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Łowicz, piątek

Tygodnik

października

17

społeczno-ekonomiczny

i literacki,

jego okolic.
Przedpłata

z

przesylką

poczt.

bez

poś\vięcony

przesyłki.

Cena

ogloszeń

za wiersz garmontowy lub jego miejsce:

I

Rękopismów niezastrzeżonych redakcja nie zwraca.
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niniejszym

ogłas2.a, że

łowicza

(~f

w dowolnej ilości. Reflektanci proszeni są o zgłaszanie się od godz. 9 r.
do 12 w południe w Wydziale Aprowizacyjnym Magistratu.
I) październtka

19'9 r.

Burmistrz ~(. Sfa'lisławs/(i
1810-1-1
Referent Aprowizacji Kowalski

i

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

Inte~d~n~r~
~!rę~uN ~!~eralnegO
iY' IŁÓdzkieg?
ogł~sza
dostawę:

konkurs na
kapusty kIszoneJ, grochu, fasoli, soczewicy
bobu, gryki, prosa i kaszy z tychże na~
stęp nie słomy jako paszy, tylko w stanie
prasowanym dla:
50.000 cent. metr.
garnizonu w Łodzi
"
w Kaliszu
20.000
"
"
"
w Włocławku 30.000
.,
II
"
W ŁOWiczu 25.000
"
"
loco Wojskowe Urzędy Gospodarcze W
Łodzi, ŁoWiczu, Kaliszu i Włocławku lUD
loco stacja załadowania.
Pisemne oferty ostempluwane z dokładnem podaniem warunków należy wnosić W zamkniętych kopertach do dnia
20 października 1919 r. o 12 godz. w południe do Intendentury O. G. Ł. Sekcja
żywnościowa w Łodzi, gdzie można zasięgnąć bliższych informacji.
W ofercie należy zaznaczyć, że po
otrzymaniu dostawy złoży oferent kaucję
w wysokości oferowanej kwoty.
Za zgodność
St. Faczyński ppor.
Kierownik Urzędu Gospodarczego
1807
w Łowiczu.
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OBWIESZCZE E.

1
Stosownie do Ustawy z dnia lO-go ma'
T kWidacyjny, na zasadzie Art. 23-go tej Ust \
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Główny Urząd

19 roku,
Li.
, otworzył w ŁoWiczu Komisję Szacunkową Miejscową, która w dniu 20- b. m. rozpoczyna przyjmOWanie zgłoszeń strat wojennych_ Sposób i t miny zgłaszania podadzą do wiadomości mieszkańców stosoWne ObVolJeszq;enia.
Biuro Komisji mieści się na ulicy Stary 'Rynek w domu zwanym
"Kanonje".
Prezes Komisji 3dz. jIlarcin/(ows/(i
Sekretarz Ign. Gładysz

~
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I lllma

fłIater wileńska

Po długich latach niewoli bramy uniwersytetu wileńskiego znowu stanęły otZaWiadamia, iż powołani w dniu 21 worem dla naszej kultury na kresach, by
września r. b. członkowie Zarządu i Rady wszechnica ta
mogla nadal wytwarzać
oraz ich zastępcy mandatów swych nie w życiu narodu polskiego proces odroprzyjęli, wobec czego odbędzie się W dzenia, który po Wiekach dał nam woldniu 19 października b. r. o go~zinie 3-ej ność i wskrzesił Polskę.
po pol. w sali Straży Ogniowej W ŁoWi
Uniwersytet wileński, oparty zawsze
czu--powtórne zebranie członków celem na ideałach na wskroś narodowych, owia.
wyborów 3-ch członków Zarządu i 6 ny tchnieniem filoretów i filomatów i staczłonków Rady T owa oraz określenie wy- nOWiący ostoję ducha polskiego, był tym
nagrodzenia za ich pracę w roku 1919. wiązadłem narodowem, które wpływami
W razie nieprzybycia na zebranie kulturalnemi umacniało wspólność dążeń
przeWidziane; ustawą liczby członków-nas i interesów i zamieniało się na nieznisztępne zebranie odbędZIe się tegoż dnia i czalny cement jedności.
w tymże lokalu o godzinie 4-ej po poWątek nici narodowej, spajającej ziełudniu.
mie litewsko-ruskie z rdzennie polskiemi,

w

Łowiczu.

W

Na rachunek osób trzecich sprzedaje i l{Upuje złoto, srebro, dolary,
franld, ruble i marki.

~

kupuje

kartofle

LoWtc., d.

Łowicza

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 pojedynczy 40 ten.

Redakcja jest otwartą codziennie od 9-12, i od 3-6 po południu.

Magistrat miasta

sprawom

IX.

piątek.

