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Łowicz, piątek

26

września

l{ok

1919 roku.

Tygodnik spoleczno-ekonomiczny i literacki, poświęcony sprawom
l jego okolic.
Wychodzi co piątek.
.

Przedpłata

z

przesyłką

poczt.

bez

przesyłki.

Rocznie . . . . . Mk.
19.00 Rocznie
. . Mk.
16.00
'*..75 Kwartalnie • . . • Mk
Z!.OO
K .... artalnie . . . . Mk.
Adres Redakcji jAdmin. Ł o w i C z, Warsz. gub. Telefon.M 14.

Cena

ogłoszeń

IX.

Łowicza

za wiersz garmontowy lub jego miejsce:

Przed tekstem na 1 stronie Mk. 2.00 I Ogłoszenia zwyczajne wiersz fen. 75
Nekrologi reklamy i ogłosz.
Drobne ogłoszenia za wyraz " 20
w tekście wiersz garmont. ,,1.00
Numer pojedynclY 40 ten.

I

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

Rękopismów niezastrzeżonych redakcja nie zwraCa.
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70,000 numerów, 35,000 wygranych i 17 premji.

s U MA
WYGRANYCH

11 miljonów 592 tysiące mk.
mielna ooygrana SOO,ODO maren.
Ciągnienie

III-ej klasy 7 i 8 października 1919 r
Losy III-ej ldasy są Już \v sprzedaży! ~~
Termin wynliany los6w upłyvva 4 października r. b.
N.

każdej ćwiartce pieczęć

z

Grłem '

Polskim i napisem "Rada

Główna Opiekuńcza".

(ł)~~~~~~~~~~~~

!®
~

~

DRZEW OPA~OWE ®B~

brzozowe, grabowe, olszowe i sosnowe ~
~ suche, w szczapach i okrqglakach, około 2 metrów f)
® długości można zamawiać na wagony i pudy. Za- @
~ . datek po mk. 1500-na wagon i po mk. 2 za pud. ~
~
~

Dębowe,

Dostawa rozpocznie się z dniem 1 października. Nabywać mogą wszyscy mieszkańcy pow. ł..Jowickiego.

f:}

~

1771-1-1

OWOCE JESIENNE
W wyborowych
są

gatunkach na pudy i funty
do nabycia

w ogrodzie T. Rószkiewicza, ul. Koński Targ 12.
1766-2-1

Sen oodrodzeniu."
II.

o potrzebie odbudowy kraju, uruchomienia przernyslu, ożywienia handlu praf@c .
ŁOWICZ, NOWY POWIAT.
:ł\ sa nasza nie zapomina. Szeregi artykułów nieustannie niosą nam coraz to no.
\!)i)
1727-'*.-Z! (i)~
we pomysły, projekty, rady i wskazówki.
(I~~~~~~~~~~~. l wszystko to jest niewątpliwie na czasie,
:-vszystko potrzebne,-ale nie przeczy moJemu założeniu, że podniesienie poziomu
~kultury duchowej społeczeństwa jest również pierwsz9rzędnem zadaniem- chWili.
Bo, jak powiada Norwid "w powietrzu prawdy wszystko się rozWija" bo
Kontrakty wydawane będą 2 razy na "pożyteczne nigdy nie jest samo: i piękne
w - ŁOWICZU.
wchodzi, nie pytając, bramą". A gdzie
miesiąc.
Pokwitowania i kontrakty wyda- się ma na celu tylko ciasny pożytek, nieNa rachunek osób trzecich sprzedapodporządkowany jakiejś wyższej moralje i kupuje zloto, srebro, dolary,
wane na rok ' Iub czas dłuższy ważne są nej idei, tam rychło zjawia się ohydny
ruble i marki.
tylko z podpisami: Stanisław Wilkoszewski potw?r sobkostwa indywidualnego czy
kl[ _ _franki,
__
____
partYJnego, i zamienia życie w takie oto
i Teodora Paschaiska.
176'*--3-1
pieklo, jak współczesna bolszewicka Rosja.

{1

Wydział

Handlowy Sejmiku Powiatowego.
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Aby wziąć "rząd dusz" w Polsce w umoralnienia, podniesienia kulturalnego wa do życia i jeśli nie podniesiemy ich
swoje ręce, inteli~encja nasza musi nie- tych rzesz, by stać je byto wreszcie na ku swojemu poziomowi, to oni ściągną
odzownie podnieść się sama, wyjść poza swoje własne dzielne, niezlomne, wszel- nas W niziny, a może zdepq:ą i stratują,
ciasne kolo walk partyjnych i własnego kiej agitacji zdolne przeciwstawić się
A czem jest ochlokracja, Wiemy to z
historji, Widzimy dzisiaj.
interesu, ukochać niezmienne, wiekuiste zaanie
wartości ducha-i w ,propagandzie swojej
To samo powinien czynić w stosunJeżeli zaś wysiłki nasze wydadzą w
zawsze mieć je na uwadze.
ku do robotnika.
l
f
I
Bo właśnie czysta, szlachetna, rozumZamiast zalewania tłumów powodzią przysz ości plon ob ity, jeś i dusza ludu
na plopaganda-to jej najbliższe zadanie. tendencyjnych 'czasopism i broszur, po- podniesie się, uskrzydli, uszlachetni; jeśli
A czem l'est brudna, nieszJachetna i winien starać się o rozpowszechnienie rzesze ludowe staną się nie bezmyślnym
obozem Pankracego z "Nieboskiej konierozum na propaganda zaślepionych fana- wśród
nich
odpowiednio dobranych, medji", lecz zwartym hufcem ŚWiadomych,
tyków lub ambitnych demagogów-to róW- popularnych
wydawnictw
naukowych
I h t
h
k
nież aż nadto oczywiście dała nam poz- i arcydziel piśmiennictwa,
kształcą- sz ac e nyc
bojowni ów
przyszłości,
owym "kluczem żórawim, lecącym w ponać tragiczna historja obłąkanego impe- cych rozum i uczucie; zamiast rozpłomie- stęp", który się śni! Słowackiemu, wówrium Lenina.
niania ich na Wiecach pdnemi nienawiśJak prowadzić propagandę niepartyj- ci i jadu hasłami, winien organizować czas żaden dema~og, żaden szaleniec nie
ną, lecz kulturalną w Polsce demokra- bezinteresownie instytucje oświatowe, urzą- ZWiedzie ich na manowce-bo na granitycznej-oto jest treść dzisiejszego mo- dzać planowe, systematyczne odczyty i towym fundamencie prawdy własnej zbupogadanki, Widowiska, koncerty; zamiast dują oni gmach potężny swego wewnętrzjego artykułu.
Gdy politycy zawodowi urabiflją tlu- ogłupiania ich stosowaną do celów ubocz- nego życia.
my na miękki, plastycżny wosk w swych nych pseudosztuką, Winien budzić w prosWtedy sami tworzyć będą hasła w/asprawnych - czystych, lub nieczystych- tych duszach zbożną milość do pięlma, sne, sami zapalać sobie gwiazdy idei, a
dłoniach; gdy przedstawiciele tych czy in- jaka była udziałem ludu ateńskiego w nie jak stado owiec pędzić za przygodnych haseł społecznych grają niemi, jak czasach Peryklesa, a dzisiaj stała się nie- nym pasterzem zarÓWno na ląkę zieloną
pionkami na Wielkiej szachownicy walk stety wyłącznym przywilejem artystów.
! i, wolną, jak i W płomień niszczący pospołecznych: siewcy kultury winni mieć
Wszystko to, co określam tu, jako zaru.
Leon Rygier.
zawsze przed sobą jeden jedyny, dla program działalności kulturalnej inteligenwszystkich narodów i we wszystkich epo-I cji polskiej, wydaje się nam dzisiaj rzekach niezmienny cel: podniesienie, uszla- czą niezmiernie trudną i nieziszczalną, a
Ichetnienie człOWieka.
to dlatego, że sami zatraciliśmy Wiarę w
Ale, aby cel ten osiągnąć, trzeba się czystość własnych dusz, w ich bezinterewyzbyć wobec rzesz ludowych wszelkiej sowną dobroć i ofiarność.
interesowności, trzeba je traktować, jako
A jednak-nieprawdą jest, że te rzePo wkroczeniu w pierwszych dniach
wielkie zbiorOWiska własne m swe m ży- czy są takie trudne. Spróbujmy, Nie lę- września do KijOWa, obsadzonego już
ciem żyjących indyWiduów, a nie jako kajmy się przeszkód, które maloduszność przez wojska Petlury, oddziałów armji
szeregowców tej czy innej, przez nas po- wlasna piętrzy nam na drodze.
Denikina, komenderujący gen. Bredow
pieranej, sprawy.
Zacznijmy od rzeczy drobnych i lat- usunął z miasta pulki ukraińskie, prócz
Dla przykJadu weżmy rzesze w/oś- wych, a z nich ,wkrótce urodzą się rze- tak zwanego korpusu galicyjskiego, pozostającego pod komendą gen. Kraussa
ciańskie, które obecnie stanOWią taki waż- czy Wielkie, potężne, trwałe. Byleśmy tyl- (b. oficera armji austrjackiej). Pomiędzy
ki czynnik na arenie walk politycznych i ko wszyscy wzięli się do dzieła, byle dowództwem korpusu gen. Kraussa a gen.
społecznych.
kflżdy drobną część swych sil i dobrej Bredowem rozpoczęły się pertraktacje,
Przeciętny demagog, słu~a takiego woli pośWięcił sprawie.
podczas których Bredow wyraźnie zaznaczy inne~o hasła społecznego, stara się
Bo jeżeli nie sp r 9bu jemy, to nas sa- czył, że hasłem armji ochotniczej jest
w~zyskać. ich ~iewiedzę, ich brak d~ś- mych czeka niechybna zagłada.
jedna i niepodzielna Rosja, w której
wladczema PO~ltyczn~go na rzecz osoblsCokolwiek byśmy mówili w swojej Ukraina otrzyma autonomję. Jeśli zaś
tego lub partyjnego Interesu.
obronie, faktem jest, że żyjemy me dla I Ukraina nie uzna zasady całości i nieInteligent polski, walczący w imię siebie samych, nie dla swoich własnych podzielności Rosji, armja ochotnicza goprawdy, dobra i piękna, powinien się brzy- choćby najWznioślejszych spraw, lecz dla towa jest rozpocząć ofensywę aż do przeddzić taką metodą. Powinien, przeciwnie, calego społeczeństwa. Zarówno ch/op, jak wojennej granicy Rosji. Wobec takiego
dążvć wszellcimi silami do oświecenia, I i robotnik zyskali już równe z nami pra- stanOWiska armii Denikina naczelne do-
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Księżanka

