Tygodnik spoleczno-el{onomiczny
l jego okolic.
Przedplata z przesyłką poczt.

l

16.00
4..00

Przed tekstem na 1 stronie Mk. 2.00 I Ogłoszenia zwyczajne wiersz fen. 75
Nekrologi reklam] i ogłosi(
Drobne ogłoszenia za "yraz " 20
Numer pojedyr.czy 40 ten.
w tekście wiersz garmont. ,,1.00
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potrzebuje :::>iana clobl''le prr tiOWalleg'O jh!, nie ~ łcl ~,r llltowych,
z dostawą natychmiastową lub pÓ~~UIejszą ai do \Yik,ny 1~)20 r.
Oferty od ziemian, tO\Yf1rzystw i spółek l'olniczyC' l przyjmuje

~

Sekcja

Łowicza

Cena ogłoszeń za wiersz garmontowy lub jego miejsce:

Redal{cja jest otwartą codziennie od 9-12, i od 3-6 po

~
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literacid, poświęcony sprawolIl
Wychodzi c.o piątek.

bez przesyłki.

Rocznie , . . . . Mk.·
19.00 Rocznie . . . . . Mk.
Kwartalnie . . . . Mk.
4..75 Kwartalnie . . . ,Mk
Adres Redakcji i Administracji: Ł o w i c z, Warsz. gub.

~
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8 sierpnia 1919 rol{ u.

Łowicz, piątek

Lrywnościowa Urzędu.
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Na rachunek osób trzecich sprzeda-
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kupuje zloto,

srebro,

dolary,

franki, ruble i marki.
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CZflS. Nie mamy gdzie się pomieścić; cellY za lokale wzrosły ogromnie i nie stają się klejnotem w korol ie paskarstwa
wojny europejskiej li tylko dzi ,Id prawu
0C!FI)'l" l)'(ć\torÓw. J'L1n::1k P' \10 t0 niezabezp'lecza I nie bUdUI-:: p
II 'C •• Pokulenia vzrastające, Indnusc llapl)1\Vająca
bę(lZie musiała chyba )wczo\\iać \)} szalaCJ
sach o ile nie rozpocznie Się akcja budowl\f!
Ildna. Ta sprawa jest jedną znajJardziej
Ł OWICZ,
.)"~2
,
hił<)-j ,I
I palących i stanoWi, obok hyJieny miast,
~~. ,:.-~-~.!---~~ ..+;:::*.;:::::-::::.~-:-"':'!'--=t~>---_-"'~-f'fS opiel<j pracy i zdrOWia, opieki niemowląt
i IllAtek, jedno z zasadniczych zagadnień
W obecllym poloże1liu rol~ict\:'a l](j- cZłozc'leka u nas. Wszak lll} śleć musimy o
/ szegv, wyczE-rpanego przez wOjnę I wro- telll, ~dyż jest to podstawą IWIOdu, Aczgą politykę państw zaborczych, k8żda lwi wiek oburza niektórych pojęcie "hodowli człowieka", to jednak kwest ja 1'azmiana szybka i radyl(alllCl i przygotowa- sy jest omawiana poważnie. M<lmy już
Przyjęta przez Sejm Ustawodawczy na niedostatecznie odbije się przede- na\\iet czasopis;-no tej spraWie pośWięco
W Warszawie w dniu 10 lipca b. r, uchwa- wszystkiem \V sposób ujemny na sprcl\\iie ne wylącznie ("Zagadnienia Rasy"-Warla w przedmiocie zasad reformy rolnej przeŻYWienia kraj li a szczególniej jego szawa u M. Arcta) i, wzorując się na rretodach amerykańskich. będziemy wkrótce
u ludzi fachowych i ze sprawą rolną warstw najbiedniejszych.
stosowali metody hodowlane w powszechobeznanych gruntownie wywolala zatrWoTo też, nie broniąc interesów jednej nem wychowaniu szkolnem. ZapOWiedzią
żenie
ogólne, ponieważ realizacja tej klasy, musimy żądać od władz naszych tego są pięknie rOZWijające si~ W Poluchwały sejmowej jest wielkim niebezpie- rolnych, by nie stosowały one prawa re~ sce prace statystyczne i psychologiczne.
czeństwem dla gospodarstwa ogólnokra· formy rolnei ściśle podłud przyjętej świeJednak cóż to wszystko pomoże, jejowego.
żo ustawy iecz by się ki~rowaly ulsada- żeli człOWiek u. nas będzie. m!eszkat ~le,
w lokalach zarowno nlehyglenlcznych, Jak
Polska to kraj o przeszłości I teraź mi. przyjętymi przez .s.pot~~zenstwa pl zo- i zbyt ciasnych, a nAdto będzie zmuszoniejszości
rolniczej, to kraj, w którym dUjące oddawna CyWIlizaCJI zachodu. '
ny do skupiania s i ę nienormaln ego dla
umiłoWanie ziemi i chęć jej posiadania
Warunkiem źycia odrudzającej się braku możności tworzenia gniazd rodzinobejmuje wszystkie klasy społeczne, a przy · p3ństwowości naszej jest, aby się mogła nych? . ,
.,
.
"
NajWięcej J e~nflk, odCZUJą clęzar tych
jęta refo rm a rolna, zrywająca ZWiązek łą ona oprzeć na mocnych podstawach dO .
.
'"
fatal nych warunlww klasy wyrobnicze, roczący człowieka z ziemią i niszcząca za- spod.arczych I społecznych I z tych to ~o- botnicze i rzemieślnicze. Czy o tem nie
sadniczą pod stawę nietylko życia gospo - wodow reforma rolna, uznawana za me- możnaby i nienależąłoby pomyśleć już
darski ego, lecz także życia narodowego zbędną przez na s wszystkich, pOWinna dzisiaj? Czy istotnie czyn twórczy w tym
i kulturalnego wogóle, dla naszego bytu być przeprowadzona z rozwagą, stopnio- zaluesi~ .nie może być udziałem współ.
_
jest niepożądaną i jako taka uledz musi wo i dokladnie i bez zaostrzenia antago- czesnosCI?,
.,
.
.'. .
Wszak Panstwo rzuca WIelkie sumy
nlz:.mow . pomIędzy pOSiadającymI I pożą- pieniężne dla bezrobotnych nie tylko na
pewnym zmianom.
Życie gospodarcze zna jedynie ten· daJącymI.
zatracenie, trwoniąc w kapitale siłę wydencje rozwoju, ramek ono nigdy nie
"i) ,
konawczą, ale też wręcz demoralizując
znosi, Więc i ograniczanie majątków ziem.1
El
zastępy robocze. Rozl<lad i upadek sprawności robotnika-tej siły twórczej krajuskich i gospodarstw Większych jest nieVIII.
jest .tu OCZyWisty. Kim będziemy uruchatylko bezcelowym ale nawet bardzo szkoPrzeżywamy okres kryzysu mieszka- miali przemysł nasz, gdy robotnik zostad:. 'ym,
I niowego nieznany w kraju naszym dotych- nie ostatecznie zdemoralizowany? Szkoda
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oM 32.