Wychodzi co

Rocznie • . . . . Mk.
19.00 Rocznie
. . Mk.
16.00
Kwartalnie . . . . Mk.
4.75 Kwartalnie . . . . Mk
400
Adres Redakcji i Admin . Ł o w i c z, Warsz. gub. Telefon NR 14.

l~()k

1919 roku.

utrwali! się ostatecznie pod brzemieniem
nieszczęść w czasach
porozbiorowych
i snuje się do dziś nieprzerwanie.
Na litWie nie było pokolenia, któreby nie upominało się o Ojczyznę i któreby na olt~rzu niepodległości i całości
nie złożyło ofiary z mienia i krWi.
Dla Fe iski najlepsi synowie Litwy
padali w boju, umierali na szubienicach,
w lochach więziennych, śród lodOWisk
syberyjskich i tradycja obOWiązku narodowego przechodziła tam z ojców nB
dzieci.
To też dzisiaj, kiedy wskrzeszony
został uniwersytet
Stefana
Batorego,
kiedy ponownie stWierdzona została polskość Litwy, kiedy pomiędzy Polską i
Litwą ponOWione zostały święte unji śluby, cała Ojczyzna nasza, od Tatr po
Dniepr i Dźwinę, bierze udział duchowy

I

ŁOWICZANIN

2.

wane W Cieszynie, NaWsiY, Jabłonkowię.
i Trzyńcu. Ci zimni i . praktyczni napozór ludzie jedni przez drugich starali się
podzielić z nimi ostatnim kęsem chleba,
ubogą swoją chatą, Więc przykro byliby
zawiedzeni, ~gdybyśmy .im tym samym

w tym ŚWięcie wileńskim i wiednem 'pespala się uczuciu z gronem tych mężów
nauki, którym przypadł W udziale zaszczyt naWiązania potarganych nici i prowadzenia dalej przerwąnej z barbarzyń
skiego ukazu cara Mikołaja I zbożnej
pracy nauczania i promieniowania polskiej nauki.
Niechaj ta przewrócona karta dziejów, ta wielka zdobycz wojny, która wypędziła ztamtąd ucisk i niewolę, pozwoli
znowu nauce naszej rozpalić swoje og·
nisko i rozgrzać pasmem płomiennem
twórczego ducha polskiego.

nieodpłacili.

Obecnie pułk 10 będzie u uas na
stałe i będZie w przyszłości uzupełniany
miej~cowemi siłami.
Może wtedy serdeczne węzły zacieśnią się bardziej i nikt
nie będzie powtarzał plotek o zajmowaniu
siłą mieszkań, i t. p., które po sprawdzeniu okazały się fałszywemi i niesłusznie
luzY,wdzącemi naszych kochanych braci
ze Sląska.

.

Brrtlźm ll HOŚOlnn,:
3:1

oN! 42.
pych, brąk icb. oa rynkut-oie pozwalały na
odbudowanie się.
Znam miejscowości kolo ' tWierdzy
Osowca, gdzie niemcy sprzedawali cegłę
z fortecy handlarzom, aniechcieli sprzedawać bezpośrednio poszkodowanym i
zniszczonym włościanom okolicznych wsi
mieszkajacym W lepiankach.
W tych warunkach :3 lata sprawa odbudowy kraju jest niezałatwioną, mówi
się o niej, pisze lecz nic się naprzód
nie posuwa i ludzie bądź się tułają i gnież
dzą, bądź jeszcze wędrują po świecie.
Kiedy przyszedł moment, gdy już okupantów niema - tułacze bądź wrócili, bądź
wrócą w dniach najbliższych, a niezałat-