locha.

POWIEŚĆ.
(Oąg

dalszy).

"Są też między niemi i ludzie 'nieszczęśliWi, prześladowani

emigranta, aby choć raz jeszcze Wżyciu,
chociażby przed śmiercią, zobaczyć tę
jedyn~, ukochaną i nieśmiertelną."
"Emigrację u nas wywołuje smutny,
el<onomiczny stan naszego kraju. Fabryki
nasze po Większej części należą do
obcych, popierających jedynie swoich
współwyznawców. Handel cały również
jest w obcych rękach i załewa nasz kraj
zagraniczną tandetą, niepozwalając rozwijać się rodzimemu przemysłowi, i tysiące
rąk, które mogłyby pozostać w kraju,
szukają pracy na obczyźnie."

od losu i tam zana nowo swe warsztaty
pracy; zakładają sklepy i nauczeni doświa dczeniem, dorabiają się fortuny i nie
"A, jednak, ileż roboty czeka na nas
thcą już znać swej ojczyzny, lecz chętnie tutaj, gdybyśmy chcieli i mogli robić to,
Widzą t am rodaków i życzliWie im po- ~ co powinniśmy. Wtedy ani jeden czło
magają."
wiek nie potrzebowałby dla chleba tułać
"Wielkim cieszą się uznaniem za· 'I się po dzikich pustyniach i puszczach.
równo rodaków jak i miejscowej ludności : Regulowanie rzek, kopanie kanałów, osuwychodźcy, zmuszeni szukać schronienia ' szanie blot, zalesianie nieużytków i lotprzed prześladowaniem za swe przeko- : nych piasków, użyznianie i drenowanie
nania polityczne. Ci pracują wszędzie, ; gruntów, budOWanie szos i dróg żelaznych,
gdzie się zdarzy, i biorą żywy ' udział! wszystko to czeka na nas, wszystko to
w polskich instytucjach i stowarzyszeniach, potrzebuje rCik wytrwałych i silnych."
UŚWiadamiają wszystkich o .Iosach ojczyzny,
"Może nadejdzie czas, że będziemy
budząc mi/ość ku niej i tę Wieczną tęskno- mogli te wszystkie zamierzenia wprowa·
tę za nią, która nurtuje w sercu każdego dzić w życie, tymczasem bierzmy się do
czynają budować

'

!

łatwiejszych

poczynań, do tych, co od
nas zależą.
Ziemia nasza uprawiona
dobrze, może WyŻyWić jeszcze raz tyle
narodu. Fabryki nasze również mogą
dobrze wynagradzać uczciwą i sumienną
pracę·"

"Jak pracować trzeba, uczymy się dopiero na obczyźnie: w Ameryce lub Prusach; płacą tam lepiej, lecz czego żądają
wzamian, niech pOWiedzą ci, l<łórzy tam
byli. My tam dopiero umiemy pokazać,
że nie jesteśmv gorsi od innych, tam wykonywamy samodzielnie pracę, na którą
tutaj kilku składało się ludzi. Uderzmy
się w piersi, nasza Wina, żeśmy tu nigdy
pracy nie brali na serjo, tu nas pilnować
trzeba, a tam takiego robotnika wyrzucają precz od siebie, jako rzecz nieużyteczną,"

"Więc najprzód st arajmy się zająć
u siebie wszystkie posteru nki, pomagajmy
sobie, wynajdujmy pracę jedni dla drugich, by nie słać braci na ponieWierkę
i zagładę."
"Góral dla chleba schodzi w doliny,
bo jego skały nie mogą go wyżyWić,
a jednak ciągle tęskni do nich i bez nich

Ł
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ukraińsl<ich zerwało

O W I C Z A N l N.

główek,

się

.

"

pojaWiały

5.

