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Cena ogloszer'l za wiersz garmontowy lub je~() miei sce:

I Przed tekstem na 1 stronie I\1k.
I

Nekrologi wiersz garmont. I>
Reklamy i ograsz. w tekście"

~.U()
1.00

I

Ogłosz"nia zwycza.p:';:! . . ien . -+0
Drobne ogłoszenia za wyraz " :.)

50
Numer flojedyoczy 30 ten.
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Pracownia techniczna na miejscu wykonywa zęby na kauczuku i złocie.
Ceny umiarkowane. Dla wojsko"\\"ych i młodzieży szkolnej
ustępstwO.
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Gabinet Lekarsko-dentystyczny

Jadwjgi Nowakówny
Stary Rynek N2 3, m. 4.

WYBORY
dO RDdY i ej ski ej.
Ostatn ie wybory do Rady Miejskiej
miasta Łow i cza nie wyp.adły dla Ilas pomyślnie pom imo zblo lw wa nia się trzech
naj li cz nie jszych grup- Polsk iego Związku
M ieszczar'lski ego , Z rze sz er'l C h rz eści j ańsk i ch i grupy Rol niczo-Ro botniczej. Przyczyn ą te go była ci asn a pa rtyj n ość przedstawi cieli poszcze gó lnych grup, która uwydatniła się ni etylko przy uk ladaniu ostatni ej listy lumdyd atów na radnyc h, lecz
ta k że z a znaczała się mocno na urząd zan}' ch Wiecach przedwyborczych i zebraniach.
Przedstawiciele poszczególnych grup,
uklijdając kilkakrotnie listy przyszłych
radnych, poza lI1ałym wyjątkiem, wnosil i
na tę listę jednostki, kt6re za wszelką cen ę
postEll1owily zająć fotele radzieckie i W tym
celu prowadzity agitację przedwyborczą.
Siły własne przeceniano jednak i lista
narodowa u wyborców nie miala takiego
poparcia, jakie mieć pOWinna, gdyby skład
jej był Więcej odpOWiednim.
Z tej też przyczyny znaczna liczba
wyborców wstrzyma/a się zupełnie od
głosowania i na ogólną liczbę· 24 radnych
z listy narodowej .M 5 przeszło zaledwie
9. Skład Więc ' obecnej Rady Miejskiei
naszego miasta będzie następujący:

2,

L O W I C Z A N l N.

.M 11.

Towar zy st wo Wza emnego Kredytu w bowiezu
z polecenia .MinisterjulTI Skarbu przyjmuje zapisy na 5 \ pożyczkę wewnętrzną
PCiństwa

z listy Nr. 1
(Komitetu Wyborczego P. P. S.)

Z

L

Blaszczykiewicz Józef, lat 50, szewc,
Kocielsl\i Wladyslaw, lat 28, piekarz,
Stanisławski Stanislaw; lat 50, doktór.
Medygram Bole.staw, Int 21:\, ślusarz.
Kazimiersld Seweryn, lat oH, szewc.
Dutldewicz Stanislaw, lat 40, mularz,
Winnicki Roman, lat 3 1, ślusarz.

1.
2.
3,

4.
5,
6.
7,

z listy Nr. 2
(Żyd . Kom. Wybor. Soc. Dom. Partji Rob otniczej )
(Poale-Sjon)
1.

i\ohn HCllI'yk, lat 25, nauczyciel.
BasiEt, lat 20, nauczycielka.
Rozental Chailll, lat 00, l\am8sznil"

Zychlińskct

2.
3.

Z

listy Nr. 3
Zrzeszenia ZydóiY }

JMiędzyp.;rtyjnego

ZeleclhJ\\fski Moszek-Lejb , l. 60, prz~rn.
Wartsl,i Abral1l, lat 2D, buchalter.
Szeps Jakób, lat 05, prac. handlowy.
Zelech o\Vski Izaak·Dawid. 1. 36, przem.
Finkelątein Berel<, lat 06. kupiec.

1.
2.
3.
4.
5.

(Polskiego
1.
2.
o.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
Na

Z listy Nr. 5
ZWIązku ftiieszmnskiego 1

zastępców

Z

I.
2.
3.
4.

Zrzesz.

Chrześciańskich i R\llniczo- Robotniez j i
Ficl,i Aleksalider, I"t 62, sędZia.
Masztano\\"icz Stanisław, lelt 50, rolnik.
Jankowski Tadeusz, lat 03 rzemieślnik.
Ko/aczyk Albin, lat 40, rubotnik.
Schmidt Edmund. lat 51, przelIl.
Nieuudek Alel:sander, lat 08, rolnik.
i\iarl<iewicz ROI11?n, lat 35, przetll.
Ks. Zawadzki Stefan, lat 51, prefekt.
Ks. Bursche Edmund, lat 5G, pasror.

RADNYCH

powołani

zostali

listy Nr. 1.

Kowalski Ignacy, lat 66, rymarz.
Zalllbrzycki Jan, lat 00, rymarz.
GE!secki Marjall, lat ol, Inlllarz.
Mrowicki Mateusz, lat 49, rouotrlik.

26.

K. RYBACKI.

Księżanka

locha.

POWIEŚĆ.
( Ciąg

dalszy.)

XI.
Łuty się

już

rozpocząl,

a Więc zapusty za pasem. Spieszono -się na gwalt
z dawaniem na zapoWi ed zi e. We wszystkich okolicznych wioskach szykowało
się po kilka wesel.
Stach umówił się z Zochą , że przyśle
swaty w najbliższą niedzielę, lecz przedtym jeszcze rozmówi się z matką. WiedZial, że kobietom teraz jest ciężko i że
same z gospodarstwem rady sobie nie
dadzą·

Nie zwlekając, przyodzial się odśWięt
nie i udał do sołtysowej chaty. Walentową zastal przy robocie masła, schyli I
jej się do nóg i rzekł :
- Przychodzę 'do was, matko, abyś
cie mi dali waszą Zochę za żonę.

Polsldego.

listy Nr. 2.

Slo. iil11ski Zygmunt, vel Zelman, lat 35,
[inżynier.

Z

1.
2.

listy Nr. 3.

Wartsld jo sef, lat 55, kupi ec.
Weintraub Josef, lat 28, kupiec.
Z

listy Nr. 5.

I\ucharsld W ł adysław; lat 54, rolnik.
2. K olaszy il ski Stef<1ll, l(lt 36, prz em.
3. Górsl<i Ksaw ery, lat 45 , maszyni sta:
-l. Sloniewicz J8n, lat 55, n:ernieślnik.
5, Tą 'iorowsl{j Władyslaw, l. ol, rolnik.
AcziwIwiek większość radnych wszy·
stk ich ugrupow'.lI·1 tutejslych ni e Illoże się
poszczycić zauhlJiem ogólu 11Iieszl<a(lc ów
ŁOWicza, to jednak żywilJly Illocne przeIWllanie, że rajcowie miasta, ki eru ją c gospodarl<~l miejską, dolożą s t a rań i sil, by
swą bezstronnością przy traktowaniu spraw
ogólnych zjedllać zaufanie nietylko swych
wyborcó',v, ale i tycI! wszystkich, kt órzy
zaufania do nich nie żywili.
Zyczymy Więc Radnym naszym poIllyś!ności W pra cy i oczekujemy jej wyd8jnyc::h owoców .
---1.

Ostatki wi(sięsłwie

łowickim.

Leżąc oslabiony na łóżku, a było to
W ostatnie ostatki, usłyszalem zbliżające
się pod oknami mego domu harmonijne toIJY "Poll(i Sokolicy". Zaciekawiony podniosłem się i ze zdziwieniem ujrz ałem
~rupktt ludzi przebranych w IJajrozllląitsze
stroje papierowe i ll1undury wojskowe z
orężem, kijami i pulkallli w ręlwch.
Najstarszy z nich, 1110cno wysmolony, trzymat
bat z grubego postronka. Narazie nie
mogłem zrozumieć, 1 {Q~o ta ~rupl<H dziwaczrlle przebranych ludzi przedstawia,

Ja wlubilem się w nią i nie żyć mi bez
ni ej. Będę Wam robić wszystko, co każecie, byleście mi ją dali.
-- Wiesz przecie, że mieliśmy inne
zamierzenie i Zocha byłaby panią całą
gębą, El tu przyszlo nieszczęście jedno
i drugie. że teraz, biedna sierota, nijakiej
drog i przed sobą nie Widzę.
Widać nie bylo sądzone.
Bez
woli Boskiej nic się nie dzieje. Ja pracować umiell1 i przysięgam, że Zocha
b ę dzi e ze mną szczęsliwa.
- - Widziano was często podchmielonym i awantury czyniącym .
- Toć każdemu się zdarzy, że za
kolnierz nie wyieje, ale ja z żałości to
czyniłem, że Zocha miala iść za ~ Janka,
bo ja ją strasznie polubił.
- No, cóż ty na to, Zocha? gadajże
przecie, ja z nim żyć nie będę. Rozmyśl
się, może jeszcze Janek powróci.
- Adyć wiecie już sami, że Stach
mi nie jest przeciwny l ze inaczej lUZ
być nie może.
Janek nie wróci. Trzeba go znać.
Niech się dzieje wola boska.
Trudno, to już ślij swaty. Skończyć już raz,