właściwie I powyżej

"dro~ą

oluesu zapo- owoce t. zw. "socjnliullu", a
na
powiedziane:
ustaledla bezrobotnych jest protestu ginących, nastrajanego na falszy- nia kompleksu praw",-może istnieć miejgrozą przejmującą zarówno ugrupowania we tony przez obłudnych "mesjaszów", I skie prawo budowlane, wzbraniające przepolityczne praWicowe, jak .i lewicowe. mających na widoku swoje cele i dla te- budowy oraz normujące prawo sprzedaży
Taki stan rzeczy raduje li tylko tych, któ ,go siejących dezorientację i źie kierowany i dziedziczenia W taki sposób, by założerzy chcą rozprzężenia powszechnego, dla i bunt śród upośledzonych.
nie ideowe kwestji nie szło na manowce.
Mam tu na Illyśli akcję, rozpoczętą
Myślmy i mówmy o tej sprawie głośstworzenia gruntu do rewolucji niwelują"
cej wszystlw, jal< w Rosji.
' w Wilnie, przez filantropa i działacza no, tak, by z nami łączyli swoje opinje
Otóż, gdyby się dało, drogą ustałe-' społecznego Ś. p. Józefa Montwitla. mieszkańcy innych miast naszych i by
nia kompleksu praw, cofnąć te zapomogi Ten, nie mogąc utrzymaC czas dłuższy nas usłyszał Sejm ustawodawczy, a tymbe.znadziejne i powołać do pracy si./y ugo-II u.rzę.dników bat1ko\~ych, W instytu~ji przez czasem upatrujn~y miejsca, gdzie stanąćby
rUJące, Illożnabyłoby sprawę człOWieka u Siebie prowadzonel,-naby! Ziemię, roz- mogła pod ŁOWiczem plęl<na zdrowa wynas już obecnie zacząć reorganizować. I parcelował i otworzył kredyt w swoim godnn dzielnica proletarjatu dotychczas
Oto rozpo c ząć W miastach i lilia., banku dla własllych urzędników na cełe koczowniczego i opuszczonego, a W
steczkach polsl~ich, gdzie zgromadzol.IY jest b~dowlane: Splata dłu~ll następowała p~ przyszlości. szcz,ęśliwe~o.
. ,
ŻyWioł proletaqatu roboczego, akCJ; bu-12b latach I wnoszona
była
W postacI
A moze t z sprawę tę .zechce WZląC
dowy dzielniC" robotniczych.
rocznych,. podzielonych na. mi~sięc~ne~ po.d uwagę i. nasz Samorząd Mfejsl<i, znajNa gruntach
lTliejsl<icl!, stosownie o~lat d~lerza~nych. Urzędnll<~ Jak Innll dUjąc wspaniały warsztat pracy dla bezrorozparcelowanych, niożlla byl?by pobud~- tTIles~kancy 1l1,I~s!a W.dna, płaCI l~olTlorne botnych, a ozdobę dla 1l1Iasta ...
wac szereg wzorowych dOlllkow z obeJ- z tą l ed~al< rOZl1I~ą, ze po up~~w! e bt 25
Hf:fetat SeI<91 II
ścinl1li i o~ródj(allli, d Jbrze pomyśłanych stawaJ Się wł(lśclclclem pOS~SJl. I ~omu,
"OdCZ)'to'Wo-U7ydawlliczej" Oddziału
zarówno pod \Vzgl~dem ich rozmieszcze W 1\.torYII,1 mógł, na res~tę . zyc.la OSiadły,
Pol. T-wa Krajoznawczego w Łowiczu.
nia topo~raficZllego, jak stylu hygieny spozywac o.woce pracy zyclowej, zapomael\Ollol1lji i t d. Domki te mieścilyby jed · gany wy~łuzoną em~ryt.urą·
ną, dwie lub kdka rodzin .
Tal<l~ postar~owl.ell1e rzec~y stworzyW ten sposób ujęloby się plu!1oWO ło przy s,. p. Joze~le Montwtlle ~wa~ty
W ręce szereg zagadnieiJ: 1) zastąpiłoby sz~reg 10lalnych~ ~lleprzekupnych liliesię zapomogi bezrobotnym-pracą plstną ugiętych pracow.nll<ow,~awodowy~h. .
Kalendarzyl{.
Przed. wOjną rozne, banki udZielały
zarobkiem, zdobywanym silami umiejętnemi z::lwodowców, którzy zachowaliby dlug~ternlln,o.\Vych luedy~o\V na budowę
Ptątek l EmilianCl b. m.
sprawność, tak potrzebną dla przyszlości domo,w. Otoz t~raz, m~zna~yłoby zastoSobota Romana, Juliana
przemysiu; 2) rOZWiązałoby się odraz u sowac ten t~p ~spoldzlałanla na rzecz
Nz'edziela Wawrzyńca, Pauli
sprawę mieszkań suterenowych, podda- obywatela, uzytkuJą.c fundusze przeznaPomedzialek Zuzanny, Tyburc.
szowych i t. p., nieunil{nionych W dzisiej- cz?n~ na zapomogi bezzwrotne I demoWtorek Klary p., Hllaryi
szym stanie
rzeczy
mieszk~niowych; ral!zuJące bezrobotnych ..
Środa Hipolita i Heleny
Czwartek Euzebiusza, Anastazyi
3) dałoby się pomieszczenia racjonalne,
W tych warunkach "socjalizm" potej l<iasie ludzi społeczeństwa polskiego, glądów robotllika-posiadacza nieruchoWschód słońca o g. 3. 47, zachód o g, 8,21,
która z przyczyn fizycznych i matefJalnych mości, który przestał być koczownikiem,
jest najbmdziej zagrożona degeneracją; musi uledz ograniczeniu do kwestji wy4) stworzyłoby się W miastach dzielnice ceniania nu rvnku wszelkich wartości, też
- Konferencja posła Władysława Gr' bplanowe, pię 1 <ne, w których powstałyby ceny pracy, i spra\.'Jy przy naturałnem skiego. W ubieglą niedzielę W Łowiczu
stosowne domy, skupiające dla wspól· uodpornieniu się na wpływy agitacyjne W sali teatru "Eos", pose! Wladysław Grab'dzielności, OŚWiaty, rozrywki, wprowadza- ul1lożliWią mu 'rozwoj własnej jego kultury. ski po powrocie z Francji zdał relację
jąc w ten sposób spokój i ład pL..bliczny
Socjaliś l2i będą widzieli W takim pos- wyborcom swoim z przebiegu i rezultatu
oraz umożliWiając osiąganie t. zw. szczęścia. tanowieniu rzeczy niespraWiedliwość, wy- konferencji Wersalskiej, jak również z prac
Wreszcie, budując takie domlo, moż- nikającą z przel<sztalcenia prolet8rjusza Komitetu Narodowego w Paryżu.
nabyłoby skanałizować, czy zdrenować tę I na burżuja, który będzie mógł, jako poSała teatru i galerja wypełnione były
głebę, która, zakwaszając się w dusznej siadacz, rozbudowując swoją "emerytal- po brzegi zarówno przez mieszkańców
kulturze niedbania, obojętności i braku ną" posesję, drzeć łyko z lokatorów ..... miasta jak i włościan, którzy objawiali ży
twórczej myśli przewodniej, rodzi gorzlde Ale na to odpowiedź,-w powolaniu się we zainteresowanie· sprawami granic PolIlIÓ?~
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Nauka i zFlbaWa trwały W całej pełni. Zojak zwykle, doglądała starszych przy
I{. RYBACKI.
elementarzach, freblanka zaś uczyla dzie·
ci wyplatania koszyczków z pasków Iwlorowego okładlwwego papi.eru.
- Goście idą! zawołało któreś z dzieci, siedzące bliżej okna.
Na~le drzwi się otwar/y i weszli staPOWIEŚĆ.
rzy Siel<ierowie, Idll<u gospodarzy i gosr podyń, na ostatku Janek, za chWiłę wesz!a
(Ciąg dalszy).
i Onuferl{~.
. .
.
.
_ Od
'
. I
N'
d' t I
- Nie przerywajcie sobie. - panie,
",romna uCiec Hl.
le
ZIWO a~ zajęcia-rzekł Jallek kłaniając się przy
t~le .czas~) przeszlo cztery lata. We W~I we·ściu. My tylko wstąpiliśmy na chwilę.
az Się rOI, gospodarze walą Jak do kosj .
.
,
ciolJ. Lubiany był powszechnie.
AI~7.. bardzo. pr?slmy. -:- rlekła
- No, no, no! to ci nowina. Cieka- pann.a Maf/a--~szakze, wlzyt~ pana )an~
wość, czy też bardzo się zmienił? Pewno n~lezy nam Się,. tn~sllly Jel. ocze~{I~all.
z miejska ubranyr
Nlechze szanoVJrll ~.OS,CIE:: zajmą InleJ::;~a.
- Ale zaraz przebrał się po Wiejsku.
I . zaczęła ustawlnc krzesła, sadzając
Podobno strasznie tęslmi!.
przybyłych.
- DziWy, dziWy! Kasia, pójdziemy
Janek nie usiadł, lecz począł obchozajrzeć do ŚWiniaków, trzeba urWać i1l1 dzić dzieci i przyglądać się ich robotom.
trochę zielska.
Doszedł do stolil<ów, przy których si e- Pójdę babułu, pomogę!
działa starsza dziatwa, pisząc na tablicz- Ale pewno będziesz rwać łopian I<ach litery i kreski.
bylicę?
Zocha stała przy ścianie pochyłona
Umiem, umiem, babulu. Mlecz' nad dziewczynką i pokazywała jej, jak
lebiodę wiem i o~nichę też.
trzymać szyfer. Zbladła jak kreda, ręka
I czymprędzej wybiegla za babką.
'jej drżała, że nawet nie mogła dziecku
! nakreślić kierunku liter.
XX.
\
Janek stał przy stoliku i przyglądał
W ochronce gwarno było
ludno. się piszącym dzieciom.