I

przeszedł. Spojrzałem

wództwo woisk
per-l cych
które
stale
Pogrleb
na mój
trak.tacip . \'."jslwwe, powierz~i.ąc. dalszą W ramie jednego z okien, gdy po mchelll, pogodny obrazek i zadrżałem: tak samo
akCJę I) Ll1tY CZt1 ą rz~dowl uk,r~~nsl~lemll.. pokrytym murze spacerowal biały leni\\'y I świeciło słońce, tak samo leniwy kot
T: l:dno narazle okreslIc jak SIę
,.
,.
ł"
.. h
d .
,. l t It·
t
'I'
.
kot Okreslllem go w ten sposob, ponle· wygrzewa SIę W jego prOmienIaC, a na Je·
w przysz tosel u ~sz a Ują S osu~ {I P?mlę.',
..
,•
d
I .
d
h I I
i
. k
dzy DUlildnelll a Petlurą, Idory nie re- waz stale wylegIwał SIę na słom u, a przy- yną. ~ eJą ogr? u poe y a y S ę Ja
zygnuje do tej pory z idei niepodległości. puszczam, moi przyjaciele, W okienku nie daWniej słonecznikI.
Ul\l:ainy. .Fal,tem )est, że ~tosu~ki te nazywali go inaczej.
'vVidzę ich: dzieA jednak pod tym wszystkim czaiło
znaJd~Ją . SIę obeCnie w sta.me silnego Więcioletni chłopiec i może o rok starsza się gdzieś, w ustronnym kąciku, coś ponu·
nap~ęzenlla'l cz.e,gol . dhowode!TI !estKko.ncten- dziewczynka Południe
Słońce grzeje rego: jal,iś wielki źal, jakaś przeogromna
trąCJa SI u nams oc
W rejonIe oZla yna
i Zytomier~a, ,zwrócona przeciwko a~nIj! SIlnie,. rozgr~ewa mury domo.w I bw/y kot cmentarna p~st~{a •. Czy 1.1I0Ze za l, z~ 1~lgdy
ochotniczej.
[emu zapewne przyplsac przeciąga SIę z zadowolemem, zlewa ... na usta dZieCI me zawita dawny USIlIlech,
należy niepowodzenie ukraińców w wal· Widzicie, czy to nie dowód lenistwa? że główek ich nie opromieni ddwna wek~ch z bols~ew.ikami PO? s.t. <:hrys~y .. A dzieci wyciągają rączęta, wołając: sołość, choć będą się śmiały, choć będą
lIowką (~ reJonlf~ HUl11allla~ I zajęcIe j~) 1('.' 1(' •. " I I t bl"
.
d
i h wesołe jak wówczas.
przez WOjska czerwone. Nlepowodzel1le " I CI,. I CI.
W . Z Iza .Slę.
o nc
, .
.,
to rekoIllpensuje się poniekąd odrzuce- powolt pełen zaufania. A dZIeCI klaszczą
.~, smlechu bez tr.oslo. O wes.oło~ci
niem bolszewil,óVJ w kierunku południo- W rączki i śmieją się radośnie do kota, dZIeCIęca! dlaczego nie powracacIe JUż
wym od IinJi kolejowej, okola Wapniarki do slolka, do świata.. Czy może czyja nigdy, nigdy? ..
i ~rzyżo'pola, przez wojska Atamana Wdo· ręka namalować pogodniejszy ohrazek
Stanisław Jan Steklucki.
wIczenlu.
.. t
I t'
tł"? P t
Na szczególną uwagę zasługuje sto- mz en, {ory . s worzy.o .zycle.,
a rz~c
sun~k D.enik!na d~ ukra~ńskiej arn~ji ga., ~a . te r,ozbawlO~e. dZieCI, .myslałem, ~~
JiC}')sl,ieJ, Idorą WIdocznIe stara SIę po- I jeślt sionce przyswleca ludZIOm szczęslt•
•
zysl<a~ dla. swoich c.elów.. Uważając: wym, to im właśnie świecić pOWinno.
slusz11le armję tę za elttę WOjs!{ Potlury, I słońce świeci/o.
Oenikin l11a nadzieję, że bez Jej współ-,
. '
dziaŁania Petlura nie będzie mógł mu sta-\
Pewneg? dnia otworzy!em, J~I~ zw~~de,
•
wiać skutecznego oporu.
.
lokno, aby SIę przypatrzec mOJeJ trojce,
Od rol<u juz blizko żołllierz nasz
--'ale-prócz białej plamy kota na rnurze- walczy i przelewa kreW w obronie Oj.
nie ujrzalem nikogo. Po pewnym czasie czyzny.
wyjrzałem znowu i dostrzegłem, że
Nietyll~o jednal< na fron~ie, ale ~~, ,
w mieszkaniu moirh znajomych palą się \ wet \V szpItalach brak mu naJPotrzebm.eJ-.
.
.,
szych rzeczy, a przedewszystklem zy·
,
. ..
..
śWIece. Złe pr~eczucle ŚCIsnęło mI se~ce'l wności i bielizny.
Pośwl(~cam ob. Gem Wlś~lewskleJ:
MlI1ęly dwa dnI. Przed małym dOlllluem
Rzeczy tych musi mu bezwzględnie
Gdy. otworzę ol~no mego nlleszkanla, stal karawan, opodal skupiła się gromadka dostarczyć Polsld Czerwony. Krzyż.
.
z radOŚCIą zatrzy!l1uj~ oczy na drzeWach ludzi.
Smutny orszak przechodził pod
W tym celu Zarząd Glowny Polslue·
pobliskiego ogrodu.
NieWielka jest ta memi oknami. Nie było j<aret, wieńców ~o., T-w~ Cze:~~n~g~ Krzyża urząd~a
oaza odyż posiada j'edną tylko aleję wy· .. ł b
Z t
b'k
ł d _ zblOrkę zywnoscl I bIelIzny w całym krajU
..,
~ za o. y..
a ru.mn ą .wyro m a s~ o ,wo w dniu 15 październil<a za pośrednictwem
, ~
sadzoną slon~~znlkaml, al~ mda stru~zo- Je dZIeCI, trzymając SIę za ręce. Ktoz na Oddziałów Miejscowych i członków.ko
nemu szaroselą wysokopIennych ofIcyn te roześmiane, niewinne twarzyczki wcisnął respondentów.
wzrokowi.
brutalnie tragiczną maskę smutku?! Strasz. Sl.dadajcie więc w dniu 15-tym paźNa prawo przylepiony do muru ogro- , ny jest smutek dzieci, które stworzone dZlerBr~tl{l·a:
t
b' t ·
ś· I
. . I
'd
.' I
.
t'"
I
t
b
. , .,
C I ' . t' t
le Iznę czys ą oso IS ą I po cle ową,
dzenL, J~ < \VI z cle wwy, ptzypa rUJe. S,lę są na .~, .a y SIę sm.lac.
a y sWla . Jes si~nniki, I)łótno, mąkę, kaszę, zboże, inną
ogrodOWI mały pIętrowy domele Wląze przerazltwle smutny I ponury, czemu Jesz- żywność,
oraz materjały opatrunkowe,
mnie z nim wspomnienie dwu dziecię- cze one śmiać się nie mogą. Czemu? a ułatWicie żołnierzowi życie na froncie.
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umiera. Nasza ziemia jest płodna i sowicie wynagradza siewcę; Więc zgodnie
a społem pracujmy tutaj, nie szukajmy
szczęścia za morzami. Te po brazylijskich
stepach bielejące I<ości naszych braci
lisiężal,ów są Wiecznym wyrzutem, dla·
czego nie daliśmy im pracy, dlaczego
nie zapewniliśmy im tutaj środków do

Podszedł do niego ks Kanonik i, uścisnąwszy mu rękę, rzekł:

-

Zrobiłeś nam,

panie Janie, miłą
tak zajmująco,

niespodziankę,

mówiłeś

że wszyscyśmy

cię

z przyjemnością słu-

Mam nadzieję, że częściej będzietu Widzieli.
- Rad jestem, że moja skromna po·
życia?"
gadanka zwróciła uwagę
szanownych
państwa i, gdy się okaŻe kiedy potrzeba,
"Śpijcie spokojnie tam za morzami,
chętnie będę służył wedle sił moich.
biedni
męczennicy! my wasze dzieci
- Bardzo prosimy, -panie Sieł{ierauchronillly od losu, jaki był waszym udzia·
rzekli,
otaczając go kołem, inteligienci
łem, i gdy prochy wasze kiedyś przyniemiejSCOWi,
takich nam potrzeba i polecasie Wicher z za Atlantyku, znajdziecie tu
my
się pamięci.
i niwy bujniejsze, i miasta kwitnące, i nas
Dziękowali mu uprzejmie jedni przez
wszystkich miłujĘ!cych się wzajem" ...
drugich. Publiczność powoli zaczęła się
Skollczyl i ukłonil się zgromadzonym, rozchodzić; siedzieli t}lko na miejscach
lecz cisza głęboka trwała dalej, jak gdyby sąsiedzi Janka, uważając, że mają prawo
słuchacze byli znhypllotyzowani. Nareszcie' pozostać, kiedy ich Siel<iera jest jeszcze
z pierw3zego rzędu rozległy się oklaski na sali.
i dopiero cala sala zagrzmiała burzą·

chali.