dopiero po zbliżeniu się do nich, pomalowan e twarze znanych wieśn,iaków przypomniały mi tradycyjny obchód ostatl<ó w
na księstWie. NajWięcej lubianym ZWierzę 
ciem młodzieży tutej szej jest niedźwie dź
i dlatego t e ż niedżwiedź jest zawsze najlepiej przez ' nią charakteryzowany.
ProwaduJją go zwyk le z muzyką na grubym
lal1cuchu i z kułkiem u nosa. Niedź \lIiedź
przytupuje sobie w takt muzyki, a baba
Cy~anka
z dziadem wywijają oberka.
zaś chodzi ode drzwi do drzwi i zbiera
datki , aby po obejściu znajomych zasiąść
przy kieliszku i spędzić wese lej ~odzin
kilka, a ni eraz i noc całą, zapominając
zup elni e o troskach codzi ennyc h i o potrzebach Ojczyzny na szej. Obecnie kreW
pol ska lej e się aż na czterech fr on tach.
Otworzyly nam się wrota wolności, lecz
wrót tych Winniśmy strzedz i bronić wspólnymi silami. OjCOWie j matki pOWin ni
być dumni, że doczekali się chWil, kiedy
synOWie ich na luesach piersiam i swymi
odpierają wro~a, a przelaną krwią splacają dłu~i dziadów i pradziadów naszych.
Łecz poza krWią Ojczyźnie nEtszej potrzeba i znacznych ofiar: ofiar dla żołnier2.8
polskiego, ofiar dla WilnCl, dla Ł \vowa,
dla Poznanie!.
Wspomagajmy Więc Oj czyznę i nie zapominajmy o żolnierzach
polskich ,bo oni dlisiaj są obrońcam i naszego życia i mienia. Nie prJgniellly zaborów, ale Ojczystej ziemi naszej b.'on ić
będziemy do ostatniego tchnienia.
I<to
z nas jest przeciwko żolnierzowi polsl<iemu , ten jest i przeciwko samej Ojczyznie .
A zatem dalej·, bracia, do bułata, \\)szal<
nam dzisiaj tylko żyć, pokażemy, że sarmata umie jeszcze wolnym być. W imię
Boga, jeszcze wroga będziem dobrze raze m bić.
S'a/lislazu Slojewslci

żeby

ludziom

gęby

pozamykać.

Tylk o

pamiętaj, Stachu, jakbyś mial Zośce świat
zawiązać,

to jużbym cię chyba przeklę ła.
- Bądźcie spokojni, matko; nie dośpię, nie dojem, a pracowal będę, aby
moje j Zośce ptasiego mlel,a nie' brakło.
Nie prawda, moje drogości? - - rzeld, zbliżając się do Zochy i wpól ją obejmując,
ż e ludzie miłowania naszego zazdrościć
nam będą.
-- Ja nie wiem, ja się teraz tak
wszystkiego boję. Ciągle mi się zdaje,
że jakieś
wielkie nieszczęście zaWisło
nademną ·

- Pluń, Zocha , na wszystko, wszystko jest glupość. Zobaczysz, jak sobie
uladzim życie.
Daj Boże, żeby tak byto-dorzucita Walentowa-Iepiej nie obiecywać,
a dotrzymać. Czasami z Wielkiego kochat1ia ludzie wro~ami się stają, ja k
Matyso..wie.
-

-

Co Matys? taki pijak!
A jak mu Anielki dać nie chcieli,
to aż płakał i mÓWił, że sobie łeb o mór
rozwnlL
- On, co innfgo, a ja co innego.

Ł

oM 10.
Jan Tadeusz lVnjb!ezl's},i.

lał

Z minionych

krwavJych.

(W spolllnienia.)

11.
Jeńcy.

Po trzydllio\Nylll ogniu hura~anowylll,
podczas którego aż zif'll1i,l dygotała W
swych posadach, dywizje naszego korpusu,
przeł<Hn3wszy upór austryjaków, ruszyły
naprzód poprzez Idęby drutów l<olczastych, zwaly betonu i żelaza. Poprzez
charczące ciała i trupy ruszyla
armja,
zostawiając za sobą zburzone pociskami
szańce, trRllszeje i okopy-zda się --nie

zdobyte.
Sztab I<orpusu stał na miejscu i cze_ kał ze sztabu armji rozl<azu, zależnego
od-utrwalenia się sytuacji.
Tyll1cz:Jselll przez etap Idewallsld
setki I tysi'lce prowadzono jeńców-wy
łącznie austryjaków.
Byli między nillli i polacy.
- Takiego ognia huragallowego od
początku wojlly nie widzieliśmy-zwierzali
mi się, gdyl1l na rynku podszedł do odpoczywającej, zdaja od wielu innych jelków,
inteligentnej młodzieży wojskowej. Zasypano lias literalnie kulami, szrapnelanli
i pocisl-;ami. Przez trzy doby praWie lIie
spaliśmy, no i wreszcie, oszołoll1iollych
i nawpół przytomllych zabrano nas z szań
ców: w tył n8m zflszli rosjanip i-schluss/
Zdawało się, że na wielu twarzach
widniało
zadowolenie
głębokie, chbć
l11asi<owane ....
- Skończyło się wreszcie to straszliwe pieklo: oddycham i 2:yć będę!-lIló
Wiły twarze żołnierzy.
-- Szliśll1y do I<o ntrataku!-opowiadal młody i dorodny wolontarjusz.-Sz:ed1em wciąż naprzód, niby pod jal<ąś oluop·
ną nawałnicę ognisto-gradowo·żelazną ...
J \yłel1l w stanie jal<iejś hypnozy, obojętny
na wszystko,-nieczuly... Nic Więcej nie
pamiętam, jeno dotychczas widzę dookola
siebie padających towarzyszów broni i oderwallą no~ę, co obok mnie przeleciała
- Wszyscyście wy po jednych pien iądzach.
Małżeństwo dla dzi'ewczyny,
to jest granie na loterji: jedna wygra,
druga przegra.
-- My z Zochą napewno wygramy.
- Jak Bóg da,-rzelda Zocha.
Stach uradowany pobiegł do swego
ojca UWiadomić go o szczęściu. Stary
się ucieszył, że jego syn będzie gospodarzem, a nie wyrobnikiem, jak on, i że
będzie
mial teraz między ludźmi poważanie.

-

Żebyś

tylko

szanoWać szczęście,

statkował i umiał
które ci samo lezie

w łapy.
- To się wie.
sobie radę.

Nie bójta

się,

dam

XII.
Wesele Zochy naznaczono na poniedzialel< po trzeciej zapowiedzi. Walentowa obstawała przy tym, żeby wesele
bylo skromne, bo i środki
ich nie
pozwala/y na to. Po śmierci sołtysa pozostały różne długi, które trzeba było
spłacać, od niektórych procenty zapłacić
sąsiadom, a nawet i na pogrzeb trzeba
się było zapożyczyć.

() W I C Z A N i N.

3.
cie, pArlOWie, Ila gorsze przy~otowCini:
niewola was czeka, nit' -wu la ...
W I ill<Cl gOdZlll później gnc:110 W strolIę RÓWIleg o kilkuset auslryjaków, którzy
wydłużonYll1 \vężelll snuli s:ę 118 \\'S :hód
daleki, ogolo':l:lli z gotóW;i i rzeczy cenIllejszych,-z\\')czajnie, j,lI, jeńcy ...
Jeclel l z Ilich, Iwlejąc 1)<1 oiJ<1ndarzo\\ alH! nogę, pozost<,tI nieco w tyle za toWHI'Ly:>Zuilli nil:doli.
Nl~'tld .. All/tlI/ ... -!lR .~'o iywal "nasz"
żołll if'rz l\Onwojujący, z81rzymawszy się
w oczel,i\l;a:!iu Ila opóźlli o nego.
Jelliec krolw przyspieszył, lecz, uderzony w plecy 1\Olbą, up8di na szosie.
Czapl{a z głowy mu śpadla i potoczyła
się du rowu, a Oil, niebol"a:" nie Wiedział,
czy czapkę wprzód chwytać na cZWoralwch , czy się podllieść, choć noga bolała.
~ konwojujący I<op<-lł go z tyłu poufale,
Jakby po koleiel'lskll, niezbyt boleśnie
i nawQływai gbselll pojednawczYI1l:
,Vu! Paszo/ skati/la, paszol
wPien'( dl ...

w powietrzu ... [)()Iy _hczas giuchem echem
wali 11Ii W usz:Jch tellloskot piekielny ....
jedyllell1 pragnienieIII mojelll było: skol1czyć za wszelką cenę, skoliczyć z telll
pieldell1 jal<najprędzej! ZgilląĆ, ach zginąć już ra z, byle sl<ollczjć! .. .
Kiedy 10
pieklu Dantejskie sie:: SkOt'lczylo? V\' jaki
sposób do Iliewoli \VLi~to 1111Ile żywt'go'?
NIe wielIl. Nic Ilie palllic;tallt! Ale tozupelllie nic!. ..
J--'rzechodzący opodal kOlllclldalłt szta·
bu, stary i po\-vaZlly pułkownil" podszedł
ku Illnie i prosił, aby się dowiedzieć, o co
chodzi pewllemu jeńCOWi, który do Iliego
z jakąs ska rgą się zwróciL
Wysluchalelll zażalellia wiedeńczyka
i przetlomaczyłem je komE !1danto\vi:
- j eniec się skarży, że go W drodze
z pozycji do sztabu korpusu kOllwojujący
żołnierZe ograbili z pugilart'su, w którym
IIlial dwiescie korulI ..
KOlIIendanI bezsillłie ręce rozpostarł.
-- A nlllie zegarek srebrlly kozacy
zabrali- odezv"al się po polsku
jedE'n
z żołnierzy.
- 1 u IIIC/le zabrały !tros::,)' t{~i by/lold/dodal ilłny jeniec.
_- Mir Izaben auclt d/e Kosa/celi ji'in/mg KrO/tel'l genoh/llcn!-wtrącil illll)l.
- Sei r'u ht'g!- przestrze~ł bU któryś
kolega, dodając coś pólgłoselli.
Obstąpili
nas Jtncy ze wszystkich
stron, Wll .J SZąC coraz to Iłowe pretensje
ich
przez
"naszych"
o
ognilJienlll
żolnierzy ..
KOlllelldant ręce rllzchylal, wreszcie,
pożegnawszy.
czymprędzej

