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Dokt orófi) A. Hiłl era i St. St ani sł aCI) ski ego
zostnł otwarty

orl 1 Lutego r. b.

Gab.-neł "dentystyczny,
prowadzony przez Jel<arza-delltystG

· t O I d a L "n d e m a rl a .
I
.
W
P

I

I

Pracownia techniczna na miejscu wykonywa zęby na kauczuku i złocie.
Ceny umiarkowane. Dla wojskowych i młodzieży szkolnej
ustępstwo.

miężców,

samoWiedza narodu polskiego
się znoWu ku morzu
i z Polski dał się słyszeć jeden wielki
głos żądania tego złotopiaszczystego wyżyWiołowo zwróciła

brzeża Ballyku, odwiecznie ludnością Pol-

ską

zasianego, gdzie majestatycwie wy-

łewa swe wody Wisła-rzel, polskich Królowa - Gdańskiem ukoronowana. Głos
ten usłyszała Europa cala, bo był sprawie, dliwy, DO byt pQparty nie uroszczeniami
imperjalistycznej natury, ale nieprzedaiiiiiiióo------iiiiiiio"""'"""-i)wnianymprawemda tego, co niegdyś
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w chwili rozrachunlm dziejowego, w
chwili, w której ręka spraWiedliwości w tak
bezlitosny sposób dotknęła naszych ci e-

Ł
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byto nasze i jalw przelllocą nam wydmte
znóW do nas powrócić musiało. W okresie ZYl:l1l1untów, Wazów, S.lSÓW, Gdańsk
na każdym polu kultury polskiej-w poezji, sztuce, w prawie, w katrze, w ruchu
religijny1l1 - zaWsze brał czynny udziat.
Przez Gdańsk stykali się polacy z nauką
i sztuką niemleclq i miasto to bylo jednym z punletów, przez które przeplywał
strumiell kultury zachodniej ku Polsce.
Pczyszły historyk stosunkó_w kulturalnych
na Gdclllsk zwróci baczną uwagę, jako
na j edno z najcelniej"zych polskich olden
na Europę. już kolo 1000 roku ~spomi
nają l{ronil<arze, że Gdallsk zalllieszldwa la ludność lechid{ a. Dopiero w począt
kach XIII wieku książe Śwłatopelk gdań
sIei pozwolrł tam Illieszl{ać niemcom, I{tórzy coraz więcej gromadzili się W II1leście
i gierll1anizowali je l1a swój sposób, przygotowując grunt zachlanności krzyżackiej.
W niecałe lot 100-w roku l30t\-ręka
krzyżacka sięgnęla po mias to, a swoje
panowanie nad nilll zaZllaczyla odrazu
wycięciellI 10 tysięcy ludnoś ci polsldej.
Wtedy też przt:chrzczollo Gdańsk . IHi
llDanzig".
Ale zbrodIiicza ręka nie wytępila ducha polskiego, a ciążąc zbytllio ogólowi
mieszkal1ców, wytworzyła w nich nieprzepartą tęsknotę do Polski, którą rajcowie
miasta zamanifestowali po raz pierwszy
po klttsce grunwaldzl{iej, co życiem włas
nym przypłacili, ponieważ krzyżactwo w
Gdallsku dość silne j eszcze było. Niezłomlla chęć gdańszczan t:lpow rotu pod 0piel{ę Polski została zrealizowaną
\v roku 1454 i stanowi jedyny swego rodzaju
przykład w dziejaCh Polsld.
Od tego to czasu zacni gdaI'lszcz8nie
nie przestawali dawać Polsce najpięi<ni ej
szych przykladów lIiewzruszon ego prLywią-
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Księżanka

locha.

POWIEŚĆ.
(Ct'ąg

dalszy)

Zocha chwyciła Siekierzynę za

nogi

wybuchnęła płaczem.

- Bóg wam zapIać za dobre słowo
i że nie ŻyWicie do mnie żalu. To byto
dla mnie największym utrapieniem; ja po
całych nocach
nieraz myślalam, żeby
pójść do was, paść wam do nóg i wyprosić przebaczenie.
Nieraz z daleka
patrzyłam, gdyście przechodzili do kościo
ła, czy nię dojrzę w waszych oczach !askawszego "::wojrzenia, czy nie uśmiechnie
cie się do mnie dobrotliwie jak dawniej.
Zawsze tylko widziałam " smu~ek na waszych twarzach i to mnie najbardziej bola10. jakże bym p'ragl1ęłci W jakikolWiek
sposób okazać wam. ·. ni6ją .rnilość i szacunek dla , wasze~o , bóllJ,
moja wy .
matko, rodiona! ' :.. .' -'
., '

'o, .

z8nia. Oblegani przez Gustawa Adolfa
rzetelnej udzielili IllU odprawy. Po raz
drugi dzielnie się trzylIlali podczas wojny
północnej, lci edy to zlożyli ciężkie ofiary
z krwi i mienia i zasłużyli na zaszczytne
oświadczenie kanclerza, że W tym jedynym lIlieście, wbrew przemocy, tyrallJi i
podStępOll1 całe państwo utrzymane zostało.
Obecnie Ententa wymierzyła Polsce
spraWiedliwość.
Wyrok Komisji, \)j której
uczestniczą przedstawiciele najwybitniejszych delllokracji starego i nowego świa
tów, jest IWyrokiem spraWiedliwości dziejowej.
Wiadomość o ustaleniu przez Ententę
zachodnich granic Polski zgodnie z życze
niami naszymi naród polski przyjąl z niewymowną radością.

Wykłady

ogrodnicze.

W miejscowym glllClchu gimnazjalnym,
pomiędzy godziną 7 a 8
wieczorem codzienni.,; odbywają Się wy- I<tady ogrodnicze, lIa które uczęszcza
bardzo niewielka liczba osób. Zdawało
by się, że, odbywające się w godzinach
wolnych od zajęć, wyklady przyciągną
liczniejSZy zastęp sluchaczy i zainteresują szczególnie naszych robotników miejskich. Lecz, Illestety, ospa~ość, lenistwo
i wogóle brak lIajmniejszych chęci do poŚWięcenia godzin wolnych nawet dla siebie samego jest jedyną tego przyczyną.
Widocwym jest także, że ogół społeczel'l
stwa lowickiego wcale nie- zdaje sobie
sprawy z tych korzyści, jakie na wykladach ogrodniczych od.li,eść Illóglby. A
przpcież W mieście naszym Widzimy dużo ogródków i o~rodów i wokół otoczone jest ono ziell1ią IN zupełności 1IC1s1aJą
cą się do uprawy.
Praca lIa ŚWieżym powietrzu i na wydzierżawionym ·zabezcen
kawałku Ziemi byłaby nic tylko milą roz-

rywką dla pracujących, lecz przynioslaoy
inl także i znaczne lwrzyści. O~ródek
taki dosti1fczylby niejednemu z nlieszlulIlCÓW miasta i kartofli i warzyw dla codziennego użytku dl)mowego i kwiatków na
buldeciki dla żony i dzieci i jednocześnie
byłby dla nich uciechą.
Zainteresowanie
się więc ogrodnictwem i odbywającymi
się wykladami ogrodniczymi byloby pożą
danym zarówno dla naszych robotników
miejskich, jak również i dla 'całego ogólu mieszkFłńców Łowicza. Nawet przysłowie polskie mÓWi, że "z robotników
może być duzo ogrodników".
Odbywdją
cyllli si~ niedawllo W ogrodzie p. Fr.
Trawińslciego pokazalJli ogrodniczymi p.
Wasie\\licza zainteresowala się prLecież
nie tylko miejscowa inteli~encia, a'e nawet żołnierze nasi. Na wykladach tych
brak bylo tylko robotników InlejsI,ich.
Korzystać więc nam trzeba z czasu i wykładów ogrodniczych, popierać i podnosić ogrodnictwo, bo ono W mlszej ziemi
pól i łanóW jFłknajprędzej rOZWinąć sit: poWinno i wteJy pocłllleŚć. nlUle lla:5Z SLan
gospodarczy.
lvi. Szadkowsl?l~ ogrodnik.

L. N.

w sali klasy IV,

Siekierzyna jeszcze bardziej się rozi podniosła ją z ziemi. I starego
te szczere słowa chwyciły za serce; ujął
ją za ramiona i pocałował w czoło.
płakała
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Dobre Illasz serce, nie możemy
do ciebie urazy. Nie sądzone byto.
Różnemi
dro~ami
Pan Bóg , prowadzi
swoje sługi, niech się dzieje jego ŚWięta
wola.
-

ŻyWić

- O la Boga!-wrzasnęła OnuferIm-za miast się radować na weselu, to
wszyscy zaplakani jak na pogrzebie.
Daligo, kumo, do was! za zdrowie dasze~o kochanego Janka!

się

- Pijta na zdrowie.
Siekierzyna wzięła czarkę i zwróciła
do Zochy:
Twoje zdrowie, Zośka, na szczęśCie.

-

Następnie napełniła . czarkę · i podała

Zocha wzięla kieliszek i zawahała się.

jej.

Nie Wiem, czy wypić? Janek ' zawże najWiększy wstręt w nim
budził widok pijanej. kQbiety . i wódl~ę mi,
-

sze

mówił,

TOŁSTOJ.

Opowiadanie Kryleowa.
Z~

(Urywek

"Zmartwychwstania',

zabro~iony

przez

cenzurę cars~~.)