my

cię

Janek z Wiązanką

Był wesoły i uśmiechnięty jak rzadko,
lecz, dojrzawszy nieopodal siedzącą Zoo
chę, spoważniał nagle i ukłonił jej się.
Odldoniła
mu się i spUŚCiła oczy,
wstydząc się, że zauważył jej zapatrzenie
się w niego; podniosła się i zaczęła wy·
chodzić. Za nią ruszyli inni.
PatIzajta, sottysie-rzel<la Onuferl<a-ta\':i Siekiera, jest niby we wsi
jak każdy inny gospodarz, a tutaj był
I najpierwszy.

I

l{wiatóW w ręku

Z pierwsze~o rzędu młoda pallienl{a przecisnął się do matld i, podając jej bu·
rzuciła na prelegenta Wiązankę kWiecia, kieci!<, rzekł:
w ślad 7 1 nią posypały się ze wsząd
Macie, matko! jesteście jedyną
kwiatki, które Wiejskie dziewczęta Odej., nieWiastą, Idórej
mogę
ofiarować te
1110wały od staników i chustek na gtowie., kWiaty.

- No i we wsi-rzekła Zocha-chy.
ba jest 118jpierwszy podług rozumu.
- Tak to i jest, ale- ludzie we Wsi
nie zważają na to i patrzą jak na każde·
go innego chłopa, a tu w mieście, co
przecie i uczeńsi i bogatsi, a uszanują
bardziej choćby i Janka.
- A bo widzita nikt nie jest prorokiem we wlasnym kraju-odrzekł soltysdopiero gdzie indziej 'ludzie się na nim
poznają i pOWiedzą, co to za człOWiek,
to wtedy i swoi zaczynają się przekonywać do niego. Bo skądże by w tej samej wsi i w takiej samej chałupie mial
się urodzić inszy człowiele niż my.

(d. c. n.)
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Każda ofiara .bedzie oceniona na go- ranie na tę walkę funduszów.
Celem wateli tutejszych i licznych znajomych ja~
to~iznę i o ile pr~pkr~cułć będ~ie 20 M 1(., i t()~\)arzyst~a jest stworzenie W stolicy Iw obywatel- polal{, st ujqcy zaWsze na
ofiarodawca stanie Się cz/onklem Towa- i centralnej, wzorowej illstylucji, skąd idea straży ilJteresów polskich -

r~ystwa,. na co otrzyma odpowil~dnią le-I' v. al:<i

z gruźlicą promieniewałaby po
. wS7ydkich polsl<ich ziemiach. Od ofiarcf;~ry, a staniecie II!ości społecznej zależyć będzie sim~Ię czło.~l~ami tak W2~: ej i koniecznej ! kCll10Ść pracy, więc pOJ)rzeć należy tę
lI1StytUCjI. Jak. ~zer~ol1}: Krzyż!
\ pracę choćby datkami groszowymi, by
P~ml~tal~l~ o z~lllkrzu polskim!
:\alkn. z gruźlicą mogla być rozpoczęta
Nie zaluJcle ofiar dla Czerwonego JU/{Ilcljfychlej.

gltymaCję. .
. Składajcie -Więc

Krzyża!

.3arząd g

- Z Dowództwa Okręgu Generalnego
Łódzkiego. Audjencje dla osób cywilnych
~ Dowódcy Okręgu GeJleralnego odbywaJ~ się ~odziennie

od 10'/2 II-ej, u
Szefa Sztabu D. O. Gen. - codziennie
od 12 1/ 2 - l-ej.

- Oddanie ostatniej posługi S. p. Wł.
Protest ziemiaństwa z pow. Socha~
f'rontczakGwi. W dniu 14 b. m. killwty- czewskiego. Protest ziemiaństwa pow. SoWrzesień 191.9 r.
sięcztly tlum ludzi odprowadził na miejsce chaczewskiego, uchwalony w Sochacze~
Wiecznego s\.>oczynlw sprowadzone z f'ill' wie na zebraniu miejscowego oddziału
sl(a zwłold ś. p. Władyslawa Frontczaka, Z'.Viązku Ziemian, brzmi jak następuje:
pod por M p. piech., który zginąl śmiercią
"Z uwagi, iż projekt reformy rolnej,
bohaterską w dniu 3 lipca r. b. pod stacją uchwalony w Sejmie, jest wynikiem dą
Zaozierje, W 24 roku ży::::ia. Nad mogiłą żeń socjalistyczno-partyjnych, zmierzają~
[{alendarzyk.
W bardzo podniosłych słowach pożegnał cych do zniszczenia ustroju społeczne~o
młodego bohatera ksiądz Wysocki, pod~ odradzającej się Ojczyzny, .
Ptąte/J l CypryanJ, Justyny
podkreŚlając
jednocześnie
dumę
matek
i~
~ejm
ten
repl
ezentuJe
tylko
część
Sobota Koźmy i DamiaJla M. m.
polskich, iż rodzą synów, l<tórzy życie Polski; Jal~o ~ybrany w warunl<ach balaNiedziela W,lClawa, Eustachji
.
swe chętnie niosą W obronie Ojczyzny .. mutn.~j agl!ac)l,
Pomedziale/>! Michałn archCl:'.
SalWy
karabinowe
kompanji
honorowej
.
1Z
p.roJe~t
zgubme
wpły'wa lIa org~
T,ytorel.: Hieronima, Zofji wd.
towarzyszyły
spuszczaniu
trumny
do
grobu.
~Izowallle
,~Ię
nowego.
panstwa, tamuje
Sroda Remigiusza !J. W.
Za tobą, Wojaku, poszły gorzkie łzy, je~o roz~oJ, podrywa Jego stan ~kono
Czwa1'teIJ Alliołów Str.
ból i rozpacz matki, która cię jedynego m~czny. ~ kultur~lny ora~ wywołu,e zaWschód słońca o g. 5. 50, zac hód o g, ~, 51t, miala. Mogiłę twą zrosiły także łzy na- mieszki. I anarchJę,.
rzeczonej,. rodziny przyjaciół i ZJIajomych.
ZWI~zek 1) protestuje prze~iwko uch_ Napad bandytów. We wtorek dnia Spoczywaj więc w ciszy i spokoju, a zie- ~ale Sejmu ~ d. 10, yII. r. b., Jalw prze~
2 września o godz. 9 wieczorem kilim· mia, którąś tak ulwchał i kreW za nią clwko aktOWI gwałtu I bezprawia, znoszą,
nastu uzbrojonych w brauningi bandytów przelał, niechaj ci lekką będzie.- K. A. ~emu pr~wo własności w imię socjalizmu
napadło na dom p. Sklbniewskiego w ~e.
I komUnizmu,
cyminie Polsl<im. Po podejściu pod okna
,~Po.żegnanie. Przed paru ~niami
2) protestuje tem samem przeciwko
i zażądaniu od slużącej otworzenia drzwi, op~scJ! miastu nasze, ~rzenos~ąc Się na- w'ywłaszczeniu lasów i ziemi oraz prze~
bandyci podstaWili drabinę z woza i weszli razl~ d~ War~.za\Vy, 1~lll.wl~t:ll proboszcz clwko określeniu maximum obszaru pJna pierwsze piętro do kuchni, mierząc tutejszej paraf)l ewangielicl<leJ, ks. Edmund siadania,
3). potępi~ zachowanie się W SejlJlie
do służącej z brauningów i grożąc rzu~ Bursche. Ur?dzoJl'y w. roku .1881 ,w ~gieceniem bomb.
rzu, po ukollczel1lu gimnazjum łodzklego stronl1lctw umlarlwwanych, które, czyniąc
Uslyszawszy szmer i przeczuwając I \V rolm 190?, ks. ~dm~nd Burs.che \V cel.u ustępstwa demagogicznej lewicy, zgodzinapad, p. Skibniewsl<i chciał się rato\\ ać dals~ego k::.ztał~el1l~ Się ~stąpJ! I~a um- ł~ Sl~ ?a naru.szenie prawa wlasności, jak
ucieczką do ogrodu, lecz zatrzymano go wersylet W DOI pac!e, ł<tory ukon.czy! w r~w~lez potępia mini&tra rolnictwa, p. Jai wprowadzono do pokoju na pierwszym roku 1906; następI.l1~ z.ost~l wil(,a:j~s~em nlcl{l~go, za k~rygodne niedbalstwo W
piętrze, gdzie sprowadzono już 5, czy też poc~~tko~\O W Pabjanlcac~, poznleJ W Sp~ł~I~IllU obowlązlm obrony zasady wlas6 osób ze slużby folwarczne!. Nn mocne Wal sz~wle, a w r. 1911 O~lął probo.st.W~ noscl I łmltury rolnej,
Wybuch wOjny ostatnl.eJ I
4) protestuje najenergiczniej przeciwujadanie psów miejscowi 2 policjanci W ł:,?WI.C~U.
udali się pod dwór, aby prztl<onać się, srogie .J~J pr~\Va \\I. samym zarodku tej b~~ Iw po.czytywaniu ziemiaństwa, zasłuzone~
co się dzieje, i kiedy jeden z nich po- rzy dZl(~Jo\~eJ .~musdy go do opuszczenl.a g~ oJczyznie i. obecnie pracujące$!o W
zostal W tyle, bandyci wybiegli l poza probostw~ I W} )3zdu. W głąb RO.sJI. .Z chwl- miarę Sil dla Jej dobra, - za przeżytek,
płotu. wzięli go pod lęce i zaznaczyli, lą ~b~leJl~a ~aratll I o~loszema I1lepodle- skazany na zagładę"·
że musi iść z nimi, bo są bandytami. gloscI POlSkI przez panstwa ~entralne, k~.
Ode~wa kończy się żądaniem aby:
Słysząc to drugi policjc1nt, wymierzy! do Edm. Bursche ~ol{~adal star~,I1, by wroclć
,,~:Vlązek Ziemian Rzeczypospolitej
całej gromadki z karabinu, lecz zardze- do swych parafjaJl,1 prowadzlc nadal pra~ę Polskiej w łącznOŚci z przedstaWicielami
Wiała I<ula UWięzła W lufie. Policjant ten duszpastersl~ą· \V tym ~elu z trudnOŚCią p~zem~slu, handlu, miast, inteligencji, oś
chcial wystrzelić drugi raz, lecz rozległ p;ze?~stał. Się rd~ Sz\V:~cJ!, lecz ~rz~zorne wlecenszy~h, włościan i uczciwego odIasię tylko trzask, a bandyci widząc, że są \da?ze okupa_y)Jl.e \\lęCZ. odJllo~ily mu mu robotnIlww-staral się wszelkimi dosw niebezpieczeństwie, opuścili pierwszego powr.otu ~o Polsi,!.. p.o dosć. dluglch wy· tę~n~mi środkami z nieograniczoną ofiarpolicjanta, dali do niego 3 strzaly śmier. czelmvanlach za gramcą, d.o,plero W m.arcu nosclą o usunięcie z sejmowego projektu
telne i pobiegłi do drugiego, mÓWiąc: !91~ r. udalo I~U SIę WroCIC do ~OWICZ?: ~olnego z d. 10. VlI r. b. przepisów, lJ1a~
"Kolego, nie tak się strzela". Wtedy je. odzIe. n.atychmlast rozpocz~ł dz!alalnosc Jących charakter bezpraWia i gwałtu, u naden z bandytów przeszył drugiego po. przeSIwko zap?czą~kow~neJ prz.ez. o.ku· rzucon~ch przez part je wywrotowe ku
Łupem bandytów pantow germ.8lllzacjl szkol ewanglehcklch, zagładZIe Rzeczypospolitej".
licjanta 6 strzałami.
stalo się 12000 mle, zabranych p. Skib- ~a co wyroklel~l ~ądu p~l?wego skazany
. - Aeroplan. W poniedziałek, w goniewskiemil. Rzecz dziwna, że na tyle strza. został. na 6 mleslęc~ tWI.erdzy.. ~yroku dzmach przedobiadowych, nad miastem
łów, pomimo bliskości wsi, nikt nie nad- tego wła,dze okupaCyjne nte zdązyly lednal< na~zym przelecial bardzo nisko aeroplaJl
szedł z pomocą napadniętym. Dochodze- wylwllac.
. '
wOJsk~wy, kierując się W stronę Łodzi.
nie śledcze dotychczas nie dało żadnego
.' Ks. Ed~. Bursche lolkoletnt pobyt LotOWI aeroplanu towarzyszył nadzwyczaj·
wyniku.
swoI W ŁOWICZU zaznaczy! wszechstronną
praC<) spoleczną i oświatową.
Wkrótce ny turkot motoru.
lów

l1Y'

·Kronlka mieJSCOWa.

po powrocie do ŁoWicza piastowal z wy~
borów maJJdat ławnika Magistratu, w chWi·
li ucieczki okupantów z naszego kraju
wybrany był seluetarzel11 Komitetu BezpieczellstWa Publicznego, był także sekreta·
rzem Rady Szlwlnej OkręgOWej od same~
go powstania tej instytllcji, a z zaprowa~
dzenicm reformy w samol ządzie miejskim
z wyborów byl przedstawicielem grup na·
rodowych w Radzie Miejskiej, gdzie dość
czę~to przeciwstawił się polityce stronnictw
. Towarzystwo przeciwgruźlicze. leWicowych. Ks. Burscht:: byl także członkiem
W dniach 4, 5 i 6 paź,lzlernil<8 Towarz. ~ejJlliku POWiatowego deledC'wanym przez
o
przeciwgruźlicze or~an;1.tije W calym ku·iu R 'ldę Miejską.
"Dni przeciw~~rtlźlic7 E''', mają,c na Wic1ul~u
To też, opuszczając LoWicz, żegnany
propagaJld<;; idl:i \\)<llkl, jClk róWnież i zllie" był serdecznie przez swych paraf jan, oby-

Od jakiegoś czasu
Przekupnie.
W naszem
mieście
doznają trudności
sprzedający na targach c1,ób i nabiał wIo.: ścianie. l cóż się okązuje? Dowóz tych
produktów zmniejszył się, ceny podskoczy/y, a żydzI-przekupni e więcej jeszcze
. grasują po okolicy, obfite zbierając Żlliwa z naszą krzywdą.
O tern wiedzą na<:ze w/adze i dlaczego na to nie rel'lgujq?

- Wręczenie . sztandaru 21 pułkowi
str~el.ców.. W ub legIą sobotę na ' rynku

KoscIuszki wręczono od ziemi Sochaczewskiej sztandar 21 pullwWi strzelców
Uroczystość tę rozpoczęła msza pojowa:
słu,ch~na przez, c~ly pułk, następnie mial
krot!<le przelllowlenie kapelan wojskowy
poczym wręczono dowódcy pułku sztandar'
przedstaWiający z jednej strony Orla Bia~
łego, a z. drugiej Matkę Boską Często~
chowską I nastąpiła defilada wojska. Uroczystość ta ściągnęła sporo Widzów.
Po
uroczystości oficerOWie 21 pulku strzelców
przyjmowali
przybylą
z ziemi Sochaczewskiej delegację obiadem W sali teatru
"Eos".
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Wszystkim, l<tórzy oddali ostatnią posługę
ś.

p.

WIDtlvslD/lJOllii JlronfezDkolli1
podpor. 34 pułku piech., dowódcy 2 komp. Dyw. Podlaskiej, a w szczególności Szanownemu Duchowieństwu, jak również wojskowym i znajomym składają serdeczne "Bóg zapIać".

jrtafka -; nar:<ec~ona.

•

_

Brak trotuarów.

:\

Liczne miasta nasz.e,

korzystające z bezprocentowych pożyczek
państwowych, przeznaczyły pewne sumy

na urządzenie trotuarów dla wygody
mieszkańców.
U nas, w Łowiczu, nie
wiele się jednak robi w tym kierunku, bo
trotuarów brak jest nietylko przed wielu
domami, ale są całe dzielnice, które trotuaróW nie znają, jak Koński Targ, Glinki,
lewa strona Przyrynku, ulica Długa i inne.
O ile trotuarów takich nie mogliby zrobić
sWoim kosztem właściciele domów, mógłby
to wykonać Magistrat na koszt całego
miasta, bo wcześniej czy później one być
muszą·

- Ofiary na Górny Śląsk. Na imię
Komitetu Pomocy Górnoślązakom wpły
neły następ'ujące ofiary: '
Wszystkim~ którzy łaskawie raczyli wziąć udział w odprowadzeniu na
Władysław Kotecki 10 mk., Jan Stań
miejsce Wiecznego spoczynku drogich nam zwłok nieodżałowanego syna
czyk
37 mk., Osada Łyszkowice 837 mk.
ś. p.
i brata
57 fen., Dr. Stanisławski 50 mk., St. WiIkoszewski 50 mk., jaros 50 mk., G. Skowroński 20 mk., Herterówna
10 mk.,
Pstruszyński
10
mk.,
Woźniak
F.
i
M.
10mk.,
jak również ks. KWiecińskiemu a W szczególności ks. Kanonikowi TraZarząd Łowickiego T-wa Wzajemnego
wińskiemu za bezinteresowne pOŚWięcenie się w odprowadzeniu zwłok
Kredytu 500 mk., J. Kubiak 5 mk., K.
na miejsce Wiecznego spoczynku, składamy z głębi zbolałego serca serRembowska 6 mk, Olczyk 10 mk., S.
}Ytatka, brat i Siostra.
deczne "Bóg zapłać".
Wyrzykowska 5 mk., H, P. 10 mk., M.
Schaiding 10 mk., J. Gierasiewicz 10 mk.,
J. Gierasiewiczówna 5 mk., Snieżewski
2 mk., Stefko 10 mk.• C. Motyliński 10
o ~I'ę, z' e w ostatnl'ch tynodnl'ach w bardzo mk., Bobrowski 20 mk., Niedzielski 5 mk.,
· d nauczyciI Ist wa sz k'ł
ZJaz
o p Ó
Barański 5 mk, Miecznikowski 5 mk.,
'wszechnych. W dniu 5 pażdziernika odbę- wielu wsiach ziemi łOWickiej odbyły się Maciejko 10 mk., F. Koziarski 5 mk., S.
•dzie się w mieście naszym ogólny zjazd zebrania, na których omawiano sprawę do- 20 mk., ZWierzchowski 50 mk., Kobrzyń
.nauczycielstwa szkól powszechnych Okrę- starczenia przepisanego prawem konty- ski 25 mk, W. Wielicka 10 mk., Apteka
~gu ŁoWickiego w sprawie reorganizacji gentu. Na zebraniach takich podobno po Hirszowskiego 50 mk., F. Trawiński 5U
-Ognisk istniejących w myśl nowego sta, Większej części znaczną przewagą glosów mk., A. Garwacki 20 mk., Jan Daab 30
iutu Związku Nauczycielstwa szkół po- postanowiono co do dostarczenia konty- mk., Roman Markiewicz 15 mk., W. Ma-wszechnych. Na zjeździe tym będą po- gentu przyjąć postawę wyczekującą. Tej
O J. K I'
k' 5
k S
· wycze k"
I
m.,W C
0lruszone także sprawy czysto zaWo dowe pos t aWle
uJąceJ naszYch w'le ś'
ma- rkiewicz. l mł\..,B a moWs
I.' 5
I.
.
, I t
k '1
I. '
d .
,
b
b k snowskl5 mk., rZOZOWSł\.1
mł\..,
. .
i mateqalne rtauczycle s wa sz o po- ł\.OW zaw zl~czamy ~I~C o ecny
r~ 20 mk., M. Lipińska 5 mk., S. T. 5 mk.,
·wszechnych.
ch~e~a, mą~I,. kaszy, I m~ych pro~ukt?w Bezimienne 10 mk., ]. 1 mk" H. L. 1 mk.,
- Wiec socjalistyczny.
W ubieglą naJ~I~z~ędmeJs~ych l płaCimy za nl,e me- H. Bielawski 5 mk., Pawlina 3 mk., A.
miedzielę, w godzinach popołudniowych, mozh~le wyg.orowa~~. ce~y, ktore w Wartski 10 mk., St. Xsiężopoiski 20 mk.,
w salI teatru "Eos" jeden z posłów socja- szybklm. t~~ple ~blIzaJą Się do cen w Sądownicy m. ŁOWicza 472 mk., Wieś
,listycznych zdawał sprawozdanie z prac bolszewlc.kleJ R?sJI.
ZielkoWice 31 mk., Malszyce 105 mk. 50
sejmowych swej grupy. Sprawozdawca
-:- Nlespodzle~ane ~zasy. Jeszcze za fen. Popów 45 mk., Chlebów 25 mk. 10
w dłuższym przemówieniu zapoznał słu- czasow olmpantow, kiedy . .funt masła fen., Ziąb ki 46 mk., Ostrowiec 76 mk.,
·chaczy z wynikiem działalności Pol. Par. kosztow~ł. 5, 6 mk. mendelJ~J 6, 7 m.arek, Zabostów duży 85 mk. 50 fen., Gągolin
.socj. i starał się wytknąć kierunek, w ~arzekal:s~y na. nadz.wyczaJną dro.zyznę półn. 32 mk., Bednary niem. 30 mk.,
jakim winna być prowadzona praca poli- I t.lomac~~hśmy Ją ~oble tem~ że NI~m~y Kurabka 19 mk., Gągolin niem. 114 mk.
tyczna do osiągnięcia zamierzonego przez lWią częsc produktow wywozą do Siebie. 50 fen Zabostów mały 7 mk. Kompina
P. P. S. celu.
Obecpie praw.ie wszystkie ~rodukty. po- 383
50 fen., ŁOWicz podu~h. 79 mk.
z?staJą ~. kr~Ju, ceny na me podn~osly 60 fen., Sromów 39 mk., Gągolin polud. '
- Epidemja strajkowa. Szerząca się Się ~dwoJnasob, cz~sto są naWet wyzs~e, 53 mk. 10 fen., Sierzchów 59 mk., Lipni.dotychczas epidemja strajkowa pomiędzy a na)gor.sza z t~m, ze nawe.t ~a. ceny me- ce 128 mk., Folwark Kęszyce 50 mk .
.slużbą folwarczną zaczyna się przenosić poml~rme wygor.owane.w mlescle .na ta~gu 50 fen., Osiek 137 mk. 80 fen., Zebrane
i do naszych wsi.
Oto przed samymi lub lar.mar~u me mozna dostac tal{lch przez ks. Zawadzkiego w kościele Po
:żniWami parobcy i służące w calej wsi artyku!ow, Jak m~sła,. sera,i innych .. Pod- Pijarskim 201 mk. 50 fen., Zebrane przez
Niedźwiadzie uprzedzili swych gospoda- ~z.as Jarmarl<u wleśnlacz~l nasze ~ądaly ks. Bączka w kościele Kolleg. ŁOWickiej
trzy, że o ile nie podwyższą im rocznego JUz za funt masła po 14 l 15 mlc. I, pro- 765 mk., Paraf ja Oszkowice 143 mk.,
wynagrodzenia za oddawaną pracę, o mk. ponowały, by po masło przychodzlc na Chruślin 150 mk. 1 rb. Sobota 275 mk.
100 rocznie do roboty nie staną· Zaskoczeni wieś. Z~y.czaj ten i dr?~yzn.ę n!ebywałą 80 fen., Zduny 154 mk:, Bednary 408 mk.
tymi nowymi w8ruilkami gospodarze żą- wprowadzIlI szmuklerze l zydZI, ktorzy cho- 74 fen. 12 kop. 2 kor;, Luszyn 650 mk.,
daniom służby zadośćuczynili i żniwa dzą P? wsiach, ?kupują ~e. prod~kty po Bielawy 91 mk. 20 fen. 9 kop. 5') hal..
..ukończono w porę· Groźba służby zmu- ~ysokl~h certach l sprzedają Je W WIększych Zarząd miasta ŁOWicza 185 mk. lO fen"
'siła gospodarzy do przyjęcia nowych wa- srodowlskach z bardzo znacznym zarob- Paraf ja Domaniewice 214 mk. 55 fen .
.runków z powodu st~łych deszczów, jakie kiem, lub też przewożą do miejscowości Wesolowski Wacław 25 mk. Za owoc~
.mieliśmy podczas żmw tegorocznych.- , nadgranic~nych,. ~by je przemycać ,do od p. Czaplińskiego 80 mI<. '20 fen., Wieś
- Wiecowanie na wsiacb. Dotychczas I Prus, gdZie. znaJdUją chętnych na~y~cow. Stroniewice 27 mk., Chąśno M 237 mk.,
najWięcej wiecowali u nas robotnicy fa- Czas ,~lell<l, by n.asze \Vł,adze ukroc1ły talc Strugienice 360 mk., Zebrane przez M.
bryczni, rzemieślnicy, służba folwarczna szkodlIWy dla kralu handel.,
~ączl{Qw~k.ą na zebra~iu ,w Lubiankow:e
i wogóle ci wszyscy, którzy przez swych
- Częste strzały. W srodę, kolo go- I na odpuscle W ~omanlewlcach ~20 m. l k.,
pracodawców czuli się wyzyskiwanymi. dziny 9 Wieczorem, w stronie szosy wio- M. Alel<sandro~lcz 50 mk, Pietrzyk. 1~
Wiecowania takie zawsze miały za cel dącej do dworca kaliskiego, słychać było mk., Garczvńsk\ 20 mk., T. Stra~zynskt
..bronienie swych interesów klasowych lub kilkakrotne strzały. Strzały te, rozlegają- 20 mlc, CYWińska 10 mk., M. jltcz .~,O
zawodowych. Zwyczaj wiecowania z miast ce się akurat w porze powracania pasa· mk., Ignacy Szufa 20 m~c., Ze~oll Cywm·obecnie zaczyna się powoli przenosiĆ i żerów z dWorca kaliskiego, zaniepokoiły l ski 15 mk, Tomasz MIchalskI 10, mk.,
mk." Marta Mlchalna wsie. Widocznym jest, że nasi gospo- licznych mieszkańców, któr~y podejrzewa-I Stanislaw Władyl~a
,darze, najczęściej konserwatywnVW swych li napad.
Władze poliCyjne Winny na l ska 10 mk., .Mafla FlszeroWna 10 ,mk.,
poglądach, już zrozumielI, że wspólnymi dzielnicę tę zwrócić uwagę i szumowiny I K. Modliń~kl 15 mk., .~', Polcochowna
. siłami zawsze jest łatWiej przeciwstawić miejskie ploszyć, by nie były postrachem
mk., MIeczysława _Rozanska l? mk.,
.się nawet prawu, bo oto dOWiedzieliśmy dla przechodzących o tej porze podróżnych. Porczyński Stanistaw 00 mk., Maqa Rup ~
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niewska 10 mk., X. J. 5 mk., R. Kenig
50 mk. R. Rathe 5 mk., Wardyńska 10
mk., M. Ilcewiczówna 10 mk., E' Różańsl<i 20 mk, Piotr Patapow 5 mk., F. NiedzieJski 15 mk, I. Donajówna 10 mk.,
Idei Niwińska 5 mk., Skalska 5 mk.,
A. P. 3 mk, Nowakowski 2 mk., Wojewoda 2 mk., Gawrysiak 2 mk., D. A. 10
mIL, J. C. 5 mk., A. M. 5 mk., Ziembiclu 10 mk, J. Elżanowski 10 mk., T.5 mk,
B. Wojciechowski 10 mk, j. M. 10 mk.,
J. K. 20 mk., Wójcicki 15 mk., Czałkowski 5 mk., Rozenkranc 10 mk., K. B. 5
mk., I. Przybylska 10 ml<., P. G. 5 mk.,
SłaWiński 5 mk., A. Wianlwwski 10 mk,
Kopczyński 2 mk, Miecznikowska 5 'mk.,
Liszewska 5 mk., Landy 25 mk., G. 5
mk., Grembowska 5 mk., Krasnowolska
2 mk, Krzywańska 2 mk, Miecznikowski
2 mk., C. 5 mk., Mańkowski 3 mk, T.
Markiewicz 40 mk., St. Strąk 10 mk.,
jan Papiewski 3 mk., Syndykat Rolniczy
w ŁOWiczu 100 mk, S. Wardyński 20
mk., Englówna 5 mk., jaros 50 mk., A.
D. 20 m!{., W. Kaczor 5 mk., M. Niemirycz 5 mk, Bióro Urzędu Policji Pow.
25 mk., Z Urzędu Policji w ŁoWiczu 111
mk, Dodatkowo z kWiatka 7 mk. 26 fen.
59 kop. 1 kor. 90 hal. 30 cent. 1 lira wIoska, Dodatkowo ze wsi 20 fen. Razem
9741 mk 22 fen. 1 rb. 80 kop. 5 kor. 40
hal. 30 cent. 1 lira włoska.
Poprzednio wpłynęło 4855 mk. 90 fen.
1 rh. 141/, kop. 85 kor. 60 hal.
Ogółem wpłynęło 14597 mk. 12 fen.
2 rb. 94 1/ 2 kop. 91 kor. 30 cent. l lira
wlosl<a.
Oprócz pieniędzy złożyli w naturze:
Wieś Jackowice żyta mieszanego z
pszenicą 2180 funtów, Góźnia żyta 1!92
funty, Złaków Borowy mąl<: żytniej LOO
funtów, Razem mąki 4300 funtów, żyta
557!:! funty.
Składki i ofiary W naturze w dalszym