Się

Ze

IIln~,

\vycofał

Kronika miejscowa.
I\:alelldarzyk.
Plq/e/~ -;- MAtyldy, Leona b. m.
Subota Klemensa Hofb., Longina
N'-edz/eia Sucha, Dyolliztgo, Jnljana
Pomedzi(/ldc Gertrudy, Patrvl<a
VYtorelc Edwarda, GabryelaSroda józefa, ObI. N. Nt P.
Czwartek Eufemji, Klaudji

się

poza dt:1 ę zażaleń, zapewlłiając jel'l ców:
- Nazb,eru. etv, razb1erll/...
l ellcy UWierzyli zapewne Iwmendantowi sztabu l<orpu su i ciekawie jęli się
dopytywać, dokąd ich wyślą.
- Zapewne nż do Kljowa?-wyrazil
przypuszczeni e jedl'lI z polal{ów.
Moi drodz) !-rzeldem.-Żeby to
ty l/w do Kijowa... W gląb Rosji was
wyślą, a IlIoże i na Sybir, gdzie waszych
już dużo, bardzo du żo przebYWA.
Bądź-

Ws.:hód stoli.:a o g. tj. 14, zachód o g 6 05
IltUgOŚĆ d ,ia ~. 11 111. ~~ prly.Jyło !{. 3 I~. 4'2

"Gdańsk

Zocha od zniknięcia Janka i śmierci
ojcCl spoważniała bardzo i nawet na IIlUzyki nie chodziła. Wszystek czas wolny
ocl roboty poświęcała czytaniu I<siążek,
które jej jeszcze Janek zostawił i cordZ
bardziej je rozumiała , znajdując przyjemność W czytaniu.

- Ładnie ci, wyglądasz jak gos podurz, a w tym miejsl<im ubraniu byleś'
podobnym do jakiegoś ciaracha.
Wyjechali wcześnie w kilka wozów,
by ślub wziąć na rannej mszy i zaraz
wrócili do domu, gdzie ich matka przyjęła na progu chlebem i solą.
Na usilne prośby Walentowej, obecni
byli na weselu i rodzice Janka. Jakkolwiek Zocha byla oszolomioną i zadowoloną, że się już raz wszystko skończyło.
jednak na widGk starych Siekierów serce
jej bić zaczęło i z wielkim SZAcunkiem
ucatowała im ręce. Zdawało jej się, że
istnieje jakiś ZWiązek duchowy pomiędzy
nią a rodzicami Janka.

Stach by! koniecznie za weselem
z muzyką, aby nie mówiono, że wyprawia
dziadowskie wesele, lecz wola matki
przemogła, gdyż i żałoba nie skończyła
się jeszcze.
PostAnowiono urządzić tylko
poczęstunek z wódką i piwem, oraz obiad,
zapraszając jedynie krewnych i najbliż
szych zn8jomych.
W dniu oznaczonym, Stach ze swatem zjaWił się i w chacie narzeczonej
w sulmIanie i IUlpeluszu, w czerwonych
p ortkach i lejbilw, wyglądał dostatnio
i lepiej mu było do twarzy, niż w dawnym
miejskim ubraniu, w którym był podobny
do "deńszczyka".
, Zocha, ujrzawszy go tak przyodzianego, uśmiechnęła się przyjaźnie i powiedziała, że tak mu jest daleko lepiej.
Podobam

przymilnie.

ci

się

tak? -

rzekł

musi być nasz".

W dniu 11 b. III. Z inicjatywy ŁoWic
kiego oddziału Tow. Krajoznawczego do
sali llIi ejscowe~o teatru Ila ~odzillę 2 po
połudlliu ZWOllilly zo~t<łł wiec pod hasłem:
"Gdańsk musi być nasz". Na wiec ten
przybyło wiełe osób z klasy rzemieślni-

Siel<ierzyna, całując Zochę w głowę,
rzekła ze smutkiem:

I

- Nie takie mialo być nasze powitanie i nie takie wesele. Mój biedny
chudziak praży się tam gdzieś w pustyni
na słońcu i tęsl<ni, kochany, za tym poszumem naszych drzew, ale niech ci tam
Bóg nie pamięta.

---------

(d. c. n.)
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Kupno Polskiej

Pożyczki Państwowej
obowiązek,

to nietyll-<o

to najpewniejsza i najlepsza lobata oszczedzonej gotówUi,
to przygotowanie Kra!oWi i sobie warsztatu do zysko\t'Jne! i spoko!ne! pracy,
to intc!'cs nietyiko

społeczny, I~cz
zwłaszcza

_Polska

I{ażdego

obywatela,

Pożyczka Państwowa
(po

ko.'z1u,j{' \\'

i osobisty
zaś foln;!ra.

pot('(l('(~llill

(\~ygllili<1(~lJ

prO('clltÓ\\')
rtd~lo,vycll

m;ll'kowycll, korallowych i

~.~~--------------------------~----

za 100

za 500

za 1000

dnia 1-1

9G,t<5

-18-L2 ~

9G8,47

48-12.36

9684,72

15

96,:-;6

..t~·q,31

068,61

4t\4:5 06

0686,11

16

9G,t)t)

-18-l,3

EJGtl,75

4833,75

961)7,50

17

93,89

-18-1.15

968,b9

4841.-15

8688,89

1e

96,90

4,,-1:..51

969,U)

4845,14

9G8u,2i)

19

96,92

-1b-1.5t3

969.17

4845,83

9601,67

2U

96,93

-18+,6~

r,69,3 )

48-*6,53

U693,06

"

5000

za

za 10000

1372-1-1.
llliń:;l;ie--.nie wużył si~ jeszcze tkl1C1Ć polLlL) I 1l1leIS[o\VeJ inteJq..(~ncji, a t.i!(ze
sr;iego Torunio i GdflńskZl;
spllrU \\iCŚllldków z ulwlicy. hJ wyjasniE'
ż·· UjŚCil \\ is'y. przeplywającej I1i1SZ
nil! z -branym przez pa"tnra Bur"ch,c, przy(z) tl i celt z\VLlhne~) wlec I, do stolll
krnj, jest Iwniecwyl1l lIZUpelliienielll tej
prezydjcdllt:'?-.u'c. prze\\' olllliL'z~!ce~jl) )ll'W lJajwiększej arterji wodn.:j, którą od wie·
ków spldwialiśmy do Gdallska nasze prolauo p h.. f~.\ bnci<l\: gfl a Ila as sorów
d.~ (1:'1«0 ro \\'4 ~Idn 7\'t'I,a
r I 111
! I.
clul\ty i clru\\'u;
~ow:-,l{iegu.
1 . f(\oacl\l
udZieli! Ild~tt'pllle ,
że przez zabranie POlllorza z GdillJglo3u dyr( IdoroWI Sidn.ożęckit Il1U, ld6ry
skit·IJl, pozbcl\lJiollO llas jedynei clro~i 1110rW dluż;:.zrlll swym przt'll1ó\\lil'lllu-odczycie
skiej, którą mogliśllly bezpośrednio sprozobr3zowal przeszłość i zllaczenie GcllIl'
wadzać surowce c11,l naszych fabryk i wyska dla Poblo pod \\1zgl~del1l geowaflcz,
\liLlzić nadmiar produktóW;
nym, hj~!Orycznym i etnogHlflcZI1Yn1, uwyże przez oddalenie nas od posiada·
datni! potrzeb~ Gdańslw dla powstająct:·
nych wybrzeży popełniono na naszyllJ
or<.!anizll1ie palistwowym zbrodnię, by nns
go I nHlj,!Ce~o SI) rozwijać Pal1stwa Pol·
na ZR\\'sze obezwlad/1lć,
sl,ie{!o. pr!.ytaczajflc trafne poró\\ nonie
prezesCI 111 i Ilistrów Pdderewsidegu,
ze
zebrani w dniU 11 ll1arca 1919 rolm,
GdclllSk dla Polski będzie ustami, ,1 Po\II sali miejscowego teatrlI, Illieszkailcy
zmul I Lwów plucami, bez których źaden
miasta Lowiczd i okolicy, v./ pełnej ufności,
ol~anjzll1 zdrowy żyć i rozwijać Się nie
że konferencja pokojowa naprawi dziejomoże.
Po przemówieniu p. Siarlożęckie·
wą krzywdę - donHl~ają się zwrócenia
go zalnal ~Ios pro!. Peche i W zdaniach
Rrzeczypospolitej
bałtyckiego
wybrzeża.
zwięzlych uwydatni! znHczenie dla Polsld
z odWiecznym polsl<im portem Gdańskiem
Gdalisl<a pod względem ekonolllicZllyl1l i
i resztą Prus Zachodnich, L Warmją i PruspolitycZJlym.
Wiec zakot'JczollO okolo
kim Mazowszem, Idóre wbrew wszelkim
godziny 4 wspólną i jediloglośnie przyję·
prawom boskim I ludzkim zostały nam
tą rezolucją następującej treści:
przemocą wydarte przez prusaków
Zważywszy, że Gdańsk od wieków
w dobrej i złej doli Wiernym pozostał do
- Protokół Posiedzenia Czlonków Za]wllca Rzeczypospolitej Polskiej;
rządu Magistratu m. Lowicza z dnia 9 mar·
że pomimo wynaradawiającej polityki
ca 1919 r. Obecni: Przewodniczący burpruskiej, żyW iol polski na wybrzeżu balmistrz L. Golębiowski, cz/onlwwie: burtyckim zajmuje zwartą masą przeszło 85%
mistrz II PL Ba lc er, ławnicy . P8stor E.
ludności na ogromnej przestrzeni na pół
Bu rsch e, B. Łagowski, T . Wierusz-Kowalnoc i zachód od Gdańska;
ski, Edward Nowakowski.
że Gdańsk / ącznie z wybrzeżem poWobec tego , że dziś dopiero odbysiada silną podstawę w Polskim obszarze
wają się wybory do Rady Miejskiej, Marrus Zachodnich,
Warmji i Mazowszu
gistrat miasta Łowicza dnia dzisiejszego
Pruskim;
jednog/ośnie powziął następującą uchwalę:
że przy pierwszym rozbiorze
Polski
Zważywszy, że przeszlość historycz·
nawet zach/anny Prusak, zabierając wojena Gdańska ścisle ZWiązana jest z Polską,
wództwa Pomorskie, Malborskie i Che/że polacy stanowią znaczny odsetek lud-

