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Państwa Polskiego.
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KLASOVolA
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Na 32,000 losów 16,000 i
I prenlja wygry"vają razem
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TRĘBACKA

WARSZAWA,

ajwiększa

2.

:; miljony 516 tysięcy
250 marek .

wygrana 300,000 mk.

w KAŻDEJ KLASIE 28 MAREK.
1
1 Il.! losu 7 lnk.,
18 losu 3 mk., 50 fen.

A

CENA§LOSU
1

12 losu 14 mk.,

q
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rSl Loterja
na
przez Ministerstwo Wojskowe.
przyjętą została

własność
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Przy Lecznicy

I D kt ró A. HiII era i St. Stanis a skie
ł CI)

O O fi)

zostDł

otwarty od 1 Lutego

1'.

gO

b.

Gabinet dentystyczny
prowadzony przez

lekarza-dentystę

p. Witolda LindemarIa'.
Pracownia tech~iczna na miejs~u wykonywa zęby na kauczu~u i. złocie.
.
,
Ceny umiarkowane. Dla wojskowych i młodzieży szkolnejustępstwo.
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5.
Kto pragnie, aby Łowicz
był miastem polskim,
Kto pragnie, aby handel i
przemysł były unarodowione,
Kto pragnie, aby fabryki
były \v ruch puszczone i aby
\vłasność prywatna była nietkniętą,

Niech

głosuje

na

Iistę_ .N2

5.

Wiadomo powszechnie, że zadna lista osobna nie jest w stanie zadowolnić

Ł

2.

O W I C Z A N I N.

oM 10 .
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wszy2tk ich, są i W tej liście braki, i tu
spotkamy ludzi, k tórzy niezdolni będą
sprostać przyjętym na się oboWiąz k o m ,
a pragną wejść do Rady jedynie "d la h onoru" jednuk pomimo wszystko-m usimy
głosować IW tę l istę .

Przy wyborach do Rady większość
nie zelnje sobie sprawy. że tam nic t rzeba wiecowych -I<rzyhaczy, głośnych agita torów, H tyllw cichych pracowników, którzy idą do raz wytkniętego celu-mając
dobro bliźnich na widoklf.
Pomiędzy I<andydatami do

Rady na

liście J\j~ 5 spotykamy nazwiska, które dają na ni i totną gv,'arancję pożytecznej pracy, bośmy tych ludzi widzieli przy robocie
oddawn8, i ludzie ci zawsze dell :!cy byli od
osobistych celów. Więc możellly być pewni,
że CI rozulllrli i zrównowdżeld, !lle pozwolą lHl żadną destrukL}jn,·! dzialalllość
jednostel{, mających na celu właSlle zyski , lul> zadowolenie swej ambicJi.

Ilowej Rady będzie znacznie
ułatwi ol l ą, gdyż niE:' będzie Iniałćl nad ::;0bą nie'!l1iec kiego bagnetu.
Dalldyci w pi·
kełhauoacll rabowali
biedalwlll ostatnIą
krowę i z sZ<ltallską perfidją lllówill: nli ejcie pretensję do waszych radnych, a lud
ciemny przeklinal municypalność, która
nadludz!{ie czynita wysilki, by biedaków
Praca

ratować.

Tak Ili\~mcy rządzili wsz~dzie.
Może

nowo Rada, nauczona smutnylll
odrzuci precz prywatę i
nie będzie zbyt pohopnie sądzić innych,
przy zupe!llej pobłażliwości dla siebie Illb
swoich blizkich. W ŁOWiczu ludzi chętnych
do pracy nie posiadamy wiele. Pomimo to
ileż to rClzy praca spoleczna, bezinteresowna, wynClgradzana byla przez o~ół niesłusznemi zarzutallli, luiJ IllezrOZLlnllelliell1.
doświsdcz en i e'll

25.

K. R Y B A C K l.

Księżanka

locha.

POWIEŚĆ.
(Ciąg

dalszy.)

Rozpoczęło
się
naWi edzanie nie·
boszczyka. Każdy uważał za obow i ązek
odm ów i ć choć krótki pac i erz, Większośc
by .s i ę nagadać i nao p OWia d ać sobi e o nim ,
c o kto W i e d ział, a j u ż k ażda niewi asta
mu s i a ł a palcami p o pr o b ować
m ate rj a łu ,
z któr eg o bylo zr obione ubrani e .i czy
jeszcze nie zniszczon e.
Dnia następne g o , od rana , po c z ęto
czynić przygotowania do wyprowadz enia
zwłok.
Brykę wymoszczono
kilimkami
i trumnę na niej złożono. Nadszedł też
z sąsiedniej wsi gospodarz, Tomasz Adamczyk, z krzyżem, przewodniczący zwykle
pogrzebom, na których miewal przemowy. Sąsiedzi ciało zwykle odprowadzali
do krzyża za wsią, gdzie po wysłuchaniu
przemówienia .i
odmówieniu pacierza,

Wszyst kim t akże Wiado mo, że ci ty lIw nie narażają się nikomu. którzy nic
ni e r obią. Często dl a przep rowadzen ia
poży t ecznej i n iec i erpiącej zw ł ok i sprawy
trzeba dz i ałać arbitra lnie . T u odzywa się
znowu milość własna radnyc h-a czymźe
my jes~eśll1y?-i da l ejże p suć r ozpoczę t e
dzieło-bo bez nich poczęte.
Wierzymy IIlOCIlO, że nowa Rada stanie na wysolwści zadania, że zarówno
w obradach, jak w wyborze sk ł adu Magistratu powodować się będzie jedynie dobrem miasta i wybi erze ludzi zdolnyc h,
enfrgicznych, praCOWitych, którzy 'dali się
poznać ze swej ellt"rgji bez wzg l ędu na
to, czy się kOIllUś podobali, lub nie.
Tal{ą Rad~ będziellly ze wszecb miar
popier8ć i gorliWie jej slużyć.
I chociHż, jak rzekliśmy wyżej, nie
~odzill1y,
na wszystkich członków się
jednak dla dobra spra\\!y, din dobra miClsta,
nie wolno nam wstrzymywać się od glosowallia, Illusirny odrzucić precz osobiste
sympatje i alltypatje, a glosować na listę
.N!! 5., która jedn ak daje Ilalll najwyższą
sumę pewności, że niże j wymienieni radn i
wedle sil swoich wypełnią obOWiązki, do
których w ni edzielę ich powołamy:

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
2 1.
22.
23.
24.
2::.
26.
27 .
28.
29.
30.
51.
52.
33.
54.
35,
56.

K olaszYl1ski S tefan, 36 lat, przemysł.
Gór 3ki Ksawery, 45 lat, maszyni~ta.
Słoniewicz j an, 55 lat, rzem i eślnik.
Tąsio r owski Wladysław, 31 lat, rolnik.
Wence l Czeslaw, 51 lat, robotnik.
Mod rzewski He nry l{, 35 lat, kupiec .
Czo ł om i ej Cecy lja, 42 1., nauczycie l ka.
Pa1czYllski Stanisław, 58 IM, naucz.
Trawillski Franciszek, 42 lata, rolnik.
nurka Mateusz, 32 lata, robotnik.
K r 2utz Anna, 28 lat, przy mężu.
Wyrzykowski Aleksander, 59 1., rzem.
Pągowski Stallislaw, 41 1., rzemieślnik.
Kuldillsld WiJlery, 59 l at, rzemieślnik.
Srzeclnicld WClclaw, 59 lat, prz e lllysl.
Bronikowski józef, 54 lata, kupiec.
Klos józef, 32 lata, rolnik.
SJollieWicz Marceli, 47 lat kupi ec.
Jędrz : jewsld Stefan, 42 I, rzemieślnik.
Andrzejewski Feliks, 29 1., właściciel
zaldadu zduńskiego.
Lebioda Mikolaj, 58 l, rzemieślnik.
BlaszczYt( Antoni, 33 1., rolnik.
Dlehl Jan, 59 lat, rzemieślni!c
Gątl d eWicz Fran ciszek, 46 L, adwnkat.
BebłociIlsld Teodor, 38 1., rzemieślnik.
Browillski Waclaw, 40 lat, rolnik.

Lista Ni! 5.
Polskiego
botników

ZWl~zkll Mieszczańskiego, lwiąZKU roChrześciaństdch i Rolniczo-Robotnicza.

1. Ficld Aleksander, 62 lata,

sędzia.

2. Masztanowicz Stanislaw, 50 1., rolllik.
]ankowsld Tadeusz, 35 1., rzemieślnik.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9
10.

Kolaczyk Albin, 40 la" .t-obotnik.
Schmidt Edmund, 511at, przemysłowiec.
Niebudek Aiel{sander. 38 lat, rolnik.
Markiewicz Romall, 35 1., przell1ysl.
Ks. Zawadzki Stefan, 51 1. , prefekt.
Ks. Bursche Edmund, ~G 1., pastor.
I\.ucharsli.i v\'lddyslaw, 5-1 1., rolnik.

Przewodniczący Głównego

Komitetu Wyborczego do Rady
Miejskiej miasta Łowicza
POdHjC

!la

has.

~9 ilrt.

Wyborc'Z,eg0 c\u pub\ic'Z.nej

f~eg[llill11illu
\"la(\cHrlOŚCl:

iflgł()Sll\\,(lni(~ odb)TWHĆ się
dniu !:J marca I'. b. od
gorlz . 8 ratlC) du 10 \\·iccznrrm bez
przerwy \\. nrlstGPu j <lc~'ch JOkHlrlch:
il) dla \\·yl>llt·cv\\", lliiZ\\·iska
li:tury ~ h
I)

b',dzie

\V

powracali do domów, konduktowi zaś na
cmentarz towarzyszyła rodzina i najbliżs i
znajo m i.

wraca l do domu, ale kto z nas jest przez
Winy, niech kamien:em 112111 ciś n ie."