Icha,

47.

Księżanka

locha

I

- Czy dzieci starsze długo zajmują
się nauką?-zapytał w końcu.
- Tylko godzillę--rzekłs, rumieniąc
s.ię i podnosząc
nieco głowę, lecz niepatrząc na llIego.-później biorą udział
w ogólnych zajęciach i zabaWach.

Spojrzał raptownie na mÓWiącą, jakby
się dziwił jej słowom, lecz momentalnie
przybrał

ton chłodno-grzeczny-i doda!:
Bardzo słusznie, zbyt jeszcze są
młode, by je nurzyć długo nauką.
Nauka
polączona z zabawą nie zniechęca tak
dzieci. Zapewne uczą się i czytać?
- Tak,-odrzekla cicho, bo głos jej
się zatamcwał w gardle.
- N\ożnaby zobaczyć?
Wzięła elementarz i poleciła jednej
z dziewczynek czytać?
Ta dosyć płynnie przeczytała kilka
ustępów.
•
Janek pogłaskał dziewczynkę po gło
wie i pochwalii biegłe czytanie, co Zochę
niewymownie ucieszy/o.
Z uderzeniem godziny dzieci zaczęły
sldadsć tabliczki i elementarze, mniejsze
cho'Nać swoje roboty i wszystko to wysypało się na środek.
.
Dzieci ustaWiły się parami i na dany
znak zaczęły maszerować w kółko, śpie
wając marsza.
Najzabawniej maszerowały najmniejsze, aż się Onuferka za boki brała.
-

(d. c. n.)

oM 52.
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są
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zebrania po·
Ogólne Zgl'omadzenie stowarzysza- nie
kooperacjami, lecz pospolitymi krap. K . Ryb ackiego, na a~esu r ó\'J l ilia Spółdzielczego "Łowiczanki" odbyło się mikami, spółkami akcyjnemi i t. p.
p. p. Starostę Al eksa ndro wi cza, sędzie~o I w dniu 5 sierpnia r b punktualnie o godz.
Powiat łowicki jest najmniej postaBrzesldego, rej enta Szeligowskiego i ·;:łoś· 5 p. p. Prezes Zarządu p. Kluge zagaił wiony pod względem UŚWiadomienia korcijan pp. K a źlll iers kie go i Kreta. Poseł posiedzenie, na i<tórylll było obecnych 45 poracyjnego, jal< słusZl1ie zaznaczvl p. KuGrabsl(.i w półtoragodzinnej mowie WyjllŚ ' członków z liczby 175 llliejsco\i)ych i 55 szewski. Ludzie, którym chodzi o ambicje
llił szczegó łowo cały przebie~ konferell cji, zamiejscowych.
Następllie wybra:lo pre- lub korzyści osobiste, nie są W stanie poprzyczylly i sily jalue działały tu na 1 18SZą ZyJjUlll w osobach p. H. Porzycl\il:!go, ja- rozumieć się na drodze kooperacji, któszkodę, że pomimo nadludzl(ich wysiłków Iw przewojlliczącq~o i asesorów p. Z. ra \V celach jednostki widzi wszystkich
Dlll')wsl<ie~o i Paderewskiego nie wszyst· Górs!,ą i p. S. ZWier,w. Sekretarzował cele, która nie znosi sobkostwa. Zawdzię
\w po ~zlo dla nas tal(, jakbyśmy sobie ży- p. K. Kulesza. Po odczytani u sl'rawozda- czając nieuświadomieniu wpływowych jedczyli; CIIUci;Jż, z drugiej Strolly, rezultat nia za I· 5Z': pólrocze WyWiązała się oży- nostek, sprawa połączenia naszych koosią~nięty przeszedł wszystkie oczel<iwa· WiOllH dysl;usja,
Omawiano szczegółowo operatyw przejdzie do porządku dziennenin i marz enia nasze z czasów okupal jl sprawę m mcn, t. j. llil'doboru towarów go z wielkim uszczerbkiem dła ruchu
Manco powstaje wskutek spółdzielczego naszego pOWiatu.
niemieck iej i rządu rejentów. Poseł szcze · w sldepie,
gól 'J wą zdał rel rtcję ze swej pracy w
przewa,Ji, nadwugi towaru, wskutek roz·
W końcu zebrania uchwRlono nastę
n '~ji finansow ej i ods zkodo wań wojennych, sypki, wysychallia, psucia się towarów itp. pujący protest: Zważywszy, że miejscowy
pl' edstawd pomyślny horoskop na przy- O:,!óln' z.';l'Ol1ladZe~lie na propozycję p. referent aprowizacji p. Pietrzyk stale odszl ość Il ns.:e~o dlu~u pań stwowego, Idó·1 Kuszl'\vsl<it'go, szefa Wydzi9łu lustracyj- daje hurtowe tr<1nsporty towarów kontynry będzie ni epo mI erni e maly w stosulllw I Il e'.! o lwiązlitl Polsldch Stowarzy.szeń Spo- gensowych miejscowym kupcol11 prywatdo innych pańsiw i że gdy w Niemczech żywcó .\1, po~t8nowilo sprawę munca odło- nym, że kooperatywy "ŁOWiczanka" i "Stodlug pallst\vO\l.y wynosić b ędzie mk . 7000 żyć do ~,)f(l\\' ).~dn!lia rocznego, z tym za- warzyszenie Robotników Chrześcijańsl<ich"
lIa głowt:, to u nas wypadnie zaledWie strzeżenielll, auy suma ta była ouniżona, są celowo przez niego pomijane, pomimo
400 lilie, zaś przejęcie dlugu patlstwowe- ostatecznie aby nie jJlZewyższała obecne- iż się ubiegają o te towary, ogólne zgrogo z przyłączollych prowincji nietnieckie- go manca. O,:lólne Zgrolllddzellie posta· m::lclzenie W dniu 5 sierpnia r. b. wyraża
go zaboru d otyczyć nas będzie jedynie nowilo, nby każdy czlone\< " (1\Vicz8n1<i" Wielkie oburzenie i prosi p. Ministra Aproza czas przedwojelIny, Idóry wyniesie oko· zjednal cllOĆ jednego Ilowego członkfl. wizacji o radykalną zmianę W tych stosunIo dwuch miljardów, wydanych przez Niel11- Prz)'jęto lE'dllo~łośne \\'szystki
uchwały kach".
cy na budowy dróg żelaznych, nie jorację "Zjazdu pel.lOlIlocników" Stowarzyszell
Zebranie serdecznie żegnało p. Kuwydatki
związane
z admini- Spożywcó v z dlliil 10, 11 i 12 lipca r. b. szewskie~o , który W SWoim przemówieniu
i inne
stracją ty ch części l\raju, co znoWu zna- Ważniejsze: 1) Stowarzys2.enie Ilie będzie dał wiele cennego materjału i przyczynil
łWIll i ci8 się skompensuje majątkami slwr- zamykać dostępll nowym członkoln. 2) Ca- się do UŚWiadomienia członl{ów·koope ra
bowe mi, które zarówno w POZllańskilll /ą tJadwyżl{~ od zakupów nieczłonków tystów.
j ak i w Prusach- Wschodnich są olbrzymie, przezllacza I!(I fundósz spoleC7ny. 3) Nie
z\\ laszcza lasy, których obszar przewyż. wyp/Jca Więcej, jak 6 0/ . roczllie od udzia- Nagrody kOIlI<ursowe. Jako nagrosza znaczllie wszystkie :asy w KrólestWie łów. 4) Nie prowadzi sprzedaży nI IUe- dy "Konkursu bałkonów i ogródków" odKUllgresowym zaboru rosyjsl'i ego.
dyt, sprzedaży i13POjÓW alkoholowych, dział łowicki P. T. K. przeznacza za najCałego szczegółowego wyjaśnienia kart, biletó\~ loteryj,1ych i, t. p. 5) Wyna- lepiej przybrane balkony i okna 5 nagroobecni wysluchali w simpieniu i z uwagą. gradza SWOIch pmcownlkow wedlug norm dy: I . n .. ksi~,żka B ~ ttena "Hodow!a .roślin
"
b d
. I
l"
J lustanowionvch
6) PoWie!-szuć
będzip
pokoJowych, rozpylacz do wody I cIeczy,
Z au Waz'yl Ismy
(]f zo
wIe e ,slęzane <,
.
" "
.
h
. Y h
d
l' d'l
. . 6
I h'
h ' t ,.
d
własne fundusze rezerwowe prze? wIdady c ronIąc c prze sz.o nI {aml, I
aspan
przr uCpUJą~yc, SIę. refclwr w.ywo om 7) Podnosić n )rl'l<: udzialów do uIOO mk' ragusow d) ok it'n, druga nagroda taż sas
tfs ~'I' °b ' <~r~zetlu ś ~on ~renlCJI . pose które Il1nJą być' wpłacone w ciądu 2-ci~ ma książka i polewaczka pokojowa, III na. l~a. S"I o J a~1 ~o o~O ~ Ul re er~lal .wy - lat 8) \\lyzllacz'l 1/ u
od obrutu" towa-I groda książka Bettena. Wlaściciele od)as, \len I na za ane PI: anIa,. {ory~ d'~ I1 {ha ro.:ve~o na kursy < spÓłdzielcze
9) Utwo- znaczonych lIa konku rsie ogródków przed
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~~r ąpl o. w psprlawa ~ I(gTllf \~S~ I~ nl~ , rzy Wydział prop~dalldy w c~lu ttświada' domami otrzy mają jako I nagrodę: książ
d~,ączen\a
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ę' miallia członków iOszerzenia idei prawdzi- kę M. Jan lwwsklego: "KWiaty w ogrodzie"