nosc\ okolic Gdaliska i d81szego wybrzeża Bal:ylm, że nPlcierz rzek polskich, \Visb, łączy krF1j niel11al cal)' z tylll naturalny.n Jlllastem port l\Vy/TI, że wreszcie posiadanie otwclfteg) portu Gdsilsl<a i
brzeża
morskiec..(O
jest
nieodzownylJ1
wprost warunkiem C'I<Ol1omiczn n g,) i p"llitycznego rozwoju Polski, i'"lagistrat lIli8sta
Lowicz;, wyraża niezloll1ne przekonanie,
że Gdat'lsk i wybrzeże morskie zostanie
przyznane nam przez Patlstwa, które po
ŚWietnym zwycięstwie nad militaryzmem
prusidlIl st\\larzają dziś nowe pomyślne
warunki rozwoju narodów pOSzczf'~ólnych,
a n1' .dzy niemi też narodu polskiego.

wy-

Odczyt dr. G. Roguskieg'l p. t.
"Pizjolog;8 i psychologja ćwiczell cielesnych"
odbędzie się w sobotę dnia
15 marca r. b. o godz. 7-ej wieczorem
w lokalu P8ństwowego Selllinarjulll nauczycielskiego męskiego (Stary Rynek 4)
na korzyść "Samopomocy" uczniów Seminarjum
Wejście 1 mlc, dla uczących
się 50 fen.
-

Odczyt Adw. Przys. Fr. Paschalskio-

Staranielll Związku Równouprawnienia kobiet polskich W ŁoWiczu, dnia 21 1Il1919 L, odbędzie się odczyt
adwokata
przys. Pr. PaschaIskiego pod tytułem
"StanOWisko prawne kobiety" Prelegent znany ze swej erudycji
prawnej, jakoteż z wymowy, przyciągnie
niewątpliWie szersze kola
inteligencji

go.

Łowicza.

- Z Koła Służby Narodowej PolekChrześcijanek .
Potrzebna jest wa nna do
kąpania chorych żołnierzy. Kto zechce
łaskawie przyjść z pomocą, raczy odesłać
lub dać znać do Izby .. Chorych,. Podrzeczna 26.

.
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Spra"\vozdanie.

Podaje do Wiadomości p. p. plantatorów, że jak rok·rocznie, tak i
w roku bieżącym kontraktować będziemy plantacje korzeni cykoryjnych
po cenie 15 (piętnaście) marel< za korzec 300 funtowy.
Urzędnik nasz W poniedziałki, środy i czwartki jest w objazdach,
zaś we wtorki, piątki i soboty przyjmuje w naszym biurze.

Kwesta "Ratujcie Lwów i Wilno" przyniosła do dnia 7 III b. r. za znaczele
marek
w ŁOWiczu
107:2,50
w Bielawach
187,90
w Nieborowie
181,45
w Bolimowie
17820'w Kocierzewie
,
w Bednarach
300,w Zdunach
593,w Złakowie
470 -w Oszkowicach
837:w Sobocie
339,23
w Bełchowie
.
206,93
w Domaniewicach
.
.
260.93
w Pszczonowie i Łyszkowicach
315,'93
w Mąkolicach
200,~
wWaliszewie
.
287,W Wołi Zbrożko\l,ej

- Spolszczenie szyldów. Od jednego
ze stałych naszych czytelników otrzymaliśmy list z uwa~ą, że nad wielu sklepami
w Lowiczu pozostają dotychczas szyldy
VJ
językach niemieckim i żydowsl<im.
Swego czasu komisarz policji państwo
wej wydal pp. kupcom polecenie usunąć
z szyldów napisy w językach obcych.
Widocznym jest, że nie wszyscy kupcy
do polecenia tego się zastosowali, aczlwlwiek za l1iewypełnienie polecenia prze'w idziana byla nawet kara pieniężna. Czas
więc wielki, by w polskim mieście szyl<ly były polskie.
- Odczyt prof. Radlińskiego p. t. "Historja żydów w Polsce" odbyl się w ubieglą niedzielę przy szczelnie zapełnionej
sali nauczycielskiego seminarjum. Sza110VJny prelegent z wlaściwą . lllU 5wadą
opOWiedział nam dzieje najpierwszej wę
drówki zaborczej żydów do ziemi Chanaan.
Rozbierając następnie właściwości
charakteru żydów, zaznaczył, że lJigdy nie
przywiązywali się do łudności, która im
dała przytułek, trzymali zaWsze
stronę
silniejsze~o. Tak bylo i w Hiszpanji za
p~no\\'ania Arabó\v.
Naród po zrzuceniu
11iewołi arabskiej zemścil się lIa żydach,
wyp~dzHjąc Ich od siebie. Tak bylo u nas
ZR moskiewski,::go panowania i tak było
za niemieckiej inwazji, o czym wszyscy
aż nadto mo~liśmy się przekonać.
Podl<reślił tal<że prelegent Poznańsl<ie,
że tak slwtecznie umiało Się obronić, że
nie oozwolilo odebrać sobie placówek
ha ndlu i przemysłu i zwartą il1 asą \\la lczylo i odpieralo zakusy żydowskich kupców,
wystawiając ha slo "swój clo swego". Tej
to sołidarności ta część P'Jlsld zawdzię
cza, iż tak mały procent pOSiada żydów.
Prele~ent zwróci! także uwagę, że gdzie
naród rozumniejszy i bardziej kulturalny,
talll żydzi niechętnie się osiedlają. Wszystkie miasta b. Królestwa Kongresowego,
graniczące z Poznańskiem, mniejszy mają procent żydów, który się stopniowo
ZWiększa W miarę posuwaniCl się na Wschód
i na poludnie, aż zalewa zwartemi masami całe miasta i osady Galicji, Litwy,
Bialorusi i zabranych przez Rosję gubernji.
tłumaczy, że żydzi we
interesie we LWOWie stanęli
jawnie po stronie Ukraińców, jako ImlturaInie niżej stojących od Polaków i tym
samym łatwiejszych do eksploatacji.
Wspomniał także prelegent o pomaganiu żydów w rusyfikowaniu kraju, o żą
daniu na kolejach, by lwnduktorzy zwracali się do nich. w urzędowym języku,
o propozycji p. Zabotinskija w KijOWie,
że za pewne ustępstwa i prawa dla ży_·.
dów-podejmi.e się rLIsyfikować polaków.

Tym

własnym

się też

Między innymi, zaznaczył prełegent,
że na zjeździe żydowskim, który się odbył przed wojną, uznano za wsl<azane, aby
żydzi, chcąc utworzyć potęgę, starali się
głównie o dwie rzeczy: gromadzenie kapitałów i opanowanie prasy, co w więk
szej części OSIągnięto, gdyż Większość
pism niemieckich, francuskich, angieł

sld ch, rosyjskich i polskich jf'st w posiadaniu żydów. Nawet ajencje telegraficzne
HaVas'a i Wolfa, oraz biura prasowe są
żydowskie, stąd często depesze bywają
przel<ręcallE' na naszą niekorzyść.
Po skoT1czeniu odczytu wyWiązała się
OŻyWiona dyskusja i polemika jednej ze
słuchaczek, żydówek, w sprawie wypadków
we Lwuwie .. Interpelacja była wygłoszo
ną w sposób tak natfuczywie niegrzeczny
i prowokacyjny, a przytym w nieczystyl1l
polskim języku, że publiczność zażądała
przerwania niellltlt'j dyskusji. Zabrał także
głos Dl'. R., tWierdząc, że W Poznallskiem
hasło "swój do swego i po swoje" tyczyło
się tylko kooperatyw, a nie sklepów ży
dowsl<ich. Chociaż leży przed nami gazeta Grudzi~cką, w I<tórej z nazwiska są
wymienione osoby kupujące u żydów.
Na twierdzenil' prelegenta, że żydzi zdeprawowali handel, Dr. R. oświadczył, że
handel wogóle jest nieuczciwym i że kupcy żydowscy niczyll1 się nie różnią od
polskich kupców pasl<srzy
Zapomniał
widocznie p. R, że pasek tworzą tylko
hurtownicy-a sl<lady hurtowe wszysti(ich
towarów W Królestwie są jeszcze dotąd
w ręlwch żydów. Stające~o w obronie
kupców żydów pana R. zapytano W koń
cu, atiy raczył laskawie wymienić, ilu ży
dów kupców zlożyło składkę na Skarb
Narodowy, ilu jest członkami Koła pOIllOcy szkolnej - ilu jest w Macierzy szkolnej-ilu W Towarzystwif' Krajoznawczymjaką miasto ma z nich pomoc - jaką zostaWiają pamiątkę?

tę, że kaźdy, gdy się dorobi ,
z miasta i otrząśnie proch z trże
Wików swoich ...