Adamczyk, stanąwszy z hzyżem na
czele,
zaintonowal pieśIl
"Serdeczna
matko" i pochód ruszyl powoli. Dzieciaki
tylko mial} UCiechę, bo je powsadzano
na brykę i otoczyły trumnę wiankiem dokola. Coraz to które uciskan~ siadato
na trumnie, aż je Onuferka spędzać

zie, przemawia do was przez moje usta ... '
- Zlaźta bachory z trumny!.
"Przemawia do was przez moje usta:
Przebacz mi, nieszczęśliwa wdowo, jeżeli
cię kiedy uraziłem slowem lub uczynkie m
nie pamiętaj mi tego, bo już na boski m
jeste m sądzie."

m usiała.

"Przebacz m i i ty, córko, sie r o t o,
gdym cię t eż ki edy ukrzywdzi ł, bom chciał
t wego dobra , abyś na z ac n ą wyros ł a ni e-

Gdy

orszak zbliży! się do kr zyża, nad
dro gą wiodącą do szosy, i za trzyma ł s i ę,
p rz ewo dni czący, wyjąwszy z za pazu chy
przemÓWienie spisa ne na k arcie , o d e z wa ł
się W t e sł owa :
" Koch ani bracia i si ostry!

Prowadzimy

dzis iaj na miejsce w iecznego spoczynku n as zego sąsiada i brata
w Chrystusie, Ś. p. Walentego. Nieboszczyk, piastując urząd soHysa w naszej
wiosce, ni ejednemu pomógł i wygodzi!;
a że nieraz, spełniając nakazy urzędowe,
zrobi! komu nieprzyjemność, toć mu wybaczcie, albOWiem nie Wiedział, co czyni\.
Nieraz i na niego przychodziły nieszczę
ścia i ~Jopoty, że przez pr?ytomności po-

"Dziś ten nieboszczyk, leżący na wo-

W i astę·"

" Prz eba czcie mi wy, s łud zy i najemn icy , przewi ny moje, j e żeli by ły jaki e, l ecz
wniknijci e W ~ łąb si ebi e, czysc le i wy
sami nie by li pu:yczyną obrazy boski ej
przez lenistwo przy robocie? "
"Przebaczcie mi i wy, sąsiedzi i przyjaciele, gdym, kogo chcący, lub nie chcą
cy, myślą lub uczynkiem, na słowie lub
honorze uszkodzi!. Ale że wszyscy jesteśmy grzeszni-rzeknijcie, że mi przebaczacie .... "
Przebaczamy!-zawołano chórem
i z~wsząd Qdezwaly się szlochania. NąjI

•M 10.
'l..;(ez,\'naii1 s i ę 118. lite r y

A , B, C, D ,

E, F , G, H, I, J - \\. glll<1cllll

g i lll ll;IZj;lIllylll; \\'l'i~cie nd Sti1I'I',!,~() i\.)' III, u : h) dla \\' ~'hl'J'c6\ \' Z l;tr]'(ll11i K,
L , L , M, N, O, P -- \\' g-mnchll
~ I (\ gistl'idu i C) dl;1 "' ,,,bon',)\\'. z l iterilll1 i R, S , T, U, W, X, Z, Z,
\V
gmilchll ~tl';lży Ogiliu"' I'j f'J'zy
l il ie:)' I 'udrzp,czncj;
:2) Że głoso\\' nó l11o!.!i1 tylko ci
wyb-ol'C\ bez, różllicy płci, I,U,l'zy są
\\'ciąg'nir,ci Ilit l isty \\'ylJO I'CZ\' i osobiście jJ!'Zyjtli\ \)dd<1Ć S\\ uj glos;
KI
ŹI' \\' ('1,1 11 1lI1il;nir~ci;: niltło1;11 \\' lul;illC1cb \\'yhuJ'cz.\'ch p l'Z\' ,~do
SO\\'Cllliu ki l żdy "'yh' l\'ca ",illil'n IJodchodzić dl) stnłn. pr/,y l;tul')'m llrzC{,
dujl) f\omitet \\'ybui'czy, f I'Z)'1l1;lj'le

w l'G\(lI ten sam swój dowód
legitymacyjny, z którym już
był 'v Komitecie Wyborczym
i na którynl jest zanoto,"vany
jego właśchvy numer porząd
ko\vy -według listy; q[llócz teg'll
PO\\ illiell on przynieść ze sobą
kartę do głosowania, l;tól'il l'Oc!
lIll'iltą \\':lŻI111~ci Zi\\\'lrl'ilĆ może jedynie numer listy kandydató,"v,
nil U\"I'i] chc(' uddilć swój g'j()~;. jlrzy(,Zf'11l nlll1Wt' m(lże być druko,vany,
,li hl) pisany cyfrą lub sło\vami;
po spl'il\\'dzenill. ('zy \\'y!>UITil Zl1iljdllj\' :-iiI? 11;1 liści(' \\'ybrQ'cZt'j i}>o
st\\'if'l'dze lli ll tOŻS;IIlH1ści ,il'gO ('50by.
ot l'zym je 011 kopertę, o~tl'mplo\\'ilną
pi\'częci ..)

Ilt'zędowc\;

""

\;Ojll'l'tQ

tQ

\yillit'1l \\'ybn/'Cil bezz\\'ju('zllil' ",łożyć
pl'zygotO\\' ;lną karu;. z;IUcj( I(op(' r tf;)
i \\ 1'{~(·l.yć I 'nV\\'ud ll in,;\CClllll l': umitf'lll \\' yhl'I'C/.(';.!lI. I\tlll',\', pll przt'!\ollil11111 ~I':. ż.' 11 ,1 liŚt'il'
\\) bUI't'Zuj
ohok 1l()/,\\' i:-:!\n "',\ I IIrey IltzynimHl
Q!ośniej

za\\'odzily Waleniowa z Zoc h ą.
Adamczyk, otculszy nos [Jołą sukma ny,
kOIlczyl dalej :

"Teraz do ciebie się zwracalIl, są
siedzie na~z, ś. p. Wałen ty! S k ończ)'Lś
swą zielllslu1 węd r ówkę, ostawileś wszystkie doczesne dob r a; zab i ega l eś, charowałeś i co c i z tego osta lo? Oto cztery
des k i i trzy ł okc i e ziemi. B ierzesz ze
sobą s ukm anę i lej bik , by p oćciw i e sta n ąć przed Pa nem.
Idź w i ęc w spo k oju
n a wiec zn ą d r ogę w I mi ę Ojca, i Sy na
i Du cha, Świę t ego i wieczny odpoczyne k
racz c i d ać , Panie , a św i a tł ość wiekuista
ni echaj ci świeci na wie k i,"
-

5.

LOW I CZAN I ' N,

A :n en! -

odpow iedzie li obec ni,
i c z ęś ć przy byłych , po o dm ó wi eni u h ótki eg o paci erza , zi1 wrócila Im wsi, rp. szta
podąży ł a za cialem do ŁowicZ 8 , by je
pogrz e ść na cmentarzu parafi alnym ilEmaus:'
Przy wj e ździe do miasta orszak zatrzym al się przed kościołem, skąd wikary
z o rg a llistą poprowadzili cialo na cmentarz.
Po pogrzebie )<siędza i organistę odwieziono na plebanję, zaś pozostali udali
się do Kaźmi~ka, wedle łez, jak mówiono,

j c,-t oclpo\\' i l'dn i a (Hl notacj i1, \\TZll ca
l;ojJl'I'tt{
O p ll~ZCZil
Łow ic z ,

cli)

poczcm

limy,

wy lJo l'ca
I

lul-;nl \\' ylJU L' cz,)' ,

d 3 marca

191~1

r.

P rze w odniczący

Ulówilego KOlllitetu
Wybo rczego do Ra dy Miej skiej
miasta Łowicza

Sęd:{ia .fe".~s

Bogatko.

KIl IIJ1JOtlZBfJ
A. Karejew, redaktor dziennilc<! kolejowego, o?-( I osił W Warsz. Riecd' w doslowllym brzmien iu protoi<ó! posiedzenia,
któ r e się odby ł o 22 grudnia 1917 r. przy
wspó l udziale repreze lltacji bolszewickiej
w osobach żydów ,rosyjskich: Wolodarsk iego-Golba ul1la, Z(llukinda, UryckiegoGoldsteina, Fajerabenda, rosjan: Krylenki,
Ku rdjanowa i SI(rypkin~l, , tudzież Polaka
Dzierzyllskiego-I reprezenti1cji ,wojskowej niemieckiej: v. Godingell, THubnera,
Ericha, Schepelllana i Rauta, Protokół.
o~łoszony przez Karejewa, potwierdzony
jest podpisami prezesa Iliem ieckiego ,biura
po:icji tajnej Hafera i adjutclllta Kre isolera
dn, 15 stycznia 1918 w 82--14 i brzmi
nclstępująco:

"Po odbytych rolwwani:1ch osiągnięto
porozumienie:
"l) Rząd niellliecki kieruje polityl<ą
Polski.
,,2) Rząd rosyjsld w żadnym wypadku
nie wtrąca się w sprawy, ZWiązane z rzą 
dzeniem w t' olsce, \.\ obce czego nie ma
prawa protestu, ani interpelacji w spraw2ch: a) anc!~sji Zng!ęb;a Dąbrowskie·
~o, węglowego i md8Iurgiczne~0, D) nie[)rzyzllCJnia prav.'a osobo m rlurodowości
polskiej do udzialu \v eksploatClcji przemyslu nClfciallego w Galicji, ej wyod' ęb
Illeniu i rządzenia p rowincją Cht'IIllSI<ą,
eJ) polityki celnej i\ Il'llliec i AllsrrJi \V pro\-\ Incjl pOZIHlllskiej, Galicji i prowincji
polskiej. l\tórcJ obecnie )di.~szla ud ' Rosji.
na s tępujące

otarci a. Stach zajm o \'\.la! się POCZęstll:l
k iem, s p e ł niając Ilieiillw rolę gospodarza.
Czym więcej zaglądano do k eliszkólV,
tym rzewn iej się wszystkim robilo na
se r cu . Onufe r ka pierwsza zaczęta za wodzić:

- I już go niema! a nie tak jeszcze
dawno i oracyje na wese lach gadał i nawet nie raz wyk r ęcił obe rk a; dobry był
czł ow i e k !