"W Więzieniu, gdzie Illnie osadLono,-tak
NiechludowoWi opOWiadał Krylcow
(pochylony ze swą zapadtą piersią siedział
on lIa wysokiej pryczy i tylko chwilami
spogląda/ na Niechludowa czarnemi b/ysz
czącemi oczyl11a)-w Więzieniu telll pozostawiono nam względną swobodę. Nietylko pukaliśmy do siebie, lecz spacero·
waliślTly po korytarzu, rozrPawialiśl1lY, dzieliliśmy si ę żywnością, tytuniem, a wieczorami naWet śpiewaliśmy chórem. Ja n18m
głos dość dobry. ;. Tak...
Gdyby nie pamięć o matce, I,tóra ogromnie martwi/a
się o mnie, byłoby mi W Więzieniu zupelI nie dobrze, a Ilawet przyje111nie i bardzo
remu już kurzyło
Zocha, ja ci każę!

się

z czupryny.-Pij,

Zocha spojrzała na niego nieco ździ
wiona i po pewnej chWili, odwróciWSZy
się,
wypiła trochę i resztę
wylała na
podłogę·

O, tak to lubię-za wolał i pocało
Teraz do mnie się napiji począł iapełniać jej kieliszek.
-

wał ją w usta.

OjCOWie janka odwrócili się i poszli
na drugi koniec izby.
Stach nastawat tia Zochę, aby wypiła,
gdyż to jest ich dzień.
Nie chcąc mu '
się
opierać,
wychyliła
kieliszek, lecz
z pewną już odrazą.
Najbardziej była niezadowoloną - Onu
ferka, że wesele było bez muzyki i co
chwila trącała Stacha, mÓWiąc:
Wartoby choć z harmonijl<ą sproGrzelę, żeby
dziewuchy fałdy ~
sobie trochę przetrząsly, bo takie ter sie- '
dzi osowiałe, jak na sądzie ostatecznym. ~.
-

wadzić

-Stach; chociaż rad by ' sa;m potańczyć, .
lecz ·nie chciał się sprzeciWiać ŚWiekrze, (;
. - Co _ Janel~? tu . moje rządy, . nie , . podszedł.. \\Uęc do niej._ i powiedział>_ .żę ~;
jego-zawoła! nadchodzący ~tach, któdziewuchy chciałyby się nieco pokręcić:
zawsze pić odradzał.
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tarzu i \Ii celach przez caly \VieCzór painteresująco.
Tu też z;Jpoznalelll si~, lilię
IlOWdlH Iiiezwyldn strasZlla cisza. Nie pudzy innymi, ze sławllym Pidrowylll, (któ'
kaliśmy do sieb .e i nie śpiewaltśmy jak
ry pOH~11l zarżll cll sit; szldelll \Ii fortecy),
zwykl e.
i z wielu innymi. Re\lIolucjOl1 i stą j ednakże wówczas ni e bylelll jeszc ze.
r'oZllaOkoło godziny dziesiątej znów do ceklll też więźniów z sąsitdniej celI. Zoo
li mej podszedl stróż i powiedzial, że z
stdli oni aresztowani razem \Ii sprawie
Moskwy sprO\1JadZUI10 Iwta. Powiedzi~li
r ozpowszec hniallia polskich proklamacji,
i oddalii się Ilatycllllliast. Zaczqłenl wo·
i SCjczullO ich Z,l prób~ ucieczl(i podczas
lać IIU(i, by się VI:rócd . Aż tu słyszę , Ro odprolA aJzania ich lIa lwIej. Jedell z nich
zowski ze swej celi wola do Ilinie: "Cze byt PolClkiem, nazywał się Loziilski, drugi
mu go wołacie?"
OdpoWiedzial:!lll, że
Rozowski, byt żydell\. Rozowski był jeszstróż przyniósł mi tytuń, lecz Rozowsld
cze dLiecldelll prawie. Powiadał 011, że
jak gdyby dOlllyślal się lub przeczuwał
ma lat slednlllaście, lIie starzej jednak jak
coś, zcicząl dopytywać się: "dlaczego lli e
na piętllaście wyglądał. Był to chłopiec
śpiewaliśmy? dlacze~o niema pukclilia?"
chudy, dr ·, blly, o czarnych btyszczqcych
- Nie pamiętam już, com mu od pooczach, ruchli\o\iy bardzo i, jak wszyscy
wiedzial.
Postaralelll się ode.jŚć ode
żydzi, ugrolllllie Illuzyl\8lily.
Głos miał
drzwi
jak
najprędzei,
by nie rozlI1awiać
IIlewyroblOl\y jeszcze, elle śpiewa) pięl<nie.
z nim dłużej...
Tal(... Noc przeżyliśmy
Już podcza~ mojej w Więzieniu bytności
straszną.
Ja przez calą noc wsłuchiwa
obu ' ich wzywano na sprawę. Zabrano
lenI
się
w
każdy dźWięk, v,,' kaldy szept
ich rano. Po\vrócili dopiero Wieczorem
i opowiedzieli nalll, że obu ich skazano I j SZlller.
lIa ślllielć. Nil,t lIie spodziewat się tak
Nagle nad rallem-otwierają się drzwi
okrutnego wyroku. Wszak ·tal< bagcnelna
od korytarza i slyszę kroki jakiejś dużej
byla kil sl>rawC\! Wszal, oni tyl l,o prógrolllady ludzi. ZerW:llelll się z łó żka i
bowali
uci eczki i
nawet
nie
zra,slanąle,n przy okienku.
Na korytarzu panili nikogo! Prócz tego tak nieilaturallila się la I\l PcI. N aprzód ukazał si ę dollyll1, Ili (-:lllożl iwylll zdawdło się stracenie,
zorca. Byl to czlowiek barczysty, otyły;
śmierć taki ego dziecka, jaki nI byt Roz tworzy jego zazwyczCłj przebijała elierzuwski. Cale więzienie, wszyscyśmy zgogja i pewność siebie.
dllle zaopiilJowall, że chciano ich tylko
Zmienil się tak że pOznRĆ go lIie monastraszyć i że w}rok ten zatwierdzony
byl blady, ponury i jakby wystraszoglem:
lI!e zl)stanie.
ny. Za dozorcą szedl jego pOIIlocnik z
Kilka dni lIiepolwiliśmy się, lecz potwarzą zachmurzollq. lecz zdecydowaną;
tem zapolllllieliśllly o groźbie, I życie poza lIim postępowal Iwnwój. Pochód caszlo dawnym trybem... Tak... Pewnego
ły zatrzymał się przed drzwiami sąsiedniej
jeana\( \vieczora do celi mej podszedl
celi. W krótce uslyszałelll słowa pomocllistróż i t<ljellllliczo oZllajlllil mi, że przy·
ka, któ ry jakimś dziwnym, zmienionym
szli cieśle i budują szubienicę. Z początl<u
głosem zawolał: "Ł'Jzlński, wstań pan i
11 ie ZI ozumialem, o co chodzi: co taliiego?
włóż czystą bieliznę!"
Potem znów usły
j rll(ą szubienicę?
Lecz stróż był tak wzruszalem jak zgrzytnęly drzwi i wszyscy
SZOlly, że spojrzawszy nań zrozumiatefn
weszli do celi Łoziliskiego; następnie uIlatycilllliClst, IŻ szubiellice te przeznaczosłyszalelll jego l<roki.
Sledl 011 \Ii gląb
Ile: są dla lIaszej pary.
w przeciwną stronę korytarza.
Z okienka swego widzieć 1l10glell1 tylko dozorcę.
Che ialem zapukRć dJ towarzyszów,
r oz mó\v . ć się z nimi, bałem się jedl\ak,
Stal on blady, zmieniolly, zapinal i odpinał guziki przy mu ,ldurze i wzr usza I raby tal/lci nie slyszeli. Towal'l.ysze zaś
1ll .1czell również. Widocznie o przygotomionami. NClgle, ja .,by zląkl się czegoś,
szybko usunąl się fI.1 bolL To przeszedł
waniach wiedzieli JUż wszyscy. Na kory-

obok Ili ego LozillSki i zbl ży ł się do IIlOich dU.wi.
Byl to pi(,:li !Iy Iil lodzi el! ipc, tego. wie
pali, pięli\\' go polsl<iego typu; czolo miat
~zeroliie , wyni l,.; le, jaslłl~ blund zlel(ka
kędziel'żaWe cielli<le wlo sy i piękll(~ niebieskie oczy. Byl to mludzian, 1(\,Vitll ący,
pelell zdrowia I sil życiowych.
Sianął
przed mem okiel lkielll w tell sposól>, że
Widzi e Ć mogleiII calą twarz jtgo.
TwCJrZ"
wychl!dlą, szarą, strasZllą ...
- "I(rylcow, Illacil papierosy?-za pytal IIlnie. Ju ż chciałem 1I1U je p u dać,
kiedy dozorca jal( gdyby bojąc sit: spóźnić,
wYlą! szybko swą papieruśllicę i podal
mu ją . Lozitiski wziąl papierosCl, pomocnik zapali! mu go. Zacząl palić i zamyślił się. Potel1l, jak gdyby sobie coś przypomnial, zacząt Illówić: - "I okrutne to
i niespraWiedliwe . Zbrodni przeci e nie
popelnilelll. Ja .. " -Ila je~.) lIlłoJej bialej szyi, od któr2j oczu od..:rwać nie 1110glelll, dostrzeglem dZiWne jokieś drżenie
nerv.:ov'e. Loziil:,ld ulllilld.
W tej chwili usłyszalelll Rozo\vskiego,
który C0Ś wolal SWyl1l cienkim żydowskim
glosel1l. Loziilski rzucił niedopcllek papiero.3a i odszedł dalej. W okienku ll1em
ukazol się Rozowski. Jego r1iecinna z wilgotlle!\li oczyma twarz \Jyla czerwona i
SpOCOII;::. lon także lIlial na sobie czystą
bielizllę. Spodllie jego były dlall zbyt
szerokie, to też, drżąc IlU calem ciele,
Wciąż obu rękolIla podciąga l je do góry.
Po chwili biedną są twarzyczkę zbliżył
do Illego ol(ienl<a i spytał: ., Wszak r rawda, że doktór zapisal mi lekarstwo lIa
piersi? Ja iestem chory ... jd jeszcze będę
zażywal lelwrstwa! .. "
Nikt I\lU nie odpowiedziat, a 011 pytająco spoglądał to na
mnie, to lla dozorcę. Co 011 chciał przez
to pO\o\iiedzieć - nie zrozul1llałem dotychczas... Tal{, tak.. Wtem pomocnik zrobil srogą millę i piskliwym J<lkimŚ glosclll
zawolHł: "Co to za żarty? Chodźmy!"
Rozowski najWidocZlJiej nie był W
stanie Zl'ozumieć, co go oczekuje, i jak
gdyby splesz<lc się, zClcząl iść, pnl\Vie
biedz korytarzem , pozostaWiając wszystkich daleko poza sobą. Potem zatrzymał

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

- Możeby po siać p:) Grzelę-rzełd
do Illatld-to zc:gr.1 trochę 1\(1 h3l'1ll0flji.
Goście
pOWi~ld,lją, że illl si~ fIlarkoci;
są niby Ila weselu, a nie są.