:ii~~fe~r.awa

OB,'urze Odbudowy'I Orga nI' zac"JI
••
Inych8'lUr Odbudowy.
prowmcJona

-

ogni

się już

i pali

pło-

czynu - trzeba wielkiego
poszkodowany musi być
Dr. Rogowski w liście otwartym do
wynagrodzony za wszelkie bezpośrednie
obywateli słusznie
nawoływał, abyśmy I
i ~ośre.dnie ~awet straty poniesione przez
dZlałamu wOjenne.
wszyscy coś od siebie dali i pośWięcili
coś ze swych upodobań - by się poTrzy lata z górą minęło od chwili
To nie łasica - to obOWiązek całego
dzielić choćby kątem z oficerami kon- gdy pierwsze spotkania wojsk obcych na kraju, to obOWiązek każdego Rządu o
systującego w naszym mieście 10 pułku polskich ziemiach rozpoczęły erę syste- tern myśleć bez względu na to jakim ten
strzelców. Wszakże my dZiSiaj swoich matycznego burzenia i niszczenia siedzib Rząd będzie. Kto na ten ceł da pienią
przyjmujemy żołnierzY1ió w, bądźmy więc naszych. Obcy najeźdzcy, jak niegdyś dze, o tern tutaj móWić nie będziemy.
gościnni.
tatarzy, po wsiach naszych zostaWiali _ Pewnie że ci co do zniszczenia kraju
Wiadomo, że niemieccy oficerowie pogorzeliska - po miastach stosy gruzów, rękę przyłożyli. Póki jednak ta rzecz uswyrzucali nas z mieszkań, zabierali nam a ludność pozbawioną dachu nad głową taloną nie zostanie - my czekać z od·
silą pościel i sprzęty, wywozili do Prus pedzili przed sobą. Tułał się chłop polski budową nie możemy i musimy działać.
wszystko, co im się podobało, tak że nie- po obcych ziemiach- marł często z gło·
Rząd Polski, który jak Wiemy pie·
raz może sflmi jesteśmy pozbaWieni naj- qu i chłodu w obcych i zimnych pusty- niędzy dotychczas ma nieWiele lub zgoła
niezbędniejszych rzeczy. Niemniej jed- niach Sybiru. Tuła się i dziś jeszcze. wcale, przedsięwziął pewne kroki przy·
nal< pOWinniśmy i pozostałem i resztkami A mimo że wojna skończona, tak nie- gotowawcze, i jak chce zorganizować akdzielić się z tymi, którzy tak wiele po- wiele - nic nie zrobiono dla odbudowy cję odbudowy, mam zamiar przedstaWić
święcają dla nas.
wsi i miasteczek. Nie spieszno było w niniejszym artykule .
. Wojska lQ pulku były przeważllie lOkupantom odbudowywać Polskę· Im zaPrzy Ministerstwie Spraw Wewnętrzformowane na Sląsku Cieszyńskim, tam leżało na tern, by Polska silną nie była. nych istnieje Sekcja Budowlano- Teehniczw ciężkich warunkach ludzie przywykli To też mogąc się przyczynić choć po- na, W I,tórej jednym z wydziałów jest
z życiem rachować się twardo, Więc nie średnio do odbudowy - przeszkadzali Wydział Odbudowy.
dziw, że może nieraz nie umieli być nawet prywatnej akcji w tym kierunku.
Od 1 listopada Wydział Odbudowy
obłudnie uprzejmi lu~ fa~szywi~. gr~eczni.1
Znisz~zvl.i p~zemys~ bu~o.wlany. Sta- otworzył 20 Biur Odbudowy w różnych
W tych twardych ple:sla~h bIJe jed.nak nęly. ceglelnl.e I waplenml<ł. - z braku najbardziej zniszczonych pOWiatach. Zaś
szczere polsl\le serc~ ,I, me afekta":ll .a I węgli, z~rel<Wlrowano wszystkie surowce~ od stycznia projektuje jeszcze 15 Biur
czy~em zawsze. dowlesc gotowe swej ml- I a tartal{l budowa~e były dla wyłącznej takich otworzyć. Na czele Biura jako
łoscl dla Po~skl.
potrze~~ okupa~tow.
.
.
Il<ie~ow/licV stoją architekci i posiadają po
.
Gdy legIOny nasze prz.ebywały. na
NIejeden miał nawet ~Ie~o UCI lane- dwoch pomocników. Rząd wysIał ich bez
Sląsku, były bardzo serdecznIe przYJmo- go grosza, ale ceny matefJalow
d w/a- pieniędzy - bo sam pieniędzy nie posia-

-
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Trzeba

wysiłku. Każdy

I

'wą,
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Księżanka

locha.

POWIEŚĆ.
(Ciąg dalszy).
Janek podał jej dziecko, nie patrząc

na nią.

Wyciągnęła ręce i mimowoli dotknęła
jego rąk.
-

Dziękuję

za opiekę-i
na niego.

z

wdzię

cznością spojrzała

-

Niema za co, spotkałem płaczącą

i chciałem jej pomóc.

- Jak zawsze-byle tylko inni nie
cierpieli.
- Taka dola.
-- Ludzie sami są winni swej doli.
- Ja mojej nie byłem winien. Zostajcie z Bogiem.
I, uchyliwszy kapelusza, oddalił się
powoli. Zmarszczka około ust pogłębiła
mu się bardziej i szedł z pochyloną glo-