Języ { wy (a owy w narzuconyc nam
. k
"
poczotlwwych szkołach żydowskich. Co we) ooperac)l.
L.le

t -d ·
t t . rI
It
I
t'
't
Uchwalono budżet wydatków na rok
o e",o, ?S a nl.eso pun, \U\I ,wes Ja tlJ~sh 1919 w wysokości Q300 mk
li IeWy)i:l SIllO na Jeszcze.
v e
wszys {IC
v..
pań.,twach żydzi jako język państwowy
. Potem przystąpIono do wyboru członUl.nają język dan ego państwa u nas zaś kow Zarządu. PostanOWiono listę czlont . . l"
I
. '.
(ków Zarzą 1u zmniejszyć do 5 osób Przez
IdU] zapYd<IIlI''>. Jad{l. )~zYb' uwazaJą, za urzę· (llosowani"" taJ'ne zostali wybrani p' owtór
GWY, o pOWIa aJą "o a razem'.
5.·
"
__
Grzmotem oklasków nagrodzono nie. me pp. Roman K.lug~, JulJan SI~czl\Ows~,I,
strudzonego mówcę i dziękowano za tak Stefal.1 DąbrowskI Z n~~y~h ~zt.?nkow
szczegółową rela :::ję Następnie po krót- wesz,ll: pp. To~asz Mysltwlec l, Edw8.rd
kim prz emÓWieni u dyr ektor
Sianożęcl<i Nowalwwskl. .N.~ zastępc~ p'. Fe~I~{s ..Stdoraz rejent Szeligowski wzn i eśli okrzyl{ 1\0.
~omlsJI, Rewlzy!neJ .. W~szll. pp.
, 1 rawlnslo, \\ I. LendzIon I MIk 130bo\la cześć Dmowskiego i Paderewsl{iego,
l
co obecni entuzjastycznie powtórzyli. Oy- e L
rel< tor SiCll10żęcki podniósł także zasługi Iw
Potem podniesiono sprawę połączc
lII itetu narodowego w Paryżu. Poważny flia miejscowych kooperatyw w jedną ori spokojny nastrój, jald panował na sali ganizację· Zabierali w tej sprawie głos
udzieli! się wszystkim i każdy z nas delegaci Stowarzysz. Robotników Chrześ
opuszczał zebranie w przeświadczeniu po- cijańskich. Z przemówień ich dało się
ll1yślniejszej doli i w poczuciu siły naszego wyczuć, że nie są l\Ooperatystami, lecz
nowobudującego się państwa.
tylko I<upcami. Kooperacja poza handlem
sięga daleko wyżej: ciąży do zorganizowa- Szmalec amerykański. Wobec krążą- !lia wymiany i produkcjI w myśl illteresów
cych po mieście pogłosek o pochodzeniu spożywców. KonsekWencją ruchu współ
szma lcu allieryl,ańsl<iego jakoby z tlusz dzielczego jrst wypieranie I<apilalistyczczu malpi ego miejscowy Wydział Apfo , ne~o systel1lu gospodarki, mającego na
wizacji komuniiwj e nam , że pogłoski te celu nie poli zeby spożywców, lec;; zysl?l~
są rozp owszechniane przez ludzi z/ej wo- plynące z posiadanIa !,apitału,-I<oopera
li, którzy we własnym interesie starają się CJa zmien:a do wyzwolenia pracy i dlateob~zydzić innym tani produkt, aby mieć go stoi na stanOWisku zupełl1ej niezależ
Większy zbyt i zarobek paskarski na sło- noścl od wszelkich partji, klasowości i
ninie. Kolor żółty szmalcu z drugiego stanOWisk spotecZIlych. Każdy człOWiek,
transportu, wydawane~o obecnie miesz- jakieJby nie był Ida,;y lub przekonań poli1, <'\ I1cOIll Łowicza, pochodzi z przymieszek lyczllych, ma jednakowe potrzeby żołąd
do szmalcu lIaturalnego pewnej części I i\owe: musi spożywać i na tym polu lI1atłuszczów rośl i nnych, które W zupełności li my jedlle poglądy i dążnuści. Wojlla obecnadAją się do użytku przy sporządzaniu na nasuwa \Viele prlyldadów. Zrzeszenia,
potraw.
llHljqce lIa celu tyllw zdobywanie !,apitału,
d

rr po.

polewaczkę ogrodową i 6 trwałych roślin
b
II ~
.
'..

d

o wy oru,
nagr. takaz sama kSlązka I
konewka ogrodowa. III nagroda książka
hnl\Owskiego
c
S d'
..
" 'ł
d'
,
ą zImy.. ze ws,.,o zaw~ m~zyc. bę?ą
wszyscy pOSIadacze ball-wnow I ogrodkow
kWiatowych przed domami.
- 6 sierpnia. Dzień 6 sierpnia
rlJcznicę pięcioletnią przekroczenia

jako
przez
oddziały legjonów polskich pod dowództwem obecnego naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego kordonu rosyjskiego, w Ło
Wiczu obchoclzono uroczyście.
Domy
wszystkie przybrano flagami. O godzinie
9 rano caly ~a rnizon miejscowy zebrano
na placu KośLiuszki, gdzie odpraWiona
zostala msza polowa, poczym odbyła się
defilada Wojskowa.
Wieczorem w miejscowym killematografie "Eos" dano 5
przedstawienia wyłącznie dla wojskowych.