- B iedn a ja siero ta! wyb u c hn ę ł a nagIe pł i1cze m Wa lentowa, ost awilmlli e sam ą j e dn ą na ŚW i ecie, jak ten k o ł e k w pło
cie; c z e mu żeś mni e ni e zab r a ł ze so bą!
Co Ja p o c znę teraz nieboga, o Bo ż e mój,
B o że!

Ady ć ni e pla czci e matulu , przeni e sa llli z ost a j e cie - r ze kł a, płacząr:
Zoch a. B ę dę wam zawsze pomocną i nie
przyczyni ~ wam zmartwienia.

-

ci e ż

Moje dzieck o, jak pójdziesz na
swoje, Id o tam pomyśli o starej matce.
- - Ni e markoćcie, Wałentowa,-rze
kła Onuf e rka - dyć wszyscy tam pójdZiemy. Stary wasz pomart jako rz etelny
Jkatolik i opatrzenie mial na drogę Wieczną
ak się patrzy. On teraz tam szczęśliwszy

"J ) Rada !\.olltl'sarzy Lztdozoyc/i ma
prawo porozumiewać Sir: 'z ośrodkallLZ rewolllr:yjllo-delllo/ilroI)' cZ/I)'mi, Idóre powstflly
w Polsce, d/a projagandy idez' rewo/u e/ t
soejah'styezllej, sa POIllOCą fosy/ania do Potsiei agdatorów, Idórzy łIIUSZą być za rejcstrowal1 / zarówno w 111 CIII ieekiem bz'urze
w)'wiad02vezem w Pelersburg!1 .falc I w vVars::;awie
,A) r'osyla ll ie agitatorów do Niemiec
i Austrji przez !-{adt: Komi:::arzy Ludowych
wstrtyllluje się,
.J) Rada }(o1łlisarzy Ludvwyeh zobowiązuje su: śledzić za potsRiellli grupami
szowmistyezuełlu' w celu przeszkodzenia i/11
(li z,vel bow)'waniu oc/IO Im'kólL' (wOjs/.'ow)'ch).
,,6) I-'rzekroczen ie pu.ez oclclzialy
polsk ie wanlc Litwy. Ukrainy północnej
I północllo-ZClchodlJiej (?) będzie uważane
przez Rosję za flkt wyd,lnia wo jny przez
Pu l skę Nit'lrlcoill i Austrji i Rosja w tym
wyp3dlm zobOWiązuje sil< współdZiałać
z Nlelllcallli i Austrją w celu zupełnego
ZIliszczenia tych oddziaió\V.
,,7) Radcl f(olltisarzy L u do w)' c/I -:obowiązuje się protcstować wobee prz)'szlego
Iwngresu pokojowt<go, w imię so(jal!sl/lu
-i zw'esiellia WOjlly, przenwRo ItfltJorzClliu
armji polslJ/ej t' po/slo/ego ~llilliste1'ium
wojII)'.
,,8) Rad? l(oll1isarzy Ludowych zobowiązuje się J.>I zeciwdzia!ać
za pomocą
swoich agentów handlowych, ulllieszcz(Jniom rosyjski ch albo przez obywateli rosyjskich l<ap itClló\V frdllcllsldch, ungielskich
lub amerykal'L kich w I-'olsce w przedsię
biorstwa przemysIowe miejskie, kolejowe
i terytorjalne,
,,9) Na \\'} padek, gdyby rząd niemiecki
albo austrjacki IILllal za w!aściwe absolutllie
zllliellić l<ierullek
kursu swojej polityki
w stosun!\U do POlsl<i, rząd Komis8rzy Ludowych zobowiązuje się uznać ten !lowy
lwrs i bronić ~o od sprzeciwów i napaści
ze 5trolly sprzymierzellców wyżej nazwa ne~o pali -tW8, Ory~inal protoku!u [)odpi saly wyzej wylllielliolit:' osoby".
D OI(ulIlent ten, j'li< zaZllaCZ;1 "Gaz.
Por:' znany iJy/ polilVkoll1 po lsld m. Znaleziony u ś p, Mmjalli:l i Józefa Lutosław-

od ntls. nie martwi s i ę i1 ni o podi1 tki , ani
o kdŻeJą rzecz , No, \liasze zdrowie!
Tu trąc iły si~ kie liszkalll i i wyp ily
na pokrzepienie. Przyw tórzy la i m ca la
kompanja, p i jąc i co raz to p r zy po minają c
dob re st r ony nieboszczyl<a .
Z m i erzchać się- z8czę ł o , ~ dy ca le t owarzyst w ) jęło s i ę wybierać k u do mo wi.
K ob iety pows iadaly na bry k ę, m ężczyź ni
ud ali si ę do domu p ie ch o t ą .
G ospodarze p oczę li r oz my ś l ać nad wy bo·
r ami nowego so ltysa ,i sp rze czali s ię c a ł ą
dr og ę, k ogo by wy br ać, lecz do porozumi enia ni e d os zł o . G romadk a zmni e jszała
si ę pow o łi, dopó ki ostatni ~ ospod a rz nie
wsz e dł clo swe j c h a łupy.
Nazajutrz ka ż dy stanął cl o zwyklej
pracy i zapomnian o, że ubył jeden pracownik z tego ludzkiego mrąwia. W chacie tylko Walent owej panował jeszcze
Większy płacz, gdy ni eWi asty powróciły
z pogrzebu i prz ekonaly się, że odtąd
już tyłko same musz ą myśleć o sobie.

(d. c. n.)
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sl<ich w Mosl(Wie spowodowat i ch uWięzie
nie przez bolszewików i śmierć barbarzyń··
sl<ą przez rozstrzelanie bez sądu.

ije! piosenko mOla złota ...
H ej, piosenko moja złota ,
Hpj pobiegnij w dal! .. .
Cho c iaż smutek duszę mota,
Choć ogarnia mnie tęsknota
Mój serdeczny ~al ,
A - ino
Mój serd eczny żal.
Ch u ć na polach szumi zb oż a

Zloci stego lan ...
A skowronek mknie w prz es tworz a,
Ta pt aszyna mala, Boża Jak Wieśniaczy stan Tak sZara
Jak wi e śniaczy slan .
P o mn ę

I

ojców chat podwoje
bór. ..
I ty ch ocząt modrych dwoj e,
C om za grosze ciężk ie swoje
Niósl k o rali sznur Jam dl a ni ch
Nió sl korali sznur.

sz umiący

Dz isiaj ziemia czarna kryje,
Co m u kochał , czcił...
Jeno p a mię ć w se rcu żyj e,
Jeno dusza z żalu wy je Z e już brakn ie sil --Ży ć dal ej
Że ju ż brakn ie sil...
Cźesl. S zymanowskt".

TOfi}Drz9st~JD
SporłotIJO . Gimnasł9CZne.

Podaje do wiadomości p. p. plantatorów, że jak rok·rocznie, tak i
w roku bieżącym kontraktować będziemy pla ntacje korzeni cykoryjnych , ;}.
po cenie 15 (piętnaście) marek za korzec 300 funtowy.
~I
Urzędnik nasz W poniedziałki, środy i czwartki lest w objazdach, 14-'~
zaś,:.e wtorki, PI~tkl ~ soboty przyjmuje W naszym biurze.
_
j~("

Jt.:-:d±::=-=~ @@)-@)$@)$@;®~@X0-@):9
~-@)$@)9@)9-e;~@)~~~)
.
~~
zi ono do obozu pod HHwelbergiem.
Wkrótc e też z rozpurządzenia władz
lIi emie ckich zawieszono cnllw wicie dzidlaiIlO ś ć "Piechul(j"
Obecnie dawni przyjaci ele nasi i sprzy·
m ie rzeńcy już nas opuścili, W i ęc pożąda
ny m byloby, aby tow. "P'i echur" rozpoczę
ł o znoWu swą dzialalność, ponieważ ~o
dziny wolne od zajęć czy to mlodzież
szkolna, czy też bra ć rzemieślnicza przepędzać mogłaby na ćwiczeniach gimnastycznych, Idóre s ą nie tylko przyjemną
rtlzrywką dla niej, ale jednocześnie okazują bardzo dodatni
wpływ na rozwój
IlI1 0dych organizm ów i wyrabi alyby w tej
mlodzieży poczucie karności i obOWiązku.
Przy tym tovJarzystwi e moglaby pows tać takż e' czytelnia dla mł o dzieży, biblioteka, kółko artystyczn e i t. P
Nadmi eniam także, że po tow. "Piechur" pozost a ły ni ektóre przyrządy gimnasty czne jak : drabin a, para rapierów
z maskami ' i inne, które praWdopodobnie
znajdują się
obecni e na przechowaniu
w T owarzystWie l<. rajoz llawczym.
L eon Jl1ajewskz'.

Jan

T adws::; Jf/ r óó!l!<.os/?i.

Z minionych lat krwawych.
(Wspomnienia .)

