
wił się znacznie.
w browarze, a przy Większym zapotrzePowodzenie armji związko bowaniu jako to: na wesela, zabawy i t. p.
lJ.53.
dostarcza na miejsca.

wej nad

Według

tych

rzeką

doniesień,

Aisne.

armia niemiecka generała Klucka jest rozbita i coWsnółdzielczB
fa się W nieładzie, armia zaś sprzymiefi
Łowickich szewców
rzona ściga Niemców, przyczym wielkie
uslugi oddają samochody opancerzone,
uzbrojone w działa. Również na prawym
skrzydle francuskim i w centrum odpar·
to wszystkie ataki Niemców i zmuszono posiada na składzie wszelkie gatunki skór
ich do cofania się·
różnych marek fabrycznych.
Londyn. Pisma londyńskie otrzymały
depesze, donoszące, że wojska związko Sl(lep jYowy 1{yqel( }Vi 152.
we przerwały linję prawego skrzydła nie- 1133

Stowarzyszenie

W Drukarni K. Rybackiego w

Redaktor i wydawca Karol Rybacki.
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