jakby na barkach

ciężkie dźwigał Inaczelnil<a, gdyż

nikogo godniejszego nie
brzemię·
widzi, sam zaś chętnie będzie pod nim
Zocha nerwoWo przytuliła do siebie służył. Siekiera odmaWia jedynie wskuKasię i patrzyła za odchodzącym.
tek swej wrodzonej skromności.
- Jal< on mnie musi nienawidzieć
Wszyscy zaczęli prosić Janka, by nie
czy mi kiedy przebaczy?
odmawiał dowództwa, gdyż instytucja pod
jego sprężystym kierunkiem zaWsze lepiej
I westchnęła z głębi serca.
Kasia spojrzała na matkę i objęła ją rOZWijać się będzie.
za szyję.
Zgodzę się przyjąć, lecz pod
jednym
warunkiem,
aby próby i pożary
- Oni dali mi taki dobry piernik,
nie
kOl1czyły
się
pijaństwem,
jak to dosłodki jak cukier.
tychczas miało miejsce, ze szkodą dla
I
Boś mu, dziecino, żadnej nie uczynas samych.
nila krzywdy. Chodźmy do chaty.
Zgoda na to, ale wypraszamy
XXIV.
sobie tylko dwa razy na rok, choć po
Na ogólnym rocznym zebraniu straży I kieliszku, na rocznicę straży i na imiewybrano jednogłośnie Janka Siekierę na niny naczelnika, bo to już są za wielkie
oddziałowego, zaś Gałaja na pomocnika. ŚWięta.
Janęk poprosi! o głos i przemÓWił:
- 'Postaramy się i wtedy~rzekł Sie- Dziękuję wam, szanowni sąsiedzi, kiera-wódkę ~astąpić winem owocowym,
za zaufanie, lecz Gałaj pełnił dotąd obo- które jest smaczniejsze i nie posiada tyle
Wiązki z pożytkiem dla straży, propO/lO- alkoholu w sobie . Owoców mamy dosyć
wał bym, aby i dalej je sprawo wal, ja zaś i marnują się często, sprowadzimy sobie
chętnie mogę przyjąć obOWiązki pomocni- podręczniki i będziemy fabrykowali Wino.
ka na miejsce chorego Szymczaka.
Następnie chciałem zwrócić uwagę
Na to podniósł się Galaj i zarepli- na niektóre braki naszego oddziału, miakowal, że akceptuj
wybór Siekiery na nowieie: przyda/aby się nam jeszcze jedna

Ł

oM 42.
dał -

5.

O W I C Z A N I N.'

I

Ksi~żanka.