-- A to poślijta, I{iedy ' im się 1\0niecznie zachcialo kręcić, jać tam taflcować nie będę.
przybiegł Grzela i, gdy
instrument dla przygrywki do
oberka, lica wszystkich się r J zpogodzily,
ci Onuferl{a pierwsza wyskoczy/a na śro
dek i podreptując z nogi na
nogę,

Za

chWilę

rozciągnął

zaśpiewała:

za . szyję i począł się z nIą karesować
i calować.
Zocha pierwszy l':1Z dopiero poczula
pewną
odrazę
do stanu, w jal{illl się
Stach znajdował Zarumienila się, będąc
wystawioną na ciekawe spojrzenia i trą·
canie się sąsiadek. Mąż jej miał oczy
bielmem pokryte i ciągle ją owiewal oddechem przepojonym odorem wódki i piwa. Stanąl jej w myśli Janek, który
zawsze zachowywał się poważnie i nigdy
by jej nie wystawil na śmiech ludzki.
Zaczęła się powoli uchylać od jego
pieszczot i rzekła z pewną niecierpli-

Sik. sik, sik . obereczek,
Mial u pasa supeleczek,
. tóra panna rozwiąże,

wością·

Będzie miała pieniądze!

patrzą·

Stachu,

daj

Slach chwyci! Zochę mimo jej woli
i puścił się z nią w tany, za nim ruszyła
reszta.

Co jest? nie
nie wesele moje?

Zocha, przetaflczywszy kilka razy
wkoło, wymówiła się bólem głowy i taflczyć Więcej nie chciała. StClch natomiast
obtańcowywał wS~Jlstkie dziewczyny, zaglądając od czasu clo czasu do butelki.
W lwflcu, zataczając się, caty oblany
potem, przysiadł .się do Zochy, objął ją

zająć,

-

spokój,
wolno

ludzie
mi,

się

czy co?

Tak, lecz pOWinniśmy gośćmi się
a nie sobą.

- Czort z niemi, lUZ mi nadojedli.
Ja chcę ciebie, Zocha!
-- Toć mnie pędziesz miał zawsze,
a ich nie należy postponować, obrażą się.
-- Co mnie goście, ja ciebie miłuję.
Chodź do komory.

- .Zastanów się, Stachu, co wy~a
dujesz. Patrz, niema już nic do jedzenia, trzeba przygotować.
I korzystając z okazji-zerwala
pospiesznie.

się

Stach popatrzył na nią z pode łba,
oczyma, machnął ręką i zaklął tylko:
zam~lonemi

-

Psia

mać!

Ciążącą ~łowę podparł rękoma, opar-

temi na kolanach, i
to w drugą stronę.

kiwał się

to w

jedną,

Muzykant, suto raczony

przez pana
młodego, też zaczął przymykać jedno oko
i coraz wolniej przygrywał.
W końcu
i harmonja odmówi/a mu posluszeństwa,
chrapnęła przeraźliwie i umilIda.
Cisza zbudzi/a Stacha. Spojrzał po
obecnych i ciężko się podniósł.
-- No,
obecnych.

czegośta

ustalil-zawolał

na

- Jakże ma być ochota-odezwała
Onuferka-kiej pan młody już skapiał
i cięgi.em się oglą-cta na komorę. Jeszcze
zasię od panny, bo nie bylo oczepin .
(d. C. n.)

się

Ł
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Pożyczki Państwowej

Kupno Polskiej

ObO\A/iązek,

to nietylko

to naj pewniejsza i najjepsza IQkata

oszczędzonej g~fówk;,

to przygotowanie Krajowi i sobie warsztatu do zyskownej i spokojnej pracy,
to interes flietylko

społeczny,

lecz i osobisty
zwłaszcza zaś roJnika.

(po
\V

obywatela,

Pożyczka Państwowa

Polsk·a
koszt li I' (~

każdego

pOll'ąccn i li

p:'ocentó Vl)

as \' oo'lwtach markowych'
l\orOllO\V\'
J cli
u

l'ublo\V yeh
,

w Marcu:

za 100

dnia
"
"
"
"
"
"

96,95
96,96
96,97
96,99
97,00
97,01
97,05
97,04
97,06
97,07

21
:22
23
24
25
26
27

" ~8
"
"

29
50

I

za 500

za 1000

za 5000

za 10000

484,72
484,79
484,86
484,93
485,00
485,07
485,14
485,21
485,28
485,35

969,45
969.58
969,72
969,86

4847,2~

9694,45
9695,83
9697,22
9698,61
9700,9701,39
9702,78
9704,17

4847,92
4848,61
4849,31
4850,00
4850,70
4851,39
4852,U8

mO,ao

970,14
970,28
970,42
970,56

970,10

-

485~,78

9705,5;,r-

4853,47

9706,9
1394-1-1

się nagle. stanął-usłyszałem jego przejmujący głos i piElCZ. Zaczęlo się SZFlIJlO'
tallie, tupot nóg... Rozowski począl przenildiwie piszczeć i plakać!
Po chwili
$krzypnęły drzwi od kory tar a i wszyst·
ko ścichlo... TFlk. ..
Jeden ze stróżów byl świadldel11 e~ze·
kucji i opowiadał mi póżniej, że Łoziń
sl<i nie opierał się wcale, I~ozowsl<i zaś
długo szamotal się, tal<, iż silą wciągnię

to go na szafot, silą

też

założo'no

mu

pętlicę·
~tróż byl trochę glupkowaty...
Mówił
on: "Powiadali mi panie, że to jest straszne. Wcale nie. Kiedy zaw i śli W pOWietrzu-obaj tylko tak drgnęli, pOluszyli ramionami,"- tu pokazal mi, jak to ramio·
na pOWieszonych kurczowo podniosły się
i opuścily. - Potem I<at pociągnął za
nogi, aby pętlice mocniej się zacisnęły,
i koniec: nie drgnęli już 3111 razu"
-"Wcale to nie jest takie straszne"powtórzył Krylcow slowa stróża i sprobo·
wał uśmiechnąć się.
Zamiast jednak uśmiechu-rozpłakał się serdecznie.

Długą chWilę mikzał,

dysząc ciężko

i powstrzymując spazmy, l<tóre ściskały
jegu gardlo.
-Od tej chwili zostalem rewo I ucjonistą".
SpoiszczyI R. K.

ŚWiętej

Do

śmierć

szli ziemi po

lub po
[sławę

Pod

krzyża białemi

sztandary.

NFl twierdze po~ańslde DO trupach się darli,
swój znak nR wieżycy; .
A I{iedy spoczęli-to dlol1ie oparli
Na krwawych swych szabel głOWicy.

Zatknęli

A jeśli wracali w obronne swe dworce,
To z blizną na piersiach, na twarzy;
Ze złotym księżycem pogańskie proporce
U Pańskich składali oltarzy.
A jeśli klęczeli, to tylko w Iwścrołach;
A jeśli się bali-to czarów;
Po wojnie przy wielkich, dębowych swych
[ stolach,
Ze złotych pijali puharów.

Osice-Biala-Chelm-Zamość-Jarosław
-Przel1)yśl- Sanok - Muszyna - Nowy
Tar~-Zywiec-Biała-Oświęcim.

Obywatele w wieku popisowym (1835 lat) mogą uzyskać pozwolenie jedynie
w wyjątkowych wypadkach za zezwoleniem

D. O. G.

*
Dziś mądre

stawie paszportu Min. Spr. Za gr., względ
nie odpOWiednich wladz zagranicznych
państw z Wizą polską pod kontrolą wladz
wojskowych (żandarmerji polowej). Wobec
nieustalonych granic Rzplitej, za granicę
uważa się kordon wojskowy polski.
N CI
terel1 operacyjny wyjazd din cyl.vilnych
jest bezwarunkowo wzbroniony. W wyjątlwwych
wypadkach może D. O. G.
wydać pozwolenie na podstawie uprzednio
uzyskanego paszportu M. S. Z. z zaznaczeniem, że wyjazd ten jest konieczny.
Za teren operacyjny uważa się obszar
po za linją: Grajewo-Osowiec-Łapy

ich wnuki,

się
[śmieją,

co z czarów

Bojowym się znojem nie trudzą;
I jeżdżą wygodnie żelazną koleją
W kraj cudzy-gdy w swoim się znudzą.
I z nudów, gdy chWilę pośWięcą muzeom,
To rzadkim tam dziWią się rzeczom:
Ogromnym puharom, pancerzom, trofeom,
I ciężkim pradziadów swych mieczom .