- Muzeum Ziemi Łowickiej. Wiadomo
wszystkim
mieszkańcom Łowicza,
że
zbiory muzeum krajoznawczego zostały
kompletnie rozgrabione- podczas bytności
okupantów i że nieznaczna tylko część
ocalała od zagłady, dzięki energji p. CieślalwWej, i obecnie, spoczywając w skrzylIiach Oddzia łu, oczelwje chWili wskrzeszeniCI Muzeum .
Pragnąc wZllowić tę tak
ważną placówkę kulturalną, o doniosłości
i znaczeniu której mówić chyba tu nie potrzeba, oddział łOWicki P. T. K. urządził
w tym celu sprze daż znaczka na ulicach
Zawartość woreczków wyniosło
miasta.
mrk. 846,30, koron 2; wydatki wyniosły:
druki znaczl{a mrl<. 50, szpilki mrk. 14,
wypożyczenie woreczków mrk. 18, czyli
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i udawać się na roboty w dalsze oi.olice
b 'b rani pO~I ,lI lowili spr;1\\}ę II:{ powier/.yć
Kołu Polek
Chrześcij Jnel< do n;:J!ezy
te~o rozWażenia i \vyłonić komitet, który
by się zajął szczegółowYIIl 0i)fllCOWdllicllI
projektu i przedstawi! go IW nnstępnylll
zebraniu.

czysty dochód wyniósł mrk. 78~ fen. 30,
koron 2.
We wtorek nadeszło na ręce Zdrzą
du P. T. K. 5000 IllrlL jako zasilek na
Muzeum od Ministerstwa W. R. i O. P.
Dziękując na tym l11iejs , u Łowiczanolll
za ofiarność i Ministerst\,\,u za poparcie
zamierzeń oddziału P. T_ K.,
Zarząd zwraCH się do społeczeństwa
z gorącym flpelem, by ocalałe ze zbiorów
okazy, jakie się może u ko go z nlieszlwr'lCów
dotychczas przechowują, albo el{sponaty,

Nasza tężyzl1~.
0powi8dajr-J. naśWindko\Vie przybyli z froillu, że
lIasi dzi lilie się biją. W 2 puł'u UIa .1ÓW,
w drugll11 sZ\\la.lrOllie z,H:jduJc Sl~ nJiouy
-

OCL~lli

ziemianin

Micilelis z

l(lljaW,

który

W

przedstawi C1 jące
wartość
folldoryslyczllą
bitwach z bolszewikalll i z .,pclfCIbell um"
lub etnograticZl1ą, o łaskalhe zaofiarowaGJy zap«Jził
nie takowych do muzeU l.1 ZiLllli ŁOWickiej położył 11 przeciWnil,ó \J.
się za daleko, ujrzał dWllCh kdwJlel'zY,lów,
przy OddziLile Pol. Twa. ł<rajozncJ\.vrzego.
przecinają cyc h Il1U dro ~ę z dwuch stron;
- Nowa Spółka Wy t ... ó"cza przemysłu odwróciWSZy się, wziął Ilfl cel jednego,
drugiego, Idildąc obydwuch
ludowego.
W ubiegłą niedzielę dn. 3 następnie
sierpnia odbyło się we wsi Bocheń, ~milly i jeszcze podjechał do nich, b/ się przeOąblwwice, zebranie organizacyjllC', zwo- konać celności swego :,:alllo strz cdu . W tylllSłUlY także
włościaniII
łane przez delegata T-\.I a Przelllyslu Lu- że szwadronie
dowego
Warszawie, p. Stefana Le Brun, Pańkowsld olbrzyll1iego Wzrostu i sity,
chałupnil,ów-wytwórców
rrzrdll1iotól,V z który znowu celuje w .,rąb:lI1iu" szablą,
Poło
rogoziny, zalllieszkałych w Hocheniu i oko- jak siellkiewiczowski Long 11L1S.
żywszy 12 przeciwnil<ów, trzynastego roz ·
licznych wioskach
Do licznie zebranych w domu Ludo- płatał na poło\l,'ę, że aż szabla ut.\\Viła
wym w Bocheniu przemaWiali, Ilawolując w I<ości kręgowej i z trudem ją wylią~nąt.
do zorganizowania się: poseł Teofil Kur- Nic też dziwnego, że, gdy się nilsi ukażą,
czal<, delegat T-wa Przemysłu Ludowego, ukraińcy wolają: "ludy spas:1jties".

w

p. Stefan Le Brun, adjutant Straży Ogniowej, Józef Burzyńsl<i, artystka-malarka
Halina Woycicka- Le Brull.
Wywiązala się dyskusja, w której brali udział: Wojciech Rutkowsld, Adam Rybu s, Franciszek Rzepa i inni, poczyll1 wybrano komitet organizacyjny, składający
się z wytwórców.
Zadaniem spółki będzie podniesienie
dobrobytu wytwórców, udoskonalenie fabryl<acji i uniezależnienie się od wyzysku.
Spółka postanOWiła przystąpić .. do Domu Handlowo-Towarowego przy TowarzystWie
Przemysłu
Ludowego
w
Warszawie.
- Sztandar dla 20 pułku strzelców
Hallera.
Z inicjatywy burmistrza dora
Stanisławskiego w ubiegly wtorek odbyło
si~ w sali posiedzeń magistratu zebrallie
zaproszonych osób w celu omówienia
kwestji sztandaru, budowy pomnika Koś
ciuszki, Mickiewicza i Kilińsl<iego, -oraz
otwarcia domu pracy dla bezrobotnych
kobiet.
W sprawie sztandaru wyłoniła się
dyskusja,l<tóremu pulkoWi HallE'ra go ofia·
rOWać.

Większość

zadecydowała,

że

- Pierwsza placówka chrześcijańskiej
hurtowni. W Żyrhlinie z inicjatywy księ
dza Zaleskiego i tamtejszych llliesz!<alJ.::óW
powstaje chrześcijańska hurtownia do Istórej należą wszystlde polski~ sklepy w Zy
chlinie i 5 okolicznych gnlltl. HurtOWnIa
sldady mieć będzie ~ \Ą alentrnowie, połączone bocznicą, z Zychlinem.
Kapitał
zlożony odrazu wynosi ćwierć miljona m.
lecz udziałowcy spodziewają się, że dojdzie
do 2 miljo,lów w obec dużego zainteresowania. Na początek hurtownia pOSiadać
będzie narz~dzia rolnicze, sól, wapno, cement, smołę, papę, szkło drzewo, żelazo,
naftę, i towary kolonialne
sprowadz~ne
bezpośrednio drogą Illorską przez Gdansk.
Prezesem zarządu jest p. \Vładyslaw
Przeżdziecki
Wice-prezesem włościanin
z Pasield p. Lewandowsld, nadto I(ażda
gmina
ma
jednego
lub
dwuch
przedstaWicieli
Prezeselll komisji reWizyjnej Jest ks.
Zaleski
i członkami
sędzia
po!wju
p. SliwillSki i p Maciejewsl<i. Nowej placówce polskiej ślellly "szczęść Boże" i
życzyll1y uby była oWyll1 l{(lIllieniem. rwconym na spokojllą wodę, WyW?łuJąCJm
coraz większe kręgi które aż dOjdą I poruszą te miej 'ca gdzie ludzie śpią sp 0Iwjnie nie Wiedząc że fala życia idzie
niewzruszenie, kto jej się nie oprze, bę
dzie pochłonięty.

20·mu, ponieważ pierwszy stanął na ziemi
lowickiej i był podejmowany przez miasto,
i na ten cel zaczęły już napływać składki.
Wybrano więc komiiiję. w skład której
weszli: starosta p. Alel{sandrowicz, Burmistrz dr. Stanislawsld, p. Kobielska, inży·
nier Porczyński, rejent Szeligowski, Emil
Balcer, p. Franciszlwwa Trawińsl{a, p.
Kączkowsk '1 z Lubiankowa, p. Okęcka
z Psar i jeden z włościan, którego sLjmil<
Na sztandar dla 20 pułku
wydeleguje.
Sztalldar ma być bojowy,
podług wzoru zatwierdzonego przez mini·
strzelcó'\v iallera:
sterjum wojny.
Albin Wianl<owskl, urzędnik kasy poW kwestji pomników zedecydowano wiatowej mrlc 10. Jad~-iga BrzeZińska,
pobudzić do życia istniejący juź komitet
Janina Sierako\vska i Jan Kocbuch II1rl<.
budowy pomnika Kościuszld, zbierać fun- 20 jako dochód z od~Jranego teatrzyku
dusze i, gdy będą odpOWiednie środki, za- amalorskiego.
jąć się budową, l11ając na względzie, aby
pomnil{ był dziełem sztuki a nie figurą
stawianą pospiesznie.
Sprawę innych
pomników odłożono na czas póżniejiizy.
Projekt domu pracy dla bezrobotnych Iwbiet referował p. Rosiek, kiero\vnil< pańSzallowny Panie Redaktorze!
stwowe~o urzędu pośredllictwa prucy, i goDziwi nas l'ardzo, że przy sprzedaży
rąco go- popierał, twierdząc, że gdy męż- wódld monopolowej w sklepie rządowylll
rzyznom pOWiat dał pracę przy robotach I przy ulicy Zduńskie.j i Nowego R}nl,u
ziemnych, to wdowy i żony jeńców nie dzieją się ze. strony sprzedającego i nie
mogą zostawiać w domu małych dzieci Idórych funkcjonarjuszy policji nadużycia,

oF l

Piaseckz
R ;man Galeckz'
Stamslaw Kaczór

SZVIlt01$

ŁOWicz, dnu:l 29.lipca 1919 roku.