W polowie 1916 r. fln:y wspóludziale
p. Pr. Kominka z Warszawy zawiązalo się
w Łowiczu towarzystwo, które mialo na
celu przeciwstawienie się społeczeństwa
polskiego zachłannej polityce niemieckiej .
Towarzystwem tym była Polska Organizacja Wojskowa. Władze niemit!ckie, gospodarując w Polsce, zwracały baczną
uwagę na przejawy życia najrozmaitszych
ugrupowań
politycznych i Wobec tego
praca P. O. W. musiała być ściśle kon~piracyjną i jako taka nie mogła rOZWijać
się szybko i należycie. Aby pracę tę
przenieść pomiędzy masy szersze, p. KomiPlek wraz z kilkoma obywatelami tutejszymi zalożył towarzystwo sportowogimnastyczne, zadaniem które~o było
ćWiczyć wojskowo młodzież naszą i prowadzić agitację przeciwniemiecką. Towarzystwo to powstało pod nazwą toW.
gimnastycznego "Piechur". W miarę napływania czlonków do "Piechura" rozwijała się też i działalność P. Org. Wojsk.
Okupanci, wiedząc dobrze, że tow.
"Piechur" ma cele ukryte i antyniemieckie zaczęli do członków tegoż towarzystwa stosować ostre represje, a licznych 1<0mendantów "Piechura" wywieziono do
obozów jeńców do Niemiec. Ten sam
los spotkał i łowickiego komendanta,
"Piechura" p. Kominka, którego wywie-

-- ?
Nazajutrz zrana melduje mi Narza n
(mój poczciWina ,ordynl1ns, którego imię
chrzestne Nazar straw es towałem na popularniejsze Narzan. ,.), ż e w nocy ciężk i e
baterj;:! przeW ieziono na pozycje i kilka
parków artylerji przeciągnęło przez Klewań z pociskami. ..
W poludnie wpada do mnie kolega,
przydzielony do dyWizji 102-ej i komunikuje, że, stosownie do informacji udziel onej mu W sz tab ie jednego z pulków, - dziś w nocy, a najdalej - jutro rozpocznie
s ię nasza o-fen-zy-wa!. ..
Dalej, - że przyg ,)towania idą w niezwykle spiesznem tempie: dzień i noc
setki podwód wlościańskich podwożą pociski i ładunki, bomby ręczne i granaty ...
Olbrzymie "transporty" podwód - zape·
wnia - po kilkaset na ra1., spotkat po
drodze, jadąc z pozycji do Klewania ...
'IN sztabie korpusu trwa _ milczenie.
Nikt się o nic nie zapytuje, bo każdy
obawia się, aby go nie posądzono o ...
zbytnią ciekawość .
Podczas śniadania nasztaRot", wywo·
łany do aparatu, powrócił z krótką taśmą :
telegraficzną i wręczyI ją do przeczytania
RomkorowI. Dowódca korpusu prz~czytal
i zwróci! ją z powrotem naczelnikowi I

Ten zaś podpalił papierową
siemkę zapałką i spalił ją doszczętnie

sztabu.

l.

Huraganowy

- Z "naszej " strony, czy z ich illicjatywy? - zapytuję.
- Chyba z nasLej-odpoWiada oficer .

ogień.

Na pozycjach od dość dawna '- "zwyIda strzelanina".
W początkach czerwca (noW st.) roku 1916 zaczęły się ra ptownie jakieś
przygotowania, okryte najściślejszą ta·
jemnicą···

W sztabie korpusu pozornie - status
quo. Jeno dowódca i naczelnik sztabu,
podczas śniadań i obiadów, jakoś jakby
poważniej się zachowywali. Nas ztakora*)
wywołują czasem do "aparatnej" (pokoju,
w którym pracuje aparat telegraficzny
Jeuza, bezpośrednim przewodnikiem ze
sztabem armji połączony).
' Mijają dwa, - trzy dni.
Przy stole klubowym zauważyć się
daje na~tr6j niezdecydowany. Wszyscy
jednak pozoitają w nitiwiadomości tego,
o czem zapewne Wiedzą już: komkor**)
uasztakor...
,
A oni dwaj już coś napewno-wiedzą · ..
Z pozycji przyjeżdża do mnie W sprawie służbowej oficer ze sztabu dyWizji
125-ej i poufnie dzieli się ze mną przypuszczeniem, że "coś się śWięci" ...
*) Naczelnik sztabu korpusu.
**) Kamandir korpusa'·-nowódca korpusu.

ta·

Cisza zaległa przy stole.
Komkot" z podełba okiem poWiódt po
trzydziestu parach oczu, pa niego skiero-.
wanych i szepnął do siedzącego po jego
praWicy inspektora artylerji:
- Po śniadaniu proszę pana do siebie.
- Słuszaju,ś, wasze wy sokoprewoschoditz'elstwo! - brzmiala odpOWiedź slużbowa.
Sztab cały spogiąda po sobie, starając się z ócz generalitetu coś więcej wyczytać, a Romko,-, jakgdyby "nigdy-nic,"
za~aduje sredzącą tuż za nasztakorem naszą sympatyczną dentystkę sztabow ą (panią Puchalską, kijOWiankę) o... po godzie.
Przy stole - konsternacja: niczego się
nie dOWiemy ...
Okazało się później,

że

przyjeżdża

jący

do mnie z pozycji lepiej byli uświa
domieni o sytuacji, gdyż rzeCZyWiście nazajutrz, okolo godz. 21-ej (9-ej wieczorem) zagrzmiały działa na pozycjach, zatrajkotały mitraljez.y i zatrzeszczały karabiny!...
Rozpoczęła się piekielna muzyka bojowa i huraganem zawyła; ..
WybiegIem z izby - . posłuchać i popatrzeć na , ten 'nieWidziany dotychczas,
wspaniały w swej grozie,kataklizm;
,

;

Ł
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Na dworze egipskie ciemności zaleNiebo było pochmurne, a na ziemi,
po deszczu dziennym, powstało grząskie,

· gały.

I trwał taki ogień huraganowy całą
noc i rant!k. U milkł dopiero nazajutrz
·okolo polud!;1ia po to, aby wczesnym wieczorem znów dzielo śmierci i zniszczenia
,rozpocząć

ab ovo.

Trzy doby piekło mieliśmy na ziemi.
Po tych trzech dniach, po niezliczo.nych atakach na bagnety, austryjacy po·
dali tył i dyWizje nasze ruszyły naprzód.
Szeregi nieprzyjacielskie panika ogarnęła. Strącony z pierwszych szańców i .drugich, ruszyl w przerażeniu austryjak
do odwrotu ...
A po piętach deptały mu na szero.kim frońcie "nasze" wojska rosyjskie z