tego dokonano w tym domu rewizji, a w
-x- W dniu 22 b. m. zastrajkowali w'
mieszkaniu z które~o strzelano ujęto 2-ch Poznaniu sędziowie i sekretarze sądoWi
żołnierzy-żydów.
Korzystając z niepoko- Nemcy.
jóW, męty społeczne usiłowały rzucić się
-x- Oddziały Polskie po uporczywych·.
do rabunku sldepów w dzielnicy Staro- walkach z bolszewikami zajęły przedmieś.
miejskiej. Przy tym zaszły wypadki po- cie Polocka.
turbowania kilkudziesięciu ośób z pośród I
-x- Wojskowa misja Polska, wysłana
ludności żydowskiej. Wbrew nieprawdzi- do Denikina, przybyła do głównej je~o
wym pogłoskom ani jeden żyd nie został kwatery do Taganrogu.
zabity. W wypadkach tych stwierdzono
Rada najwyższa postanowi/a, że
również udział poszczególnych żołnierzy, plebiscyt w Cieszyńskiem ma się odbyć
przygodnie przechodzących. Energiczne najdalej za 3 miesiące.
zarządzenie wladz wojskowych, żandar--merji i policji położyły kres ekscesom
IJ
w samym zarodku. Zarządzone pogotowie wojskowe przywróciło spokój w mie- Dzieciom i młodzieży do lat 15'
ście. Sczegółowe dane wykryje dopiero
wejście wzbronione.
śledztwo, insynuowanie jednak "pogromu
W sobotę 27 i niedzielę 28 wrleśnia w
żydów" w dniu 17 września mija się z
prawdą i ŚWiadczy jedynie o złej woli ze miejsco~ym teatrze "Eos" odbędzie się'
strony przedstawicieli prasy i społe następujące przedstaWienie:
czeństwa żydowskiego. Władze miejscowe przedsięwzięły energiczne środki przeciwko sprawcom rozruchów, wszyscy
schwytani na gorącym uczynku i z bronią dramat w 5 aktach. W rolach głównych: Pola
w ręku staWIeni będą ' przed sądem do- Negri, Bruczówna, stępowski, Węgrzyn.
raźnym.
Równocześnie jednak w/adze
wystąpią z całą stanowczością przeciW
tym, którzy szerzyć będą kłamliwe pogłoski.

ciągu napływają·

się fałszywa.

Burmistrz

Dr.

Stamsławski

o F I A H Y:
m.

2,

Edmund

NADESLANE.
W obec fałszywych pogłosek rozszerzanych zwłaszcza przez żydowsl,ą prasę
lódzką o rzekomym pogromie żydów w
dniu 17 września, Oddział Informacyjny
Okręgu generalnego Łódzkiego komuni}mje co następuje:
Podczas denonstracji robotników kolei Łódź-Kutno W dniu 17 września na
Nowym Rynku oraz na ulicach przyległych
doszło do starcia między demonstratami
a policją z powodu zatrzymania przez robotników ruchu tramwajowego. Podburzony przez agitatorów komunistycznych
tłum rzucił się na policję i doprowadził
do krwawych zajść. Pad lo kilkadziesiąt
ofiar. Zostal zabity jeden przodownik
policji i 5-ciu robotników chrześcijan.
Raniono 47 osób cywilnych (w tym 28 ży
dów) oraz 32 policjantów i kilku żołnie
rzy. Stwierdzono, że do policji strzelano
z ol<ien domów przyległych między innymi z domu .N~ 6 na Nowym Rynku, gdzie
mieści się gmina żydowska.
Wskutek

Wydawcy: Kamilla

Trawińska

KINEMATOG/{AF "EOS

-SIl/tlenei·

Tydzień

polityczny.

-x- Międzysojusznicza mISJa wojskoWa, l{tóra od dwóc.h tygodni badała stosunki na Górnym Sląsku , ukończyła swe
prace. CzłonkOWIe misji zalecili telegraficznie swym rządom, ażeby ze wz~lędu
na mający się odbyć plebiscyt wojska
sOJUSZników bezz" 0CZI1Ie obsadziły obszar
Sląska.

-x- Poglosl{a o przejściu na
Denikina oddziałów galicyjskich

stronę
okazała

-x- Za czas od 1 do 9 b. m. zdobycz
na froncie litewsko-białoruskim wynosi:
41 oficerów, 3891 żołnierzy, 11 armat,
72 I,arabiny maszynowe, ogromną ilość
I amunicji, broni i materjału wojennego.

-x-

N a Ślązaków.
Scholastyka Krawczyk
Schmidt m. 25.

-x.-

Władze

rumuńskie

wydaliły

wszystkich przynależnych do Galicji ży
dów, którzy osiedlili się na BukOWinie po
1 sierpnia 1914 r. Słychać, że zarządze
nie to dotyczy 40 tysięcy żydów.
-x- Traktat bul~arski nakazuje usunięcie obOWiązkowej słu !by wojskowej
oraz obniżenie armji do liczby 20,00G
ludzi.
-x- W ostatnich chwilach władzy bolszewickiej w KijOWie czrezwyczajka tamtejsza rOZWijała gorączkową dzialalność
i ofiarą tej czrezwyczajki padło 40 tysię
cy ludzi.
-x- Władze Denikina w KijOWie
OŚWiadczyły, że traldują polaków jako

przy

zwi~zku

Równouprawnienia Kobiet Polsklc1!.
wŁowiczu.

Uprzejmie proszę szanowne Człon
kinie o łaskawe przybycie na zebr3.nie kooperatywy które ma się odbyć
w niedzielę dnia 28 b. m. o godz.
o-ej po poło w lol{alu Z",iązku (Podrzeczna 16),
Porządek dnia:
l). Wybranie nowego zarządu mianowicie Prezeski i wiceprezeski,
z po\\"oclu wyjazdu palli i::lzczulwwej.
2). Zdanie spra\\'uzclanla z dotychczasowej działalności Koopera-.
tywy.
3). Stan finansowy Kooperatywy
4). Omówienie działania Kooperatywy na przyszłość.
5). Wolne wnioski.
Prezeska M. Szczuka.

KSiegarnla K. Rvbackie20

w Łowiczu
Uprasza Sz. Abonentów pism o wcześniejsze ich zamawianie jak również regulowanie należności, w przeciwnym bowie m
razie nie może przyjąć na siebie odpoWiedzialności za dostarczenie pism W terminie.

sprzymierzeńców.

Antonina Wirowska zgubiła torebkę z kilMiędzysojuszni· koma markami i dowodem osobistym kolejowym o
zwrot którego do redakcji uprasza za wynagrocza ma wszcząć ostateczne kroki wobec rzą dzeniem.
1760
du holenderskiego o wydanie ex-cesarza
Albin Ciechon ze Złakowa Kościelnego zgubił'
Wilhelma i stawienia go przed sąd. Roz- paszport wydany przel władze niemieckie.
1766,
prawa ma się odbyć w Anglji.
Abram Chaim Radzyński z~ubił paszport
1767
-x- Z Madrytu donoszą, że jeden z wydany przez władze nie(T1ieckie.
Do
sprzedania
dwa
garnitury
na
chłopca
pałaców króla hiszpańskiego przygotowa17-18 lat, noszone lecz w dobrym stanii oraz palto
no na stały pobyt ex-cesarza Karola.
zimowe na chłopczyka 7-8. Obejrzeć moźna w po-x- Dnia 1 września nastąpiło zjedno- niedziałek 30 września r. b. ulica Piotrkowska
1769
czenie armji gen. Hallera z armją sfor- N2 16 In 3 SzczJ,lka.
Potrzebne zaraz mieszkame roczne suche·
mowaną w kraju z tą chwilą wszystkie

-x- N ajwyższa Rada

-

oddziały armji zorganizowanej poza kra- 1-3 pokoi z kuchnią. Zapłata miesięczna z góry
wedle umowy. Zgłoszenia przyjmuje z grzecznojem przeszły pod bezpośrednie rozkazy ści p. por. Malinowski; Podrzeczna 24, parter na
Naczelnego Wodza wojsk polskich.
1761
lewo.

i Karol Rybacki.

Redaktor Felicjan
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Druk K. Rybackiego w

ŁoWiczu.

Chyliński.