Więc może Biura te są niepotrzeb-! dać im

wskazówki, jak postawić piec,
ro., przysłać majstra, jeżeli go w danej miejbić?
scowości niema, wskazać miejsce, gdzie
Celem każdego takiego Biura jest glina jest dobra, wreszcie Biuro Odbudow odpowiedzi p. Leonowi Rygierowi.
przedewszystkiem pować okolicę, obej- wy mnże nawet przy obecnych skromrzeć zniszczenie, poznać ludzi, z któremi nych funduszach Rządu wyrobić zapomowypadnie mu pracować, zrobić dokładne gę lub p o życzkę lIcl cegielnię. W innym Księżanka-cud dziewczyna-Isni barWami
[tęczy,
obliczenia i policzyć miejscowe siły rze- miejscu jest dobry piasek i zwir - tam
mieślnicze i wytwórnie, jaki eby się na Biuro Odbudowy radzić będzie założyć Zdrowie jej tryska z jagód, z ust, z pel[nej kibici,
Illiejscu znaleźć mogły, lub jakieby trzeba wytwórnię betonową.
Jednern slowem
Lecz
gdy
się
nią
zachwycam,
myśl
mnie
było tworzyć.
teraz jeszc ze podczas zimy Biuro Odbu·
[pewna
dręczy,
Są powiaty, w których drzewa ł1iema dowy dąży do wytłomaczenia ludziom, że
lub jest bardzo drogie, Więc tam trzeba trzeba się Z I zeszać, szykować materjal - I od czasu do czasu ból za serce chwyci.
myśleć o innem materjale trzeba po· drzewo, ceglę, cement, zwir - by z wiosbudować cegielnie lub betoniarnie.
ną stanąć do roboty.
Spójrz, poeto, co rzucasz miodopłynne
Trzeba wytłomaczyć ludziom, że mu·
I jeszcze jedną bardzo ważną rzecz
[słowa,
szą się odbudować tal<, by wsie te uchro- mają do spełnienia te Biura Odbudowy. Na
strój
kraski - motyla księżacl(iej
nić od pożarów, bo inaczej praca nasza Oto winni pracownicy tego Biura pilno[dziewoi:
nic nie będzie wartą. Trzeba więc lu- Wać, tłumaczyć i wyjaśniać, że Polska, W jedwabnicę kWiecistą ozdobiona głowa
dziom wytłomaczyć, że chaty stać zablis- odbudowując się teraz, musi d ; brze i mu- Od Lejzorka, boć on to tak te dziewy stroi.
Iw siebie nie mogą, a jeżeli wieś była si się odbudować tak, żeby katdy czuł
pobudowaną na wąskich parcelach to i Wiedział, że jest w mieście polskie m
.,
trzeba ją uregulować. W miasteczkach lub wsi polskiej.
PaclOrow-pereł sznury. od brody, do pas~
tembardziej trzeba przeprowadzić reguDotychczas miasteczka nasze wyróż- : Icel< sprzedał z przeclwl<a, a znow w~tęgl
lację - o tern trzeba mówić i tłomaczyć niały się brakiem - przedewszystkiem!
.
pŚl1lące,
teraz właśnie, gdy j eszcze nie budujemy- czystości, były i są brudne, nieposiadały Co furczą podlatUJąc, gdy FranUSia ~asa,
potem będzie zapóźllo.
nawet najzwyklejszych urządzetl kultura l- '< a NOWym Rynku Sura tego ma tysiące.
Kaźdy poszkodowany chciałby się jak· nych jako to - o ś~ietlenia" k~nalizacji,
najprędzej odbudować, każdy chciałby dobr ej wody, tr o tuar~w, b.rukow I t. p.
Złote szychy, plecionki, włóczki i guziczki,
otrzymać pomoc od Rządu - dostaĆ darPr,zy odbudowaniU Biura Odb.ud?wy Frendzle, sznurki, tiuliki, cergiel różnolity,
1110, lub za małą opłatą drzeWa tanio czuwac b~dą. nad planow.ym usunIęCiem Pierścionki, piękne brosze, pończoszki,
kupić cegłę, żelazo gwoździe i t. d. Więc tych .brakow I choc . częścIOwym wprowartrzewiczkijakże to zrobić, czy jeden urzędlJik mo- dzenlem tych. tak mezbędnych rz.ecz~. . Wszystko to jest nabyte u izraelity.
że z każdym oddzielnie mówić i zapaNadto BIUra Odbudowy rc zeJrzyc Się
miętać jego potrzeby?
muszą, by budowle wykonywane były
Nie - więc trzeba to jak o ś uproś. zgodnie z ro.dzimemi tradycjami budow- Na wełnia~ ~arwlly tylko ~o~taw .z domu
cić. Otóż Biuro Odbudowy, chcąc umoż· mctwa polskiego,. by~my pO,d wzgIęden: ' Z lnu SWOjskiego szarego Jej dłOnią ~rzęIiwić i ułatwić pracę, łącznie z Patrona. f~rmy ,zewnę.trzneJ n~e na~ladowah am
".
[?zlOny?
tem Sto warz) szeń Budowlanych stara się tJlemcow, ani budynkow st~CJI kolejowych,
Wełnę zyd luasil, utkał, co to szkodZI
cały pOWiat __ zoygal1izowac. . Stworzyć budowanych. przez mos.kall.
. .
..
[kom~,
stowarzyszenie poszkodowanych - by za. Wypelnlc wszystkie te. wym.agama Ze żydowskim strój taki Jest na wszystkie
miast mówić z każdym oddzielnie _ mó. B l ur~ pdbudo~y bę?ą mogly Je,dYnte wt~[strony.
wić z wybranemi od wsi, lub miasteczek. I d~, Jesli ~d?łaJą soble ~askarblc zaufanie I
Te stowarzyszenia są podstawą odbudo· teJ ludno,sc~, .m,I~~zy Idorą bę?ą zmuszem I O stokroć bym wolClta Widzieć cię, dziewy - te stowarzyszenia powołane są, by. pl ncow~c, I JesIi Im ta .ludno~c w do~rze
były łemi pośrednil<ami pomiędzy Rządem zrozumianym własnY'7 ~ntJer~sle i~no~e: i W szarej zgrzebnej koszuli i ww~~~~~i
a poszkodowanym.
nz, ur:;an 1SZU ?Z.
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Co pradziadek przywieźli twej prababce
wspólnemi siłami założyć cegielnię, a
Biuro Odbudowy pOWinno postarać się,
[Kaśce.
ne, pocóż oni tam

siedzą, co

mają

I

I

I

I

l
i

sikawka i wóz rekwizytowy, na którym
znalazłyby, pomieszczenie drabinki, bosaki
i kubły, Srodld znal e źć łatwo, urządzimy
przedstawienie amatorskie, możemy j e
lJawet powtórzyć w Łowiczu i powoli
zbierzemy odpOWiedni fundusz.
Obecni zaakceptowali wnioski Sie·
kiery i I adzi byli, że im odtąd będzie
przewodlJiczy!.
- Widzita, Iwmie-rzeld sąsiad Wie-,
teska do sołtysa-co to znaczy wybrać
mądrego . cz.lo~leka Ila przewodnika,-wszystko IdZie Jak z płutka. .
- Przecie, Wiadomo, zawsze lepi e
z mądrym zgubi.ć jak z głupim znal eźć.
Obrady przerwała Wiadomość o śmi e rc
Stacha Szymczal<a, którą przyniósł jeden
ze strażaków .