Adam Pajgert.

j)aW'1iej . ..
Rozporządzenia urzędowe.

W żelazie chodzili od stopy do głowy,
Ich konie w żelaznym okryciuNa boje ich niosły turnieje lub lowy,
A strój ich był równy ich życiu.

o

Bo życie to bylo i twarde i krwawe,
A głośne, jak bitew fanfary;
,

Ruch -OSQQoWY p.rzaz granice Rzplitej
polskiej dozwolony jest jedynie na pod-

przekraczaniu. 'granicy

Rzeczypospolitej

. POlskie,.

Pakunki podlegają Iwntroli celnej,
zorganizowanej przez M. S. Z. i M. AproWizacji. Kontrola druków i listów przewożonych przez granicę we wszelkich
wypadkach wątpliwych należy do Biura
dozoru pocztowego M. S. Z. w WarszaWie, dokąd je odpowiednie władze kierują.
Wyjazd po za granicę Rzplitej może
się odbywać tylko na zasadzie paszportu
M. S. Z. dla obywateli polskich; cudzoziemcy muszą mieć Wizę M. S. Z., uzyskaną osobiście.
Obyw~tele koalicji oraz
Stanów Zjednoczonych w razach naglych
mogą je otrzymać telegraficznie.
Ulga
ta nie dotyc:zy obywateli niemieckich, rosyjskich i ukraińskich.
Wyjazd przez granicę dla o.b ywateli
polskich dozwolony jest jedynie na zasadzie 'dokul'nentów porskich placówek zagranicznych w Baku, ' Berlinie, Bernie,
Belgradzie,
Budapeszcie, Bukareszcte,

N~
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Charlwwie, Hadze, Helsin~forsie, Kijowie, Konstantynopolu, Noworosyjsiw, Ode'sie, Pradze, Stokholmie, Sofji, Taszkień
cie, Tyilsie, Wiedniu, albo na zasadzie
:zaświadczenia instytucji spolecznej polskiej zagranicą, względnie poręczenia 2
,miarodajnych obywateli polsl<ich.
Dla cudzoziemcóW da zasadzie pasziPOrtÓW wizowanych prze? placówl<ę pol:ską.
Obywatelom państw lwalicji oraz
Sh1nów Zjedn()czonych przysluguje ulga,
aak przy wyjeździe.
Opłata za paszport zagraniczny wymosi :25 mle, za wizę 5 mk.
Na wyjazd lub wjazd do Poznańskie
-go ze względu na nieustalenie granicy,
()bywatele winni otrzylllyw(lĆ wizę na
,vaszportach wladz wojskowych lub muni.cypalnych. Mieszkańcy pasa graniczne;go mają otrzymywać przepustki od władz
pogrClnicznych. Przepustki te władze wy.dawać
mogą
jedynie osobom dobrze
.2nanym.

1) W zasadzie Sztab

Generalny W.
uprawnionym do wydawania upoważnień lw:respond~ntom
prClsy krajowej i zagraoicznej i artystom malarzom do wkraczaoia w okręgi wojenne.
2) Dowództwa Okręgów Generalnych
.mogą wydawać takie upoważnieniCi jedy(lie w tych wypadl<ach, w l<tórych teren
wojenny leży w obrębie odnośnego Dowództwa.
3) Korespondenci wojenni i artyści
.malarze otrzymują następujące dokumenta:
a) Otwarty rozkaz, wystawiony przez

P. Oddz. VI. B. Pr. jest

wyłącznie

wlaśdwą władzę wojskową.

b) Legitymację zaopatrzoną W fotogfafję,
a stwierdzającą identyczność osoby.
4) Korespondellci wojenni krajowi
i zagraniczni, jak również i artyści malarze, któl zy na zasadzie uzyskanych upoważnień przebywali na terenach wojennych, lub poza ich obrębem, obowiązani
:są wyniki swych prac przed opublikowal1iem przediożyć do zatwierdzenia tej
'władzy wojskowej, która rozkaz otwarty
-wydała.

oBWIESZCZENIE
uminllych i MaO'istratn
o
w powiecie Łowickim.

urzędów

5.
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~ - HERMArt ZUONIK -

~ Fabryka cykorji, Suszarnia i Palar~nia.
ŁOWICZ

i':"

tJ

Niniejszem podaje się do wiadomonastępujące
przepisy obowiązujące
przy sprzedaży i kupnie koni:
1. W razie sprzedaży konia, gmi.na, W której był koń zarejestrowany, wy. kreśla go ze swej książki.
2. Gmina, w której nowonabywca
.przedstawi kartę mobilizacyjną nabytego
konia, wpisuje tego konia do swojej książ
ki, zaś na karcie odnotowuje na odwrotnej stronie adres nowego właściciela, po·czem odcinek karty przesyła do gminy,
z której koń przyszedł.
3. ObydWie gminy zawiadamiają natychmiast Wydział Mobilizacyjny swego
.Dowództwa Okręgu Generalnego dla wykreślenia, ewentualnie zapisania tego ko.nia w księgach odpowiednich gmin.
Powyższe przepisy należy ogłosić lu· dności z tem, żeby w każdym wypadku
kupna i sprzedaży koni bezwzględnie , do
.t)ich się, stpsowała. ·. ',' . t .
, '
ści

Komisarz

Rządu

(-) :J)r . .7. Jw'arowsl(i.

-- KURABKA.

Podaje do wiadomości p. p. plantatorów, że jak rok-rocznie, tak i
w roku 'bieżącym kontraidować będziemy plantacje korzeni cykoryjnych
~ po cenie 15 (piętnaście) marek za korzec 300 funtowy.
Urzędnik nasz w poniedziałki, środy i czwartki jest w objazdach,
zaś we wtorki, piątki i soboty przyjmuje w naszym biurze.
;}.

-
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Kronina miejSCOwa .
Kalendarzyk . .

nstrukcja w sprawie korespondentów prasowych i artystów malarzy.
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Hątek

l

Benedykta, rilemona

Sobota Katarzyny
Niedziela Wiktoria, Pelagii
Ponzedzialek Szymona, Tymot.
Wtorek Zwiastowanie N. M. P., Iren.
Środa Tekli, Piotra, Jana P.

Czwartek Jana pust., Lidyi
Wschód

słońca

l)ługoŚĆ

dnia g. 11 m. 22

o g. 6. 06, zachód o g, 6, 11.
przybyło g. 3 m. 42

- Ogólne zebrania członków Koła Polskiej Macieży Szkolnej. Powołana do szerzenia OŚWiaty i kultury ojczystej, Polska
Macierz Szkolna na terenie miasta Ło
wicza w roku ubiegłym dla Wielu przyczyn nie mogła rozwinąć i należycie prowadzić swej działalności.
NajWiększą niechybnie przeszkodę ku temu stanowiły
w ciągu znacznej części roku krępujące
przepisy i zarządzenia ówczesny.ch władz
okupClcyjnych, następnie zaś znane nam
wszystkim wielkie wypadki polityczne.
Porwane w wir zdarzeń aziejowych, społeczeństwo
miejscowe zobojętniało na
sprawy kulturalno-oświatowe ku wielkiej
krzywdzie duchowej zarówno pokolenia
starszego, jak i młodszego.
Zarząd dotychczasowy, chcąc zapoznać z działalnością Koła w roku 1918
cały ogół członków Koła, zwołuje na najbliższą niedzielę, t. j. na dzień 23 marca,
walne zgromadzenie czlonków, które odbędzie się IN sali ~imnastycznej gmachu
gimnazjalnego o godz. 3 po południu. Porządek dzienny tego zebrania będzie następujący:

1. Zagajenie i wybór przewodniczącego.
2. Odczytanie protokułu zebrania poprzedniego.
3. Sprawozdanie z działalności Koła za
rok 1918.
4. Sprawozdanie Komisji ReWizyjnej.
5. Uchwalenie budżetu na rokl )~19.
6. Wybory nowych członków zarządu
na miejsce ustępujących 7. wylosowania
pp. Gołębiowskiego, Kisielińskiego, Klugego i Wierusza-Kowalskiego oraz 4 zastępców i
_
-,
7. Wolne wnioski .
W razie nieprzybycia przewidzianej
ustawą liczby członków Kola, zebranie następne odbędzie się tegoż samego dnia o
god.z. 4 . po . poło .i będzie prawomocne bez
względu na .liczbę zebranych. PrzewodniCzący Koła j. Sianożęckt".
Sekretarz Zarządu R. Klug-e.

~

Z kwesty "Ratujcie Lwów i Wilno".
Wsprawozdaniu zamieszczonym w Nr. 11
"Łowiczanina" wkradly się następujące
pomyłki:

Za znaczek w Bolimowie zamiast mrl<.
178-powinno być mrk. 188; za znaczek
z PszczonoWa i Łyszkowic zamiast mrk.
315-93, powinno być 315-95; ogólna suma za znaczek zamiast mrk. 6649-41, powinna być mrk. 5649-41.
Z zebranej dotychczas sumy mrl<.
7901-40 Komitet ŁOWicki wziął mk. 850
na kupno 6 par butów dla miejscowych
żołnierzy, wychodzących
na front; mlc
7065 doręczono komendantce ziemi Warszawskiej-p. M. Rodziewiczównie, a pozostałe pieniądze w sumie 431 rb. 67 k.
i koron 17 znajdują się w miejscowym
ToW. Kred. na rachunku dalszych składek .
Brakujące do butów mk. 13 fen. 60
zostały pokryte z ofiary bezimiennej.

M.

Kączkows/za.