5.

~~~- ~
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-- ~AMERYKA~~~'~~~~~I
Kto ma krewnych lub

oślizłe błoto.

Narzan wprowadzi! mię na wyniosłość
z tylu kościoła leżącą, stąd doskonale
widać było operacje na prawem skrzydle
naszego korpusu. Lewe skrzydło kościół
i budynki miasteczka zasł;niały.
Na całej d/ugości frontu, gdzieś w
lasach radziwillowskich tonącego, wybu-chaly z obu stron walczących efektowne
rakiety, które niby "świece rzymskie"
sztucznych ogni wyskakiwały, jak piłki,
w górę co chwila po to, aby powoli opadać (na maleńkich spadochronikach) ku
ziemi i oświetlać tereny pozycyjne sele.dynowemi lub niebieskawemi kulami świe
tlanemi.
Takich bań świetlanych mnóstwo się
zjawiało bezustannie na całem skrzydle.
Były między niemi, lE'cZ rzadkie - purpurowe i blękitne, - sygnałowe.
Mieszały się z niemi krótkotrwałe blyski ogniste, - to szrapnele w pOWietrzu
pękały ... Błyskały co chWila szerokim pasem ognia na niebie wystrzały działowe
i wybuchy pocisków ciężkich.
Na tern tle efektów ŚWietlanych ry"Czały działa, stękaly moździerze, trzeszczały salwami wystrzały karabinów i mitraljez.
A wszystko razem zlewało się w ogluszające grzmoty i pioruny- pioruny i ~rzmoty! ...
Aby szerzej objąć wzroKiem horyzont,
przeszliśmy na front kościoła.
Wewnątrz
dzwonnicy usłyszałem rozmowę: stamtąd
proboszcz front obserWował. Wszedłem
i ja po ciemnych schodach na górę. Cały
. front naszego korpusu jak na dłoni wskazywały rakiety.
Istny huragan wył, trzaskał i huczal!..
Zda się - niebo i ziemia zioną na
-siebie oglli~m i piorunami wśród piekielnego skowytu i strasznego charkotu\...
Doskonale przy tern rozróżnialiśmy błyski
wystrzałów dział "naszych" i odpoWiedzi
przeciwnika.
I zdawało się, - że to tam, na pozy-cjach jakiś potężny imJ>resarjo urządzil
niebywałe w swych rozmiarach WidOWisko
burzy teatralnej, wraz z wybornie naśla
dowanym trzaskiem piorunów, przeciągły
mi grzmotami, zlewającymi się w nieustający ryk i - z migotaniem częstych blyskawic ... Zaiste! Efekt byłby wspanialy, gdy.by z pośród tego huraganu grzmotów,
piorunów, błyskawic i pożogi nie docho. dziły czulszego ucha jęki i charkot Wiją
·cych się w skurczach ludzi ...
Gdyby nie ta krew, co iście potokami zlewa ziemię wolyńską ...
Gdyby nie te rozrywane pociskami
· ochłapy mięsa ludzkiego, rozrzucane po
polach, bagnach i rowach ...
Gdyby nie te łzy coraz to nowych
zastępów wdów i sierot...
Gdyby nie ten bólów ból! ...

O W I C Z A N I N.

nich

zapómogę pieni'(żną,

dokładny
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w Ameryce i

ten niech

się

życzy

sobie

otrzymać

zaraz zwróci do nas,

od

podając

adres. NAJSZYBSZĄ i NAJPEWNIEJSZĄ DROGĄ

wysyła~się

I

przyjaciół

te

żądania

adres

do Ameryki

należy nadesłać

(załatwia

przesyłkę pieniędzy.

Za

każdy

list,

rpo dwie marki i za

I

II

który się w oryginale posyła, należy także uadesłać po dwie
marki czyli razem 4 mar.k i. Listy do Ameryki muszą być otwarte.
POLSKO-AMERYKAŃSKIE BIURO AGENTUROWE
Warszawa

~

New-York MARSZ~ŁKOWSKA 14913.
Adres telegraficzny: "POLAMERYKA-WARSZAWA".
1352-2-2.

~~-~~~
- ~--~~--------

39-m korpusem armji na czele, który proWadZi! generał piechoty Bronislaw Stelnich ..
Tak się rozpoczęła była sławna ' ofenzywa "brusilowska".

}(rol]iJra l7Jiejscowa.
Kalendarzyk.
Piątek

t

Tomasza, Felic.
Sobota WincenteQo KadI.
Nz'edziela Franciszki
Ponudzialek 40 Męczennik., Makarego
Wtorek Konstantego W.
Środa Grzegorza
Czwartek Katarzyny, Krystyr.Jy
Wsch ód
U/ugość

sło ńca o g. 6. 54, zachód o g, S, 33.
dnia g. 10 m. 41 przyDyło g. 3 m. 7

Ostatki w "Schronisku." Dnia
2 b. m. dzieci "Schroniska" pod kierunodegrały
kiem
swych przewodniczek
"Wieszczkę lalek".
Dziat-va wywiązała
się doskolla!e ze swych ról, ujaWniaj~C
śmiałość i szczerą ochotę do tego rodzajU
popisów. Deklamacja i śpiew dopełniły
programu, a mile rozbawiona dziatwa zasiadla z pr:z;yjemnością do smacznego
podWieczorku, urządzonego dzięki ofiarności swych opiekunów.
Zaznaczyć

należy

pań: Krasnowolskiej i
z taką umiejętnością

mrówczą

pracę

Klimkiewicz, ' któ~~
potrafiły

urządz~c

praWie z niczego potrzebne dekoraCje
i kostjumy, wykazując jednocześnie swą
pracę nad dziatwą.
Tegoż

dnia urządzona byla w mieście
kWiatka na "Schronisko" i "przystarców", która przyniosła następujące rezultaty:
Zebrano 685 m. 39 f., 3 rs. 37! kop.,
wydano na szpilki 15 m.; pozostało 670
m. 39 f. i 3 rs. 37! kop.
Stowarzyszenie "Równ. Kob, Po Isk "
ofiarowało na ten cel 3,000 własnoręcznie
zrobi0nych powoików. To też zarząd R.
G. O. składa niniejszym serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy bądź swą
pracą, bądź ofiarą
przyczynili się do
polepszl:!nia bytu sierot i starców.
sprzedaż
tułek dla

Obywatelska ofiara z pracy. Od
20 lutego, w przeciągu dni .dziesięciu, wydawane były w gospodzie żołnierskiej
obiady dla rekrutów poborowych w liczbie
okoto 3000. Do gotowania i wydawania

tych obiadów zaproszony był przez Kolo
Służby Narodowej
Polek-Chrześcijanek
kuchmistrz p. Sandecki.
•
Po ukończeniu swej długiej i zmudnej
pracy na propozycję przyjęcia wynagrodzenia odpowiedział, że podjął się tego
obOWiązku nie dla zarobku, lecz dla speł
nienia powinności obywatelskiej względem
polskiego żołnierza.
Cześć zacnemu i ofiarnemu obywatelowi!
Ofiary.
P. Grabski z MysIakowa nadesłał
dla Gospody Żolnierskiej 240 (t/:; żyta,
5
słoniny i 20 -.. kaszy.
.
Ofiarowar.Je przez p. Piotra SWiderskie:Jo ze Strugienic na ręce p. Komisarza AprOWizacji 16 ctn. żyta spieniężo110 i otrzymano 480 mk., które wraz z należnością za przemiał tego żyta w sumie
64 mk. zostaly przekazane Gospodzie
Żołnierskiej.
Piekarz
p.
Szeremetti
ofiarował na poborowych 20 'u chleba

r.u

białego.

- Kooperatywa Budowlana w Łowiczu.
Tymczasowy Zarząd "Kooperatywy Budowlanej" zaWiadamia swych członków,
że w dniu 15 marca r. b. o godZinie 7-ej
wieczorem, w sali Straży Ogniowej Ochotniczej przy ulicy Podrzecznej, odbędzie
się zebranie ogólne. Zebranie zatwierdzi
ustawę, która z podpisami przesłaną zostanie do Ministerstwa Robót Publicznych
dla zarejestrowania Stowarzyszenia Budowianego w Łowiczu w wykazie pań
stwowym, a to w celu umożliwienia KooperatyWie jaknajszybszego rozpoczęcia
swej działalności na terenie miasta Ło
wicza.
Stosownie do ustawy zebranie ogólne wybiera Zarząd, składający się z 5
osób i 2 zastępców, Radę Nadzorczą,
składającą się z 6 osób i 3 zastępców,
oraz Komisję ReWizyjną, w skład której
wejdą 3 osoby i I zastępca.
Na powyższe zebranie proszeni są
wszyscy członkowie Kooperatywy Budowlanej.
- Odzyskanie Gdańska. DOWiadujemy
się, że z inicjatywy "Komitetu Odzyskaniu Gdańska", tutejszy oddział Polskiego
T owa Krajoznawczego urządza wiec w dniu
11 b. m. t. j. we wtorek o godź. 2 pp.
pod hasłem:
"Gdańsk musi być nasz".
Komu droga Ojczyzna niech przy~
bywa.
- Sprostowanie. Zarząd Główny Polskiego Zjednoczenia Ludowego nadesłaŁ

6.
nam

ni niejsze

Ł

sprostowanie

z

prośbą

o umieszczen ie:
"W spra wozdaniu z posiedzen ia Sejmowego, zamieszczonym w "Robotniku"
z dnia 25 lutego r. b., mylnie podano, że
Kl ub Po lsk iego Zjednoczenia Ludowego
odrazu nie głosował za nag ł ością w niosku
o potrzebie wysłania specjalnej Komisji
dla zbadania strejków rolnych w Lubelsl{lem, jak też mylnie zaliczono Klub
Polskiego Zjednoczenia Ludowego do
prawicy Sejmowej.
.
W im i ę prawdy i sluszności prosimy
{) sprostowLlnie:
.
:
1) Klub Polskiego Zjednoczenia Ludowego odrazu głosował za nagłością
wniosku i
2) Klub P. Z. L. zalicza się do centrum Sejmov.ego, a nie do prawicy".
- Kradzież i nieudana wycieczka. Już
Idlk aluotnie ulmieszczaliśmy wzmianki
o I<radzie;~ach W naszym mitŚcie. Czujność poliCji i przetrzymywanie W miejscowym więzieniu schwytanych na gorącym
uczynku amatoró\1} cudzej własności są
jednak środkami ni e wystarczającylJli, ponieważ l<radzieze W Łowiczu nie tylko
że nie ustają, ale są n8wet · coraz czę
stsze i śmielsze. Z ponied2 i ałlw na wtorek b. t. miejscowi rzezimieszkowie zabrali
parę ŚWiń, wmtości okolo 400 marek, p.
W ojcJkoWi z Nowego Rynku. Podczas
dok 0llyw8nia hadzieży zlodzieje mieli
spo ro odwagi i wiele czasu, gdyż po wyjęciu ści3ny W chlewie, obie śWinie zarżnęli na miejscu i zabrali z sobą gotowe
mięso.
Krzywda wyrządzona biednemu
WojcikoWi, który wprost sobie od ust
odejmowal, aby popaść śWinl(i i spienię
żyć je na pol<rycie najniezbędniejszych
wydatków, jest dotldiwą.
Tejże samej nocy złodzieje przedsięwzięli drugą już ale na szczęście nie·
udaną wyprawę na dom p. Mmldewicza,
Inspektora szkolnego. Po wyjęciu okna
i dostaniu się do śpiżarki gospodarowano
zbyt śmiuło, co obudzilo s l użącę pp. MarI,iewi cz, a ta znowu zaalarmowala ll'anią
dOlllu i sasiadów. P. Markiewicza w GOIllU ni e b)' ło i zlodzieje prnwdopodobnie
o tem dobrze Wiedzieli, poniew8ż z uciecz](ą się nie spieszyli.
Dopiero kiedy jedel1 z rzezimieszków ujrzał lufę rewol·
. wero wą zwróconą w swoją stronę, stracI!
na odwadze, uslucha! rady sweg o !wlegi
po f achu i dolwllał powolnego odwrotll.
- Narada dolegatów ZrZeSZałJ Drobnego I{upiectwa PoIsIdego. ZWiązek Drobnych Kupców Chruścjan w Warszawie
podaje do WiadolJlości zainteresowanych ,
że w dniu B i 9 marca odbędzie się n3rada delegatów ZrZeSz.ell Drobnego Kupiectwa Polskiego w lol(alu Związlw
Zórawia 2, z następującym porządkiem
obrad:
';obota: dn. 8, godz. 9 rano, nabożellstwo na intencję
pomyś l nych
narad
w kapliCY Przy tuliska przy ul. 'vVilczej

Nr. 7 19.
Go dz . 10 rano

1) Zagajenie

obrad,

p o ł oże n i u han dl u.
2) dalszy ciąg r efera tów i dyskusja.

r efera ty o

3) Wni oski.
N t'ed:zze!a: dni a 9, go dz. 2 pp.
l ) Sprawa ogó ln okrajow ej o rganizacj i
Drobn ego Kupi ec t wa .
2) Uchwaleni e rezolucji narad .
3) Zamknięci e narad .
Na obrady powyż s ze ZWiąz e k Drob nych Kupców Chrześcjan zaprasza deleg atów Wszystkich ZWiązk6w W Kraju , jednocześni e o uprzedni e piśmienne komunik owanie swych postanOWień w t ej spraWie.

O \Iv' I C Z A N I N.

Przedstawienie amat orskie na sl:koDnia 3 mi:lrca na korzyść
szkoly kolejowej ,.Jedność" odbyło się
przedstaWien ie amatorsk ie ż częścią l\Oncertową.
Odegrano obr azek draJl1atyczny,
osnuty na t le stosunków rewolucyjnych
z roku 1905 "Franek Szpieg". GłÓWne
role jak H anld (p. Przeradzka), Franka
(p. Szyl ier) i matki (p. Stoniewicz) odegrane były poprawnie z całym zrozumieniem autora . Panna Osmolakówna, pan
Grolewsk i i p. Narkiewicz stworzyli doskonałe typy i grali bez zarzutu.
Część
konCe r tową wypełnili śpiewem palli Scheidillg i p. Maciejko, których publiczność
pOWitała burzą oklasków, wywolując następnie kilkakrotnie za I(ażdym numerem.
Na zakończenie odegrano z werwą
i humorem przez p. OSlllolakównę i p.
Komara fraszkę " Staruszkowie w zalotach". ~7tuczki byly st<:!rOlnnie wyreżyse
rowane przez p. Komar8. SaL'! byla udekorowi:lną emblematami i godlami kołejo
wemi, należycie ogrzana, tak, że robila
wrażenie dawnego
przedwojennego zebrallia.

łę kol e jową.

- Wieczór deklamacyjno - wokalno - muzykalny. W dniu 28 lutego w miejscowym teatrze odbyt się Wieczór lWllcertowy na rzecz miejscowego Kola wpisów
szl\Olnych.
W l\Oncercie laska wie przyjęły udział
panie: Cecylja Nalepińska - artystka dra matyczna, pHnna Zofja Kulczycka - artystka opery, pani Michalina Zielllbickapianistka, p. Waclaw Pęczalski-skrzypce
i p. Piotr Zielllbicld-akolllpaniament.
W tY 111 zespole koncert ouudzil powszechne zainteresowanie i wywarł poważne wrażenie. Sala byla wypeJniona
doborową publicznością, która wykon3wCów darzyla sutellli oklaskamI.
- W!d<az chorób zaraźliwych zwierząt
domowych w pow. Low,ckim Zcl czas od
15 do 22 lutego 1919 r.
We wsi j\1yslakowie, glll. Nicl!oró\v,
na świerzb chorow810 koni 6, wyzdrowl:llo 2 i pozost(tje chorych kOni 7. We w:,; i
Bogoryi Dolnej n8 60 Iwni 11(1 swierzb
chorowal l koń i wyzdrowial l. \\' e wsi
Woli Szydlowltcl,iej, gll1. B olilllÓW, l1a
25 !wni 118 ŚWierzb chorowtil I I(Oli i po·
zostaie cllor)'Jl1 1. W osadzie Bolilllowit'
ila 22 liOl1ie na świerzb chorow e!ło leoni
5 i pozostaje chorych 5. We wsi Humil1ie, ~111. Bolil11óW, 118 30 k l)}1i na ś\vierzb
chorowal I IWJl i pozoslaje ch orym 1.
We vJsi Domoradzyn ie, gm. Lubianl(ów,
118 IB liOlli l1a świerzb choro\'Jdlo kOI!i 3
i poz'.lstaje chorych 5. W mCljątliu Chel śnie na 11 kOili na śv.l ierzb zachorowalo
kOili 3 i pozostaje chorych 5
\V mieście
Lowiczu l1a 115 Iwni na świerzb zachorowal koń p. Franciszka Osińskiego.
Ogólem na świerzb chorowalo łwnJ
20, zachorowało 4, wyzdrOWiało 3 i po·
zostaje cho rych 21.
We wsi i ~Illi nie Dabl<owic ach na
300 sztuk bydła' na liszaj " po:;trzy~ u jący
chorowala 1 sztuka iwy zdrow iala 1 szt u·
1,8. We wsi Sierznikac h, gm . Jez ior l\',
na 60 k oni na liszaj p ostrzyg u jący choro wa ł 1 li oń i wyzd r 0wial I .
Ogó lem na liszaj post r zyg uj ący cho r owa ł o 2 szt uk i i w)'zd rowialo 2.
W dom. W siewkac h, gl1 l. B ielawy,
na 140 szt uk bydla l1a m o tyli c ę w ąt r obi a·
ną chor owalo sz tu k 25 i pozos taj e chorych sztuk 25. .
POWiat owy l el<arz weteryn aryj ny

St. Szczuka.
OdGzyt prof. T . Radlińskiego p. t.
" Historja · żydów w Po lsce " odbędzie się
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dnia 9 b. m ., to jest w niedzie l ę o godZinie 5-ej po poJudniu w lokalu Seminarjum nauczycielsldego męskiego (Stary
Rynek 4).

Z kinematografu. Począwszy od
dnia 13 b. m. przedstaWienia kinematograficzne w teatrze "Bos" odbywać się
będą także i W czwartki ze zmienio nym
programem.
PrzedstaWienia rozpoczynać się bt:dą
o godz. 6, 8 i lO-ej.
.
- Znaczek na lwów i Wilno urządzo
staraniem Kota slużl'y
Narodowej
przyniósł W zysku l11rk.
1158 fen. 80,
rubli 4 i 1 koronę. I<ozchody wynios ły
Mlc 64.
Poważny ten rezultat Zarząd zawdzię
cza ~orliwości uproszonych paJl i panÓW,
któr y zbierClli ofiary 118 te zagrożone
placówki nasze i sklada Im niniejszym
serdeczne podzięl<owanie.
ny

dla żołnierzy na Lwów
W ubif'glą sobotę \V lIliejscowym teatrze odl)ylo sit;: przedstawienie
amatorskie na Lwów i Wilno. Amatorzy
odegrali z hUillOrem 2 kOllledyjki "Te
odollndę" i "Nieodparty argument"
W części Iwncertowej pani Scheidiilgowa odśpiewalil kill(a lirycznych pio senek--zbierając sute oklclSI<i.
Zainteresowallie obudzi l żebrtlk (p. Czesław
SZylllanowsld) wypOWiadający ze swadą
aktualne monologi-zbierając w kapelusz:
sutp datki pOl11 i ędzy. pubiicznością na sali.
Na zakOllczeilie p. SWiderska odśviewała
piosenki żolnierskie.
-

Żołnierze

i Wilno.

Sprawozdanie z obchodu lOO-ej
rocznicy Jana l<ilil1sl<iHgO. Przychód. Zebrano od cechów 111 I\. 652; Sprzedaż
znaczka 1111\. 1026 fen . 83, rub. 6 kop. 2.
\<or. 2; Sprzedaż broszur, portretów i t. p.
mI< . ~17 fell. 17, rub. l kop. 8; Sprze daż iJiletó\1I teatl'alllych ml\
432 fen . 50;
Razvll1 Illk. 230~ fen. 50, r1lb. 7 kop. 10,
korUli 2
Rozcilód.
Tahlici1 jl<lllliątko\\!<1 w
kościele Sili. [)uclw 111.i . QUU;
L.II<-jczkL
z portr etelli l<Jliliski t::'~ll 1111<. <!I)U; Pudrety,
brosi.urlii i il1. 1111<. 578 1(:11 80; \\'ylwjell1
Snli J1l1;. 60; Dekoracje sali lilii. 50 fell. 50;
Wy!1ajell1 i sprowadzellil' lioslju!I'óW I11lc
97; Afisze 1111<.38; Oprawa portretu i szarfy
m:\. 92; DrolJlle wydatl\i lIII;. 20; Razem
mi\. 1256 fE' II. 30.
Przychód 1111<. 2308 fen . 50, rub. 7
I<op. 10. kor. 2; [{ozchód. !TlIL 1256 fell.
30; PuzostRlo mlc 107~ fen. 20, rub. 7
I<op . 10, kor. 2 za l<tórą to sumę Komitet Obchudu postallowi/ zakupić Pożyczl,ę
państwową i zlożyć takową w depozycie
Towarzystwa Wzajemnego Kredytu jako
za\viązek stypp.ndjulll iJ1lienia l<ilińskiego
przy miejscowej szkole rea ln ej.
Wszyst k im, którzy przyczynili się do
uświetllienia obc hodu, oraz paniom sprzedającym znaczki, Komite t sldada se r deczne
podzittkowanie.
W irnie:1iu K omite tu.

Karol MaCIejko.
- Nap ad bandycki. W bieżący m ty god niu o k o ł o godzi ny 12-ej w nocy, gdy
j u ż wszyscy udali si ę na spoczynek, do
miesz k ani a wl , J1lły n a W Be dn arach ' p.
Bo rl<enha ge na kt os z ak o ł a tał do drzwi.
S lu ż ąc a IlI yś l ąc, ż e powra ca czel adnikmlyn mial nazajutrz l uszyć - odchyli/a
drzwi. Drab jaldś chwy c ił ·ją za rękę
i I.rzykn ą ł "Gdzie mas z pieniądz e "? ZagroziWSZy jej następnie rewolwereJ1l-nie
pozwolił ruszy ć s ię z miejsca; inni wk.oczyli do wnętrza i zaczęli plądrować po