Zawrócił

od domu i poszedł w stronę
lasku: nie chcial w tej chwili rozmawiać
z nikim i nikogo widzieć.
Usiadł nad
wodą, sparł lol<cie na kolanach i objął
oburącz głowę; w uszach czuł dzwonienie,
wszystko Wirowało dokoła niego. Pogrążył się w bezmyślnej zadumie. Nie chciał
myśleć. Strumyk szemrał wołno, odzywając się niekiedy głośniejszym pluskiem,
to znoWu maleńka rybka podskoczyła za
muszl<ą. Nagle, tuż nad je~o głową, rozległ się gło.s kukułki. Ocknął się, obejrzał
dokoła i zer~ał czympręd~e.i- ~o Się ze mną. dZleJ~, wyszedłem
drzemac nad . strumykIem, Jak ~ałe pa~h~lę? . Czy !eszcz~ 1ll~1l1 uClekt~ć za
sWlaty, zeb~ Się z n:arzen wyleczyc. 00syć tego, bierzmy Się do pracy, co ma

I

być, niech będzie.
- A niech sobie robi, co jej się poI, jal,by wstydząc się swej slabości,
o.lotowani, J'ednak wiadomoś: zeleldryzo- doba 11Jys'lał rozporządz l' ła ' obą dawlll'eJ'
e.
- ,
~ c
, szybkim l<roldem skierował się ku chacie;
wała
obecnych,
Janek podniósł się może to i teraz uczynić. Jest teraz wolna.
z mieJ'sca i rzekł:
SI d
twarz przybrała zwykły wyraz spokoju
<ą mi te myśli wobec nie zastygłych i stanowczości.
Wspólna praca i koleżetlstwo jeszcze zwłok jej męża? Dziwnym stwo(d . c. n. )
oprócz zawodowych zajęć lub zabawy rzeniem jest człOWiek.
Walą w niego
widada na nas tal,że obOWiązki pom JCy pioruny losu, krusz ą się gniazda rodzinne,
~~
w ni e szczęściu. Musimy się zająć pogrze· on zawsz e myśli o sobie jedynie i nową
~
bem zmarlego.
Pomocnikowi Galajowi budnje przyszłuść na grllzach innych.

J óld<olwiek

wszyscy

byłi na to przy.

polecam porozumlec Się z rodziną co do
dnia pogrzebu i wysiać I<onne~o do
l oddziału po orkiestrę na wyprowadlenie
zwłok. Urządzenie ceremonji i porozu·
mienie się z proboszczem biorę na siebie.
Dziesiętnik NoWiilski z cz ' erema druhami
zajmą sią trumlJą i urządzeniem w domu,
reszta druhów w dniu pogrzebu zebrać
się ma o godzinie 8-e j rano na placyku
przec ochroną i czekać mego przybycia.
Posiedzenie dzisiejsze zamykam.
Strażacy rozeszli się do swoich zajęć,
Janek zwrócił się Iw domowi. Śmierć
Stacha przejęła go bardziej niż mu się
zdawało. Wypad ek ten wytrącił go ze
zwyldej kol ei. . W pi erwszej chwili po.
myślał o Zośce; co ona zrobi, jak urządzi życie?