')zaJlowny Redaktorze!
Od czasu ustąpiellia z Polski okupantów mieszkańcy tutejsi zupełnie zaprzestali dostarczać IWlli Straży ogniow('
do pożarów i ćwiczeI1. Nie dalej jak ~u
ub. 111. z powodu Iliedostarczenia Iwni
Straży Ogniowej łOWickiej podczas pożaru na Korabce, straż ta przybyła do pożaru znacznie opóźniona, co wywołało
słuszne niezadowolenie nietylko u poszkodowanych, ale i wśród ludności okolicznej.
To też, aby uniknąć na przyszlość podobnych opóźnieI1, Zarząd Straży Ogniowej na posiedzeniu swym w dniu 24 lipca
b. r. postalIowił zwróCIć SIę do wlaściwej
Władzy z prośbą o ukaranie Winnych za
niedostarczanie niezbędnych w tych wypadkach koni i stosowania tego środka
przez władze odnośne nadal. W celu zaś
zachęcenia posiadaczy koni do szybkiego
stawienia się z końmi podczas pożaru
przyznano pOSiadaczom koni trzy ;:>remje
za każdorazowe dostarczenie ]wni: pierwszelTlu 25 mk., drugiemu 15 mk. i trzeciemu 10 miL
Prezes Zarządu L Golębzowski.
Sekretarz Zarządu 'Galktewicz.
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Skrzynka do listów.

I

które nie powinny mieć miejsca. Nasze
narzekało
i uty"kiwało
wpr<lwdzie na bezpraWia i Iladużycia policji rosyjskiej i Iliemieckiej, ale nie lepiej
dzieje się i obecniE'. D,li:.t 28 lipca przy
sprzedaży monopolowej wódki za paszportami, sprzedający dil\.vał wódkę przeważnie tylll, którzy odJawali swe paszpoiły z pieniędzllli w ręce funkcjonary.
u,szy policji, a ci dopiero wręczali przez
olwu sprzedającemu ObOWiązkiem przeCIez p )liCJi jest tylko pilnowanie porządku, CI nie
protegoWrlnie pejf,atych
oby\vateli miasta ŁO\Viczd i różnych dam
lekkich obyczajów i ułatwianie ;wpnu
w0d:<i przeważnie na sz.l1ukiel. Zdziwieni byliśmy tymbmdziej., kiedy zaszedl fal{t
kupIla monopolowej wóJki przez poste
rUlllwwego
milicjanta
przy monopolu,
który tylko co kupioną wódkę odprzeda I
w ustroIlnem miejscu pejsatemu obywatelowi \V chalacie ze Zduńskiej ulicy.
Społeczet1stwo nasze, wypOWiadając
walJ'ę nadużyciom I paskOWi, miało nadzieję, że ZIlajdzie w funkcjonarYL1szach
władzy policrjnej opiekę, nadzór i f"omoc
nud ści:łelll przestrzeganiem praw w celu
ukrucellia nadużyć i salllow,)li roz!na"ych
spekulantów, lecz bardzo na tem si" zawiodlo. Jeżeli będziemy nadal tolerować
bezpraWia niektórych organów służby policyjnej, to w niedługim czasie doczekamy s;ę tego, że służba poli9jna stanie
się pośrednil{iem i f.ll\torem pomiędzy
sprzedującymi a kupującymi wódkę.
Chcąc położyć temu lues, u~r3Szal11y
o łaskawe zamieszczenie naszych kilku
słów w "ŁOWiczaninie", w celu nap;ętno
wania
nadużyć
niektórych
czf)nków
policji.
Z poważaniem
społeczeństwo

Szanowny Panie Redaktorze!
Magistrat miasta Lowicza za czasów
okupantów wybudował na Zielkówce most,
który nie przynosi żadnej Iwrzy~ci okolicznym lllieszkańco.lI i przygodnie przejeżdżi1jącym tą drogą wozami podróżnym,
ponieważ dojazd do IllOStu jest tak trudny, że zaledwie para dobrych koni może
wciągnąć na niego wóz. Mając na uwadze dobro miesz!<ańców okolicy, W któ-
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:rej most się znajduje, sprawę tę poruszali I
-w "towiczaninie", aby zwrócić słuszną
uwagę Szanownemu ZarządOWi miasta i
zmusić go do poczynienia spiesznie
niezbędnych poprawek.
W oczekiwaniu, że list mój odniesie
pożądany skutek, pozostaję z poważal1iem
A. Anfosik.

°

dyecezalnej zajlllowal różne slal10Wiska
w kilku miejscowościach. Podczas wybuchu
wojny byl proboszczem.'
Prześladowany i więziony przez niemców, wypędzony z probostwa Radziwie
pod Plockiem cudem praWie ocala!' Wvrwany ze szponów krzyżackich, otrzymał
parafię Legncin, która wraz z Głuskiem
przed wojną należala do powiatu Sochaczewskiego, a obecnie niedawno przyłą
czoną została do pOWiatu Warszawskiego.
NADESŁANE.
W Leol1Cinie na nowo przystąpił do p.racy z gorącą wiarą w zwycięstwo dobra i
Biuro Prasowe Ministerstwa Spraw konieczność zaprowadzenia ładu i porządku
Wojsko\'.:ych
komunikuje
następujące W zdemoralizowanej i zniszczonej przez
"Przepisy wykonawcze" do ustawy z dnia wojnę okolicy.
27 maja 1919 r. o tymczasowem zaopatrzePo za zwyldemi zabiegami o dobro
niu wdów i sierot poległych i zmarłych duchowe parafian, których wyrazem by/o
w Wojsku PoIskiem.
między innemi sprowadzenie misji Księży
"W dowy w imieniu s\\1ojem i sierot, Marjanów i Ojców Redemptorystów ks.
l<tóry,m w myśl u.stawy z 27/V. ,19. ,~a?pa- Ze~art rozwinął szeroką i owocną dziatrzenie p~zysł~guJe, prze~ldadaJ,ą plSl1llen- talność społeczną. Wciągu trzech lat,
ne podal1l~ ohcero\~1 ,eW!den~Ylne':lu ~a. nie zważając na żadne przeszkody, za/onego ~owlatu: W ImieniU, meletnlch Sl~- I żył 8-em szkól i ochronę, Zjednoczył mlorot,' me ,t,nających, matlu, 'pr~edldada}ą l, dzież z całej parafji w jedno Koło, urządził
?ple]{un()WI~, prawnt: W pOdaniU nale~y bibliotekę, kursa wierznrpm dla analfaJasno ot<resl!c oddzla/ wOJskow~, w kto- netów, pobudził do życia Kółko robotnicze,
rym pJleg!y lub ,zmarły os!atnlo s,łUżył. założył Związek robotników chrzeŚci
Do pc~anta ~alezy do/ączy~: akt slub~, jańskich; aby zatrudnić liczne rzesze prame~r-ykl urqdz!n Sierot, d.owod przynale~- cowników, pozostających bez pracy, wynoscl d,o P?~stwa .pol~l{!ego, • wz~lę?nl~ staral się o kredyt w wysokości pół miljo·
prz~nalezn~sCl gmll1neJ, dowod ~m!erc~ na marel< na odbudowanie 22 wsi spalomęz~, ,a U sierot bez, matki dowody smlerCI nych i założyl Stowarzyszenie budowlane,
rod~lcow.
Wyjątkowych wypa,~kach wystarał się W nadleśnictWie Kampinow~~zna br~kuJące, dokumenty ~astąplc za- ~skim o tartak i kolejkę, a w dyrekcji
~w~adc~emem,gmIl1Y lub 2-ch :Vlarogo~nych Zeglugi o urządzenie przystani Leoncin
sw~ad~ow, kto,rych podpiSy wLnny ~yc no- na Wiśle, czem znakomicie przyczynił się
taqalllle poś~ladczone., W podalllu nal~. do OŻyWienia handlu w okolicy-i założył
zy zaz~aczyc: czy. rodzln~ zl:n~rlego za?l~ sklep spółkowy pod nazwą "Praca," do·
lek WOjskowy pobiera, w Jakiej wysokoscl starczający okolicy tani i dobry towar.
i od jakiego czasu 1 b do j'lldpgo CZClSU
stanisław Jankowski, nauczyciel szkopobiera/a oraz czy rodzina dotychczas
żadnej zaliczki na rachunek zaopatrzenia ły miejskiej w ŁoWiczlI od roku 1911 do 1914,
W przeciwnym razie wy- autor: "Elementarza" ulożonego w~dług nonie pobrała.
mienić trzeba wysokość kwoty i Kasę, z wej metody, ułatWiającej lączenia dŹWię
ków, -wydal: "Objaśnienie metodyczne
której zaliczkę otrzyma/a.
W okolicach, wyjętych wskutek dzia- do elementarza,"-"Krótkie Wiadomości,
lań wojennych z Iwmpetencji dowództw jak prowadzić naukę rachunków,"-"Arytw zadaniach i przykłacjach dla
generalnych okręgów i pOWiatowych Iw· metykę
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drugie tyie padio ofiarą giodu, najazdów
i powietrza. W pieniądzach pochlonęla
wojna ta z obu stron przeszło 15,ie miljonów złotych. Z 20,tu przeszło tysięcy za·
możnych wsi pruskich zaledWie trzy tysią
ce ocalało; zburzono przeszło tysiąc kościołów, zjedzono
lub złupiono wszelki
dobytek w koniach, bydle i owcach, zburzono niezliczone mnóstwo ruchomości
i t. d. (Hartknoch "Alt und Neu Preussen
str. 438. Długosz, Voigt i Morawski").