Chyba

wyjeżdża

- WY/'ostki łowiccy. Liczni wieśniacy
okoliczni dość często uskarżają się na
wyrostków miejskich za zabieranie im
z wozów podczas dni targowych i jarmarków, derek z koni, siedzet'1 z bryczek
i wozów, lub też siana prZyWiezionego
Brak
na popasienie koni w mieście.
opieki nad walęsFljącą się młodzieżą miejsl<ą, jal< równieŻ zabierania cudzej włas
ności, młodzież tę prowadzi na błędną
drogę, a często nawet za kratki więzien
ne.
Najwięcej temu są Winni rodzice
młodzieży, a za nimi zaś ojCOWie miasta,
którzy nie starają się, by wałęsającą się
młodzież umieścić w szkołach i ochronkac.h i uchronić . od. zgubnych Wpływów

uiicy.

.

6ł,-

w DmQsinie
w Rudniku
.
.
.
w Ostrołęce na weselu u Wróbla
przez). Wieczorka zebrane na
weselu w Kamieniu
.
Z przedstflwlenia w teatrze "Eos"
M. Kączkowska za sprzedane biłety
Staraniem chóru "Lira" pod przew.
p. Hamasiewicza z Koncertu
Od 4 sołtysów zebrane na wsi
p. Z. Burzyńslw z Kuzem
p. Kłódzińska z Zawad
.
p. M. S. S. B. z Lubiankowa
p. Chojnowski z DOll1aradzyna
A. M. Kączkowscy z Lubiankowa
Ogółem

100,G5.52
51,--13

70,-137--1,76
1-/.6,519,80
130,25,20,10,5,100,799S,łO

Rozchód na urządzenie znaczka
97. Dochód czysty
mk. 7U~I~
Z przedstawlellia urządzonego na
Lwów i Wiłno dn. l marca r. b.,
wplyr.ęlo do kasy
marek 30H),~G
Rozchód
l 52t).50
Czysty dochód mk. 1:1:20,76
Z urządzonego znaczka wpłynęło 57 -/.G,-ł l
Rozchód
97,Czysty dochód mlc 5Gł8,·U
Ogółem na cel powyższy wpłynęło na czysto:
z teatru'
1:1:20.76
ze znaczka
GG-/.U --11
z Koncertu
..
319, 'O
z weseła u p. Wróbla.
51,ł3
z wesela z Kamienia .
70,StaraNiem sołtysów
131),Ze składek na kWitaqusz
IljO,Razem mI<. 7801 AO
Prócz sumy, jaka wpłynęła ze znaczka w markach, wyjęto z woreczków i przyjęto od soltysow . rubli 445,67 i I<olon 17.
Z tego 14 rubli i 35 marek srebrem
zostalo złożone w Tow. Kredytowym \V Lowicw na rzecz Skarbu narodowego.
Komitet ratunku dla Lwowa i Wilna
w ziemi ŁOWickiej składa niniejszym ser#
deczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom tak datków, jak i pracy przy llrZ:ą
dzaniu i zbieraniu kwesty, zawaczając, że
sprawozdanie to jest z akcji dotvchczasowej, składki bowiem nie są jeszcze SIWllczone i w miarę napływu będą ogłaszane.
Upraszamy gorąco o dalsze współdziała
nie dla poratowania naszych drogich bohaterskich KresóW.
Prezes Komitetu Ks. Kan. Nle/lUm.
Czlonkowie: P. P. Sianożęcha, Twarows/w,
. Jan Boczek, sołtys z Pilaszkowa, PiOtr RItse/., sołtys z Zagórza.
Skar.bn. i :;eI<retarka Marja Kączkowsha.

- Stl'aty wojenne. Ministerstwo Przemyslu i Handlu podaje do wiadomości za·
intereśowanych, te straty wojenne, poniesione przez zakłady przemysłowe i powstale W okresie czasu ód dnia l-go IiP,cą l
1918 r. do dnia l-go stycznia 1919 r., rak

Ł

6.
również te, które powstały

przed dniem
l·go lipca 1918 r., a dotychczas nie zostaly zameldowane, winny być zgłoszone
do dnia 1- go marca 1919 r., w celu zarejestrowania do Komisji Szacunkowej
Przemysłowej Głównej w Warszawie. działającej z upoważnienia i pod narlzorem
Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
Wobec rozpoczynających się rokowań pokojowych Ministerstwo PrzemysIu
i Handlu zwraca takźe uwagę wszystkich
bez wyjątku zakladów przemysłowych na
I<onieczność zgłoszenia wszystkich swoich
strat wojennych do Komisji :::>zacunkowej
Przemysłowej Głównej w Warszawie w powyżej wskazanym terminie.
Zgłoszeniu i rejestraeji podlegają następujące straty:
a) wszelkie szkody ' z tytułu dzialań
wojennych, gdy sprawca ich jest niewia·
domy, jak również te, których sprawca
jest wiadomy;
b) wszelkie straty spowodowane pr ymusową ewalwacją, rel<wizycjami, .zakupami przymusowemi, konfisl<atami pienit::żnemi i podatkami pobieranemi przez
strony walczące wbrew Konwencji Haskiej;
c) wszelkie straty, wynikle z tytułu
likwidacji czynnego życia fabryki, z chwiłą gdy praca w fabryce została przerwana na słwtek bezpośrednich wypadków
wojennych lub odnośnych zarządz~ń stron
wałczących;

d) straty wynikające z tytułu zl:ljęcia
zakładu przemysłowego przez władze wojskowe dla celów ekspłoatacji lub kwaterunkó7J;
e) wszelkie straty wynikające z tytuolwpacji niemieckiej
lu istnienia b.
i austrjackiej juk to: wszelkie kaucje, kary i t. p. pobory pieniężne, rachunki nie
oplacone przez władze okupacyjne CyWil·
ne i wojskowe, należności za dostawy
dla władz okupacyjnych, niezraalizowane
opłaty, wynikające z ko,ltraktów i umów,
zaWieranych z władzami olwpacyjnymi
i t. p.
f) wreszcie straty powstałe z racji
istnienia zarządów przymusowych.
Zgłoszenia rzeczonych powyżej strat
do rejestracji Winny być kierowane:
Do Komisji Szacunkowej Przemysło
wej Głównej w Warszawie- Chmielna 5.
Do Oddziału Komisji Szucunl<owej
Przemysł. Gl. w Lublinie -al. Racławskie 6.
Do Oddziału Komisji SzacunlL Przem.
Gl. w Łodzi- ul. Nawrot 15.
Do Oddziału KomisjiSzacunk, Przem.
Gł w Zagłębiu Sosnowice-ul. Maldchowsldego 11. Dąbrowa Górnicza-ul. Trzeciego MajA 11.
Do Biura Komisji Szacunkowej Przemysłowej Głównej w Radomiu, ul. Szeroka 19.
Rejestracja strat wojennych prowadzona będzie w dalszym ciągu wylącznie
na koszt poszkodowanych wedlug ustanoWionych taryf.
Ministerstwo PrzemysIu i Handlu raz
jeszcze zaznacza, że stosownie do art. 2
i 3 Konwencji Haskiej, oboWiązujące mocars twa, które prowadzą wojnę obecną,
sprawa indemnizacji strat wojennych może być zalatwiona tylko W di odze uldadu
międzypaństwowego.
Wobec tego poszkodowani, którzy strat swoich nie zgloszą
de:> zarejestrowania, tem samem pozbaWiają się opieki państwowej nad swojemi
interesami.
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Znaczek ns

inwaiidów

wojennych'

nadchodzącą niedzielę ma się odbyć
Łowiczu sprzedaż znaczka na rzecz

w
inwalidów wojsl<owych.

O W I C Z A N I N.

Wykaz chorób zaraźliwych zwierząt
domowych w pow. ŁOWickim za czas od
1 do 28 lutego 1919 r.
Na folwarku p. Mil<uckiego w Ło
wiczu na 6 koni na ŚWierzb chorowalo
koni 4 i wyzdrowialo 4. U p. Fr. O:,iń
skiego na 115 koni na świelzn zachorował
1 koń i pozostaje chorym 1. We wsi Myslalwwie, gm . Nieborów, na 14 koni na
ŚWierzb chor0walo koni 14 i wyzdrowialo
14. Na stacji dOŚWiadczalnej Borek na
2 konie na świerzb chorowalo koni ~
i wyzdrowialo 2. We wsi Bogorji Dolnej,
gm. Bąl<ów, na 60 koni na świerzb chorowalo koni 2 i wyzdrOWiało 2. We wsi
Skowrodzie, gm. jeziorko, na 85 koni
chorował na świerzb 1 koń i wyzdrOWiał l.
We dworze Chąśnie nCl II koni na
ŚWierzb zachorowato koni 5 i pozostaje
chorych 5. W osadzie Bolimowie na 22
konie na ŚWierzb chorowalo koni 5, wyzdrowiał
1 i pozostaje chorych 3. We
wsi Huminie na 50 koni na świerzb chorował l koń i wyzdrowialI.
We wsi
Woli-Szydlowieckiej na 25 koni na świerzb
zachorowal l koń i wyzdrOWiał 1. We
wsi Domoradzynie, gm. Lubianków, na ł 8
koni na świerzb zachorowały 3 konie
i pozostają chore 3.
Ogólem na świerzb chorow;:1I0 Iwni
29, zachorowało 8, wyzdrowialo 27 i pozostaje chorych 10.
W'e wsi i gminie Dąbkowicach na
300 sztuk bydła na liszaj postrzygujący
chorowala 1 sztuka i wyżdrowiala 1 sztuI<a. We wsi Sierznikach, gm. jeziorko,
na 60 sztuk bydła na lisz?j postrzygujący
chorowała l sztuka i wyzdrowiaia 1,
Ogólem na liszaj postrzygujący chorowało 2 sztul<i I wyzdrowialo 2.
W dom. \Valewicach na 140 sztuk
bydla na motylic:ę wątrobianą chorowalo
sztuk 32, zachorowało 5, wyzdrOWiało 30,
zabito 7.
POWiatowy lel<arz weterynaryjny

.