[
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- Sądy d.oraźne., W Są~zie qkręRocznica II listopada. W końCU'
i na początku listopada ro- ' gowym .w . ŁowIczu W sro.dę, pIątek ,I S?ku ubieglego dwie połacie ziemi Polskiej, ! botę ble~ącego . tygo~ll!a odblwac SIę
a mianowicie dawne Królestwo Kongr e- l bę~ą posledzenl.a sąd?w . doraznych, Ila
sowe i Galicja czyli Ma/opolska pozbyły , ktorych kara Śll11erCI nie Jest wykluczoną ·
się sro~ieg? jarzma najezdców i odet- )
_ Schwytanie bandytów. W sprawie
chnęły pIersIą wolną· ' .
. napadu bandycki ego na właściciela młyna
. , Jaką rolę w tYn:t hlstory~z.ny~ ok.re.sle : p. Sulińskiego na Budach Grabskich do.czasu odegrał~ WOJsk? Polsklp, .1.01 ~ Jnlct-, wiadujemy się, iż dzięki ener~ji policji
wo I. cały narod PolskI przyp~mll1ac llIe skiernieWickiej, podobno wszyscy bandyci
n~lez'y, bo wszyscy to mają zywo w pa- znajdują się już pod klucz em, i będą sąmIęcNI. I '
t· t
. , . dzeni sądem doraźnym w Skierniewicach.
a ezy na omlas
przypomnlec, ze
zbliża się pierwsza wielka rocznica tej
- Zamordowanie 6 osób.
We wsi
chWili uroczystej, w której po raz pierw- Wyrębach, w gminie Krzyżanowie, pow.
szy w Polsce powstalo Jej własne samo- Kutnowskiego, przez niewykrytych sprarządne, bez cudzej władzy i opieki
woj- wców zostala
wyrżnięta
cala rodzina
siw i kolejarstwo polskie.
Zajrędowskich, sldadają:a się z 6 osób.
Najwlaściwszym dniem tej uroczys- W sprawie tej prowadzi się energiczne
tości powinien być 11 listopad, jako rocz- śledztwo.
nica dnia, w którym Warszawa -- stoliOświaty dla żołnierza polskiego.
ca Polsld i Jej serce odczuło i zabiło poWszystkie
towarzystwa, instytucje i osoby
tężnem tętnem życia narodowego.
które
współdziałają lub mają zacywilne,
Nie chcąc w dzisiejszych czasach
miar
współdziałać w pracy wychowawczo ciężkiej pracy przy odbudowie Ojczyzny
oświatowej nad żołnierzem
pobkim zeodrywać ludność Polską od ich obowiąz
chcą podać swoje adresy referntowi kultuków - obchód uroczystości w roku bieralno-oświatowemu D. O. Gen. Łódź (Ależącym przenosi się na dzień odpoczynku
ja Kościuszki .M 4), przy równoczesnym
na niedzielę 9 listopada.
Niechaj Więc w dniu 9 Iistop<Jda 1919 ro- wymienieniu przewodniczącego wzglę dnie
ku naród Polski odśWiętuje tę pierwszą przewodniczącej.wielką rocznicę, w sposób taki, aby świat
- Potrójna opłata za telegramy i rozc<.ily widział i odczul potęgę zmartwych- mowy telefoniczne w niedziele i święta.
wstałego lIarodu, jego sily żywotne, jego Miej:5cowy Urząd Pocztowo-Telegraficzny
zdolności organizacyjne i jego jedność komunikuje nam, że na zasadzie rozpoi zgodę w chwilach historycznych.
rządzenia Ministerstwa Poczt i TelegraW tym celu Komitet organizacyjny fów od 15 października b. r. w niedziel e
kolejarzy Kola Łowickiego, wzywa wszyst- i ŚWięta będą przyjmowane wylącznie w
kich przedstawicieli instytucji państwo godzinach urzędowych telegramy i rozwych i społecznych miasta Łowicza do mowy tełefoniczne urzędowe, z prywatprzyjęcia udziału w organizacyjn em ze· nych zaś tylko pilne i terminowe za
pobraniu w dniu 18 b. m. t. j. w sobotę o trójną opłatą.
godzinie 7-ej w lokalu klubu urzędnil{ów
państwowych Stary Rynek dom p. Gia- Z czytelni Pism P. T. K.
Celem
notti.
nmożliw i ellia szerszemu ogółOWi lwrzysPrezes Wadaw de Larzak
I tania z czytellli Zarząd zmienił
~odziny
Czlonlwwi e: Komar józef, Rychter otwierania lokalu P. T . K. Obecnie każ
juljan, Wirowski józef, Rolińsld jan, Mo- dy ma sp o sobność przeczytania czasopism
drzewsl{i Kazimierz, jarzyńsld W ł a dyslaw, codzi ennych i tygodniowych w godzinach
Kowalski Władysław, Grabowski L eonard, wi eczorowych, bowiem Towarzystwo KraZalewski An. Kobielski Aleksy.
joznawcze otwiera swe podwoje od godz.
6 1/, do 8 1/ 2 wiecz.
- Kartofle olbrzymy. W ol<ni e na·
- Ofiary na Górny ŚJą~k.
Na imię
szej księgarni wystaWiliśmy kart ofl e olKomitetu
Pomocy
Gómo-Slązakom
wpły
brzymy, 3 sztuki ważą 5 funtów, wyhodowane na folworku H. Rejnecke w Ło nęły nast ę pujące ofiary:
Zebrane w parafji Pszczonó\V 247 m.
Wiczu.
26 f . 3 k Zebrane w parafji Nieborów
Sąd doraźny. Wyrokiem Sądu Doraź
150 mk Zebrane w Mąkolica c h 149 mk.
ne~o w ŁOWiczu, z dnia 16 paźd z i e rnika Z ebran e z parafji Beł c h o wa 327 mlc 18 rb.
r. b. mieszkaniec wsi Praga Czerw i ńska, 20 kop Złożone przez Ks. Kall. Ni e mirę
gminy Sielec, powiatu Plońskiego, Sta- jalw wyznaczoną I{arę za zabicie zająca
nisław Kiełbasiński, lat 30 i mieszl,aniec
od jana Krębskiego i Wojciecha Gajdy
miasta CzerWińska, pOWiatu Płońskiego, 200 mlc Wieś Arkadja gm. Nieborów
Józef Turkowski, lat 27, za dokonanie 155 mk 50 fen. Wieś jasionna 33 mIL
w dniu 4 wrześllia 1919 r. napadu ban- 50 fen. Wieś Juljanow 37 mk. Wieś Kadyc1dego na dom Emila Witta, we wsi rolew 123 mle Wieś Łasieczniki 32 mIL,
Secymin Niemiecki, gminy TułOWiu" po - Mysłaków 175 mI<. 05 fen.,
Nieborów
wiatu Sochaczewskiego, zostali skazani 280 miL Piaski 42 mk., Sokołów 43 mIL,
na karę śmierci przez rozstrzelanie. Wy. Sypień 57 mk., Nieborów gmina 19 m1<.,
rok został wykonany w dniu 17 paidzier- Seroki gm. Łyszlwwice 4 mk. Zebrane
nika r. b. o godzinie 6 m. 35 rano.
przez p. Kączkowsl<ą w domu ludowYIll
-