Prezydent Wilson i trzynastka,
Znanym jest ogólnie przesąd powszechny co do liczby 13. Wszyscy się
jej boją i unikają jej, za złą uważają
wróżbę·

Prezydent Wilson jest pod tym wzglę
dem wyjątkiem. Sam o sobie pOWIada,
że liczba 13 ma szczególniejszy ZWiązek
z jego losami stale pomyślny. Zawsze
.prawie, gdy zamieszkiwał w hotelu, dO::;lawal numer pokoju 13, W teatrach fotel
M 13, kiedy już 13 rok był profesorem
uniwersytetu Princenton, zostal obrany z
rzędu 13.tym prezydentem tejże uczelni.
Nawet W naZWisku jego jest liter 13!
Liczba 13 gra/a też nadzwyczajnie doniosłą rolę W kompańji wyborczej, prowadzonej w roku 1913 a na inauguracji prezydenta było 13 gubernatorów stanowych
oraz kierowników 13 najwybitniejszych
instytucji naukowych: studenci z uniwersytetu Princenton, udając się na tę uroczystość, pojechali w dwóch pociągach -każdy
liczył po 13 wagonów. Już za czasów
Prezydentury p. Wilson wydał w Białym
Domu córkę swą za p. Sayre-było to
13-te małżeństwo zawarte w Białym Domu, a nazwiska obu młodych liclą znów
po 13 liter.
Rzecz podziWU godna! 13 ka niesie
p. prezydentOWi Wilsonowi szczęście. Może przyniesie szczęście i Polsce--bo przecież 13-ty punld warunków Wilsona w
propozycjach
pok )jowych -to
spraWa
Polska.

naukę,"-"Cwiczenia
mępd uzupełnień, przedkłada się podanie rozpoczynających
-do " rajbliższych komend placu, lub innych arytmetyczne dla samodzielnego wykona'Władz wojskowych, pełniących ich funkcje. nia przez uczni w pierwszym roku nauczenia" i Wiele innych podręczników .
POWiatowe komendy uzupełnień usku·
Zdolny i pracowity ten pedagog, zmarl
-x- Moskiewskie bolszeWickie "Izwie.teczniają
zawiadomienie
zainteresow roku bieżącym w mieście 'vVłoc!awku, stja," oceniając sytuację strategiczną, piszą,
-wanych oraz doręczenie dekretów pensyjże poJacy w najbliższym czasie muszą zacnych i zwrot dokumentów osobistych przez
jąć jeszcze RÓWne i Zdo/bunowo, o iie
oficerów eWidencyjnych.
nie zechcą się znaleźć w bardzo trudnej
W dowy i sieroty, mieszkające za grasytuacji po swej ostatniej ofenzywie.

Tydzień

I
podania I

nicą państwa polskiego, sldadają
-we wlaściwem poselstwie, które po spraw'
.
'
dzelllU
uzasa d"
nlenla pros'b y sI<lerowuJe
podanie za pośrednictwem ministerstwa
sprclw zagranicznych do ministerstwa spraw
wojskowych w Warszawie.
Do podania
takiego należy dolączyć umotywowaną
prośbę o pozwolenie korzystania z zaopatrzenia zagranicą, Takie same prośby
wnoszą wdowy lub sieroty mieszl<ające
dotychczas w granicach państwa polskiego, zamierzające Il.iejsce pobytu swego
przt..nieść zagranice. Prośby takie o ile
Sil umotywowane, uwzględniane będ'ą tylko
Jla peWien okres czasu.

z

kraju.

Nasi znajomi:
Ks.

Edward

Zegart,

urodzony

8

października 1874 roku, WyŚWięcony na
kapłana w r. 1899, w 1903 r. przybył na
Wikarjusza do Kollegjaty ŁOWickiej, na~tępnie z rozporządzenia Władzy Archi-

polityGzn y.

-x· Rada pięCIU zaczęła obrady
nad
sprawą
Księstwa
Cieszyńskiego.
Niemcy w Europi13
,
Prawdopodobnie oświadczy się ona za
WOjna Polaków z Niemcami (Krzy- zarządzeniem plebiscytu Tal<tyl\a czeska
żakami) za króla
Kazimierza
trwa/a budzi w sferach koalicyjnych niellli/e
lat 12-cie
wrażenie.
Już w 14?9. r~lm J(lI~~lJ, Sienieński,
-x- PrzedstaWiciel polski przy Watyproboszcz gmezillnskl, poznleJszy arcy·
bi~kup-pryi11a~, IN illlieni~ I,róla Ka~i kanie, Kowalski, wręczył Ojcu ŚWiętemu
Imerza jaglelonczyka usilnie domagal Się, swe listy UWierzytelniające.
-x- Marszałel< Foch sprzeciwi! się
ażeby wyrodny Zakon niemiecki, który
swelni podstępami, intrygami, chucią za- odeslal1iu jeńców nielllieckich do dO:l1lt
borczą i chciwością dawal powód przez aż do CZelU, kiedy sprawa mordów, doko!dl.ka, ~ieków ~o rozle~u krwi chrześci nanych na oficerach francuskich, nie bę·
Jansl<leJ, usunąc zupełnie z Prus, a prze- dzie załatWiona w myśl zqdań francuskich.
-x- Niemieckie dzienniki zapowiadanieść go na wyspę Tenedos, gdzieby według
ją
że
W najbliższych dniach zacznie obopierwotne~o
powolania swego i ślubów
zaprzysiężonych
walczył
z
furkami i wiązywać nOWa normd dnia roboczego,
powstrzymywał ich od najazdów
krajów który ma trwać 9 ~odzin, w zawodach
chrzescijańsl<ićh.
Projekt króla polskiego zaś niewyczerpujących sil robotnika 10
wszyscy posłowie książąt chrześcijańskich godzin.
-x- Służba folwarczna i chłopi w luna zebraniu w Mantui energicznie popierali, papież jednak Pius II.. .. przyzwolenia belszczyznie niedopuszczają do sprzez innych
swego odmówił
(Długosz Księga XIII daży ziemi dworskiej rolnikom
str. 252.253.) padło od oręża blisko trzy- okolic.
l)roć s,to tysięcy ludzi, samych Wojowni-x- Na skutek in<erwencji koalicji uwolków około stu pięćdziesięciu tysięcy, a nieni zostali z klasztoru na Bielanach