- Uwagi w sprawie urządzenia kanalizacji i wodociągów w Łowiczu. Magistrat
miasta ŁOWicza nosi się z zamiarem urzą
dzenia w naszym mieście kanalizacji i wodociągów i na przeprowadzenie w tej
sprawie przedwstępnych studjów przeznaczył odpowiedni fundusz. Urządzenie kanalizacji i wodociągów byłoby wiell<irn
dobrodziejstwem dla mieszkańców Łowi
cza. Niskie położenie naszego miasta,
jak również brak dobrej i zdrowej wody
są bolączkami całego ogółu tutejszego.
Może więc następujące uwagi jednego
z obywateli miasta znajdą praktyczne zastosowanie przy uzdrowotnieniu Łowicza.
Tuż za Bratkowicami przepływa niewiell<a,
lecz dość bystra rzeczułka "Uchanka''.
Przed kilkunastu laty na ,.Uchance" jeden
z młynarzy 10Wickich, obecnie już nieży
jący, Gerałt, wybudował turbinowy młynek,
który jako wybudowany bez pozwolenia
i na placu miejskim z polecenia władz
został rozebrany, choć funkcjonował dość
sprawnie.
Młynek ten wykazywał siłę
biegu Uchanki, która w celach technicznych mogłaby być wyzyskaną. Na placu
miejskim możnaby Więc urządzić stację
pomp przyszłych wodociągów z zastosoB. p.
Waniem turbiny.
- Podziękowanie. Czcigodnemu Duchowieństwu calego dekanatu ŁOWickiego
za łaskawe przychylenie się do mej proślly i zorganizowania z tak pięknym rezultatem
składam

znaczka "Na Lwów i Wilno"
serdeczne podziękowanip..

M. Kqcz/zowska.
Łowickie T owo Hygieniczne.
Na
wtorek 25 marca zarząd z\\ołuje wa lne
zebranie członków, oraz wszystkich tych,
którzy chcą się zapisać na człon ków.

Ł

6.
Wzniosłe zadania T-wa Hygienicznego
mogą być dziś wobec samorządu szybko

realizowane. Towarzystwo ma więc wszelkie dane do swego rozwoju. Na l<ąpie
lach już wykazało swoją żywotność w waru nl<ach bez porównania gorszych, miejmy
Więc nadzieję, że i obecnie sprosta swym
obowiązlwm i celom.
Wszyscy, komu
drogą jest hygiena miasta, ni eza wodnie
tłur.mie przybędą na to walne zebranie,
które odbędzie się w lokalu T-wa Wzajemnego Kredytu o ~odz. 5 popoł. Porządel< zebrania
zaWiera
l) za~ajenie
i wybór prezydjum,
2) rys historyczny
T owa, 5) najbliższe zadania-T-wa, 4) iwentarz i stan materjalny T-wa,
5) sprawa
kąpieli, 6) wybór 6·clu członków Zarzą
.dll i 3·ch Komisji Rewizyjnej.
- Podatek zasadniczy od zwierząt domowych. Minister Rolnictwa i Dóbr Pań
s.twowych wydal rozporządzellie w przedmiocie ustanowienia norm podatku zasadniczego na rok 1919 od zWierząt domowych.
Na mocy art. 1184 Ustawy Lel<arskiej
(tom XIII Zbioru Praw Wyd. W05 r.)
oraz Dekretu Naczelnika Państwa z dnia
31 grudnia 1918 r. ustanowione zostały
~lIa terenu b. zaboru rosyjskiego
nastę·
pujące normy podatku zasadriiczego na
rok 1919, mającego się pobierać od właś
cicieli zwierząt domowych: od konia 3 ml{.,
od bydla 2 mk. 50 f., od cieląt, owiec
i kóz 30 fen.; od świń 2 mI<.
- Dowództwo Okręgu Generalnego Łódz
kiego nadeslało nam następującą odezwę:
Ochotnicy! zgłaszajcie się do slużby
w Bataljonie Saperskim w Łodzi. Slużba
sapersl<a polega na budowaniu okopów,
dróg, mostów i wy~adzaniu 1ych że, na
przeprawianiu wojsk przez rzeki i t. p.,
dlatego pożądani są cieśle, kowale, górnicy, flisacy i wszyscy inni, byle silni,
i w wieku od 18 do 27 lat.
Do zapisu niezbędne są:
1. metryka.
2. świadectwo moralności'
3. o He ochotnik niema slwń
czonych 21 lat - pozwolenie lodziców
wz~lędnie opiekunów, legalizowane przez
jal<ikolwiek urząd.
.
Zgloszenia przyjmują od 15 III do
50 III 1~19 r. od godziny 9 do 12 i od
3 do 5 popoI.
1. w Lodzi-ppor. Skulski, ul. Sienl<iewlcza 5,
2. w Kaliszu·- ppor. linie ul' Warszawsl<a 22,
3. w Łowiczu -- por. Pohant, ulica
Podrzeczna 26.
4. w Włoclawlw-por. Milbrat, plac
Gen. Dąbrowskiego 13.
Uprasza się Sz. Publiczność o lasI(awe poparcie naszej odezwy po wsiach,
gdzie gazety nie dochodzą!
Kuchil//w, ppllL
Szef Sztabu.
- Niemcy i żydzi. Osiedlelli u Ilas
niemcy i żydzi zawsze byli nieprzychylnymi sprawom polsl<im.
Tal< było za
rosjan, tak teŻ było i za okupacH niemiecldej , Po wl<roczeniu niemców do
Polsld prawie wszystkie instytucje rządo
we
przepełniły
się
. pracownikami
niemiecldemi lub żydami z Warszawy,
Łodzi, Zgierza, OZJrl<owa i innych śro
dowisk nasuj niemczyzny. Dotychczas
to moglo być tolerowane_ Ale dlaczego
po ustąpieniu niemców w illstytucjach
polskich nadal pozostają wspomniani pracownicy nam nieprzychylni? Czyź mało
j~st urzędników polaków bez z'ajęcia
i, środków do życia?
.
\
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Wieczól' "P ie śni Polsl<iej",
Dnia
b. m. w teatrze "Eos". staraniem grona
milośników llluzyki, odbędzie się "Wieczór pieśni polskiej'" z którego dochód
przeznacz0ny jest na rzecz żołnierza polPoważny dobór sil wykonawskiego.
czych w osobach pań Laury Pytlillskiej
Konopnickiel i JadWigi Rauerowej oraz
p. Augustyna Wiśniewsl<iego, ldórzy tak
chętnie przyrzeldi odtworzyć bądż pieśnią,
bądź pięknym słowem szereg utworów
Moniuszki, Karlowicza, Konopnickiej i MickieWicza, każe przypuszczać, że koncert
ten zostanie poparty przez jaklHljszerszy
·ogół
publiczności
zawsze chętnej do

~8

~ysłllchania

rzeczy

pięknych,

dających

poloJrm duchowy, a jednocześni e
poparcia tak wzniosłego celu,

i do

Kradzieże.

U p. Antoniego Trawiliskiego w Ło
wiczu skradziono ubrań na sumę 3300 mk.
W sklepie blawatnym Ch. Lylberberga przy ul. Zduńskiej w Lowiczu skradziono towaru na sumę 10,000 lilie
U Marjanny Tataj w Nieborowie po,
pełniono, lqadzież ŚWilli, wartości 1000 mlc
Marji Bruta w Łowiczu, przy ul. Dlugiej, skrtlcjziono 180 rb.; słuadzione pieniądze odzyskc1no.
U Szatkowskie$lO
Pawła
we wsi
Wrzeczko, gm. Łyszkowice skradziono 5
korcy kartofli. Sprawców I<radzieży pociągnięto do odpOWiedzialności sądowej.·
Przy ulicy Podrzecznej Nr. 32 s1<radziono bieliznę i garderobt;
na sumę
10,000 mI<. Policja jest r.1a tropie sprawców I(radzieży.
Bieżońskielllu Szmulowi, za111ieszl(alemu Piotrlwwska .Nr. 23, skradziono
z kieszeni 100 m1<. Sprawczynię I<radzieży
Kapuścińs!ią Marjannę aresztowano.
Majorowi.. p. Kailllierzowi Grabowskiemu, zamieszkałemu przy ulicy , Podrzecznej 26, sluadziol1o bL:liznę i gal derobę wartości 7,000 mk . Dochodzenia
w toku.
Do restauracji Kozlowsl<iej Marji, Przyrynek 65, w czasie ch\\'ilowej nieob~c
ności wszedł Mordlia Giedalewicz i wyjmował pi e niądze z szufladki
przyczem
został schwytally.
W lesie Rządowym . w Lyszkowicach
skradziono desek na sumę około 300 lilie
Sprawców kradzieży pocją~nięto do odpOWiedzialności sądowej.

U zegarmistrza Haima Sochaczewsl<iego, zamieszkalego przy ul. Zduńsl<iej
Nr. 12, skradziol1o zeg8rel( podcz"s kupna. Sprawców I(radzieży pOCiągnięto do
odpowiedzialności sądowej.

Napady.·
Na Kuchar!(a ]akóba, wiozącego mą
dwóch osobników, którzy pobili go i usilowalt odebrać mąl<ę. SprAWCÓW napadu pocią~nięto do odpOWiedzialkę, napadło

ności sądowej.

Areszto·wanie.
Aresztowano Roszewsl<iego I~nacego
oraz Angielusa JuljanA,
mieszkańców
miasta Łodzi, l<tórym odebralw !<i1I<a sztu\<
bielizny kradzionej.
Aresztowano: MoszliA Zastawa, Cynglera Borucha i Mal,sa Kalmowicza, oskarżonych o I<radzież bielizny u Rozalji
Gross, zamieszkalej przy ul. Pqdrzecznej.

Za

włóczęgostwo.