pokojach.
Jeden dobiegI do leżącego
w łóżku p. B crl<enhagena i strzelając
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powi etrze,

zażądał

pieniędzy.

P. B.

odpoWiedział, że są W komodzie.
Bandyta zażąda I kluczy i nie pozwoli! ich
wyjąć z kieszeni ieżącego obok ubrania,
lecz sam t) zrobi!. Otworzył kOlllOdę
i wyjął około 10.000 marek - pytając dla
czego niema więcej. N aL,tęp nie powyła
mywali szafy i sL:uflady, le::z rzeczy ża
dnych .nie brali, szukając jedynie pienię
dzy.
Wszystkich było sześciu i mieli
twarze pozasłaniane chustkami i siatkamI;
jeden z nich widocznie herszt. na czapkę
barankową nalożył znaleziony W przedpokoju kapelusz z dużym rondem, które
opuścił na twarz.
Wpadłszy następnie
do s(]lld i ujrzawszy w dużym lustrze swą
postać w kapeluszu. strzelił i raptownie
się cofnął-po chwili dopiero zarjentowal
się, ~dy uslyszal brzęk rozbitego zwier-

O godzinie l-ej wyszli pozostadrzwi otworem. Podczas całego
napadu psy zachowały się spokojnie, dopiero po icn odejściU zaczęly nieco

Na

związek

pomocy dla woj-

s l{a w Łowiczu
w T-wie Wzajemnego Kredytu złożyli
p. p. Henryk Modrzewski 10 m., Balcer
Emil 100 m., Sobkiewicz St. J5 m. Janeczek Adam 10 m., Pacho Dominik 5 m.,
F. Gątkiewicz 2 m., T. Zwierz 5 m.]
W ojciechowsld 5 m., M. Brzozowska 11 m.
Bursa 50 m., Kalinowski 50 m., Ruszkiewicz 51 m., Strzelecka 50 m., Sieroszewska 20 m., H. Porzycki srebrną papierośnicę, Grabowski
10m, Janczy
100 m., Łuczyt'Jska 20 m., Adamczewska
10 m., Rozalja Fronczak 2 m., Markiewicz 20 m., Kamiński 50 m., Gianotti
100 rubli , Tow, Wzajemno Kredytu 300 m.
PODZIĘKOWANIA.

ci3dl<i.

· Wiają c

ujadać.

Bandyci byli w zwykłych kllbral{ach,
tylko jeden był w żóltym kożuchu.
-' Przewoźeni e mięsa . Od dawnych
czasów zaprowadzony byl porządek, że
mięso z rzeźni
przewożono
do jatek
W specj8lnie urządzonych zakrytych wozach. Dziś zaś prawie że nikt się do
tego nie stosu je, CI przecież ze względów
sanitarnych i estetycznych pqrządek ten
jest koniecznym.
- Pożyczka Pa!lstwowa. W Towarzystwie Wzajemnego Kredytu \\ Łowiczu,
popyt na pożyczkę państwową niezmiernie
wzrClsta. f)o chwili obecnei nabyto pożyczki na 590000 rublami i 280.000 markam!. Posłowie ziemi t~owickiej wystą
pili do Ministerstwa Skarbu o wydanie
polecenia, aby na pożyczkę państwową
byly przyjmowane i drobne rosyjskie bilety jnedytowe w ilości nieograniczonej,
a nie jak dotąd w ilości 1O~ nabywcwej
pożyczki.

-- U Robotników Chrześcijańskich.
W niedziełę 2 marca, w sali Stow. Ro, botników Chrześcijat'Jskich odbył się wieczór na Lwów i WIlno. Część koncertową pod dyrekcją p.' Romana Hamasiewicza wypełniły chóry "Liry", W części
II odegrc1l10 zaWsze· ŚWieżą komedję
J. Korzeniowskie~o "Majster i czeladnik".
Otrzymany dochód zasilił tak bardzo dla
nas ważną sprawę, jal<ą jest obrona Lwowa i Wilna.
- Amerykańska delegacja czerwonego
Kr ... yźa ZWiedzała w dni!l wczorajszym
szpital dla zakaźnych i S-go Tadeusza
w Łowiczu. Sympatyczni goście przy
wsiadaniu do samochodu na Starym Rynku, byli owacyjnie żegnani przez licznie
zgromadzoną publiczność.

- Pożar. W ubiegłą niedzielę około
godziny 3 popoludniu na dworcu kolei
Wiedeńskiej wybuchł pożar.
Ofiarą pożaru
była
piekarnia wojskowa. Znaczne zapasy mąki ocalały. ChWilowo · wojsku dostarczyi chleba urząd do spraw
jeńców.

o F I A R Y:
Na żołnierza polskiego
Harcerze z ŁyszkoWic mrk. 50.
Pani Toruńczyk mrk. 10, a nie 5, jak
.błędnie wydr~kowano.
-_._--

Wszystkim paniom i panom za laskawe zajęcie się bufetem i atrakcjami, p.
dyrekt. J. Sianożęckiej i p. j. Gierasiewiczównie za dary w naturze, p. M. Wielobyckiej za ofiarowanie 50 mle, jak
również przełożonym szkól za udzielenie
sał i niezbędnych rzeczy na Wieczornicę
harcersl,ą w dn. 22 Z. m. składają serdeczne podziękowanie
Harcerze.
Łyszkowic'e.

Wszystkim paniom, które łaskawie
przyczyni/y się do uświetnienia zabawy
harcersl<iej, w
Łyszko.Nicach
skladają
serdeczne podziękowanie
Harcerze.
lT
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Prezydent m. Lowicza zakomunikonam następujące pismo:
Ja błonna Legionowo 213-191 ~l r

SzanOWIlY Pallie Pre::oydel1cie!

Z wielkim wzruszelliem czytaliśmy!ist
Sz. Pana, pisany do llaszego kolegi. Załujemy bardzo, że do tej pory nie mogliśmy pisać do Wielmożnego Pana Prezydenta, ponieważ WyĆWiczenie nasze jest
dla nas wielkim zadaniem i z całem
poświęceniem naszych sił fizycznych i moralnych wzięliśmy się do wyszkolenia, aby.
w tak rrudnej chWili, w jal(iej się nasza
ojczyzna znajduje, nIeść jej pomoc, nie
żałując nawet życia i zdrowia.
W krótkich chwilach odpoczynku,
który nam pozostaje, mamy ciągle w pamięci nasze rodzinne miasto, lecz z drugiej strony przykro nam jest i mamy nawet peWien żal do obywateli ŁOWicza, że
zupełnie o nas zapomnieli.
Gdy nasi Iwledzy z innych miast i pOWiatów ciągle
są zasypywani darami: żywnością, bielizną, skarpet!<ami i papierosami, my odczuwamy dotkliWy brak tych rzeczy. Otóż
o te przedmioty prosimy bardzo .
Spodziewamy się, że nasza skromna
prośba
jednorazowa zostanie przyjętą.
Wkrótce z Jabłonny wyruszamy na
front, gdzie chcemy złożyć dowody naszego poświęcenia.
Zwracając się z całym zaufaniem do
Sz. Pana Prezydenta, jako do przedstawiciela łowickiego spoleczeństwa, zasyłamy
rÓWnież serdeczne ukłony i pozdrowienia
dla W. Pana i ea/ego Łowicza i zostajemy z Wielkim szacunkiem.
58 łOWiczan, za których podpisali się:
Józef Siwierski, Karol Kaliński, Wacław Jackowski, Antoni Mętka, Stefan
Czubek, Michał Graczyk, Jabłoński W/adysław, A. Lipszyc, Feliks Rosensztrauch,
Leon SOWiński, Fr. Niedzielski, Stanisław
Jankowski. .
-

- . _ - - - - - - - - -- - - - -

W związku z powyższem lif,tem w Poniedziałek dnia 10 Marca osoby uproszone zbierać będą ofiary w naturze, które
zaraz wysłane zostaną naszym mlodym
obrot'Jcom. Jesteśmy przeŚWiadczeni, że
mieszkańcy naszego grodu, znani ze swej
ofiarności, i w tym wypadku chętnie przyjdą z pomocą żołnierZOWi polskiemu.
Ofiary plosimy składać w Magistracie.

L.

Nienasycona

Golębiowslci.

wieś~

Jak powszechnie Wiadomo, inlynarze
pow. ŁOWickiego mieszkają po wsiach,
wśród Wieśniaków, którzy poza przymusową i ciężką rekwizycją niemiecką innych ciosów wojny obecnej praWie że nie
zaznali. Wielu wieśniakom naszym spło·
nęly wprawdzie zabudowania gospodarskie,
ale zabudowania te w znaczniejszej Wię
kszości są już odbudowane za gotówkę,
jaką włościanie otrzymali od mieszkań
ców miast za sprzedawane po bajecznie
wysokich cenCIch produkty. Będąc bezstronnym, przyznać trz eba, że robotnicy
i mieszczanie nasi jednym Wieśniakom
odbudowali mienie, innym zaś napełnili
kieszenie markami.
Lecz dotychczasowe ofiary robotnikóW i mieszczan dla wieśniaków naszych
są niewystarczające, Więc wzięli się obecnie za nas, mlynarzy, i żądają od nas,
byśmy swą pracę i kapitał włożony w urządzenia mlynów oddali im darmo, zapominaj~, że W wielu wypadkach zrujnowanym przez wojnę Wieśniakom przerabialiśmy zboże na mąkę bezinteresownie.
Kiedy niemc:y opuścilI kraj nasz, dła
unilmięcia wyzysku, my pierwsi wystąpi
liśmy z propozycją ustanowienia stałej
taksy na mieliwo i w tym celu na jednym
z ogólnych zebrań cechu młynarskiego
postanOWiliśmy przedstawić p. Staroście
i p. Komisarwwi aprOWizacji pow. łowic
kiego swój proiekt powrotu do utartego
przed wojną zwyczaju pobierania 10% zboża w naturze od przemielonej ogólnej
ilości ziarna.
Jednak Rada pOWiatowa,
sldadająca się z 18 Wieśniaków, bi'lrdzo
szyblW zorjentowała się w niewygodnej
dla wieśniaków taksie i llie dopuściła nas
do
wspólnego
omówienia
sprawy,
uważając siebie za zupełnie kompetentną
do ustanaWiania opiat, przez co popelniła
wiele blędów, które w krótkości omÓWimy.
Obecnie mlynarze mielą zboże nie
part jam i a oddzielnie niewiellde ilości i to
przeważnie dla tak zwanych "szmuglarzywieśniakóW".
Wobec tego ilość mieliwa
znacznie się zmniejszyła, a wyznaczona
przez Radę POWiatową oplata za mieliWO,
przy nadzwyczajnej drożyźnie maszyn
m/yńskićh, nie może pokryć znacznych
kosztów.
Pozatem Rada Powiatowa nie wzięła
pod uwagę, że urządzenie i produ kcja
w mlynie wodnym k05ztuje znacznie Wię