I
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AntońjUSZ!

bislwpi Eulogjusz,
i i'J;kodcnl j vvyjcżdzuj,} na t~r '~t
.n .
Denildna.
-x- Podczas pogromu w Berdyczowie zginęło 3 tysiące żydów.
-x- W W ęgrowie aresztowano 16 osób
za zwalnianie od służby wojskowej za
pieniądze, w tem dr. Karola Szamstę i
dr. SL Wojciechowskiego.
-x- Niemcy poczynili wszelkie przy-I
gotowaniF! do wywozu w głąb "Vaterlandu"
tegorocznych zbiorów z ziemi przyznanych Polsce. Broń i amunicję wywożą
niemcy całymi transportami do bolszewickiej Rosji.
-x- Nocą z 3 na 4 b. m. na stacji
Iwlei wiedeńsldej żandarmerja zatrzymała żyda Ignace go Szerecillskiego z trzema Iwszami, w których znaleziono 250,000
mIL dwumarkówkami niemieckimi. Jak
się
okazalo banknoty te pochodziły z
Polskiej i" asy Krajowej.
·x- Rada najwyższa pallstw sprzymierzonych przesunęła Iinję demarkacyjną
polslw·1itewską, przyznając powiat suwalski Wn.tz z częścią powiatu sejnellskiego
Polsce.
·x- Za pOŚI ednictwe11l gel1~rala Henrysa W~dLl1l0 niemcom rozkaz, aby natychmiast usunięto wojsIm Iliemiecl<ie z powiatu suwabkiego.
-x- W Zabrzu odbyla Slę olbrzymia
m31lifeshlcla polsl<a za przynależność
Górnc~o Slązka do Polsld z udziałem 80
tysięcy uczestników.
Woj~ka polskie zdobyly w dniu 20 I
b. m. węzeł kolejOWY Sarny wraz z mias. tem i \\'zlęly I<ilkudziesięciu jellców, 5 10komotvw I 200 wagollów.

tnące:

NaHepsze francuskie, szy bko

ZWIDRY DO METALI
•

L•

"r1i

~
Sprzedaż

I

hurtowa i detaliczna.

rzys toi

run i

yn

Skład to'ł. arów żelaznych, narzędzi, okuc, artykułów

rolni-

czych, naczyń i przyborów kuchennych
w Warszawie, Plac Teatralny.

I

łIUMOR

i SA TYRA

Kto oni?
Przyszły dni wojny, przyszły dni niedoli,
DliI \vstrząśnień strasznych, łez i niepokoju:
Wojna w s\\ym płaszczu krwawym hasa i swawoli
Po łal<ach, polach uprawnych wśród znoju,
Gdl.ie rolnik pług swój prowadził spokojnie,
Zlewał się potem, by wyżywić dzieci,
Pracą tą pochłonię y nie myślał o wojnie,

Co krew wylewa i

pożary

nieci.

Straszne to echo rozniosło s·ę wszędzie,
wszystkich z duchowej senności,
Ale ni0 wszystkim wsunęło orędzie
Szlachetnych czynów, wielkich dla przyszłości.
Jedni wśród trwogi o życie i mieilie
Poszli do wroga co gnębił od wieku,
Inlli znów, WidZąC święcie w przeznaczenie
Zgięli swe karki by im ćw~ek po ćwi.el<u
Wbijał \ róg nowy, gorszy nlZ poprzedni.
Inni znów pozostali, parci koniecznością,
Zlewali łzami g<lrzki chleb powszedni,
CZE:kali końca z wiell<ą ci~rpliwością_

Podepr1eć? Więc jako st:akal w ciemności czychają I

Na zdobycz i takową chwyciwszy w swe szpony,
Chłepcą krew i mlaszczą z radości ozorem.
0, tacy ludzie nic dla swej obruny Nie znajdą, takich lu:lzi pytać trza z uporem,
Ludzie są cty szakale? Tych trzeba piętnować
Wyprzeć się, wzgardzić, gdyź ci nie są godni
Zwać się mianem polaków. 0, tym nie darować,
I To matki polki synowie wyrodni!

I

ŁOWICZ,

H

L·wó\tv

Nowy rynek 12.

POLECA:
i mlocarnie
.
Wialnie, Brony sprężynowe.
Plugi wrzesillskie, obsypnil{i
Brony zygzakowo syst. Hovarda 3 polowe
Wirówki do rnlel<a,-Alfa-Laval,
Parnild do l<artofli różnej wielkości
Kamienie dlR młynarzy, jagiełniki
Cement, papa, smola, gwoździe.
Naczynia aluminiowe
Heble stolarskie
Krajowej fabryki.

Wilno

epizody z ostatnich walk pod Lwowem
Lidą i Wilnem.
1) Legja AI<ademicka.
2) Sztab 36 pułku piechoty.
A r t y kuł y
3) WarszaWianki z legji im. Rodziewiczówny.
4) Odsiecz Lwowa i t. d.

e I e k t r o t e c h n i c z n e.

OGŁOSZENIA

błyskawica
Przeszyła umysł, zadrgała prJmieniem
Światła; nadzieją ich serca przesyca;
Ci pogardzili i życiem i mieniem,

Dom do sprzedania.
ul. ZdUliska J\'2 17.
dwa sklepy frontowe i oficyna.

•

Maneże

W sobotę 9 i niedzielę 10 sierpma w
miejscowym teatrze "Eos" odbędzie się
następujące przedstawienie:

A byli tacy, co im

Ale, niestety. znaleźli się tacy,
Co nie zaz nali uc z uć, ni ból u ni trwogi,
Wcale nie ci ężk iej odd;łli się pracy,
Zamiast Ojczyzny, mieli inn e bogi.
Bogiem ich było złoto. więc jęli się chwytać
Róznych sposobów, by pieniądz pozyskać,
W gonitwie za nim Zapomnieli spytać,
Sumienia, czy to resltld krwi wyciskać
Z bli ź niego można? Nie poczuli trwogi
Na myśl, że kiedyś wnuki ich spytają,
Co uczynili, by ojczyste progi

"EOS

ZE LAZA

. '

Maszyn l. narzę d·
1-·
h
Zł ro nłczyc

Jadwiga Czarllecka
z Bobtowmk.

KINE~IArrOGI~AF

Zbudziło

poszli, by cuda tworzyć, by zad~iwić wrogów,
Ze nic nie znaczy ich brutalna Sila,
I te im zasię jest do cudzych progów,
Chociaż potęga ich tak wielką była.

SKŁ A D

DROBNE.

Sprzedam piwiarnię dającą LItrzymanie
licznej rod zini e Powód; posada w Warszawie_
Wiad omość na miejscu Pod rzeczna 5, wprost powiatu.
1636-2-2

I
Ul.I

wiadomość u K. Pawliny w Łowiczu
ZGUBILI PASZPOR.TY;
Podrzeczna M 53.
Tomasz Sochala zaświadczenie paszportowe
Zgł aszać się można W każCie m czasie. przez wojta gminy Bielawy,
J642
165 3-2-1
Tytus Kędzierzawski pozwolenie na sprzed "li.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ wódek monopolowych.
1643
Szmul Biezoński paszport.
i644
Mateusz Workowski paszport.
16~6
Chaim Winkler paszport.
1M&
Pajwuś Sztyft paszport.
1647
Genowefa Marja Borow!ńska paszport.
1650,
do sprzedania w śródmieściu. Wiadomość
Adela Strzemieczna pasz " ort
1651
1637-2-2
w cukierni Gierasiewicza.
Estera Rotklein paszport.
1652.

Plac

I
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_ _R::. .: -=ed::.:a::.:k..:.:t..::.;or Felic jan Chy'liński.
Druk K. Ryback!ego i S-ki W Łowiczu_