St. Szczuka.

Na Skarb Narodowy zlożono w Tow.
Wzajemnego Kredytu w ŁOWiczu: Al. Baranowski z LowiczFl order św. Włodzio
mierza W zlocie.
i{onstanty Michalski
z Łowicza rb. 10 zlotem, 1 rb. i 2 monety srebrem. M. Galkiewicz z Łowicza
l monetę perską. j. Miecznilwwsl<a z towicza rb. 10 zlotem, rb. 2 i 50 fen. srebrem. W/. Choińsl<a z ŁyszlwWic rb. 30
złotem. 0 Hartwig z Łowicza 25 rb. zlolem. W Zabka z Łowicza -! mlc srebrem.
B. Miecznikowska z ŁOWicza rb. 2.50 i
2 mlc srebrem.
Stanislaw DeszC'zyński
z ŁoWicza 3 obrączki, 1 pierścionel<, 2 gaiki i 2 złote polskie srebrem. Fr. Rosiń
ski z Arkadji rb. 10 srebrem. E. i Ali.
Kolaszyńscy z Łowicza mk. 50 srebrem
B. Golędzinowsld
i mlc 14.85 niklem,
z Łowicza rb. 5 miedzią· Tad eusz Majewski z Lowicz8 zlotem rb. 25, srebrem
mIL 10 i koron 26. L Adamczeska z Ło
wicza mk. 22 srebrem. M. Woźniakowa
z ŁOJJicza srebrem rb. 2,1111<. -t, nildem
mk. 1. W/. Kotecki z Bratkowic srebrelll
rb. 2. L. Kapusta z Bratkowic srebrelll
rb. 1.05, miedzią rb . .~ . Piotr Kurl zak,
wieś KamieIl-Palenice, srebrem rb. 15. Michał Bryszewski srebrem rb. 50 i mlc 20.
Janek Pluchecki z Łowicza srebrem mk.
2.50, niklem mlc 17.50. M. Fabjanowicz
z ŁOWicza srebrem rb. 45, mI<. 68, m ieazią rb. 12. józefa Frasunl<iewicz z Ło
wicza srebrem rb 350, miedzią 37 kop.
Franciszek Golis z Łaźnik srebrem rb. 3,
koron 5 . Teodozja i Janina Garwackie
z Łowicza zlotem rb. 10 i 2 obrączki.
Wacław Wizgi er z Łowicza srebrem 10
monet perskich. Feliks Urabsl<i, Mysla-

k6w, zlotem rb. 10, srebrelll rb. 44 50 bilonem i mIL l, miedzią rb. 5AO. Benedykt Fabijańsl<i srebrem mk. 2. Dr. Wladysla.w Rogowski
odebrane szpiegOWi
l1IerTlleckienlu przez ucznia Bluhlll KvJiotkowskiego mk. 559. W t. Kobierecki z.
Osmolina złotem rb. 31.
- Sądy llJ.d zbrodniarzami. Urząd Prokoratorsl<l zaządal przedstawiellia sobie
możliwie szczególowych Wiadomości o wypadkach przestępstw dokonanych przez.
olwpantów jalw to:
.
a, teroryzowanie systematyczne ludności
b, aewastacja, niSZczenie własności
'
c, zdzierstwa nielegalne oraz grabieże~
d, egzekucja nielegalna,
e, deportacja ludności CyWilnej na terytOrJach okupowanych i przymusowa
praca,
f,
zabójstwa zal<laclników,
g, bombardowanie napOWietrzne bez odróżnlallia i be.z wyboru Iniejsca,
h, bombardowanie szpitali bez kOlli eczności,

roboty jeńców
wojellnych i zle ich traktowanie
j, instrukcje niedawania pardonu '
k, ogólne użycie nielegalllych' metod
prowadzenia wojny.
We wszystldch tych wypadkach należy przeprowadzić oddzielne szczedóło
we, duchodzenie, wskazC1ć w miarę ~10Ż
nO~CI. wlnnyc~. ~all ego ~iystęplw, a przynaJmleJ ol~reslic Ich ogolide (wedlug or\dZlalu WOJska, zapl1owClllego stanowisl,a
służbowego i t. p.)
Pożądane jest także dolączenie odpOWie dnich dolwl1lentów, Cl mianOWicie
szkiców i fotografji miej sce zllisz..:zonych,
w sposób dziołaniallli wojennemi nieusprawiedliwiolly.
Dochodzenie należy przeprowadzić
i przestać mnie najdalej w przeciągu jednego tygodnia.
i,

użycie bezprawne na

- "Bank Łowicki " . Z inicjatywy pp.
Fr Balcera, M. Hartwiga, IC Maciejl<i
i B. Łagowskiego powstaje W Łowiczu
Towa.lzystwo AI\cyjlle pod nazwą "Bank
ŁoWicki".
~zerol<o zakreślony

statut Towarzystwa tego przewidujt oprócz wszelkieao
rodzaju operacji bankowych, popieranie
i finansowanie il icjatywy prywatnej w zal<resie handlu i przemysłu
rodzimego,
lombardowanie przedmiotów nie ulegają
cych zepsuciu, pośrednictwo w kupnie
i sprzedaży nieruchomości, maszyn, narzędzi pracy dla rękodzielników, rolników i t. p.
Nowopowstająca instytucja przyczyni
się niewątpliWie Jo rozwoju ekonomicznego naszej okolicy, a uczestnicy jej,
o ile zdolają przeprowadZiĆ całkOWicie
plan swój, stworzą potężną placówkę ekonomiczną, która przyniesie im nietylko
zadowolenie moralne.
Organizacyjne zebranie, które odbyło
się w dniu 11 b. 111., olueślilo początkowy
kapital zaldadowy T-wa na sumę pół
miljona m Hek, lub odpOWiednią sumę
w walucie ustalonej przez Rząd Polski.
Kapitał ten dzieli si~ na 500 akcji po
1000 mlc I<ażda i pokryty będzie calkowicie przez zalożycieli, którzy korzystać.
będą ze specjalnych prerogatyw przeWidzianych statutem.
Subskrybenci wnoszą na razie 20°/0zadeklarowanej wartości akcji ' - reszta
pokrytą 111a być w ciągu roku.
Zaraz na organizacyjnym
zebraniu
podpisy na akcje pokryly Większą część
kapitału zaldadowego, jakkolWiek -zevranie to odbyło się przy udziale zaledwie
kilkunastu osób.

M 11.
Do powodzenia tego przyczynilo się
zrozumienie przez uczestniI<ów zebrania nietyll<o interesów wlasnych,
ale i interesów kraju.
Powołallemu drogą aldamacji Komiietowi wykonawczemu w (sobach pp.
M. Hartwiga, Skarbnika, Fr. Balcera i B.
Łagowskie~o poWierzono
dalsze prace
około uruchomienia instytucji przez przyjmowanie zapisów na pokrycie pozosta1ych akcji.
niewątpliwie

- P,'zerwanie prądu. Magistrat uprze.dza osoby, które nieuregulowały rachunków za energj~ e lektryczną, że w tych
dniach nastąpi przerwanie prądu.
- Dła Łowiczan w Jabłonnie - Legionowie. W zWiązku z odezwą łowiczan
z Jabłonny wydelegowani zostali dwaj
tutejsi obywatele w celu zawiezienia im
zebranych w Łowiczu i okolicy ofiar.
Szczegółowe sprawozdanie będzie w swoim cZ(lsie podane do ogól nej wiadomości.
- Konferencja posła z Łowickiego.
W ubiegłą niLdzIelę t. j. 10 tllarca, poseł
z Łowickiego Teofil Kurczak urządzil
zebranie informacyjn e dla swoich wyborców i sympatyków, na którym wyjaśniał
różne l(\\iestje dotyczące prac sejmowych.
Podobno pan K. ma zamiar urządzić także zebranie dla szerszej publiczności.
- Zwalnianie od pełnienia służby wojskowej. W ostatnim tygodniu doszły do
nas ~Iosy ludzi poważnych, że niektórzy
z ol,olicznych włościan dopytuje) się i po·
szukuj c1 osób, któreby za peWne wynagro. dzenie podjęły się z\\h1Inić ich synów,
wkrótce Illaji'jcych być powołanymi do
wojsl{a, od pełnienia czynnej slużby wojskowej.
Przeciwko poszukującym, jak
rÓWnież trudlliącytll się tvm Iliecllym procederem, Ilrlleża!oby przedsiewziąć jaknajostrzejsze środki i wszełkie wylamywania się od pełnielliu czynnej służby wojsl\Owej karać jaknajsurowiej.
\V wolnej Polsce WS7ySCy jesteśmy
róWni
więc
wobec t.:go i wszyscy
bez najmniejszego wyjątku obowiązani
jesteślIly eypl>llliać ObOWiązki, j8kie Ojczyzna nasza W ciężkich godziliach swe~o powstawan ia na nas na ki ada.
- Wieczó,' pieśni polskich. W końcu
marca odbędzie się wieczór pieśni polskich, w którym przyjmą udzial: znana
artystka dramatyczna, p. Laura Konopnicl{a-Pytlit'Jska, córka naszej gwiazdy poezii polskiej, Marji Konopnickiej; p. Jadwiga Rauerowa-artystka opery i p. Au~u
styn Wiśniewski-znany baryton.
- Ofiary na Gospodę żołnierską i Izbę
chorych.
Wielmożnym: p. JaniniE' Grabińskiej z W(lleWic za nadesIane. 4 prześcieradta, 6 trykotów, 100 fun. mąki
funt.
~rzybów, 50, funt. grochu i 3 buL soku;
p. Piotrowi SWiderskiemu ze StruClienic
za wóz ziemniaków; panu Zmigrodz17iemu
z Bobrownik za \Norek mąki żytniej i mło
dziutkim ::I szlach etnym ofiarodawczyniom
z gim nazjum od VII do II klasy włącznie
za smaczne podWieczorki, przynoszone codziennie do Izby chorych żolnierzy, Podrzeczna 26, sldada serdeczne podzięko
Wanie Ko~o Slużby N. P. Chrz.

o

- Zbiegły więzień. W ubiegłym tygodni u z tutejszego Więzienia zdołał zbiec
więzień Józej ZWierzchowski, mi eszkaniec
gm. Rybna, aresztowany za podrabianie
i puszczenie w obieg fałszywych banknotÓw.-Za zbiegi.e m rozesłan o listy gończe.
Ofiary na Lwów i Wilno. W obwo(}zie Karuków, sol1ys' Dziuda z"e1frur- od·
włościan 25 marek, 18 rubli i 9 koszul.
-

7.

L O W ; C Z A N i N.
We wsi Antoniewie i Dąbrowie Mk. 52
fen. 30 i 10 kop:
'
We wsi Bronisławowie przez soitysa
Chmurskiego zebrano 2 koszule, 15 marek i 2 rubl e.
W e wsi Rudniczek przez sottysa
Karpińskiego zebrano 9 fUIlt. mąki, 20 f.
kaszy, 7 koszul, kawałek płótna i 38 mk.
Gospodynie Sikorska i Walczak za
zebrane w PopJwie, Władysławowie, Karukowie i Popówlm Dworskim i Wlościań
skim marek 417 kupiły 6 koszul i 4 pary
kalesonów. Bielizna ta zostala przesłaną
na ręce p. Doktorowej Wielobyckiej w Ło
wiczu dla miejscowych żołnierzy.
Za tak piękny dar sldadamy staropolskie "Bóg zapłać".
Za Komitet pOWiatowy "Ratujcie Lwów
i Wilno"
(-) Marja KączRowska z Lubiankowa

skarbniczka.

o F I A H Y:
Na Skarb N arodo,vy:
Franciszek Falowski srebrem mk. 5,
Zygmuntowstwo HyŻyll
scy srebrem miL 15, i rubli srebrem 10
kop. 50. Zygmunt Wróblewski srebrem
rubli 10 kop. 10, miedzią kop. 15.
miedżią Iwp. 50.

Na raunych

żołnierzy.

Zofja Sztajnert i Marj3 Piol.lw otrzymane z fanto\vej loterji mk. 17.5U. E 111 il
Balcer otrzymane Z8 pracę W Komisji Wyborczej do Rady miejskiej I11k. 120.
żołnierza polskiego.
Złożone na ręce księdza Kall. Niemiry.
P. SZ::lchowski mk. 00; p. Gnat Filip
ze SWieryża Illk. 18; N. N. mI<. 5; N. N.
mk. 4; pp. Bukowieccy m\c 100; p. Lipkowski Otton z Chąśna IlIk. 100; wieś
Zielkowice mIL 227.50; wieś Popów mk.
51.50; wieś Bobrowniki mk. 142 rb. 1;
wieś Placencja mk. 18; wieś Zabostów
Maly m\c 336.75 rb. 10; wieś Parma I11k.
71.70 rb·. 7; wieś Bocheń mk. 52.50; wieś
Marjanów I11k. 21.50 rb. 1; ,\ileś Bogumin mle 20 rb. 6; wieś Augustów mk.45.30.
Ogółem miL 12-11.75 rb. 25.
Nadto mieszkańcy wsi Zabnstów Duży gm. Kompina w d. 25 stycznia r. b.
ofiarowFlli cztery koszule, cztery par:' skarpetek i gotówką pól marki. Proboszcz
WacłavJ ~il{Q1 ski z Mąkolic od parafJan
mk. 167.50, rb. 8, 2 korony, oraz dwa i
pół funta wełny. Z parafji Waliszew pow .
Łowickiego rb. 77 i marek 1058.65.

Dla

N a schronisko dla dzieci.
Zlożone na ręce sióstr pielęgniarek
szpitala dla zakaźnych przez chorego w
dowód wdzięczności za opiekę Mk. 6.

PODZIEKO\V
ANIE.
•
Urząd gospodarc,zy wojskowy w Ło
wiczu uprasza o pomieszczenie na szpalpodzięki
tach "Ł.owiczanina" wyrazów
pp. Sztajnertowi Janowi przy ulicy Przyrynek L. Gl i panu Szeremettiemu przy
ulicy Podrzecznej L. 40, którzy mitychmiast po spaleniu się wojskowej piekarni
bezinteresownie przyszli z pomocą dla
żołnierza.

Kierownik Urzędu Gospodarczego

. - - A. Lubicz-Chttjno1.lJski.

List otwarty.
Do Szanownej Redakcji

"Łowiczan/na".

W czasie ewakuacji Łowicza W ro Im
1914 i 1915 liczni mieszkańcy tegoż zaciągali pożyczki w b. Korritecie Obywatelskim i W miarę posiadanych stosunkóW
i protekcji otrzymywali większe lub mniejsz~ sumy. . Niektórzy z nich podczas
wOjny w !U8JU lub Rosji dorobili się znucznego majątku, ałbo też znajdują się na
dobrze ~l~tnych stanowiskach i zaciągnię
tą dawniej pożyczkę mogliby ZWrócić Komitetowi z łatwością. Zwrócone sumy
długu należałoby przeznaczyć najbiedniejszym a potrzebującym instytucjom dobroczynnym, lub też osobom prawdziwie
biednym.
A!dy b: Komitetu Obywatelskiego są
~ posl~danlU Rady Głównej Opiekul1czej
I o,d tej ,Rady możnaby otrzymać wykaz
osobo ktore z pożyczek Komitetu korzvstały. Rzucam Więc myśl swą w nadziei
że Rada Główna Opiekuńcza sprawą zwro~
tu zaciągniętych pożyczek w Komitecie
Obywatelsldm się zainteresuje i skąpe
swe fundusze na podtrzymanie istotnie
biednych i potrzebujących znacznie poWiększy.
Z poważaniem J KOli/ar.

KORESPOnDEnCJE.
Bobrowlliki.
Po ulwI1czeniu kampanji wyborczej
do Sejmu \\le \\'si naszej nastała ci5za
i obecnie życie płynie zwykłym trybem.
Stronnicy partji lewicowych chcieli narzucić nam swoich
l<andyd1tów na posłóW
i W tym celu prowadzili OŻyWioną agitację.
Przed wyborami nie bylo dnia, aby nie
z~olywilno Ilas ·na wiece, na któryctl
mowcy przygodni nie przebierali W środ
kach i wyrazach. Gospodarze nasi poznali się już na robocie p. p. agitatorów
posluchu im nie dają.
Wieśniak polski Wie, co czytać należy i jakie książki i gazety korzyść przynieść mu mogą i dlatego byle świstków
do ręki nie bierze, FI na szumne hasła
nie leci. Czytelnictwo u nas rOZWija się
stopniowo i gospodarze nasi gazetę dobr ą
biorą do ręl{i chętnie.
.
A. A.
Wieś Ostrołęka, gm. Lubianków.
Czytając
W "Łowiczaninie"
dość
często o różnych Wsiach j miasteczkach

naszej

ukochanej i odrodzonej Polski,
i ja napisać zdań kilka
o wsi Kamieniec w okolicach Glowna.
Wieśnia.~y tutejsi żyją uczciWie, umieją
Się baWlc na weselach, lecz i o ofiarach
na potrzeby Ojczyzny naszej Polski także
nie zapominają. Znajdując się na jednym
z wesel podczas zapustów ostatnich, przemówiłem do gości Weselnych, aby swymi
ofiarami wsparli tych, którzy walcza w
obronie Wilna i Lwowa. Moje przenlówienie popar! ks. proboszcz z Glowna
i na ten cel bardzo szybko zebraliimy
70 marek w gotówce. Przykro mi jest
że w mojej wsi mało interesują się spra:
wami ojczystymi. Kiedyśmy zbierali na
wojsiw po 25 fenigów, to kilku gospodarzy naszych odpowiedziato nam, że
nasi synOWie nie służą w wojsku, Więc
i płacić na nie nie potrzebujemy. Dziw!1e bylo ~ch tłumaczenie, ale przekonany
Jestem, ze przez usta ich przemaWiały
tyłko nieświadomość i brak poczucia do
obowiązków i spraw spotecznych. Wszyst- :
l,ie part je niechaj przeniknie Duch Boży,
- a -Poiska iwiełka ·i cała się złoży.
postanOWiłem

Józef

~Vzeczorek.

b.

Tvdzień

Ł

polityGzny.

'a dzieWIątym posiedzeniu Izby SejtrlOW ~j lIcllwalono 25.UOO.000 IJHHel< na
drzewo, które będzie wydawane na odDudo\\(} drobnym rolniko!11 i drobnY1l1 poSIad leZom lIliejsliim na rachllnek Skarbu
P~lJl 'twa, do wysulwśc;i sh\'it:rdzont:) szkody w·ojennej.
[-'elne posiedzenie Izby Sejmowej
przyj~lo wniosel{ domagania się przez
rząd 11 konferencji pokoj.owej, aby Niemcy, które zrabowaly w Polsce 43.000.000
Il1c'IróW sześciennych drzewa, zwócily
l1am óW budulec w naturze, obecny bowielll stan lasów nie sprosta potrzebom
odbudowy I,raju.
W kolach decydujących Ententy, z powoclu ostatnich rozruchów w Niemczech,
istnieje zamiar obsadzenia Berlina i calyclI l iell1iec i z tego powodu wstrzymano demobilizację wojsk angielskich.
Ustawa o poborze (j roczników, uchwalon a jednomyślnie przez SejlJl, zostala
of!loszona w i\10nitorze i już W przyszlym
ly\Jlldniu wydane będą ogłoszenia o poborze jednego z rocznil{ów.
Pogloski o częściowej rekollstrukcji
obecnego ~abinetu ministerjalnego z zachowaniem prezydentury g,lbinetu W rę
!{ach Paderewskiego są nieaktualne i nie!lwją najmniejszych podstaw rzeczowych.
Ogloszony na dzień 12 i 15 b. m.
stldjk żydowsko-bolszewicki nie udał się
zupelnie. Wszędzie panował spol{ój niezaldócony - robotnicy gremjalnie stanęli
do pracy.
Z zapoczątkowania niektórych I{ólek
rolniczych, zor~anizowano po Wsiach zbieranie płótna na bandaże dla rannych żol
nierzy na frolllach, oraz na potrzeby
szpitali wojskowych.
\V e Lwowie wydano rozporządze
nia do obrony miasta aż do ostateczne)
możliwości walki. O ile pomoc zostanie
wysłana w najbliższym czasie, niebezpieczeli.:two zajęcia miasta będzie można
u\\,'aż"ć za usunięte.
Dzieli pogrzebu
ofiar z powodu
napadu dziczy niemieckiej na Z{l~łębie
Dąbrowskie zamienil się w wielką manifestac ję narodową.
W pogrzebie wzięlo
udzial z górą 20,000 mieszl\aliców Sosnowca, Dąbrowy, Czeladzi, Saturna, Grodżca,
OrilZ ClelegrJcje wszystkich innych ll1iejsco\\'OS(1. Z tego powodu wszystkie Iwpallik, huty i fabryki w Zaglębiu zl'Iwiesiły
pracę.
Szl<oly i instytucje publiczne również lIie były czynne, a sldepy na znak
żaluby byly zamkl1ięte.
Na znal, protestu no Górnyl11 Sląsku wybuchł także
stral" powszechny.
\\' Berlinie we wschodniej dzielniCY każ
dy mieszkaniec, który po godz. 7 WieczorenI ukaże się na ulicy, jest rozstrzelany.
\\' Monachjum polożenie jest beznadziejne.
Spartakusowcy owładnęli wszystkimi gm(ł
chami publicznymi i skladami amunicji.
Znany pOWieściopisarz polsl<i Wladysla\\1 Reymont wstąpit do armji polskiej
gen Ha l lera jako ochotnik.
Komisja dla sp r aw o d szko d owań uznala, że od Nie miec należy żą d ać tytu lem odszko dowani a 8 milja rd ów funtów
szterlingó w.
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że pijany, CI jol{ majster pijany, to
naiywa, że chory. .

zy\\la,
się.

NA PRZEDSTAWIENIU JASEŁEK .
- Proszę tatusia, czy żyje jeszcze
Herod, co się tak znęcal nad
ten król

Farbujcie ubrania i

uf ARBA111

do

dziećmi?

Żyje kochanku, zyje, lecz obecllie
z Btrl1118 ucitld do Holandji.

Biuro techniczno-handlowe.
inż.

Żądajcie we wszystkich skladach

aptecznych.

"ŁoWicznnina"

A. AII)'szews/'·iwl/f. Poruszone w listach
sprawy omówimy w następnych
numerach. O stalą korespondencję prosimy i będziemy z niej korzystać w miarę możności i miejsca.
p~ M. Szad/wws/cimlH.
Artykuł pallski
umieścimy w przyszlym tygodniu.
pańskich
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do Warszawy

Z dWorca wiedeńskiego
godz. 5 min. 15 rano przez Bednary.
godz. 121llin. 15wpol. "
"
godz.1m. 18 po po!. przez Skierniew.
godz. 9 m. 24 wiecz.
"
"
Z Warszawy na dworzec Wiedeński
w Łowiczu przychodzą:
godz. 2 111. 35 nocą przez Bednary.
godz. 10 m. 33 przed poJ. przez Skiern.
godz. 10m. 55 przed pol. pr7.ez Bednary
godz. 5 m. 18 po pol przez Skierniewice
dworca Kaliskiego do Warszawy od::hodzą.
godz 2 min. 58 po poJ.
godz. 8 min. 44 wieczorem.
godz, 7 min. 11 rano (Iwrjer we wtorId, czwartki i soboty).
na dworzec I(aliski przychodzą:
min. 21 w pol.
min. 22 wiecz.
min. 42 nocą (Iwrjer w niedzielę, środy i piątki).

Wat'szawy
godz. 12
godz. G
godz. 11

KINEl\lATOGI1AF "EOS·,t
młodzieży do lat
,"vejście ,vz bronione.

Dzieciom i

15

sobotę
SIę

i niedzielę 15 i lG marca
przedstawienia w teatrze

W
odbędą

L

(na"ura)

Nowy Rynek Nr, 12.
NlniejszytJl IJJClIll hOllor zawifldolllić
Sz. Miesl.:kańców tJliasta LO WICZA i
OKOLICY, że z dniem l-go Marca r. b.
wprowadziłem dzial ELEKTROTECHNICZNY,
Wszcilde przybory do instalacji elektrycznych, oświetlenia będą zawsze w wiei
kim wyborze na skladzie.
1376-2- 1

BiURO
. TbÓMIlGZEŃ i FRÓŚB

1. Szperjing
ŁOWICZ

Stary Rynek .M 6.
137~-I-l
Mri'DIJ

WG

OGLOSZENIA

DROBNE.

do spr%edania lub.
przy stacji 1.0\\ iu-Kaliski. Wiaw Wa'sza,\ ie, Ant\mi Kluczewski .. I. Mio-

Dwie morgi gl'untu
wydzierżawienia

domość

dowa :\25, m. 10
Gruz z
w sklepie K.

W. Felca.

.

Wiadomość
,12 ~.

136~-2-2.

w.

Glltkowski przyjmuje roqoty
siodlalsldc, ulica Ghnl<i .\217, dom

Tapicer
tapicers~ie

135li-~-2

cegły do srrzedi1nia.
Blich<.!wiczow~i Zdulisl<a

1331-2-2

przyjmę na praktykę felczerską
Pie rwszerstwo z~ wsi. Zakład Felczerski F. Koziarskiego . Stary 1< vnel< " ~ I l.
136~I-l-J.

Ucznia

Potrzeba 11.000 marek na 1 numer hipoWiadomość \'ol

Re1370-1-1

10-20 mórg z iemi pod Lowicze'm kupi~

II.

Przekleństwo

w ŁOWICZU.

teki domu w Stalym Rynku.
dakcji

miejscowym:

1.105-2-~

EMIL B LeE

p.

o
o
o
o

\V. b::dchsld

Warszawa ul. Złota. 6.
BarwnIki przedwojenne l1a \\Ielllę
i bawełnę.

p. P Ślliegu/e. Za nadesłaną nall1 korespondencję uprzejmie dziękujemy.
List
patlski umieścimy w IHlstępl1yrn numerze

o
o
o
o

domo e20'

użytku

pierwszej polskiej firmy

ODPO\YIEDZI OD REDAKCJI.

Odchodzą

materjały

gry

dramat w 5 częścla-:h z Ellen Richter
w roli ~łównej.

1 ub wydziE' żawię ,

Wiado m ość

Potrzebna zdoln a

oraz uClennice za

dop łatą.

w

Reda~cji.

1371-1-1

podręczna
zaraz,
Podrzeczna 17, 1-sze

piętro .

1372-2-1.

Og rodni k M. Szadkows k i sprzedaje nasio·

Em i
Skład żelaz a,

Ice r
maszyn i

narzędzi

rolniczych

w Łowiczu Nowy Ryn,ek 12

na na porcj e w sklepie robotn ików
ul, Pio trko wska :\"2 24.
ko

c hrześ c ijańsk ich ~

t 373- 2- 1.

Do sprzedania patefon, otomana,
i t. p. Podrz eczna .N2 40. Deruga.

ł ó ż

że lazn e

137~ -1-1.

Drzewka owocowe do nabycia w dom,

Walewice, powiat

Łowicki.

13 77-1-1.

Przeszczepianie drzew z gwarancją doPoleca na sp.zon: Brony sprężyno·
konywa ogrodnik wykwalifikowany we wszystkich._
i
we, kultywatory, plugi, rad/a, wirówki
gałęziach ogrodnictwa. Wiadomości w Redakcji
szwedzki e, żelazo, gwoździe, cement i róż1379-1-1.
SZEWCKA LOGIKA
ne wyroby metalowe, jak również naczyTrzy morgi gruntu przy Stacji Kaliskiej
_. To szczególn e!-mówil terminator
nia emaljowane kuchennne.
do sprudallia. Wiadomość w Redakcji. (Biuro
szewc k i -jak cze I a d n ik c h o ry, ':'"to~s:-ię.::-n_a-:-~-:---:,-:--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....1_33_3-""",5~5::",--""",.....
K.;...om_is_o_w_e,..:;,,~W:-,y~gf-0.d.a·~·)--:::-:-:-:-_-;;o-;-:-;-13-:8-:-0_1_--_1 •.
Wydawcy: Kamilla Trawińska i Karol Rybacki.
Redaktor Felicjan Chyliński.
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