cej, niż węgiel zużyty przy motorowym
urządzeniu młyna, choćby dlatego tylko,
że dobry motor daje gwarancję ciąg/ości
pracy we młynie, a kosztowne śluzy, mosty, fosy, susze, wylewy, lody i szrony
zmniejszają pracę W młynie wodnym do 7
miesięcy. Wynil<a Więc jasno, że postanowienie Rady POWiatowej o wyższej op/acie za mieliwo w młynach motorowych .
jest nietylko nieracjonalne, ałe do przemysłu młynarskiego wprowadza zupełnie
t

zbędne wyróżnienia.

się

My, właściciele młynów, zgadzamy
na wszelkie postanowienia Rady po-

Ł

8.
wiatowej i będziemy mleć wieśniakom
naszym funt mąki za 4 feni~ł, o ile wie"
śniacy udowodnią nam, co zmusza ich do
sprzedaży funta mąki po 2 marki, lub też
korca pszenicy po 300 marek z górą.
Przekonani jesteśmy mocno, że w żad
nym razie nie drożyzna obuwia i wełny,
bo rz e mieśln i cy, aby być zdolnymi do pracy, muszą przedewszystkiem się dobrze
odżyWiać, a wszelkie artykuly spożywcze
otrzymują od wieśniaków za niepomiernie
wysokie ceny. Zdaje się, że wskazaliśmy
na główne przyczyny obecnej drożyzny
i wieśniacy nasi powinnL je zrozumieć
tak, jak myśmy je zrozumieli, i powrócić
do przedwojennej ceny swych produktów.
W przeciwnym razie Cech Mlynarzy zmuszony będzie sprawę taksy za mieliwo
oddać do rozpatrzenia władzy wyższej.

Cech Mlynart;y w

Łowiczu.

ZE ŚWIATA.
-o· Głód w Rosji. PARYŻ. 4.I1I (P AT).
Przybylo tu 60 Francuzów, I{tórzy dotąd
ba wili w Rosji. Opowiadają oni, że życie
w Rosji nie da się wprost opisać. Ludność otrzymuje teraz zaledwie kilka gramów chleba dziennie, Pewie n Francuz
wydawał na skromne utrzymanie swoje
i żony po 30,000 rubli miesięcznie. Funt
cukru miałkiego kosztuje teraz, 1400 rubli
masła 180 rubli, ttuszczu 65 rubli, mięsa
25-28 rubli. Szklanka mleka kosztuje
28 rubli. Lenin wydaje 300,000 rubli na
samo życie. W Moskwie na tyfus głodny
umiera dziennie przeszło 3000 osób .

Tydzień

polityczny.

Na ósmem posiedzeniu Izby Sejmowej zapa d/a decyzja ó ustanowi eniu nowej
waluty polskiej. Walutą tą b ę dzie zloty,
dzielący się na 100 groszy.
Z powodu wystąpienia w Sejmie przeciwko żydom zatrudnionym w wiell<iej
liczbie W intendenturze armji polsl{iej, poseł Witos otrzymał szereg listów z pogró~kami podpisa ych literami K. W. C.
Z. Z. (Ko!11itet Wykonawczy Centralnego
ZWiązku Zydowskiego).
Główny obóz wojsk polsl{ich, znajdujących się we Włoszech, w Santa Me!l'ia
di Ca~ua pod Medjolanem, ulegl zWinię

ciu.

Pu1ld utworzone w Italji gen. Null(J ,

~en. Dąbrowskiego, ks. Józefa Poniatow·

M 10.

O W l C Z A N I N.

Ministrem wojny został gen. Leśniew
ski, który do ostatniej chwili byl dowódcą
jednego z odcinków frontu lwowskiego.
Prowadzone od dni kilku pomiędzy
Ukraińcami a Polakami rokowaniCl w sprawie zawieszenia broni do skutku nie doszły.
Warunki rozejmu podyktowane zostaną wobec tego przez delegatów misji
zagranicznej, bawiących we Lwowie.
Oddziały polskie pod dowództwem
majora Łódzyńsl{iego zajęly Drohiczyn
osl<rzydlany od północy. Po walce nieprzyjaciel opuścił miasto i wycofał się do
Janowa.
W wojskowych i politycznych sferach
francuskich powstaje zamiar bezpośrednie
go polączenia Francji z Polsl<ą pasem,
który ma przejść przez Szwajcarję, południowy Tyrol, Jugosławję i Czechy.
Misja Ententy opuściła Lwów i oświad
czylD Uluaińcom, że zerwanie zawieszenia broni równa się zerwaniu stosunków
z mocarstwami Zachodu.
W dniach najbliższych na konferencji
polwjowej w Paryżu zapadną decyzje
o granicach Polski. Gazety francuskie
zapewniają, że Polsce przyznane zostaną
granice z 1772 roku .
---~

fIUMOR i SATYRA.
NIEPODLEGŁA ALLEGORjA.
Zapyta/a reldna raz ciekawa flądra.
Czy wola łudu musi koniecznie być mądra? ..
Pytała raz i drugi ... Ale wyga rekin
Milczy, jak trocinami wypchany manekin.
Wreszcie tak jej odpowie:-"Nieostrożna
[flądro! .
"Trudno wyłuskać będzie ze mnie prawdy
[jądro,

"Bo slyszalem ... że ktoś tam ... z delfinów,

l

czy śledzi,
"Wydrukował artykuł-i w ModlInie siedzi".

Ubezpieczenia Wzajemne
Budowli od Ognia.
Składka Ogniowa należna za ubezpieczenia budowli musi być płacona przez
sołtysów do gminy terminowo bez opóźnienia.
Każdy z gospodarzy - płatników
otrzymuje kwit. Po~orzel.e placi się z funduszów pobieranej składki ogniowej, czyli przy opóźnieniu wypłat składki ogniowej, wypłata za pogorzel będzie ulegać
opóźnieniu.
Każdy przeto z płatników
musi skladl<ę ogniową wplacać sołtysom
bez zwtoki.
Od płatników opieszałych
składka ogniowa pobrana będzie pod przymusem z doliczeniem grzywny i doracho_ _ _ _ _kosztów
_ _ _ _ _sekwestratora.
____
e _ _ _ _ _ _ _ __
waniem

Emil Balcer
Skład żelaza,

w

maszyn i narzędzi rolniczych

Lo vviczu Nowy Rynek 12

Poleca na sp.zon: Brony sprężyno 
we, kultywatory, pługi, radIa, wirówkf.
szwedzkie, żełazo, gwoździe, cement i róż 
ne wyroby metalowe, jak również naczynia emaljowane kuchennne.
1333-5-4.
mzr

hO WICRIE
T~ w, Wl aj ~ ID ne~ ~ ~ r ~ a~ t u
przyjmuje otiary 'na SKARB NARODOWr
(papiery wartościuwe, złoto, srebro) otwierając conto "Skarb Narodowy do dyspozycji Sejmu".
im .... fiS łiJ!Miłii94'

Lucjan KOIlarski" Kurjer Poranny".
OGŁOSZENIA

KINE~1A110GI{AF

"EOS";

młodzieży od lat
wejście wzbronione.

Dzieciom i
W
odbędzą

sobotę i niedzielę
się przedstawienia

Dwie morgi gruntu

15

8 i 9 marca
w

teatrze

miejscowym:

I.

II

(na'ura)

POKÓJ N2 13

W AitM Me'U?5

....

DROBNE.
do

sprr.cdallia lub ·

wydzierżawienia przy stacji Lowicz-Kaliski,
Wiadomość w \\la/sza \ ie. Antoni Kldczews l.(j ,,1. Miodowa N~ 5, m. lU.
I 35u-~-1

Papuga Piotr z Bobrownil« gmina LJąb
ko .'ice. zagubił kwit rejest acji strat wojennych,
z dnia 115 stycznia 1917 r. numer talonu l{l<~4 na
sumę rubli 1<!53 kop 30, rekwiZy cja wojska niemieckl,~co. Numer operatu Powiatowej Komisji 2320.
1357-1-1.
Iłoch z
Wygody gm. l l ąb , owice,
kwity rejestracji strat wojennych zd. 8
listopada 1917 r. 1) numer talonu 194027, rekwizycja
wojsl<a niemieckiego na sum.; rb i571; 2) N~ 108804
straty niemieckie rb 28, numer operatu Kom.
powiatowej 5124.
13S8-1-1.

Wróbel

z CYI<LU

za:wbił 2

TAJEMniCE CIlAR7ZAWY

Ad. Mickiewicz3, oraz oddziały
dramat w 5 akt8ch z · POLĄ NEGRI
lotnicz~ wraz z parkiem, artylerją ciężl{ą
w roli głównej, oraz artystów:
Zginął młody czarny jamnik, wabi si~
i oddzialami sanitarnymi zostaly już prze"Figa' , we wtorek, około domu Janczi. OdprowaKaz. Junosza-Stępowski, Raf. Bończa,
dzić za nagrodą do F. Brzeskiego, Podrzeczna N212.
wiezione do Francji i znajdują się już
Józef Węgrzyn, Fr. Różańska.
1360--1-l.
pod komendą gen. Hallera.
-----------------------2-3 pokoje z kuchnią potrzebne od 1
Do POZllania wyjechala z Warszawy
kwietnia. iadomość w Redakcji.
misja międzysojusznicza W towarzystwie
Farbujcie ubnnia i materjały
1361-1-1.
kilku posłów i członków Naczelnej Rady
U
Gruz
z
cegły
do
srrzedania.
Wiadomość
Ludowej. Wyjazd misji nastąpił z polew sklepie K. Blichewiczowej Zduńsl<a N~ 2.
cenia konferencji obradującej pod prze1362-2-1.
wodnictwem FochZl w Trewirze. ZadaZdrowe
obiady
wydawać
będę,
jeśli się '
niem jej jest dopilnować wprowadzenia
\l,
\l
W ~ .
zgłusi kilka osób. Stary Rynek 12, pierwsze piętro.
w życie warunków rozejmu , podyldowanepierwszej polskiej firmy
Wiadomośc między 3--4 popułudniu.
go niemcOm. Misja międzysojusznicza
Biurq techniczno-handlowe:
1364-1-1,
została także upoważniona do decydowainż. W. Izdebski
Wyiymacz:ka, tuzin noży i widelców,
nia w sprawach linji delnarkacyjnej mięWarszawa ul. Złota 6.
platerow~nych, samowar niklowy do sprzeqania
dzy Niemcami i Polską i ewentualnego
za przystępną cet ! ę. Wiadomość w sklepie P.Switustanowienia strefy neutralnej.
Barwniki przedwojenne na wełnę
kiewiczowej Stary Rynek.
1368-1-1.
i bawełnę·
Tapicer W. Gulkowski przyjmuje roboty
W KrakoWie odkryto tajną organizację żydowską, której celem było opa·
Źądajcie we wszystkich ski adach
tapicers·..ie siodlarskie. ulica Glmki M. 17, dom
n o wa ć Kra k ÓW i wywo łać p o ws~t;!a!!n~ie:":"_-:-...L_~_ _ _ _..::a~p~t:::e:.::c:.:z::n:.!y:.::c::h:.:._ _..:I.:.:~6:::S_-..:2:......;1:.:..--.:..~W:..:...:.F-=e.:.:lc:.::a.:...R;·~r;t;:;;-~ii;j;;r.-h;j~13~3fl_2_-L
skieQo
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