Zatrzymano choJzącego po żebrani
nie mieszkańca Warszawy, Abe Gros·
sfelda, u którego przy · rewizji znaleziono
dł~to" . 10 kluczy i :2 worki; zatrzymanego

,,~2
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osadzono VJ więzielliu, a sprawę skierowano do Palla Prokuratora.

Nieprz6stl'zeganie przepisów sanitor8ych.
Za nieprzestrze~ (l l1ie przepisów sanitarnych, oraz za zaldócenie spokoju publicznego pociągnięto do odpOWiedzialności 11 osób.
-- Parada Wojskowa. Dzień 19 ll1arca jako dziell Imienin Naczelnika
Pań
stwa Pols!<iego miejscowa załoga wojskowa obchodzila uroczyście. O godz. 10 rano
kustosz Kolegjaty ŁOWickiej I<s. Sikorski
odpraWił
mszę św. polową 11::1 Starym
Rynku, którą wysluchaly zebralle w peł
nym ryrsltullku bojowym oddziały piechoty miejscowego Qarnizollu wraz ze
sztabellI uficerskill1. Następnie ks. Sliwrski do zgromadzonych wojsk wygłosił
krótkie przemówienie
o!wliCzl1ościoW~,
poczym nastąpi la defilclda pod tal{t muzyI<i. -Po skol 1czonej uroczystości oddzialy
wrócily do Iwszar. r jprv)szej defiladzie
wojsk polskich przyglądały się tlumy zebranych wl oś cian okolicznych i bardzo
licznych l1Iieszkańców l1Iiasta. Wszystkie
sklepy byly Zal11l(lllęte, a miasto przybrano flaga111i.
- Zagadkowe ceny
Mieszkańcy ŁoWicza za funt mięsa wieprzowego,' kupowanego u miejscowych rzeźników zmu·
szeni są placić 5 II1k. Natol\1iast l1lieszkancy Łodzi za tUlll tegoż lIlięsa sprowadzanego przez rzeźnil<ów łódzkich -:
okolic Łowicza, płacą tylko 4 marki. Ceny więc mięsa Wieprzowego w ŁOWICZU
i Łodzi są 'dla nas zagadką. Może p. p.
rzeźnicy miejscowi zechcą udzielić nam
w tej spraWie odpowiedzi.
.
~ Z T -wa l<rajoznawc2.ego.
W dniu!
1"6 D. 111. o goJz. 5 " 2 t. j. IV drugim termInie, przy b .lrdzo l.ielicznym udziale
członków, w lol,ulu Twa J\:rajoznawczego
odbylo się doroczne zebranie ogólne.
Zebl anie zagail prezes p. Dr. BaciA i na
przewodniczącego popr Jsil Dr. Stanisbwskiego, l<tóry na assesorów zaproS i ł pp.
Olg~ Brollikowslq i Eugelljusza
Kolaszyńsl(iego.
Po odczytaniu
protokulu,
z poprzedniego zebrallia ogólne~o który
przyjęto bez poprawel(, Zarząd zdał sprawozdanie z dzialRlności j stanu finallsowel40 T-IVa za rok 1918. Zebrani na
wniosek przewodniczącego wyrazili Z~
rządowi podziękowanie za jego działałal
IlOŚĆ
w tak cięil<ich i przelomowych
chwilach.
Do zarządu wybrano pp. Dr. Bacię,
Balcera Emila, Bluhm- Kwiatkowskiego,
Bronikowską Olgę, Łabęckie~o, Dr. Rogowskiego, Sadkowskiego, Dr. Stanislawskie~o i Wierusza Kowalskiego.
.
Do IWll1isjf ReWizyjnej pp. LendzioI)OWą, Pstruszeńskiego i K. Rybackiego.
Zyczymy nowopowstalel11u Zarządowi owocnej i wydajnej pracy.

_. Oświetlenie ełektryczne naszego
miasta od pewnego czasu pozostawia wiele do życzenia. Nil(t z odbiorców nie
jest pewny, kiedy z wieczora zacznie funkcjonować elektrownia lub kiedy i na jak
długo z~aśnie światlo; zatem nie m o żna
dowolnie rozporządzać
swym cz~sem.
Takie óbsługiwanie e-lel<troWni naraża ogól
korzystający z OŚWietlenia nie tylko na
niepożądane niespodzianki, ale i na straty materjalne, gdyż "czas to pieniądz".
Za oświętlenie.• e.le.l<trQwnia
liczy tyle, .
ile sama uważa, zatem odbiorcy światła
mają prawo wymagać od elektrowni należytej sprawności •
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M. 5 mle, Zudnik H. 10 mk., Kleina St.
Zakupione przedmioty i żywność za5 mk., Kreutz H.5 mk., K. Rybacki i S-ka
pakowane zostały w 60 oddzielnych pa10 mk., Wielicka W. 2 mle, Biedrzycki J.
czek, z których każda zawiera/a: 1) parę
5 mk., Lipski l. 5 mle, Kronenberg Sz.
skarpetel{, 2) kawałek mydła, 3) medal5 mIL, Glanotti N. 20 mk ., Katz N. 2 mle,
jonik, 4) 3 funty chleba pytlowego, 5) 2
Blichewicz K. 10 mlc, Porecki i Nadel
funty cukru, 6) pól funta kiełbasy , 7) pól
5 mle, Wolborski Z. 2 mle, Serocl<i l.
!{
funta stoniny, 8) 3 pudełka papierosów po
3 mk., Michalowski W. 1 mk., Karpiński
10 sztuk w każdym, 9) paczkę zapałek,
W. 5 mle, Fa/owski Fr. 2 mk., I g ła A.
10) tut herbaty, 11) pudelko pasty do
N a żołnierza polskiego.
2 mle, Buksztajtl 2 mk., Necel L. 6 mk.,
butów.
Na skutel< pogodzenia się w Sądzi e
Czolomi ej C. 5 mk., Braum trzy orzełki,
Niez a l e żni e od tego przesIano ze Okręgowym, pp. Adam i Melchior Wal·
Dzialoszyński Z. 5 mk., Oziałoszyński 50 f.,
brane przedmioty, jak bieliznę i szczotki
czakowie, Stanisław Łukasik, Feliks WalRozenthal 2 mle, Cha/emski 50 fen., Bido rozlosowania między sobą .
czak, Józef Mucha, Wawrzyniec Ulatowrencweig 10 mk. Sztyft 2 mk, Lewin dWie
Z p o wyższymi podarunkami wydeleski i Ant olIi Olejrliczak złożyli za pośre
chusteczki, Szajak A. 5mk., Oaab J. 10 mk.,
gowani zostali do Jabłonny Leon Czubek,
dnictwem Sądu Okręgowego Mle 190.
Adłer i S-ka 10 mk., Szymanowska St.
Jan Slomski i Piotr Kołod z iejski, którzy
5 mk., Pfefel' 5 mk., Weintraub 2 mle,
N a Skarb Narodowy:
osobiście doręczyli te upominki naszym
Frydman pudelko zapałek, Stasiński 5 mk,
rodakom i przywi e źli ze sobą pokwitowa_
Pani Marja Wróblewska dewizkę złotą
Grtinberg A. szczotkę, Zając 1 mk., Kanie treści następującej:
wagi 3 łuty.
mień 2 mle, Nisenbaum B. 5 mk. Krupa
lIP: PrezydentOWi, W. Paniom jak
Stefcia Niebudek bilonem srebrnym
Sz. 2 mk. Słoniewicz Teodor 5 mk., Barównież Obywatelom Łowicza skladamy
rb. 5; jadzia Niebudek rs. 5; Jasio Nieurn 1 mle, Pacho O. 5 mk., Garwacki
serdeczne "Bóg Zapłać " za przyslalle
budek r5. 5; Basi a Niebudek rs. 5; Stasio
5 mk, Epstein 5 mle, Kon Sz. szczotkę,
nam podarunki.
Niebud ek rs. 5 i Oleś Niebudek rs. 5.
Kow i Ska 10 mk., Górska W. 5 mle,
Wiedząc , ż e zaku pione są za krwaMarja ROWińska, ucz Id. II gimnazjum
Szajak 2 mle, Gtogowski FI'. 10 mle, Tywo zdobyty grosz, oceniliśmy je nal e ży
żeńsldego
10 pó!JJJarkówek srebrnych;
kocimer M. 1 mk., Gidalewicz szczotl<ę,
cie, za co Wzamian my, biedni żotni e rze ,
Henryka KrZyWicka, ucz. kI. II gimn. żel'!.
Milgrom 2 mk., FI'. Balcprowie koszulę,
przyrzekamy, że jeśli wybije godzina,
1 markę srebrem; . p. Helena Szeieścina
2 pary kaleson. 2 pary skarpetek, 3 toW której staniemy do walki z wrogiem
marek srebrem 6~ .
rebl<i cukierków i 4 I<awatki mydła, HeW obronie na szej kochan ej Ojczyzny,
Złożono w TovJarzystwie
Wzajemnig A. 5 mk., Woźniak H. 2 mk., Słonie
walczyć będziemy z zaparci em się sanego Kredytu w LoWiczu: Teodozja i Jawicz R. 3 mk., Kisieliński i S-ka 1 mle,
mych Siebie, by w t en sposób utorować
nina Garwaclde 65 mk. srebrem i 15 rb.
E. Balcer 5 mk., Pieścik M. 5 mle, Sawszystkim drogę do j a śniejsze g o lepszego
srebrnym bilonem; Ks. Antoni KWieciń
dowicz J. 5 mle, Mężnicl<a H. 2 mk., Sobjutra.
ski rb . 4 srebrnym bilon em; Jan Sopczyń
kiewicz St. 10 mk., Goździk T. 5 mk.,
W imi eniu wszy ; tki ch j eszcze r az
ski mlc 5; Michał Gałaj mk. 10 srebrem
Wojciechowski J. 5 lilie, Taras A . I m1c,
skład a my serde czn e " Bóg Zapł a ć"
i rb. 5 bilonem; T eodor Słoniewicz mir.
Gawlowska A. 2 mk., Piestrzyński K .
j ózef S z'wierskt, Stefan Czubek,
. 7 srebr em, rb. 1.50 srebrE:'m i rb. 1
20 mk. i 2 kiełbasy, ks. SL Zelazowski
K arol K alzii.ski, A lfons L zpke,
bilonem .
20 mk., Hamasiewicz R. 5 mk., ZdrojewA nton i Mt:fka.
Na dzwony do Kohgiaty.
ski W. 2 funty herbatników, Fapjanowicz
M. Szadl<owsld ogrodnik, miedzią
4 mle, Przybyłowicz 5 mk ., Bursa J. 21 8
rubli 4.50.
funta kiełbasy, Hetlof 10 mIL, Zajde 2
pudelka pasty do butów, Kolaszyl'!scy A.
i E. 15 miL; Wiener S. f\awatel< mydta,
Kędzierzi1wski T. 25 mk., Woźniak K. 5 mk.
Pom ieszczeni e w M 10 "Łowicza,
Tow. Wz. Kredytu w Łowiczu 50 mle,
nina" artykułu pod tytuł e m "Nienasycona
Zarząd R. G. O. składa niniejszym
Koziarski F. wełniane stylpy, Sawicki Fr.
Wieś" zmusiła mię do napisania
kilim
serdeczn e podzię ko walii c! . p. Żm igrodz1 mk., Gołębiowski L. 25 mk., Winkiel'
zdań
w
tej
sprawie.
kiemu z Borówl<a, za ofiarowane na rzecz
E. 10 mk., Łagowsl\i B. 5 mIL, SrzednicPrzedewszystkiem zaznaczyć muszę,
"Schroniska" 120 f. lI1ąki oraz mieszkań
ki 5 mk., Elechnowicz M. 10 mk., Rozen·
że nasi młynarze niesłusznie pokpiwaj ą
COIll wsi Bobrowniki za 148 f. produktów,
kranc W. 5 mk., Syndykat Rolniczy 25 mle
sobie z Wieś.niaka, czeg Q względem nas
7 mendli Jaj, 6 koszul, 2 ręczlliki i go·
Zelechowsld M. 20 mle, Wilkoszewski St.
nie czyniła dotychczas żadna klasa ani
tówką 28 mi\. 40 fen. ofiarowane na rzecz
40 mle, DODrzeniecKi K. 5 mk., Bul<owteż zawód.
Panowie mtynarze pomylili
tegoż "Schroniska".
ski W. 1 mk., Sz/amowlcz H . 3 lIlk., Kusię grubo, wmaWiając w nas, że przez
czyI'! ski A. 1 mle, .ks. St. Sikorski 10 mk.,
sprzedaż zboża po wygórowanych cenach ,
Tylman F. 10 mI<" Bogatko 1 mle, B-cia
mieszczanie i robotnicy jednym z wieś
Natan 10 funtów słoniny, Toruńczyk parę
niaków odbudowali spalone za~rody , inz kwesty na obóz w Legionowo-Jabłonnie.
kaleson. 3 chusteczki, Zarząd miasta
nym zaś napchali do kieszeni marele
Prośba naszyr:.h rodaków i obrońców
936,55 mle Razem mk. 1745.55 fen.
Po wyższy pomysł pp. młynarzy uwaz jabłonny nie przebrzmiała pustym 2chem.
Z powyższej sumy zapłacono:
żam za Wielką potwarz rzuconą 1Ia nas
Przeciwnie, znalazła żywy oddźWięk w ser1. E. Rydlowi za kiełbasę i
chłopów i moim zdaniem sprawę tę na cach naszych mieszkańców i pomimo, że
słoninę . ,· - . . . 287,50 mk.
leży rozumieć zupełnie odwrotnie.
Bannie byto wiele chętnych osób do zbiera2. Rowiń~kiej za 50 medal·
dyci w kraju naszym najczęściej napadajoników....
31,00 "
nia ofiar ze względu na ustaWiczne składki,
ją na młynarzy i zabierają im po kilkato nie mniej uproszone dwie osoby wy3. A. Frydmanowi za 2000
naście , a niel<iedy nawet i po kilkadziebrały się na miasto w dniu 10 Marca r. b.
sztuk papierosów . .
160,00"
siąt tysięcy marele U chtopa te go bani przyniosły nadspodziewane datki. Ztożyli
4. T. Kędzierzawskiemu za
dyci nie znajdą , bo chlop tak znacznych
Henryk Porzycki 10 mk, Ulkowski M. 1 mk.
58 lutów herbaty
.
100,00"
sum nie posiada, a za korzec pszenicy,
Tadeusz Wierusz KowCllsl<i 2 mk" A. Ro5. W. Markiewicz za 14 funsprzedan ej nawet za wygórowaną cen ę,
wińska l mk., Grubard 2 111k., Kwaczyl'!tów mydła
.. . ..
84,00"
moż e kupić zal edwie parę butów; żona
sld 2 'tnle, Weindengard 1 mk., DoremG. T-wu "ŁOWiczanka" za
, zaś jego i dzi eci ZlJ1uszone są chodzi ć '
bus H : 1 mk., Bender Luzer 5 mle, Pąpastę do butów i zapałki
61,00"
W rzymskich pantoflach z drewni anym i
~owski St. 4 mk., Szufliński :5 mle, Cie7. Sz. Karpenkopfowi za papodeszwami. jeżeli zaś któremu z chl ostę do butów
60,00 "
szkowska 5 mk., Szymkowska 1 mk., Siapów pozostało trochę marek ze sprzedanożęcka 15 mle, I. Szeligowski 5 mk.,
8. A. . . Wyrzykowskiemu za
ży koni;:l, to pieniędzy tych w domu nie
Jędrzejewski H . 5 mle, Słoniewicz M.
180 fun. chleba pytlowego 2 0,90 "
trzyma, a zapi ós ł je na, Pożyczkę Pań
2 mk., Foleg . Moszek ·2 mk., Rozendom
9. Apro'wizacji ·miejscowej
stWOWą i bandyci ich mu nie zabiorą, jak
2 mk.~ Wl. Lędzionowie 10 mk. 'Szeps
za 120 funtów cukru . . 264,00 "
to zazwyczaj zdarz:a się , 11 Rp. mtynarzy.
10. Buksztei'n'OWi i innym za
Jakób 5 mk., Wekszte'jn A. 20 mIL, Rydel
PanoWie młynarze z?po.mnieli także i o tym ,
E. 20 mk., Malinowski 3 mle,- Czernowi..
p.apier, torebki, gwoździe
że chlop za rządów nie(11. ięcki~h. z 10
ckiW. 5 mk., Hólcman 2'mk:,' M'att:iszewL ·szpagat do opakowania
36,75"
morgów zmuszony pyt q4M~ać im praski .' 2 rrJk., Oąbrowska A. 3 mk., ,Pionko
11. M. Rusakowi za 60 par
wie darmo .4 .do .:5 kor.cY" żY~f1 ..\.R~z~nicl': .
.
NiezroZllmiał~Lest dla mnie taKże i groź
K. .2 P..a_C·z:~i.na;ni_ero.~s
_ów Or_czZI,(o. ~k. i C. _.
skarpetek
.
.
.
:
'
.
.
360,00
"
-~-"'C";:'l- ·4;· __ -W
.l'2:-v EKsi'ieCf'yt"t['1Jarr;.
- aZt.raora~--~-~~ .
.5 mIC.,
0Z1ajn.er... m " - -Wlerzcllow....
'-JU
~,
ba Pl> . .. mtJtlarzy-, : · że . ml)Tny ' P:o.rąmYW81ą; skt j.- 10- mk:; Swide-rskr A. 5 -~-t7;e'i"i's""a,_-+---ł'ttt'rrtn1t-+'-nt)'dr&ż-deł~---99;4e- ,,- - - ponlewaz- z-a 1v-ma-re1<- -mt- korca mleĆ
im sil" nip onl::t,,::t j rłl ,'+orlr. h ~ n'< ~ ~ ".' :_ '_ :
uracja , ,Łowiczanka" 10 mk., Dąbrowska '. ' R.aiem: 1743,55 mk.
W sprawę tę, powinien wejrzeć Ma,gistrat i zarządzić tal<ż e odpOWiednie
·oświet"~nie ulic, gdyż dzisiejsze oświ e tle
nie, pozostawia Wiele do życzenia .
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marel, 50- 60, jak to mialo mlPjsce przy
niemc<: ch, Id edy niej ednokrotnie dzielono
się we młynach przywiezionym zbożelll,
pomimo ż e niejedna z rezerwistek przywozila osta tni e ćwi a rtki. Nasi wieśniacy
obecni e powinni przejrzeć na oczy i wziąć
się za b ud o w ę mI} nów spóllwwych . Razówl\ ę i os p ę możemy ml e ć sobie we
mlynl<a ch do mielenia, które mialy tak
cz~ste zastosowanie za czasóW niemieckich. Wtedy pokazalibyśmy pp. mlynarzom, źe chłopi zawsze dadzą sobie radę.
Chłop polski jest fundamentem naszej
Ojczyzny, jest jedynym wytwórcą dla mły
narza i mieszczanina, więc nie zwlekać
nam trzeb8, a bronić się i czympręcizej
wziąć się do wskazanej pracy.
Pz'otr Ś1lieg'ula.
--------

Tydzień

polityczny.

Na terenie dawnego "Ober-Ostu" skandaliczlla gospodarl<a niemiecka trwa dalej. Komendant olnęgu suwalskiego wydał przed paru dniąmi rozporządzenie,
ogłaszające za Ilie~ażne rozkazy ~z~du
wC:lrszawskiego lub Jego pelnomoclllkow,
i wzywa do denuncjowania osób, sieją
cych posłuch dla Polski. Niemcy upraWiają także gwałtownie agitację bolszewicką i rozdają broń i amunicję pomiędzy ludność.
'
Pani Józefa Potocka ofiarowała rzą
dowi polsl,iemu w imieniu małoletniego
syna jarosława 5000 dziesięcin ziemi
W pOWiecie nowogródzkim i pińskim dla
rozdania tej ziemi żołnierzom Polakom,
rannym na białoruskim froncie, oraz tym
mieszkańcom Bialej Rusi, ldórzy jako
ochotni:::y wstąpią do szeregów polsl<ich.
Nadto ofiarodawczyni zobowiązała się
oddać do dyspozycji rządu polskiego
18.000 dziesięcin ziemi w tychże powia·
tach w celu rozparcelowania ich po minimalnej cenie i na dogodnych Wamn!{ach pomiędzy miejscową ludu ością malorolną i bezrolną·
.
"
'.
Najwyższa Rada panstw l<oal!cp postanowiła wysłać do Polski generała Henrysa, l<tóry będzie przydzielony do boku
oenerała Piłsudsldego i ma być pomoc~ym Komendantowi w jego wojsl<owym
zadaniu.
Caly pas kordonu Zagłębia Dąbrow
sl<ieoo obstawiono silnie wzmocnionyllli
post~runl<allJi. Z powodu rozbójniczych
zapędów "Grentzschlitzu" w miej~cowych
koszarach panuje pogotowie zbrOJne.
W powiatach torul'lsldnl, chełmskim,
brodnicldm i wąbrzeznowskim zaprowadzono stan oblężenia.
Prasa francuska omawia poważne polożenie połsl<ie i wyraża życzenie, aby
Wydano jaknajrychlej zarządzenia przeciw
Uluaińcom, l<tórzy używają przeciw nam
armat i amunicji, dostarczonej niegdyś
Hosji przez ententę. W sprawie tej ga·
zety francuskie nawołują do pośpiechu.
Władze polskie zarządziły sel<weslr
dóbr prywatnych b. cesarza Wilhelma
II w Chwałkowie w Poznańskiem.
W Poznaniu odbył się pogrzeb podoficera włoskiego Wincentego Ciltidi'ego,
ldóry opuściwszy niewolę niemiecl{ą chwycił za broń i walczył W szeregach poł
skich. Po~rzeb zal11ie'nll się we wspaniałą manifestację zbratania się narodu polskiego i włoskiego.
Wojska polskie uderzyły z rejonu
Sadowa Wisznia na siły ukraińsl,ie, skon-

centrowan e między Gródkiem a Sadową
Wisznią
Po krwawej walce wojska na·
sze przełamały
Iińje
nieprzyjacielskie
za ustępującym nieprzyjacielem dodo Tuczap i wzgórza 307.
Komisja konferencji przyjęła wniosek
Wilsona, upoważniający delegatów ententy, baWiących w WarszaWie, do rozszerzenia swych badań poza Wisłę W stronę
wschodnich granic Połsl<i.
Francuski minister spraw zagranicznych Pichon na posłuchaniu dziennikarzy
państw Ententy zaznaczył, że jeżeli nie
przyjdzie do porozumienia z delegacją
niemiecł<ą w Poznaniu, to Ententa będzie
zniewolona do interwencji, gdyż Polski
w stanie obecnym pozostawić somej nie
i

prąc

tarły aż

można.

Rokowania z Niemcami są zerwane.
Misja sojusznicza wyjechała do WarWładze
tutejsze
oświadczyły
szawy.
niemcom, że uważają ich za wrogów i do
tego się zastosują.
Ułua!ńcy pobici pod Lwowem cofają
się w nieładzie.
Wojska polskie zajęły
Bary, wieś Milatyn, Koców i Wołczachy
jaźwińską Górą, Rodatycze, Zbądyń, Kut1enberg i Tuczapy oraz doszły do Rzeczyczan i Haliczanin. W wall{ach tych
zdobyto 8 armat, wiele kulomiotów i materjału wojennego.
Zamiary Ukraińców
opanowania LwowH udaremniono zupełnie.

ZARZĄD

t~wi~~i~~~ I uwarl~~twa ~i~iBni~ln~~~
Zaprasza swych
członków,
oraz
wszystkich którzy chcą zostać ezlonkami,
na walne zebranie odbyć się l11 a jące Wlokalu Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w dniu 25 marcn (wtorel<) r. b. o godzinie 5 po pol.
. 1389-1-1.

Magazyn Mód
NISSENBAUMOWEJ
w

omÓWimy

przez Pana,
numerze.

KINEMATOGf{AF

w

poruszoną

najbliższym

"EOS

H

młodzieży do lat
wejście wzbronione.

Dzieciolll i

15

sobotę
się

i niedzielę 22 i 25 marca
przedstawienia w teatrze

W
odbędą

miejscowym:

(n a 'ura)

I.

Zduńska

II.

MATKA.
dramat w 5 aktach z udziałem
Henny Porten w roli glównej,
Akt l. Ponure dni.
" 2. Wszy .: tko dla dzieci.
" 5. Wielka wygrana.
-1-. Bolesl18 prawda.
" 5. Z powrotem do niewoli.
)1

przyjmuje uHar,)' nil SKARB NARODOWY

"'4&ji

>

OGŁOSZENIA

DROBNE.

Potrzebna zdolna
oraz ue ennice za dopłatą.
piętro.

podręczna zaraz O<Podrzeczna 17, losze
1372-2-2.

Józef Witerek z Mystkowic gm. Dąbkuwi-.
ce, zagu"ił kwit rejestracji strat wojennych numer
talonu 183'Z06 na SUl1lę mk. 1500, rekwizycja wojska niemiecl<iego. numer operatu PuwiatowEj Komisji 105
1382-1-1.
JÓlEef Mar-szałek z Mystkowic gm I)ąb
kowice, zagu bl! kwit rejestracji stl at WOjf nnych
numer talonll 18316'\ na s~mę mk, 1-tOll. Rckwi7.ycja wojska rIiemi~ckiego, numer operatu Powiatowej Komisji 68,
1383-1-1.
Franciszek Lebioda z Kę5zyc gm. Kompina zagubił dwa kwity r<!jestlacji strat wojennych
l) numer talonu 145366 na sumę rb. 26 11 3, straty
przez wojska niemiecl<ie. 2) numer talonu 146139
rb, 663 rekwizycja wojska niemieckiego, numer
operatu powi Itowej Korr.isji 4176
1384- 1-1.
Teofil Kaźmierski ze Szczudłowa gm. Jeziod<o zaguoił kwit rejestracji strat wojenllych.
numer talQnu EI3719 na sumę rb 559 kop 50, rekwizycja wojska niemieckiego, numer operatu
Pow Kom Szacunkowej Rolnej lJ 9 2~ . 1386-1-1,
Ogrodnik M. Szadkowski sprzedaje lIasiona na porcje w sklepie robotnil<ów chrześcijańskich.
ul, Piotrkowska:.\2 21,; i w sklepie spozywczym przy
T -wie .., zajemnego Kredytu na Starym Rynku
\V Lowic-u.
1388-1,;-2.
Do

wydzierżawienia 7 1 / 2 morga ziemi
Wiadomość u Kalinow-

ornej przy Lowickiej wsi.
sKiegu Glinki 19,

EMIL HALCER
w

ŁOWICZU.

Nowy Rynek Nr. 12.
mam honor zaWiadomić
Sz. Mieszl{(lńców miasta ŁOWICZA i
OKOLICY, że z dniem l-go Marca r. b.
Niniejszym

wprowadziłem dział
Wszełkie

4.

hOWICKIE
Tow, Wzaj~mn~~~ ~r~Q~tu

iii

Stowarz)'szel1t'1t włościan i robotników
w Malsz)'wclz.
OdpoWiedź panów pod
adresem cechu mlynarsldego pomieścimy
w następnym numerze "Łowiczanina".
Sprawę

ul.

(papiery wartościowe, z/oto, srebro) otwierając conto "Skarb Narodowy do dyspo-zycjl Sejmu".

ODPOWIEDZI OD REDAKCJI.

Łowt·czam'nowi.

Łowiczu

Ma zaszczyt zawiadomić Szanowną,:
Klientelę, iż zaopatrzony zostal w wielkt
wybór modeli; jal, również posiada pra
cowniczkę z
pierwszorzędnej pracownf
Warszawskiej.
1393-1- - ł ~

ELEKTROTECHNICZNY.

prz.ybory do instalacji ·.elektrycznych, oświetlenia będą zaWsze W Wielkim wyborze na składzie.
1376-2-2

1387-1-1.

Sprzedam 2 kozy dobrej rasy. Ulica Mostowa:.\2 3.

Wiadomość

u

stróża

1336~1-1.

Zgubiony paszport, wydany w ł .owiczu
na imię Efro ,ma Kozenkanca. lat 1,;5. Znalazcę
uprasza się o zwrot Z/l nagrodą.
1390-1-1.
BOOO-HlODD rubli jest do ulokowania na
oierlVszy numer hyputeld ,

wo

Wiadomość

w redakcji.
1391-1 - 1.

Potrzebny skrzypek trzy razy tygodnioZaj~cie \'ieczorne. Wiadomość w redakcji.
I 395-i-1.

Do sprzedania 6 nowych krzeseł giętych.
jasnych i "frzysięga Kościuszki" w oprawie. Wiadomość w Redakcji. .
139b-l-I, .
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Druk K. kybackiego i S-Ki w ŁowiCzu. '
, '.- •