[pugą, października

Co swym strojem chleb daje polsldemu
~
rwrogowi,
Slnócisz z nim walkę uporczywą, długą,
A wtedy kraj odżydzon dzięki ci wypowie.
Sercem polskiem i duszą patry jotki piękną
Przystroisz swojskie szaty, jalw lllak pon[sowy
Na tle złotego ZbOŻ8. I wrogi się zlEtkną,
Bo ich pokona chłopl,a, jako mąż marsowy.

Jadwtga Czar.necka
z Bobrowl)!l\.
----

KronIka miejscowa.
Kalendarzy l{.
Ptqtek i Flor~ntyny, Malgorzaty
Sobota Łulwsza Ewami.
Niedziela Piotra z. Ali,a llt.
Pomedziałe/~

Felicyana, Ireny

Wtorek Urszuli, Hilarjona
$roda Korduli, Alodji
Czwartek Seweryna i Romana
Wschód słońca o g. 6 ~I, zachód o g, 5,08,

-

Odczyty dla ludu i dla inteligiencji.

Chcąc ulatwić I<sztglcącej .:;ię mlodzieży
i inteligie'l1cji pozna;lie arcydzieł naszej
literatury, Zarząd ŁOW i ckiego Koła Polskiej Macierzy Szkalntj urządza w tym

roku cykl odczytów z literatury polskiej,
I{tóre wygłosi p. Leon Rygier, poeta i 'p relegent, dawny kierOWnik Kursów Humanistycznych w Zagłębiu. Pierwszy z tych
odczytów zostanie \vygłoszony w kOllcU
październilHl na temat: "Zwycięstwo słoń
ca nad trumną" Odczyt ten będzie interpretacją jednego z naj trudniejszych dramatów poety "Akrop olis" , w którym ostatni
z wieszczów naszycll wypowiedział swoją
Wiarę w zmartwychwstani e i słoneczną
przyszłość Polski.
Ciel{awy i aktuałny temat, jak rÓWnież
znany prelegent Winny ściągnąć szersze
lwIa słuchaczów. O miejscu i dniu odczytu nastąpią specyalne ogloszenia. Pozatem w przeciągu zimy zostanie wygło
szony cały szereg odczytów dla szcrszych
warstw nasze~o mia5ta. Odczyty te będą
wygłaszaile w dni świąteczne i Winny za·
interesować cały ogól.
-

Pożar.

W lIocy z 13 na 14 b.

miesiąca, -olwlo godzillY 3 rano, na ulicy

Długiej w domu wdowy p Kolaszyńskiej
wybuchl pożar, którego pastwą padły
2 konie, znajdujące się W stajni, 2 kozy,
I{ilkcl gołębi i illne przedlIlioty. Przybyła
wkrótce straż ochotllicza łOWicka z<ljęla
się tIumienienI palącego się domu i przy
pożarze pozustala do rilna.
Dokąd idziemy?
z uśmiechelll

I

Wszyscy przyjmon1 listach niezwykle
ceny jakiemi obdarzyiy bobzewicką Rosję
rządy Trockiego i L eni lICI. Ta ni ezwyl<la
drożyzna przenosi si~ i do nas i furman
- Odnaleziona ,zguba.
Ogłoszona w w Dmosinie 361 mk. 40 fen. 23 rb. 10 k.
łowicld nie wstydzi się już obecnie za- w ubiegłym numerze "ŁoWiczanina" chus·
Razem 2485 mk. 40 fen. 23 rb. lOk.
żądać za przewieziellie korca kartofli teczka, wyobrazająca flagę Stanów Zjed·
Sldadl<i w dalszym ciągu napływają.
m. Łowicz 16 pażdziernika 1919 r.
o paręset kroków 8 marel"
noczonych, jest do odebrania w redal<cji
Burmistrz Dr. