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Gabtlnei dentysty z y,
prowadzony

przez

lekLHZa-detlty~t(t

p. Witolda LindemariB.
Pracownia techniczna na miejscu "\vykonywa zęby na kauczuku i złocie.
Ceny umiarkowane. Dla wojsko"\vych i młodzieży szkolnej
ustępstwo.

~--------------------~-------------------------------(V

POLSKA MACIERZ SZKOLnA.
Do
najC'hlubnieiszych
czynów
zbiorowych
lIaszego
społeczelislW<l
w ostatlliej ciężkiej dobie jego bytowallia
pod rządami państw zaborczych należy
niewątpliwie
zRliczyć Macierz Szkolną,
tę najpotężniejszą dziś w luaju instytucję
Iwltur alno OŚWiatową. Pokrywa ona obecnie siecią swych placówek wszystkie nieIllal zal<ątki ziemi polskiej, zyskując co raz szersze uznanie i poparcie ludzi dobrej woli, ŚWiadomych jej wielkiego znaczenia wychowawczego dla narodu.
Legalną, a raczej tylko jawną dla o~ółu działalność swą Polska M. Szle r ozpoczęła, jak Wiadomo, W roku 1905 podczas pamiętnego ruchu wolnościowego

narodów, ujarzmionych pod W/Rdzą ó\\!czesllego ill1perjum ros) jskiego i w l(r ótkill1 stosullkowo czasie rozwinE;/a się
z żyWiolową wprost silą. Był to potężny
odruch zblurowy lIaszego Ilarodu przeciw
l1ajwiększ e ll1u SWt:llIU wro~owi wewllętrz
lIemu-cie mnocie ll1as ludowych. Krótl(ie, bo 1(jlkoll1i esi~czne zaledwie legalne
istnienie
P. M. Szk. doprowadziło do
powstania w calyl1l kraju naszym sieci
Kól, które szybko i sprawnie podjęły
szczytną swą pracę obyw-at~lską po to jednak, by z chWilą zatryumfowania re akcji
rządów calskich znów zejść w podziemia
konspiracji.
Ozialalność P. M. Szle odżyla nanowo w obecnej dobi e wojennej i mimo
powszechnego prawie zrujnowania i zlupienia !<raju przez milj onowe armje, wal·

WAPNO,
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czące na jego terytorjum, mimo niesły
chanego LIcisiw i rabunków, dokonywanych w Polsce przez zbrodnicze rządy
okupantów, społeczeństwo nasze nie za.
lIied!Jywało swej naj Ważniejszej instytucji,
Illającej na celu szerzenie OŚWiaty i kultury narodowej wśród ludu. Zubożałe
i wyzyskiwane brutalnie przez najeżdźców,
lIiosto jednak chętnie w ofierze swą
skrol11ną daninę obywatel~ką na Macierz
Szkolną, której zbożna praca nie przerywala się w tej ciężkiej dobie ani na jedllą chwilę· A była to doba niezwykle
ciężka dla P. M. Szkolnej.
Zmuszała ona
łudzi, stojących na czele jej organizacji,
d o wytężania w_szystkich swych sil, aby
nie dać zaginąć tej ważnej i jedynej naówczas dŹWigni duchowej pogrążonego
w niedoli i apatji narodu, zaspal<ając głód
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oświatowy wi=lomiljonowych i wciąż z\Ą'ięk
szającycil
się
rzesz
zarówlło
dziatwy
i I~lłodzleży polskiej, jal< i c1uros/ ego poJwlenia. ~zeru"i ogól Jlasz Iłle zdaje so-

bie zapewne

sprClwy, )al, nieslycliani e
by/a rlzialalność Macierzy z\v/as!.cza na wychodźtwie, gdzie
niezl,ez l,le ZlStęPJ llrl3zycil tu/acz)' rozrzucone po ogromnych obszi1rclch Rosji,
wśród obcego i wro?!ie~o lIam żyWio/u,
znajdow;1ly opiekę i pOIllOC facho Ve! ze
strolly u rgHlliLClcji P ..\ \. SLlc W pdt .\lornych wrrost warullkach bytowa:Jia, W uewolto\o\'i1llylll i objętym pożogą allnrchji
dawllym pr:tlstwie carÓW Rowst8\valy liCI
obczyźlli e licwe szk'Jly pobkie, W któlych mlode pukolpnie naszych wy~llań
ców byto tros!di ,vic ochraIllane od zdziczenia i wyn<:rodowienla, aby po powrocie 7 tu/C\czl<i 1ll0~/0 zabrać się z pożyt1<lE:11I du dubze) pracy W szi,u/aclI pOlskich na ziemi ojczystej.
ważl1C! i p,lżyteczlłą

Ros/CI wi~c i rozwilcJi a sic: WCIf{7 dalej orgaLizacja We\VllęuZIl:l I dLia/cl/llOŚĆ
P. M. Szle
Nlepostrzezi.~nie dlcl SLero·
kiego o:!ólu powslawCllv w coraz to in·
nycil i dalszych zakątkach kraju lIowe jej
placówki, nie wszędzie jednak spotykając
się z pużądanym uznaniem I poparcielIl
swej pracy przez spo/eczellstwo, coraz
bardziej olJojętniejące na sprawy kultu·
ralno,ośwlatowe.
Wielka wojna. która
VJ calej ludzkości rozpęta la
IlCijdzikszc,
w/aści\lie naturze pierwotnej iIIstyll idy i namiętności, wycisnę/a swe piętno i liC! 1l~1sZylll zdrowym dotąd mo . <llilie i du,·ho·
wo spoleczellst\vie. Zbrodnicza polityka
olwpantó\\i zdszczep ila W lIielll zariiuk
deprawacji i anarchji, SIHO\\ld,izila przytę
pienie morallle, podniusla zll<1cznie s:,,·i1c;'
zbrodniczości, co wszystlw razellI lIa tl e
powszechllej nc:dzy i ciell1nuly ludu ilJ ·
sze ~o stajo się zjawisl<ielll groźnym i Ilil!'
pol\ojącYlll.
Szinchetniejsze i inteligelltniejsze żywio/y W Polsce uderzyły we
w/aściwej chwili !la alarlll, i dziś nie prze
stają Dlanllo\\iC!ć naroGu, który
dziwnylll
zrządzenielll Opatrzności znów zostaje powołany do swej dnwll>-'j
ochVieczllej roli
dziejowej-strażllika kre::iowego stare) cy·

czyć

K. RYBACKI.

Księżanka

locha.

POWIEŚĆ.
(Ciąg

dalszy.)

Żebyście wiedzieli, jak to przyjemnie prowadzić takie małe dzieci. Osobno
jak się je widzi, to każde takie OSOWiałe,
niemrawe, nieśmiałe, nieraz uparte, złe
i psotne, a gdy się znajdą razem, gdy
jedno na drugie patrzy, to na wyścigi starają się robić, co im się każe.
Tańczą,
udają lisa, ptaszka, zajączka, każde wie
jak gonić, lub uciekać, jak zrobić kolo
i kiedy je przerwać, które ma przyJdę
knąć, a które powstać, że się czlowiekoWi zdaje, iż jest mechanikiem, a te dzieci są kółkami wielkiej maszyny i każde
Się kręci w swoją stronę i cała
maszyna idzie.
Zmyślnie to robią, widziałem łot'!

skiego roku na majówce.
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ktowana jest rówllież serja popularnych
odczytów i pogadanek okolicznościowych
d la ludu, rozdawnictwo brUSLur i t. p.
Wierzyllly nlocno, iż kwesta tn, zorganizowana w pierwszylll roku istotnej
niepodleg/0ści pallstwowej Ojczyzlly llaszej przyIliesie p/on obfity i stewie się

wilizowanej Europy przed najazdem wschodnie~o barl>arLyństwa.
J zn ów, jak ongi>
Pois/;(1 stnla się wysuniętą redutą prz,ciw lIawale nowoczesnej formv te~o bar·
barzyństwa w postaci bol::izeWiZlllu, a/e
redutą, otoczoml niebczrieczt:'llsLvem ze
wszystki,:h stron, bo to, co szlo od wscho
du, uJziellu się już lIa 5zym dotyclICZClSOwylll zal'orcom, a obecllie najbliższYll1
sąsiadolll.- W tej groźnej r.hWili, gdy v.. I·
żą się losy Ilaszego by tli p<.ltlstwowego,
ni e Ila wlaslle tyllw i s/abe jeszcze sily li·

wielką -panliątką

narodową,

przekazaną

w spuściźnie po/{oleniolll późniejszym I,u
pol{fzepieniu serc tych, cO Wierzą w wielIde pos/allllictwo dziejowe Polski-wolnej
siostrzycy wolnych ludóW śWiąta.

IllOżellly.

Wierzyllly 1I10CIIU, że prze c iw groż
nelllU ex ericl/te 11l.\' przyjdL.ie nam niewąt
pliWie ex occidente all.rtliu/J'l.
Zn chód zwycięski, kulturalny , bogaty
zarówllO Ju chowo jdk i materj cil llie wr:sprze lias we w/asn)'1I1 ::,wy 11 I inkn-sie.
Wyjdl.it'IIlV WięC, d" Bó~. z ty..: h ś:lIier
telnycil zapasów zW.\ cięsIW. a hydra ()olsz~'wizlllu zostalIle ust:l.e..:znie po!wllalla
i zlIliuźdlOnu.
[ wl(\ś;li~ \V t3kiej lIie ,/ycha:I:"
Waż
nej cl1\\ iii dz;ejo\'Jc'j rola Polsluej Macierzy SL/{ullleJ nabiera tylll większe~o znaczellia i tyli! Wi~I{"zego popdrcia żądać
WlIlIla od ugólu ot1 ywdteli polskich. Ten
pierwszy roI< IIlepodl.g!ego by,u wskrze·
szonej IllOCą wyroków historyczllych Ojczyzny lIaszej jlO\llilliell być upamiętllio
ny jakilllś niezwyl;łYIll czynem zbiorol.vylll,
cZylIellI wyzwoluilego z pc:t niewuli lIarodu. Zarząd G/ówny P. tv\. Szle liczy
na tdl,i czyn i W tej blogiel nadziei przystępuJe ob~c/lie z cdlym zapalellI do zorga ilizOWilll ia wiell~!el kiuesty JIlajowe) we

wsz)'stlGiclz dzielIlicach wsl,rzeszolwj niepod·
Po/siei. !(westa ta, mająca trwać

legle;"

przez ca/y mi esi ąc IlIaj, /Jc:dzie zorgani·
zowJlla nR szerszą lIiż dotąd skalę, obej·
mie llaj5z~rsLe warstwy spoL czet'!stwC\,
dotrze Jo wszystkich zakątków ziemi naszej. Będzie urozmaicona licznel11i, a pię
knellli atrakcjami vJ postaci gustow/lie wykOllallych wacz !<ów nalepe/{, cegiełek
ofiarnych, pamiątkowych szpilek iżeto·
nóW, zbieraniem składel{ pielliężnych przez
liczne zastępy uproszonych do tego przedsti:.lwlCiell : c1zlał,Lzy spul.::!CL.Jlycli. ProjcNad jednym Więcej trzeba popracować, nad drugilll mniej, trzecie samo
już ze siebie mądre.
A jak jedno lIa
drugie spojrzy, to je zaraz naśladuje. Z po·
czątku matki nie chcia/y dzieci posy/ać,
ale jak się przekona/y, że dzieci dużo
korzystają, to dziSiaj ochrona nie może
pomieścić wszystkich. Starsze niezgorzej
już czytają, a i litery staWiają nieżle.
Za oknem dały się slyszeć czyjeś
luoki, i za chWilę Stach wszedł do izby.
Ubrany byt W krótki spancer i parciane portki, schowane w buty, na głOWie
-
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miał czapkę "maciejówkę".

-- O jej!-zawołała Zocha·- zapóźni
lam się z obiadem, ale piorunem rędzie.

Pobudka.
Siostry!

Po nocy ciciIlllej idzie jascudem Bożym
zosta/o wyzwolone!

IlOŚĆ dnia!

Życie polskie

Pulllimo, że przedtem IlOC niewoli
utrudniala każdą pracę narodową, i1 tymbarJz;ej zbiorowel, byly u /las jedllak lwbiety polsl<if', 'które, żyjąc tem smutllem
życiem, prowadzily wytrwC:lle, z Wiarą i IWdzieją w lepsze jutro dla lIaszej Ojczyzny, moralllą pracę li podstaw W Ilarodzie.
Dziś, /<iedy dziet'! wolności zajaśniał
naszej Polsce ulwchanej - śmiało, siostry,
i ochotllie podaJlIly sobie dlonie i stat'!my
gromadnie do zjednoczo/lej pracy lwbiecej, którą już od lat 20·tu prowadzi i 10ZWija z prawdziwym pożytkiem dla ogółu
Koło Zjednoczonych ZiemiClnek.
Jalw córy zrodzone z tej ziemi pol5ldej-jesteśrny v.:szyst/{ie ZiemialIki: I te,
l<tóre żyją /la Illlliejszym czy Większym
zagonie, _ i te, które mieszkają i pracują
W mi3stnch. JCllw kobiety matki-obywatelki kraju, mall1y wszystkie jednakie
główne cele i pragnienie.
Wszak prawda, że wszystkie pragniellly wychować
jaknajlepiej nasze dzieci na tę~ich i zacnycli Polaków i Polld? Wszystlde pra-

wiele rzeczy mi się w umyśle rozjaśni ło,
i człOWiek przynajmiej Wie, po co żyje;
tobie się dziWię, że cię książki nie interesują·

i

Naoraj się tak
odechce.

jak ja, to ci się

czytania

Wszakże czytanie jest odpoczyn-

kiem.
Pamiętam ja ten odpoczynek jeszcze ze szkoły, jak się człOWiek przez
trzy zimy pocił i ledwo się bąkać nauczył.

- Bo nie było chęci, a gdybyś chciał,
to jeszcze i dzisiaj mógłbyś się wpraWić
W czytanie, a nawet i pisanie.

- Nic, migiem będzie, bo już się
gotuje. A na książki nie powinieneś się
boczyć; można przecie pogodzić jedno
z dru~iem.

- Co tam, byle krzyzik postaWić na
papierze to. i tak podpis ważny. Daj lepiej obiad, bo mi się źryć chce.
Zocha zakrzątnęła się i postawiła talerze i miski na stole. Zasiedli wszystko
troje i jedli w milczeniu. Po chWili Stach
się odezwał do Walentowej:

- Żeby to się choć psu na budę
zdato, ale. to tylko strata czasu po próżnicy.

ŚWiniaki i cielę, bo sołtys o podatki wola.

- Za to książka leży na
miast obiadu.

-

I ja tak dawniej

stoie

za-

myślałam, a teraz

żałuję, że za późno przejrzałam na oczy.

Od czasu jak

czytam

UWażnie

książki, '

-- Musicie, matko, sprzedać

te

dwa

Mnie się Widz i, że jak niesprzedacie tych
dwuch morgów gruntu od szosy, to nie
wyleziecie nijak z tarapatów.

Ł
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gniemy być dobr elJli gospo dyniami dla
podniesienia temsa rn el1l bogactwa krajowego~
Ażeby więc t e dobre chęci w czyn
wprowadzić, dążmy same matki polskie
do świat l a, do prawdziwej, zdrowej w du. chu chrześćjańsl<im nauki. Starajmy się
korzystać z doświadczellia i rLld llaszych
sióstr, które już dawniej- nad sobą pracu·
ją.
Zbierajmy się i pouczajmy wzajemnie . Tal<ie zebrania zbliżą, zjednoczą nasze wsie i miasta.

O W I C Z A N l N.

szawie W styczniu r. z. zapadła między
innemi ważnemi uchwalami następująca:
"Popierać najliczniejsze tworzenie się Kół
gospodYll wiejskich vJ celu kulturalnego
podniesi :niil rodzin ludu polskie~o". Uznanelll Wi<;,c zostalo, Żt~ taki e I,óll,?! podnoszą Iwblety, a w rttlu:!ch kobiet jest !Judniesienie rodziny polskiej.
Dalej więc, Łowir:zanki drogie, bierzmy się do dzi2la! spóźnione nieco jesteś
my, ale zawsze czas do poprawy! Dziś
tem wil;cej, gdy odbudowuje się nasza
zlllartwychwsti1ln Ojczyzna, Idóra i nas
kobiety do prdcy wspólnej n<1 równych
prawach z llaszylili lllt;ż(l!lli·br ,lćlll i wez·
wala, nie wolno llalll c1lużej stać obojętnie
i bezczylll:ie!

Po wsiach zaldadają się jako oddzia ly Kola Zjednoczonych Ziemianek Kólka
G ospodYI'j "w celu wspólnej pracy nad
wyrobieniem czlonkill Ila dzielne obywa telld krajll i dobre gospodynie". A kólek
tych powstaje coraz więcej, np. od grudnia
do sierpnia w r. 1918 przybyło 40 I<ólek
Prosztt !Jo !Jrzt-'CLyta!lill tej pobudki
gospodyń, t. j. 1974 członkinie_
W gru pospieszyć do I<sięgrlflti p. I-{yiJacklego
dniU za wind Jlllio no znów o '2,7 nowych , w Lowicw , ~cl/.it'
ucl zil:'lą bliższych in. kóll(ach powstałych w różnych .gllberlliach
fOrJllacji i regulalllillu Kólek (j')spodyll.
Swoje myśli i zaczątl(j tej dolnej pracy
i powiatach
A u nas? istnieje jeJ no kół
proszę
podawać
w L oW lcZfl lll nie dla
ko w !Jarafji Złakowsl<iej, bardzo liczne,
wspólnego porozumienia.
prowadzone doskonale przez Magdalenę
,11. !\.([c::Jwws/"a,
Urbankową z Duplic, i drugie bardzo IllloS,owilrz.-Zienllalll( Cł.
de w Ostrolęce. Ale to zamal o! Pójdź
my za tym dobrym początkiem i przykladem! Narazie niech choć jedno w każ
dej parafji a z pewnością wkrótce ich
przybędZie!
PrzekoilClją się ludzie, że to
W poniedziałek 31 marca odbylo się
l<óll<o to jest jal(by dobroczynną iskrą,
inauguracyjne posiedzenie Rady miejskiej
która każde ognisko dOlllowe-rodzinne
podług porządku wylllienionego W przerozświetli, rozgrzeje, gdyż I(ażda stojąca
szlym numerze "LO\viczanina". O godzi ni e l 111. 30 pp. prZewodniczący burmistrz
przy tym ognisiw kobieta, żona·matka,
L
Golębiowsl<i za~;lil pOSiedzenie i po
gospodyni dOJllu, należąc do kólka i prasprawdzeniu listy obecnych radnych , z któcując szczerze nad sobą, lepiej rozumie,
rych nie braklc nilwgo, przemówil W te
goręcej czuje i unliejętniej wypelilia swoslowa:
"SZallOWll?! Radu! Czuję si{: bardzo
je obo~iązl<i.
szcz~śliwyll1, że PO\v : t@ć tu IIIOgę Panów
Taką potrzebę rozbudzenia IlI yśli i
jako zbiorowe ciaro, powolane do sp raserca I<obiet nCJszych IJrLt'Z I,ólka rozu\\ o\\~lllia obowiązkó,\! gospod<trLy llaszq!Q
mieją już i popierają Illężczyźni, skoro na
prastarego llliosta, wybranycil liCI dalelw
idących zasadach delllokrCltycznych przez
ogólnym zebralliu kólpk rolniczych w War-

z Rady

-~-

miejskiej.

Trudno, żebym ja sam wszystkiemu uradził. Oddali li ście parobk:::I, a t eraz
chcecie we mllie orać.
-

Jesteś IllioJ)', to przecież móglbyś

ze siebie dla d ru gich. Il e to Jallt'k lIar obił pożytecznych rzeczy lIa WSI, " ila'
wet w calej ~:lIinie, że Il il' lIH1 czlowicl(a ,
I(tórrby go ZCl to Ili e chwalił.
- Janek, Janek!
Jak tylko co, to
zaraz Janele Mial IW to. to robiI, a wre szck jemu bardziej szlo o hOl1or, niż o ludzki pożytek.
- A inni choć i mieli na to, to wo leli w karczmie przepić, lub lIa jarmarkach wydać.
Bo i 111 SiE; tak podoba lo.
Każdy
jest pa l1 em swojego grosz", ,I innylll od
tego zasię . A z Janl<iem mi Ili e wyjeż
dżaj, bo cię jeszcze lli eprzyjelll llość spot--

trząstląć r obotą, a jakby się chudobę oczYś 

I,ać może!

cilo, to i na parobka lacniej byłoby się
zdobyć.
My z Zochą też wedle babskie go gosdodarstwa sami radzimy.

To rzeldszy, porwal za czapkę i wyszed ł trzasnąwszy drzwinml.
Kob ie ty spojrza ly po sobie zdziWione,
wreszcie Walentowa pierwsza przerwała:

niewiele można liczyć:
ona książkami zajęta, teraz na panią nauczyciell(ę choruje.
Tal(że jej to potrzebne łazić do ochrony i dulczyć nad cudzemi bachorami , dużo jej z tego przyjdzie.
-

głosowanie.
Zanilll jednak
przystąpillly do wypełnienia pJrządku dZiennego obrad, pozwólcie, palloWie, że zaj -

powszechne

mę ~am chWilę

dro~iego

Sl~ nieco wstecz mysiami,

I

czasu I cufnę
by llprzyromnas salllorzą

11IC CllWllę wprowadze nia li
du IT'lejskie?!o.
Nied.1WI li ol<upallcl Ilasi, chWilOWi
zwycięzcy, niemcy, pragilą c pozyskać sobie lIaród polski, CI głÓWllle przycią~nąć
na swoJą stronę mlodzleż naszą celem
powiększenia ]<adrów sWe: ~ o wojska przeciw państwom koalicyjllyiii , aktem z dnia
5 listo!Jada !916 r. og/oslli lIiepodle~łe
P1.lIl::>[\\!O Polskie" lecz ni \:'okre ślili je-go
gralllc. je.dlloczesrlIe zaproponowali tworZLnie llflllji polskiej. \,V LWi ązku z powyzszy.nl al\tl~lll o,'wpanci zdczęli zaprow<'ldzac w 1\nIJu .rożnego rodznju reformy;
w plel'\\lszylll %;IS rzttdzie oglosili lista we
o sejmikach i \\IJdL<ICh I\oliw:l<'llnych 1'0:
\\'Iatow)'ch, a Ilastępnie UI< .·LCl li:l się ustawa t,t!, zwalla "Hlndenburga" o Illiastach
dlH obszuru lt!neral Gubernatorstwa WarsZ(J\\lslw'go, okre!:\lając<l prawne obowlazI,i sc;lllorządllyrh urganiLI11ÓW miejsldch,
I p olecili lliezWloczllle wprowadzić tak ową
w \\'ylwIl3nie.
Dojrz::J/e politycznie spoleczeIlstwo
IHIS/.e HŻ nadto dobrze zrozumialo zabiegi wrogów i zupdllie biernie i niedowierzaJąco odnioslo się c1J aktu listop8dowego-rekruta nie dało i woj.l,a na uslugi niemców nie sformowało. Co zaś do
wprowa~zenia. reform w administracyjnym
zarządZie kraJU, to aczkolWiek ustawa
o samorządzie miejskim pozostawialll bardzo Wiele. do życzen!a, nieodpOWiAdając
potrzebom i wymaganiom naszym, to nie
lllniej, w)'bierniąc jedno z dwojga, po szeregu odbytych u !las, w LoWiczu, wieców
i uchwal na początku 1917 r. zdecydowano Się I przystąpiono do wyborów Rudy Miejskiej i Zarządu miasta.
. Powolana do życia przez wybory
l<urJallle, Rada zebrala się pOnlZ pierwszy
w dniU 10 marca 1917 r. w MaGistraCie
i lącZllie z Zarządem miasta odczvtala
i wręczy/a ówczesnclllU burlllistrzow(LerneroWi-deldnrację treści liast(;pująCcj:

--------------------------------------------------

- Co ty gadasz? wyzbywać się zje ·
!lII? A t oć l y :;itt !licl!oszczyk w grobie
IJrl.e'A'1ód.
. - A dlugi to zaciągać umial?
- Musiało się zacią~lIąć, jak wypadJa potrzeba
Ostatnio to przecież na
chorobę, na pogrzeb, na west;!le, Illu sia ło
się pożyczyć.
Myślałam, że jal< Zocha
wyjdzie z.a mąż, to razem wszyscy jak
się weźmiemy do pracy, to się z dlugów
wykaraskamy.

-

3.

Na Zochę

Nie wszyscy ludzie pracują tylko dla
Iwrzyści--wtrąc!/a Zocha.
Każdy, czło
wiek powinien wedle możności dać coś

- A temu co strzelilo do łba ? giez
go 1I1< ąs ił , czy co? Patrzci e, już zaczyna ro gi pokazyw <lć!.
Nie trzeba go draźnić.
Rozgniewał się o jal1ka , ni epotrzebnie wspomnialam o nim. Ile razy kto go chwali, zauważy/am, że Stacha to gniewa.
-

- A któż 11111 br(\Jli ~rać przyldad
z nil ~o. Tnlllten ślęCZi11 po całych dlt iach
jal, !l ie Iwd książką, to /la jakimś zebraniu, a tego to trZeba literaz za uszy'
z karczllly wyciągać.
- No, nie Illówcież t<ll<, matko, bo
przecież ciągle nie przesiaduje w k arczIllie. Że zajdzie czasem na godzinę i wypije nieco, toż i inni to robią; gdy wejdziesz między wrony, !nakaj jil i, i ony.
- Daj, Boże, abym byla fa lszywYlll
proroidelI I, ale to wchodzenie między
wrony za często się !Jowtarza i Illoże
stać się to, co bywało z ojcem.
Dla czego zaraz . !Jizypllszczać
Il ajgorsze . MÓWil mi onegdaj, że będzie
czytywa l, a nawet wpr8\\1ial się w pisanie,
czego zapomnial ze wszystldel11 .
Dobrelni chęciami piel<io Jest wybrukowane.
-- O, już druga godZi na dochodzi rzekta Zocha, muszę !Jójś ć do ochronki.
I szybko sprzątnąwszy ze stolu, po Włożyla trzeWiki i zarzuciWSZy na się zapaskę, wybie~la
z chaty.
częła się przYO$larniać.

(d. c. n.)
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Pożyczka Państwowa

Polska
(po

p o trące ni u

procenió\v)

kosztuje w' asygnatach markowych, 'koronowych i rublowych.
w kw ietniu :
dnia

"
"
"

"

4

5
6
7

8
9

" 10

"

dla odc inków 100

dl a odcinków 5 00

dla odcinków 1000

dl a r dci nków 5000

87,15
97.14
97,15
97,17
97, '8
!l7 .20
97,21

485,63
485,70
48576
485.85
485,,90
48;),97
486,0-1

971,25
97 1.59
971,53
971,G7
971.81
971,95
972,OH

4856,25
4856,95
4857,64
4858,33
4859,03
4859,72
4(':,60,42

"Wybrani przez Illieszkaliców III, Lo- I wszystkie szyldy byly w niemiec!d 'l1 ję
zylw, nazwy ulic i placów poprzeinaczClWlLZCl by pelnić obowiązl,i raully.:h , I.a!Ie, poprzekręcane, nielniecl{i lIosily cha·
nim przystąpimy do pracy dlR dobrR IIliR·
sta, oświadl:zalJly że:
I) Uważiljąc zaraider.
Cal" lJiurowość llllejska obsadzona byb przez żyWio!y nam obce; w biulues dzinlillności naszej przepisany prLef.
rz e pallowal tylko język niem iecl\ i.
dotyczaso wą ordynac ję m ie jską zrl zbyt
szczuply i lias niezadawalniający, usilować
Ówczesny to Zarząd miasta z calą
będziemy \\'yjedlJi-lć u odllośnych wladz
ellt r~ją i wytrzyll1alością zabra! się do
rozszerzel'le l1aszych j)ri:llli \V zal<resie
usulliGciCl tych obcych Ilaln llaleciFllości.
gospodarl,i Illiejsl\i ej; 2) zda;C)c !'obk do ·
l'rzedeVJszystkielll zająl się prz,)'wrócekładnie sprawę z odpowiedzialności, jRką
Iliem nazw dawnych uliC i placów, a naprzyjmujelJlY na siebie wobec n8szych
stępnie do wprowadzellia w urzędowaniu
wyborców I całe~o kr3ju, będLiemy strzejęZyl<Cl polsl{je~o, co spowodowfllo
sy·
gli, aby Zarząd lIIia~,ta słuswe życzenia
~tcrr.atycZlle tlSLI\lIanie sit; urLędnil(óW niewszystkich Illieszkańców, za IliIszym pomieckich, IHI miejsca kt6rych i:lllgażowani
śrec1nictwem
\\·y rażone uwzględnia/.
zostali polacy. Taki stan rzeczy wkrótce
5) ZądalJly \V illIleniU Lowicza i cale~o
zlliewolil wladze okupacyjne do odwolakraju, aby Zarz ąd miasta \V osobach bur·
nia nielllieckiego burmistrza i do porozumistrza I jego zastępców powołany bymieniCl się z miejscoWyl1l spoleczeI1stwem
wal drogą wyborów, (l cala zaś biuroi zastąpienia go przez obecnego.
wość Clby w volskim byla prowildLon8 j~.
~iezależnie od t t'~o. \vladze lIiemiec·
zyl<u_ W kOllcu stwierdzClll1y, Że tylko , Ide \V zWic!Zlw z przcdlużającą się wojną
W lal<ich warunkach
nasz e usilo\Va ilia
I małych szans doprowcldzenla
jej do
i pri::lca \'J zakresie gospodćlrki llliejsl<IE:J
pomyślnego rezultatu; ogólny brak art ybędą oWocne i odpowiedzą potrzebom
kulów codzienne~o użytku w ostatnim
ludności Illia::ta.
Sldaddjąc niniejszą deczasie zarządzily różllego rodzaju o~ra
kla rację \11 uroczystej ch \Vi I i o t\\iarcia R,, niczenia irekwiz} cje, które silą rzeczy
dy lTlieJsl{iej, powodowani uczuciami minlusialy ujelllnie wplyl1ąć lIa Il'itosunkołości OjczyzllY i pragnieniem dobra nawanie się opin,ji publicznej do Rady i Z'lsze?!o miasta, wZllosimy okrzyk:
"Niech
r71d·1 l1lipi~l\if'(;) i 1~\n O'·CU'l1l1 1 wvlW'la \).
żyje \ UIIICl, zjedllucLudd I ILcj) 'cd,-~Id
I
cze~o. O~ólli~ braki lIi~dolll'l~allla Illicl Polska"!
SCO\Ve j IlId'ności, jakie powstaly z tyt'ltu
Wszysti,o bylo barc1w dobrze , tj Ilw
tych z(]fządzell. w StOSUlrl<l1 rio Ma~istratu,
ten ostdtnl ustt:p ptJwyższej deldanlcji
wywolaly w spolcr'zeństwie 118szelll pew·
niepoclob,lI się burlllistrzov,,'i j Z:iż'ldnl w)ne niezadowol c nid i tarcia, które z kRŻ
tłómaczeniA, co znauy zjednoczolla F'ol·
dVIIl dniem się potęgowaly.
ska? WO\'..'czas jeden z radnych .vyjaśnil,
To też zma!.: wkrótce!Jo opuszczelliu
że chodzi tu () dawne ziemie polskie, ja
l11insta
prze!. okupantów, R dCJ lIlinsta
\{iellli s:::} PoznaIislue, CieszyI'lskie, UnlilC)cZIlie z C/.lonk<lllli Zmządu l1Iiejski e~o
cja, UlW;] i inne, - lIa cu nielniecki burw dniu ~5 listopada 1918 r, uwaź"la za
lI11strz odpowiedzic1l, że może i Berlinn
wli:lściwe zlożyć swoJe mandaty, z tą jt'zecllcecie i dodal w kOt-lcu, ż,' aspiracje
dnak różnicą, że rada jClko taka rozwią·
WUSLt' na nic się nic zdadzą. Ani przy·
zHln
się i przestala istnieć, a Zarząd
pu:,zczal wtedy niemiecki burmistrz, że>
Illiasta
niestruclzenie pelnil swoje obood chw ili wypOWiedzenia tej
deld8racli
Wiązki, wytrwał na swych stanowiskach
I1iedlu~o czekać będziemy na ziszczenie
jak żolnierz na posterunku po dzień dzinaszych pr'lgnień.
siejszy. Bo wyobraźcie sobie PRllowie,
I oto, panowie radni, jak Widzicie,
JRk by ta gospodarka nasza wyglądala,
stoimy wobec faktu dokonanego. Jest
~dyby Magistrat postąpi! tak, jak to uczyPolska przyznani:! przez wszystkie oścIen·
nila Rada?
Lecz czlonlwwie Zarządu
ne j)alistwa i w dodatku z przyłączenienl
miejsldego, ŚWiadomi dobrowolnie i bezdawnych ziem naszych.
interesoWnie przyjętych na siebie oboPrzechodząc teraz do dzialalności
wiązków, powodowani poczuciem czysto
b. Rady miejskiej i Zarządu, bezstronobywatelskim, pomimo spadających na
nie stwierdzić muszę, że wszyscy jej
nich gromów, częstokroć uc h ybiających
członkowie z zaparciem się siebie Wzięli
godności osobistej, z zapa rciem s i ę siebie
się
do pracy w dziedzin ie gospodarki
pracowali i robili co do nich należalo
miejskiej i wszyscy dokladali sil w miarę
i ślllinto rzec można, że w tych warun·
możności do usunięcia tego, co obce ży
kach i okolicznośc i ach jak i eśmy p r zeżywc1li
wioly i zawierucha wojenna lIam przy zrobione jest bardzo wiele w gospoda r ce
niosly.
mie jskiej. Nie pora wylic za ć jest teraz,
K to z panów był i kto śle d zil za bie w nie dal ek iej przy s z ł ośc i prze kon ac ie s i ę
g iem tyc h spraw i życia, to zapew ne
oso bi śc i e ze sprawozda ni n roczne go. Nie
uprzy t omni sobie , że m iasto nasze za
m ogę je dnak p o minąć milczeniem krzywo kup antów mi a ło charakt er nam obcy :
dy, jaką nam wyrządzono w gospodarce

dl a od cinków 18000

9712,50
9715,89
9715,28
9716,67
9718,06
9719,45
9720,83

.....

miejskiej, przez r OZWiązanie się Rady,
zapewnić jednak 1Il0gę PRnów, że sl<Llt!d
tego nieopacZl1c~o, że się tak wyrażę
postępl(lJ dotkliwie Zarząd miasta odczuwal i Iliewąt;Jliwie P~iI1owie wkrótce to
odczuja.

Zresztą krytykę i OCenę tycII prac
W zarządzaniu lIliastem,. pozostawialIl Panom Radnylll, zapewnić ich jednak 1110~ę,
że jest to praca nie poszczególnyc h czlon ·
l<ów, lecz calego zespolu Larządu m iej skiego, który z okazji dzisiejszego in8 11guracyjnego zebrania r-<ody, stojąc lHl stnnowisl(lJ cleldarClcji swojej z dnia 25 listo poda 1918 L sldada W r~ce Panów swoje
rezygnacje, z tym glębokiem przeświad
czenielll, że jako obywdtel:, kraju, dbając
o dobro i r ozwój naszego miasta, nie
powodując się ani przyj ;lL:nią, ani też oso ristemi względami, powolacie godnyc h
zastępców, do spr:Jwo',Vl:lnia ciężkich oDo Wiązl{ów Zarządu lIlieJskiego polączonych
z odbudową zrujnowanego z'lWieruchą
wojenną Kraju."
Po skończonej lIlowie burmistrza Gołębiowskiego, przystąpiono do ustalenia
wysokości wynagrodLenia człollł<ó\\! Magistratu. Przewodlliczący od czy tal kopję
protokulu Magistratu który proponuje:
Pens;i zasadnicz ej burmistrZOWi 80::1J nlle
Złl;;tę[.l-::y GJ.J) 1111\., /l\VrlII\UilI Jlu -l10J.
Niezależnie od t,.,~o dodRtku drożyźnia
ne~o 5~'J li pensJI zClsCldlliczej.
Po dlllgich debatach, w Idóryc!J proponowano
powit;kszenie tej pensji-etat ten zotwierdzono. Dalej przystąpiono do wyborów
burmistrza. Na kandydatów byli przedstawieni Dr. S. Stanisławski, Go/ębiowski,
Leon i Stanislaw Xlężopolski. Po obliczelliu kartek Dr. Stanislawski otrz\'I11:l!
15 glosów, L. GolębillWSl\i 9, i S. xiężo
pobki 1. Poczyll1 Vrzvstąpiono do wyboróW zastępcy bllrlllistr!.a, na Idóre to
stanowisko zostal jednoglośllie wybrany
Stanislaw Xiężopol-sh
Na lawllików przedstClwiono 3 listy
od trzech stronnictw. Na liście M 1 fi~urowalr: 1) Wilkoszewski Stanisław, 2)
Nowakowski Edward, 5) Bronikowski Józef. Na liście N; 2: l) Sadz Francisze\<,
2) Blaszczykiewicz Józef, 5) Kazimierski
Seweryn.
Na liście .M 5: J) Wartsl,j
Abram, 2) Stonilllski Zelman, 3) Zilberberg Hit Majer.
Po obliczeniu glosów zostali wybr ani:
z listv Nr. l S tan islaw Wiltcoszew s ki,
z listy Nr. 2 F r an cisze k Sadz i z listy
Nr. 5 Wartski Ab ram .
Poczym p rzewo dn iczący zamknąl po siedzenie.

·Kronina miejscoOOD.
ILtle nda rz y k.
Ptątek
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l

Izydora
Sobola Wicentego, Ireny
lWedziela Celestyna, Wilhelma
Pomedzialek Epifaniusza
J,Vlorelii Dyoniz ego
Sroda Maryi Kleofasowej
Czwartek Ezechiela, Grobu Chryst.
Wschód słońca o g 6. - , zachód o g, 6, 15,
Illugość d;lia ([. 1Y. m. I j prly Jy ł o g. 4 m. 41

. -- Z Tow. Krajoznawczego. W sobo5 b. III o godz. 6ł wieczorem
w sali Straży Ogniowej OchotnIczej przy
ul. Podrzecznej .1'12 30 odbędzie się ze·
branie dyskusyjna dla czlonków T·wa
i wprowadzollych gości, Ila którym p. D·r.
Rogowski wyglosi odczyt p. t.: "Choroby
zalu-lźnt' dawniej
i obecnie". O dc: zyt
ilustrowany przezroczami oraz ciekawy
temat lliewątplivJie sprowadzą znaczny
ZHstttP :;luchaczy. 'v\'ejście dla czlonków
T-wa oraz rnlodzieży skolnej 50 fen. dla
wprowadzonych gości 1 li1arl{ę.
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HERMAN ZUDrłlK

Fabryka cykorji, Suszarnia i Palarnia.
ŁOWICZ

- KURABKA.

Podaje do wiadomości p. p. plantatorów, że jak rok-rocznie, tak i
w roku bieżącym kontraktować będziemy plantacj e 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.

ię dn.

ŁO 'A ienie ryb.
Była ROlda Administracyjna
l\.rÓlest\\!cI· Polskiego wydala
w sWoim czasie przepisy, wzbraniające
lowienie ryb podczas thrcia . Przepisy te
były zwykle drukowane na kontraktach
dzierżawców rybołóstwa miejskiego w rzece Bzurze i ściśle ich obowiązywały.

Ze względu liCI zbliż,ljącą się porę
tarcii:l ryb, juk ,ównież ze względu lIa
rozpoczecle lowienla ryb liCI wędkę przez
licznyLh amatorów-iybal<ów, przepisy te
nie pOWinny być tym rybakom obce i organom wylwllawczylll lIależałoby je przypomnieć jaknajprędzej z pOlt:celliem ści
słe~o ZCłstOSOWi1lllC:I się do Ilich.
Drożyzna artykułów.
Przekupnie
artykułów spożywczych w Lo\\'icZll i 01<0licy są nasi C! dotldiwą plagq, szczególniej
w czasach dzisiejszej niebywałej drożyzny.
W V,:arszawie, Lodzi i innych środowis1,ach artylwly spożywcze stosunkowo są

-

tallsze

niż

u nas.

Okolica nasza uchodzi za Więcej zasobną \V żywność i z tej racji lt1amy
nieotrzymać produktów
amerykańskich.
W kwestji tej tyle już razy zableral głos
"LoWicz3nin", i zawsze bez skutku. Czyby miejscowe władze byly pozbawiolle
możności przeciwdziałania temu zlemu?
Dawniej przecież tOlk niebywało!
- Pomoc lekarsl<a. O ZJrganizowJniu
pomocy lel<arskiej w naszym mieście pisano już tyłokrotnie, a jednak sprawa ta
wcale nie posunęła się naprzód, pomimo
ze jest paląca. Wprawdzie decyzja ostateczna nie zależy od władz miejscowych,
łecz inicjatywa pOWinna wyjść z ich strony. Przedewszystldem należałoby otworzyć ambulatorjum dla biednych, a następnie uregulować kwestję szpitalną przez
wprowadzenie obOWiązkowej sldadki na
utrzymanie szpitali, opłacenie której dawOlłoby prawo bezplatnego leczenia się
w szpitalu.' Obecnie ludzie posiadający
nawet majątek jaki taki w szpitalach naszych leczyć się nie mogą, gdyż opłaty
szpitalne rujnują ich, a jeżeli leczą się,
to starają SIę szpital jaknajprędzej opuścić nawet niewyleczeni. Szpitale nasze
jako instytucje dobroczynne nie powinny

być utrzymywane

z opłat leczących się,
ten sposób nie mogą przypomocy biednym i cierpią
cym, jaka im się od społeczeństwu należy.
ponieważ w
nieśĆ takiej

- Wystające schodki. W wielu domach naszego miasta znajdują się schodki,
które wychodzą wprost na ulicę i są groź
ne dla licznych przechodniów, szczególniej na ulicach ludnych i wązkich w porzt wieczomej. Wiadomo nam, że oświe
tlenia Lowicza pozostawia bardzo wiele
do życzenia i takim musi pozostać jeszcze
czas jakiś. Z powodu panujących ciemności wystające schodki mogą być przyczyną nieszczęśliwych wypadków dl~ prze~
chodniów i jedllocześnie mogą poclągnąc
za sobą nif~pożądane nostępstwa dla kasy
miejskiej.
Należałoby zatem przypom:
nieć obywatelom miasta w)'dane w tej
spra\vie przez Komisję Rządową Spraw
Wewnętrznych i Duchownych we wrześ
niu 1862 r. przepisy i żądać ścisłego
przestrzega n ia.
- Okręgowy Uiząd Przemysłowy. Z ramienia Ministerstwa Przemysiu i Handlu
powstał w Włoclawku Okręgowy Urząd
przemyslowy, powołany do zalatwienia
w pierwszej instancji wszelkich spraw,
odnoszących się do Przemysłu i Handlu.
Biuro Urz~du mieści się wp. Wlocław
ku przy ul. Toruńskiej Nr. 2..J:, dom Bossaka. Na czele Urzędu stoi Okręgowy
Inżynier przemysłowy, p. Tadeus.z K~yński.
Kompetencje urzędu rozcIągaJą SIę
na pOWiaty: Wlocławski, NieszClwski, Kutnowsld, Sl<iemiewicki, Lowicl<i, Socha. czewski, Gostytlski, Plocki, Sierpecki,
PłOllSki, Rypiński, Lipnowski.
Godziny urzędowe: codziennie od
9-1 i od 3-5 pp. prócz ŚWiąt.
Okręgowy Inżynier przemysłowy
podp. (-) T. J(J)'lisln.

I<ooperatywa Budowlana.
N a walnym zebraniu, odbytY1l1 \V dni~l .30 marc.a
r. b., \V obecności PrzedstawICielI Mllllsterstwa Robót Publicznych, p.p. inżynie
rów Wielichowslde~o i Porczyńskiego,
wybrano do Rady Nadzorczej pp. TraWiń
skie~o Franciszka, na prezesa, na czlonków - Rady-Jarzy/lskiego WladyslOlwa, Masztanowicza Adama, Markiewicza Romana, ŚWiderskiego Piotrn i jablotlskiego
Józefa.
Do Zarządu powolano nR przewodniczącego p. Al1drzejewskiego Feltf(sa, na
skarbnil<a p. Broniko~skiego Józefa, na
sel<retnrza p. Gałkiewicza Maksymiljana,
a na zastępcę p, Niebudeka Aleksandra.
Do komisji rewizyjnej wybrano p.p.
Fi:kiego Aleksandra, ZWierzchowskiego
Józefa, KolaszYt1skiego Stefana, a na zastępcę p. Srzednickiego Wacława.

I

Polska Poiyczba Państwowa.
PoWiadamiamy osoby podpisujące Poobecnie nie istnieją zadne o·
graniczenia do przyjmowania drobnych
bankl10tów rosyjskich (carskich). Każdy
Więc z subskrybujących może \vpłacać Pożyczkę w banknotach carskich 10, 5, 5 i
l-rublowych, z wyjątkiem banknotów podartych i zniszczonych, z bralwjącemi numerami lub podpisami.
141:-;-1-1.
życzkę, iż

Po obszernej dyskusji i po przejrzeniu planu prób gliny, dokonanych na gruntach podmiejskich, postanOWiono wybudować i uruchomić cegielnię polową w celu umożliwienia wlaścicielol1l odbudowania zniszczonych budynków zarówllO W
mieście, jak i wsiach okolic nych.
Na zasadzie powyższej rezolucji upoważniono Radę Nadzorczą i Zarząd do
wystąpienin do Ministerstwa Robót Publicznych o przyzl18nie KooperatyWie LoWiekiej odpowiednieli!o Kredytu w celu niezwłocznego wybudowania i uruchomienia
ce~iellli.

StosoWnie do uchwały, powziętej na
ogólnym zebraniu, termin wnoszenia udziałów przedłużono do 10 b. m.
WIdady przyjmuje skarbnik p. J. Bronikowski - Nowy Rynek 11. O smołę,
dachpapę, wapno, drzewo i t. p. lllaterjały iJudowlane wystąpiono do odnośnych
Ministerstw.
- Z Koncertu. W dniu 28 ubie<;!łe·
go miesiąca odbył się w miejs .::owym-teatrze koncert, urządzony staraniem grona milośników pieśni. Na program zlożyly się przepiękne utwory poetyckie M.
Konopnickiej, deklamowalle' z nadzwyczajnym odczuciem i polotem przez Z/Hll1ą
deklamatorkę p. Laurę Pytlińsi<ą. l glos
i nastrój całkOWiCie dopisalyartystce, del<lamacja Więc uczyni/a na słuchaczach
wrażenie bardzo duże-za co odtwórczyni obdarzona zostala rzęsistym oklaskiem.
Ze śpiewem wystąpił baryton opery _warszawskiej p. Au~ustyn WiśnIewski. Spiewal przepi~kne pieśni Karłowicza i wyjątl<i z oper.
Artysta ten posiada nader
piękny
glos o bardzo rozległej 'akali.
Spiewał dużo, chętnie i udatnie.
Znać u
nie~o i kulturę muzyczną i umiłowanie
śpiewu. Spra\Ą1i1 sluchaczolll prawdziwą
ucztę.
Przykrą niespodZianką byla choroba śpiewaczki p. Rauerowej, która tlie
mogla zupelnie śpiewać w-skutek przezię
bienia. Słuchacze byli prawdziwie pokrzywdzeni, bo p. R. iest obdarzona pięk·
nym głosem i cieszy się wielkim uznaniem wśród kół muzycznych VJ Warszawie.
Sytuację uratowała pani SchejdingoWa, która
w
swej
dobroci,
choć

Ł

6,
nieprzygotowana, z~odzila się rzuclc zaWiedzionej publiczności szereg piosenek
swoim rnilyrn i wdzięcznym głosem.
Callwwity dochód z I<oncertu wynosi
MIL 570, fen. 10, którą to sumę organizatorzy przeznaczają na Izbę Chorych
żołn ierza polskiego.
lD naszym również pośrednictwem
orgallizatorzy sldadają serdeczne podzię
kowanie wszystkim, którzy się przyczynili
do urządzenia koncertu-a w szcze~ólnoś
ci p. Pulkownikowi Korewo, pp. Kobielskim, pp. Baciom, p. HartwigoWej, p. Dr.
Wl Rogowskiemu, pp. skautom i pp. żoł
nierzom.
- Tanie towary za pośrednictwem
Syndykatu rolniczego. Syndyl<at Rolniczy
v\'arszawsld. (Filja w Łowiczu) rozesłał
ol<ólnik z zawiadomieniem, że po zbadaniu rynków angielskiego i franeuskiego
zji:iWia się możliwość nabycia po cenach
wy~odnych lliżej wyszczególnionych artykulów.
Z uwagi na olbrzymie potrzeby nasze~o rolnictwa, dosięgające
tylko dla
'A arszawsi<iego SyndyluIlu Rolniczego
w towarach, dających się nabyć natychmiast, sumę MIL 20,000,000, staje się niemożliwym, aby Syndyl<at wlas.lyl1li środ
I<arni dokonać mógł zakupów tak wielkich.
Padając przeto wyszczególnienie towarów
oraz ich cenę, zastrzega się, że wszelka
poważna zniżka l<ursu ll1usialaby W odpowiedl1illl stosunku podwyższyć cenę towaru; nie sądzilli jednak, 8by podwyżka ta
stanowić miałD dużą

różnicę,

zastrzeże

żolnierza polskiego sldada serdeczne podzięlwwanie Kolo Slużby Nar. Pol. Chrz.
Z Koła Służby Nar. P. Chrz. Zazawiadamia ranie Czlonkinie, że
zebrania Kola odbywać się będą stale
w poniedzialki po l-szym i po 15-lyll1
-

rząd

każdego

oM 14.
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miesiąca.

- Opieka nad biednymi. Opiel<ę nad
biednymi roztacza spoleczeI'Istwo, a obecnie i rząd, lecz przewClżllie nad tymi tylIw, Idórzy zuchwale tej opiel<i dOlnagają
sit<. W tal<ich wypadkach opieka bywa
demoralizującą, gdyż korzystają z niej ci,
co sttonią od pracy, lub pracę swą zbyt
wysoko cenią.
Tymczasem, jest wielu
biednych, Idórzy z rodzinalTli cierpią nę
dzę i nikt o nich się nie troszczy bo Ilie
sa zuchwali. O biedllych tych należalo
pOlllyśleć przedewszystkiem i dać im
pracę, której tal< pragną, a otrzymać nie

by

mogą·

- Z Rady O!liekuńczej m. Łowicza. Prezes tutejszego Sądu Okrę~owego p. Glowaclo zlożyl w ill1ieniu rodzillY pozostalej po ś. p. pralacie Karpinskim ella uczczenia pamięci zmarlego 500 lIlarek celem rozdallia tej sumy jc1ko zapomo~i
wśród ludzi inteligentnych, a skutkiem. obecnych czasóW pozbawionych środków
do utrzymania.
Chojna ta ofiara dala możllość przyjścia z pomocą garstce tych prClwdziwie
nieszczęśliwych, którzy tak strasznie odczuwając swą niedolę, jedn3kże nie wyciągają ręki o wsparcie.
W illlieniu tych nieszczęśliwyc.h, Rada Oprelwńcza wyraża Serdeczne podzię
kowanie szlachetnym ofiarodawcolll.

cze w dobrym sta ni e - do sprzedan ia ,
proszony - jest o laskawe zawiadolll ienie:
patronatu za pośredllictwelll przewodlliczącego W I(omitecil.:!
wykonawczym-ks. Kanonil<E1 Niemiry, lul) zastępczyni jego-palli dyrektorowej SIClnożęckiej.
- Sztucz.ka złodziejska. Do sklepu b ł a
watnego p. Sv.:itldewiczoWej lin ~tarylll
Rynku przyszla Wleczorelll j<i1(aś usani
W ż81decie i chustce dużej, dziubntn na
twarzy, z koszelll podróżIIYII.l, z 'zall l iare lll
lwpna wlęks7..ej ilości lll'lterj tlów. Z powodu spóźnionej pory p liii S. o.3lviadczyla, że lepiej zrobić to rano, gdy2: niedlugo
sklep się zamknie. Niezllajollla przyszla
nazajutrz i poczęłn wybierać różIle llIaterjaly. Wybraw:;zy ich przeszło Ila 5000
111 (l rE:I< poczt:la wy~lądać Ila męża, który
IlliFil 1l8dejść z lci)Il:~i i zaplacić rdchullelc
Po pewllyll1 czaSie oc zel<iwanlCl oś\v adcZY,ln, Zt; leżący towar IlIOZI.:! Idu ścią~nąć.
lepiej z"pakować go w kosz i pJczę/ci materjal lA Idadać do liOsza leż<!cego IW zitIlli przed kontw1relll. \IV tra.<c:ie tej roboty, tez !(Ill\nkrotllie wychudzila przed
sklep.
Po Wloi.eniu do kusz,) towaru
dwie sztuki poIozylilIa wierzchu Iwsza
i wsZyStl·.ll to postawi/a za I<olltlwrem muwiąc, że za chWilę z lllę2:elll po wszystIw przyjdzie. Po uplywle god,:iny p. S.
z(lintry~0\vaI13 dlligą lIieu!Jeciioścli_l I,upującej-postanowila towar sprawdzić--w ko,
szu okazalu Się tro chę illarchwi . Palli S.
udaLi Się do l{ullIls,lrza pulicji, p. Landy,
który zwróciwszy LI \V,lg~ 118 spóźllione
już zuwiadollliellle, zlljąl si~ ellerglcZtiie
poszui<iI~' allielll i zioclzieJi\ę zllaleziollo na
I<aliskilll d\.vorcu-towCil- zaś w zupełlloś
ci odebrallo i zludziejl<ę udflJtografowćlno.
Przyjechala olla IIJ guśclllny występ z ŁodZI

nie jedl1akże należy rozumieć tak, iż ceny
nie będą ściśle oboWiązującerni
O ile by l<toś pra~ną! korzystać z artykulów niżej wyszczególnionych, winien
w ciągu piętllastu dni lladesłać do Syndy
- Na rzecz Wojska Polskiego zostaly
- Sprzedaz zl1a~zka. Z inicjatywy Kol<atu ścisle znmówienie, oraz przekazać
złożone w KOlllisji KaSOWej O. O. W. X.
Illitt'tu niesieniU pomocy bezrobotnym w markach 3/ 4 jego wartości. Wplata ta
następujące ofiary:
odbędzie się IV Iliedzielę sprzedaż zllaczużytą będzie na zakup i sprowadzenie toW. P. Zudnil< zŁowiczCl Mk. 500.
I(a lIa ji:i)l,u Ś\\; ięculre dla lIajbiedniejszych
warów, przyczym-o ile by wypadek sily
p. Oolowicz ze wsi Zielkówl<C] mrlc 30.
miasta Luwicza.
wyższej, IIp. niel1lożliwość kOl1lunil<owania
Marjan Rojewski mrl<. 21.
MadziarczyI<
Ze wz~lęclLl lICI tClk syillpatyczdy cel
się z Gdańskip.In, przedlużenie operacji
z Łowicza Illrl<. 4. "Koło PCln" z KutIla
mamy lIaJzleję, że 1111\1 SIl,! i1ie uchyli od
wojennych, nieobliczalna strata na Iwrsie
mrk. 108. MieczyslaVJ FUks IIlrlc 50. Izraz/ożellia choćuy Ila)llll!.e;:;L~j uhary_
waluty i t. p. stały na przeszkodzie, pieel Zilberbero 1111<. 25. Wlościanie \vsi
--- Z kinemato;Jrafu "Eos". Zarzl!d
niądze przez os~by interesowaile zlożone
Retl<i, gin. '"' Jeziorko
ilIl<.
175 (Illrlc
Kinelllatografu, mając ilU względzie wygozostana im W calości zwrócone bez ża
130+50 rb.) Krempa, glll. Dąbkowice
dnej z "ich strony pretensji, zarówno do
dę pubIICZIlOSCI, zilllenil godzilly przedstalllrl\. 171. SIUlbiki, glll. Bielawy I11rk.40.
dostawy towarów, jak również oprocentoWień, l\tóre będą się kończyć w Niedzie5 koszul i .~ pary onuczele Marjanów,
lę o gOdZlllę wcześniej. MialIowicie w niewania powyższej sumy.
gm. Bielawy I11rl<. 26. Złal<ów Kościelny,
dzielę I przedstawien e rozpoczyllać się
Jeziorko mrk 100. Ostrów, gm . Dąb
Żniwirnl<a 5' Massey et Harri3 loco
będwo o godzinie 5, -ll-gie o godz. 7-ej,
Iw,vice 15 koszul i 7 par kales
Warszawa MIL 1750. Tal<iejże firl1ly Iw·
1I1-cie o godz. 9-ej. Przedstawiellia cZ\'v'art·
siarl,a 4ł' 1111<. 1200.
Grabie 30-0 zt;!b.
- Z (latronatr Żołnierza Polskiego .
kowe odlJywać Się będą Cu tydzień, za
Massey et Harris na drewllianych lub StelNadchodzi Wielkanoc! Pierwsze ŚWięto
wyjątkielll wielkiego czWartlw.
lawj'Ch kolach loco Warszawa 700. BroZmartwyclIwstClnla
Pańsldego
w
Zmsrny talerzowe Massey et Harris loco War- Zguba. Kolllierz futrzany damski
twychwstnlej Ojczyźnie. A na straży jej
szawa 760. Brony 5-0 zęb. tejże firmy 150.
znaleziolly
w zeszly Piątek 28 Illarci:l, p~
kto dziś stoi? Obrońca Ilasz - polski
Takież brony 7-0 zęb. 170., a !J-o zęb. 190.
kOllcercie, jest do odebrania w aptece
żolnierz!
Lokomobila MarschalI 8 HP loco WarSS-ró,v SZyll1anowskiego .
Więc gdy staropolskim obyczajelllszawa ml<. 19000.' Mlocrunia MarschalI
- Ofiara wsi Zielkowice_ W swoim
54 -24 loco WmszaWa mk. 16500. Ele- I l<ażdy-kto IJloie-choć naiskrol1lniejsze
szykuje ŚWięcone, i dzieli się Idem z bieczasie !Iie ogioszollo lIa liście slcladek
wator MarschalI 25 loco Warszawa 4700
dal<iem, nielllniej pailliętać będzie o nadla żolnlerza polsldego ofiary złożonej
Maszyny - mlocarnie rozul1llC'F! się
źołnierzu!
szym
przez ll1ieszkaI'Iców wsi lielkowice w Kwozelewator em,
oponami, pasem glównym
Kaidy dar najmniejszy na "święcone"
cie lilie ~2]' f. 50, co się ll1iniejszym proi pasalIli drobnemi.
Idóre p<1tronat urządziĆ pragnie dla żoł IstuJe.
Sukno z czystej wełllY, koloru siwego,
nierzy w pierwszy dzień Wielkanocy-podwójnej szerokości. za l lol<ieć ml<. 16.
- Przedstawienie na ko rzyść " Druży- 
przyjęty będzie z najżywszą wdzięczno
Materjal bawełniany, gruby, na letnie
ny Harcerskiej ". W nied zielę d. 6 b. m.
ścią. j eŚli gosposie nasze ofiarują po
ubranie I łoki eć mk. 7. Materjał baweł
o go dz. 7 ~
w sa li "Związku Robotników
parę jaj,--kto m oże funt mąl<i-to,
będą
Niany, cieńszy, na bieliznę I łokieć IIlk. 4.
Chrześcijańskich",
odbędzie
się prz edjuż placki i jnja święcone,-a za gotówSkóry podeszwianE' za 1 funt mk. 7. Obustawienie Alllatorskie wyko nan e przez
kę kupi
się cukru,
herb,!ty i mięsa Ila
wie -malo używane, sznurowane, na nowych
u czn iów Semillarjulll N8uczycielsl<iego.
ki el basy.
podeszwach, para IIlk. 25. Obuwie nowe,
Calkowity dochód przeznaczony lI a koŁ8skawe- ofiary "na święcone" sld asznurowane, męzkie, para mlc 45_ Obuwie
rzyść III -c iel druż. Harcerskiej im. J Kon.
dać prosimy W Gosp odzie ż o lni e rzy przy
nowe, sznurOWalle, kobiece , para mlc 35.
Ordona w Łowiczu. Dalle będą:2 komeul. Podrze czne j i z gó ry ju ż sldadalllY za
dyjki; "Podejrzana osoba" i "Po l<weście·' ..
nie
sprdeczne
"Bóg
zapiać".
- Hojny dar. Wielmożnej f>. Janinie

gm.

Grabińsldej z Walewic za 5 par pantofli
dla Izby Chorych, 9 sztuk prześlicznej
hiplizny, 1 trykot i 450 mi<. gotówl<ą dla

Do "Izby chorych " dla żołnierzy potrzeboa bardzo jest wanna. Jeśliby Ido
miał takową, choćby używaną, lecz jesz-

-

Napady bandyckie.

W dniu 27 zena mieszkanie gospodarza Jana Flisa we wsi ŚWie-

szłego miesiąca Wieczorem

.\2 14.
' ryżu

napadlo 5 uzbroj )nych bandytów,
którzy jednym lwdzwyczaj silnyiII uderuniem wywalili okllo aby wejść do izby.
Zięć Flisa, Kosiol ek, wybie~1 na dwór, by
.spłoszyć zloczyńców, lecz od jednego uderzenia W głowę padł na ziemię. Bandyci w
maskach weszli wtedy do domu i zażądali
pieniędzy. Zabrano zaledwie 30 mk. Na kilka dni przedtell1 bandyci po raz drugi przybyli do gospodarza Grzegorza Perzyny
w Nledźwiadzie. Wcześ:!ie spostrzeżono
ich jednak i spłoszono.
Liczne strzały
ze strony bandytów zmusily lI1ieszkańców
do zaniechania pościgu.

L

-- Do odbioru . W Komisarjacie Policji Państwowej w Łowiczu, w starym
powiecie, znajduje się do odebrania zło
ta obrączka, o debrana chłopcu, usiłujące
mu ją sprzedać w sklepie przy ul. Zduń
skiej. Obłączka ta pochodzi prawdopo·
dobnie z kradzieży.
W Komisarjacie tejże Policji w Ło·
wiczu znajduje się także . kilka sztuk ma·
terjału, pochodzącego prawdopodobni :: z
kradzieży. Zainteresowane osoby mogą
oglądać takowy' w godzinach biurowych
w Dziale Sądowo - Kryminalnym.

zapiać.

Kronika policyjna.
- Kr.ldziaże. WalczakoWi Ant. na
KostCe skradziollo ldacz ze stajni. Klacz
odnaleziono w lesie Pamiętna za Skierniewicami.
We wsi Jastrzębia, gm. Dąblwwice,
Wojdzie Ant skradziono kożuch. Kożuch
odebrano, a sprawców kradzieży ~ pociąg
nięto do odpowiedzialności sądowej.
Jakubowicz Alcie, zamieszkalej w
Łowiczu przy ulicy \\'arszawskiej .J\~ 3,
skradziono Illaterjaly na sumę mk. 2500.
W Lyszlwwicach na jarmarku odebrano Nucie Hecht lwnia ldórego ukra·
dziono 'IN rolw 1918.
W Sobocie, gmin)' Biel8wy, schwytano spr8wców kradzieży bielizny. Bieliznę odebrallo , sprawców lm:idzieży pocią
gnięto do odpow i edzialności sądowej.
Na Warszawskiej Szosie u p. Rozenkranca w podwórzu pozostawioJ!o wóz z
uprzężą. Jak sig ol<azało, wóz ten pochodził z kradzieży.
Napady bandyckie. W Bobrownikach, gm. Dąbkowice, dokonano zbrojnego lIapadu na IIrlynarza Wincentel40
Masłochę i zrabowano 111 U 10,000 Mle,
garderobę, bieliznę parę kOlii i wóz
z
uprzężą. W celu wydobycia z Masłochy
zezllania, gdzie znajdują się pieniądze,
bandyci przypiekali go rozpalonemi węg
lami.
W t.yszlwwicach dokonano zbrojnego
napadu na młynarza Ludwika Bryszewskiego. Zrabowano 2600 ml<., 4 ze~arki,
i 1 obrączkę.
W dniu 26, b. m. o godzinie lO-tej
Wieczorem, w SWieryżu gm. Bąków, 4·ch
uzbrojonych ludzi dokonalo zbrojnego napadu na włościana I gnacego Kosiorka.
Bandyci doshlli się do mieszkania Kosiorka przez wyłamanie okna. Podczas strzałów Kosiorka raniono ciężko i zrabowano mu [6 mk. ~otówką, i zabrano świ
nie i buty.
Następnie ciż sami bandyci udali się
do wsi Marjanki, gdzie dokonali napadu
na dom Kacpra Olcha, u ldórego pomimo strzałów nikogo nie raniono i nic nie
zrabowano. Bandyci zbiegli bezkarnie.
- Potajemne gorzelnie. Wykryto potajemną gorzelnię w SQbocie,
- Nieprzesłrzeganie przeplsow sanitarnych. Za nieprzestrzeganie przepisów
sanitHrnych pociągnięto do odpowiedzialności sądowej 1 osobę.
- Śmierć z pijaństwa. W pobliżu dworGl Wiedeńskiego, znaleziono
zatrutego
alkoholem Karola Kurzeca \<tóry wkrótce
umarł. Zwłoki przesłano do prosektorjum.

Państwowej

Komisarz Policji

- Z patronatu dla 2oł. Polskich. Zielkowic€!. Wręczyi AlItoni Clć:hal (soltys)
lwszul calych 3, koszu! podArtych 10
lwszul lIa bandaże 12, kalesonów calych I,
kalesonóW podartych 3, kawałków starych 18, gotówką marek 11. Panie Boże

(-) K. Landy.

o F I A !{ Y:
P. Eugenja Tatarzyńskasrebrem rubli 10, srebrem MI<. 70. M. Tatarzyński
rosyjską miedzią rb. 9, bilonem srebrnym
rb. 18, kop. 35. Urzędnicy Filji WarszaWskiego Syndykatu Rolniczego w Łowiczu
srebrem Mk. 85 i na Lwów Mk. 165. Ze
wsi Niespusza, gm iny jeziorko, rubli Kredyt. 17 i 1 marka. Od 4 robotników Syndykatu Rolnicze~o w ŁoWICZU srebrem
Mk. 3, pap. 1 111. Konstancja Berger 30
sztuk różnych starych srebrnych lIlonet.
Stanisława Dobińska bilonem srebrnym
rb. 3, niklem mk. 5 i fen. 5, srebrem
Mk.3.
gospodę żołnierza
Pozostałość

polsldego:

z pogadanek ze

szkół

miejskich Mk. 35.
Koło wpisbw
Ksiądz Mk. 35.

Na

Złoźono

szkoll1.'ch:

w Towarzystwie Wzajemnego Kredytu w Łowiczu.

Na Skarb Narodowy:
Dr. Rogusld z _owicza MIL 10 zło
tem. Franciszka Gałaj z Łowiq;a bransoletkę s~ebrną.
Aleksander SliWiński,
sędzia w Zychlinie: od M.
Klażyńskiej
Mlc 50, od Stefana
Klażyńskiego
Mk ..50,-od Gajewskie@o juljana Mk. 200od Micha!a ł-'ietrzaka MI<. 50,-od Ciesielsl<iego Wladys'lawa Mk. 30.
Anna i Franciszek Głogowscy z Lo·
wicza Rb. 10 -zlotem, Mk. 16 srebrem
i Rb. lO-bilonem.
Kazimierz, Jdn i Marja Glogowscy
Rb. 15 bilonem.
Tadeusz Glogowski
Rb. 20 - bilonem. Walentyna, JadWiga
G/ogowskie Rb. 15 _. bilonem. Kajetan
Woźniak z Lowicza 140 funtów
mosię
dzu i 2 ruble miedzią.

PODZIĘKO\VAN1E.
Sz. Pani Porzyckiej

za

nienia straży Ogniowej Ochotniczej w Ło
wiczu.
Cztery dziesiątki łat dobiega, gdy
po długich, mozolnych, a wytrwale prowadzonych staraniach wielu niezapomnianych obywateli miasta powstała w prastarym prymasowskim grodzie naszym jedna z pierwszych W kraju instytucji ognio·
wych ochotniczych pod hasłem: "Wszyscy.
za jednego, za wszystkich jeden". Powolana do życia W epoce najgorętszego uci~ku rusyfikatorskiego, gdy polityczne i gospodarcze stosunki kraju p~zebywały ciężki okres przejściowy, miala ona począt
kowo Wielkie i liczne do zwalczania
przeszkody, które ham owa ły jej rozwój
i opóźnialy jej skonsolidowanie się. Lecz
na czele stalo grollo jednostek ŚWiatłych,
celu i drogi ŚWiadomych
umiejętnie, a
gorliwie kierujących pierwszymi krokami
mlodej instytucji. ZroZLll11ieli ceł inicjato- f '#'
rów mieszkał1cy miasta i gorąco poparli
usiłowania założycieli. Z roku na rok powiększa/a sIę ilość członkóW i ilość tabo·
ru, powstawaly straże po Wsiach i miasteczkach i dziś powiat ŁOWicki, dzięki
szlachetnemu przykbdoWi, może się po-

r

Na Skarb narodowy.

Na

7.

O W : C Z A N i N.

szczycić najWiększą liczbą

straży

o~nio

wych na ziemiach polskiCh. W ostatnim
roku przedwojennym, w 35-tą rocznicę
istni enia straży, instytucja ta stanęła na
tak trwałych podstawach, że poruszono
sprawę budowy nowej odpOWiedniej do
wymagań czasu remizy mI placu
miejsldm na Glinkach. Jednocześnie poruszono projekt wybudowania nad remizami
pomieszczenia dla domu Spolecznego,
czy ludowego, w którym mieści/oby się
wszystko to, czego instytucje społeczne
Łowickie potrzebują. Nie wątpimy alli na
chWilę , że sfery rządzące , jak i ogól
mieszkańców powiatu i miasta ŁOWicza
poprą gorąco, jak ongi, cichych i zawsze
chętnych pracowników naj starszej placówId naszej.i pracę Ich W odpOWiedni sposób ocenić potrafią, ldadąc w 40-0 letnią
roczni:ę istnienia Straży Ogniowej podwaliny pod budowę tego wspaniałego
gmachu zgody, miłości i kultury miejscowego społeczeństwa.
Na pierwsze organizacyjne zebranie
w celu uczczenia jubileuszu i wyłonienia
Komitetu Obchodu 40 o lecia. istnienia
Straży Ogniowej Ochotniczej W ŁoWiczu,
mającego się odbyć w Straży przy ulicy
Podrzecznej, w niedziełę dn. 6 go kWietnia r. b. o godzinie 3 1/ 2 po południU
mieszkańców pOWiatu i miasta Lowicza
zapraszają Organizatorzy:
Ks. jan NiemirC1, Ks. Edmund Bursche.
Ks. Stefan Zawadzki, J. ZWif'rzchowski,
Markiewicz Roman, K. Rybacki, F. TraWiński, K. Maciejko, SL Wilkoszewsld.
Racz przyjąć, Szanowny Panie Redaktorze, wyrazy glębokiego szacunku
i poważania, z jakim pozostajemy
FI'. Trawiński , SI. Wilkoszewsl<i.
m. Łowicz d. 2 KWietnia 1919 roku.

ofiarowanie

pierścionka i pary złotych kolczyków i zajęcie się pus :czeniem takowych na loterję (co dało Kołu Sapomocy przy Gimnazjum żeńskim zysk W kwocie 100 m.)
Samopomoc Koleżeńska sklada serdeczne podziękowanie.

NADESł.n\.NE.

Szanowny Pam'e Redaktorze!

Z Kancelarji Sądu Okręgowego otrzymaliśmy następującs pismo:
Do Redakcji gazety "ŁOWiczanin".
W imieniu Adama i Melchjora Walczaków--Adwol<at- jan Kulczycki wniósł
skargę przeciWKO Stanislawowi Łukasilw
Wi, FelikSOWi WalczakOWi, Józefowi Musze, Wawrzyńcowi Ulatowskiemu i Antoniemu Olejniczakowi o zniesławienie.
Na skutek apelecji pełnomocnika o·
skarżycieli Adwokata Kulc:?:yckiego spra
wa ta rozpatrywaną była przez WydziaŁ
Odwoławczy Sądu Okręgowego w Łowi
czu na posiedzeniu sądowym W dniu 12
Marca 1919 roku.
4

Uprzejmie prosimy o łaskawe umieszczenie w swe m poczytnem pi.śmie, co
następuje:

Uczczenie obcltodu 40'0 letniej rocznicy ist-

8.

Ł

Na propozycję Sądu, jako pełnomoc
nik osl(arżycieJi, Adwokat Jan KuJczycki.
tak rówllież i obronca oskarżonych Adwokat Boleslaw Za\vadzld starali się sklonić struny do zgody, przyczym dla przyldadu zlożyli od siebie po 20 marek każ
dy na rzecz Wojska Polskiego.
Przykład tell odniósł żądany siwtek i strony,
zlożywszy również po 20 marek od osoby, po~odzily się i wyraziły życzenie, by
pieniądze te, za pośrednictwem gazety
"Lowiczanin" byly przesIane według przeznaczenia.
Podczas ugody, powodowany dobrym
przyldadem stron, zlożyl również na rzecz
wojsIw polskiego 10 miL jakiś nieznajomy, l<tórego tożsamości, niestety, ustalić
nie było można.
Wobec powyższego, zalączając przy
niniejszym
sto dziewięćdziesiąt marek
(190 miL), Sąd Okrt;gowy w ŁoWiczu
prosi pieniądze przesIać wedlug przeznaczenia i o fakcie tym zamieścić w Gazecie stosowny artykuL
Sędzia PrzE wocln!czący Bogatko
Sekretarz F. Wadórski.
Przyp. Red. Sympatyczny to objaw
naszych polsl<ich sądów, że, wnosząc pomiędzy powaśnione strony pokój i zgodę,
zachęcają ich jeszcze do składania ofiar
na społeczne cele.

o

W l C Z A N I N.

"'\i~

ODPOWIEDZI OD REDAKCJI.

p.

Wlad)lslawowz'

Zgubiono

Radzieiewskiellui.

Artylwl panski w obronie mlynarzy umieś
cimy w następnym numerze.
p. An. An. Sprawy poruszone przez
pana omówimy w jednym z następriych
numerów "Lowiczanina".
;b. Jó:::,e(ozV2 RlIlkowskzeJ111f, w D/.mam'ew/cach Z Iwrespondencji sl{()rzy~ta!!ly
po sprawdzeniu faktów u źródla.

KINEMA'rOG !{A11-'

"EOS H

młodzieży do lat
wejście wzbronione.

Dzieciom i
W
odbędą

15

sobotę i niedzielę 5 i G I{wietnia
się przedstAwienia w
teatrze

miejscowym:

Melodje DUSZY

Rada Ministrów w dniu 2 stycznia r. b.
wprowadziła
na przeciąg trzech miesię·
cy na ca!ym obszarze byłego Królestwa
Kongresowego stan wyjątkowy.
Ojciec śWięty wyjaśnił, że za najważniejsze zadanie doby obecnej uważa
sprawę szkolną oraz moralne i socjalne
podniesienie I<lasy robotniczej.
Zastępstwo prezydenta ministrów W radzie ministerjalnej objąl w srodę p. Stanisław
Wojciechowski, minister spraw
wewnętrznych.
Zastępstwo ~ min!sterstwie spraW zagranicznych ob)ąl dr. WI.
Wróblewski, ldóry dzialać będzie w porozumieniu z sejmową Iwmisją spraw zagrclnicznych.
\'II Mtńsku bolszewicy rozstrzelali wybitnego człOWieka nauki i prclCownika
spolecznego, profesora Marjana Massoniusa.
W środę przed poludnie!1l w Belwederze przedstawil się NaCZelnikOWi Pań
s1\\'a pierwszy dyplomatyczny prLedstawiciel republiki francuskiej, p. Eugenjusz
Praloll.
Na posiedzeniu wtorkowym
Sejm
uchwaliI olbrzymią Większością głosów
zaWi:lrcie Iwnwencji militarnej z naszymi
sprzymierzeńcami z zachodu.
We Lwowie ogloszono rozpon.ądze
nie j\\inisterslwa dla spraw wojskowych,
powolujące do czynnej slużby \Vojsl<owej
wszystkich oficerów narodowości l-lolskiej,
zamieszlwlych w l(rolestwie i Galicji
; urodzullych w lat[lch od 1895 od 1901
rolw.
Rząd niemiecki dal bylemu cesarzowi Wilhelmowi miljol1 marel<, za które
ex-o cesarz ma nabyć dla siebie posiadłość w Holandji.
Czlonkowie misji międzysojuszniczej
wyjechali przez Kraków i Wiede!'1 do
Paryża.

WAPNO

polityczny.

,Marylin"
najlepsze i najwydajniejsze.
BIURO SPRZEDAŻY:

Rleksander Dobrowolski,
Warszawa, Mokotowska 12

________________

naczelną redakcją

Stefana Krzy"wosze,yskiego
najś\Vieższe

Voladomości

z Warszawy,

z Polski i z całego świata;
zamieszcza artykuły, krytyl<i, feljetollY \~ ybitnvch
publi,ystów i literatów;
prowadzi bog'ity dział ekcnomiczno-giełdowy
pod kirrunkiem wybitnych specjalistów;
jest pismem niezależnem i bezpartyjnem;
rozpuczyna druk sensacyjnej powieści o czło
wie"u-małpie, jego przezyciach, mił oś q
i zbrodniach, p. t

"Wychowaniec prow. Carolisa"
CENA PRENUMERATY:

1

415200, C, D. -

Uprzejmie proszę sz. z!wlazcę o laskawe oddanie zguby L.a należyte
wyna·
grodzenie; przytem uprzedzam, iż korzystać z tych losów nikt nie Illoże, gdyż zarząd loteryjny został o z~ubie zawiado
11Iiony.

na Bratkowieach

Młyn

w

·Łowiczu.

Przyjmuje do mi elenia zboże .od obywateli, gospodarzy, jak równieź kupuje ta-o
Iwwe. Mlyn otwal ty codziennie od godz~
8 rano do 5 wieczór.
1410-3--2.

li'''''' . &"

a

Osada

młynarskado

sprzedania

. 3 Wiorsty od szosy d) Skierniewic
i Zyrardowa.
M/yl1 wodny, para walców, ganek, zabudowania gospodmskit: z inwentar.lelIl
żywym i mar~vJylll.
00111
mieszkal::y.
Zie!l!i ornej 32 ILorgi, czarnoziemu mćrg
8, staw ryblly-l00,000
lilie
Lowicz
Biuro" v\' ygodd" przy l~ edal(cji .

==~

Kurjer Polski
podaje

~,4

..Jq05-3-2
____

=_~~~~~_a

pod

W poniedzi8lek' 31 III zgubilem w
LoWiczu
bilety
łoi eryjlle w kopercie
z 3-ej loterji kulturalnej 4-ej I<lasy nastę
pujące numery: .M.N~ 1/4 BSO), B, 214.
5, B, C, - ~ 14 17488, C, D, -- "14 89,
C, D, 411 17490 - z 5-tej loterji Idasycznej R' G. O. :5 ciej klasy n!l!llery IHlstępU
jące .N~N2 214 4703, C, D, - ~ 4 10262,
A, e, - ~ 14 1§2iO, A, B, .;- :11 3699.1,
1\, B, ł 9.:), A, B, . II 94, -14
40936, C, O, 1,1 4 37, D, ~14 4~9G7, A, B, -

A. Z. Taubellteld, Łowicz Zduńska 11 .

(dramut w 5 aktach)
z udziałem ·artystów sceny WarszaWskiej.
OSOBY: Hrabia X - Paweł Owerlo,
Marja, jego córka - Halina Bruczówlla,
Leona, jego córl(a - Irelw Renardówna,
Hrabia Henryk -- Józef Węgrzyn,
Książe Orlando - Jerzy Leszczy!'iski,
Ak:orzy, aktorki, otoczeuie.

----

Tydzień

14.

w Warszawie mies. Mk . 11 . - k,'art. Mi<. 12.na pruwincji
II
"
4.50
"
"
!3 50
mies. prenumerata daje prawo nmieszczenia 3-cl1
bezpłatnych ogłoszeń drobnyil1
Admini.·.tracja: Warszav.a, Zgoda Nr.l.
Od l maja 1919 r. potrzebne są

D\VA POKOJE

OGŁOSZENIA

DI<OBNE.

Ogrodnik 1\.'1. S;:ad!c.owski srrledaje lIasiona na porej? w sldepie rOl o!rlików (hrześcijallski ch,
ul Piotrkowska;'\2 24, i IV sklepie spożywczym przy
T-wie ' lajemnego Kredytu na Starym I{ynku
1388-4-4.
w Lowic U.
Z emi ornej mórg JO, 30,2:' w oddzi"lnych

w powiecie Lowicl<im do sprzedania bez
budynków, Wiadum lJ ść w Rt'dal<cji.
częściach

Bakalarski Franciszek z 130biecka gm.
Lyszkowice zagubił 2-a kwity rejestracji strat wojenny . h z dn a 17 listopadH !~l1li I 1) numer t'tlonu ::;6081 na sumę rb. 167. 50 kop rek\~izycja
\'.ojska nien'iecl<ie~o 2) numer talonu 808\)01,a
sumę rb. 364 50 k p. straty przez wojska nIemiecIde
Operat Powiatowo Komisji Szacun ,owo-Rolnej :\~ 1:295, k\Vit uwa7.ać za zniszczuny,
1 't12-1-l.
Sikawka
domość:

2-kołowa
J\~ l .

Piotrl<o\\ ska

P.'zepisywanie

do sprzedan a. WiaRozenl(ranc,
1413-1-·1.

na- maszynie łącznie

z robieniem kopji IV żądanej ilości. Podrzeczna
dum Rosendorna, oficyna, w podwórzu
1414-3-1..
Czeladnik
Zduńska

ślusarski

32. Jankowski

Kupię

Tarczyńska.

potrzebny zaraz
1415-1-1.

2 szaiy i garnitur mebli Zdurlska :-4.

1420 -2-1.
Wojska angielskie zajęły Tyflis.
na kancelArję Inspektora Pracy W ŁoWiPaszport tymcEasowy na imię Jana
Pod wpływem agitacji l<omuHistycznej
czu przy ulicy Podrzecznej lub W St.Arym
Heintze, oraz kwity i gotówka t>6 mrk. zgubiono
VJ okręgu Ruhr W Niemczech zastrejl<oRynliU. Oferty proszę skladi:lć w I(ancena dworcu ŁowiCl-W ied, Zwrócić za nagrodą.
wało przeszlo 30,000 robotników.
larii przy uliCY Dłu~iei M 26. 1416-1--1 .
Zdu1ska 23. Jan Heintze,
11121-1-1,
--Wydawcy: Kamilla tr~ka i l{arol Rybacki.
Redaktor Felicjan Chyliński.
Druk K. l<ybacloego i ~-I<l w ŁoWiczu.

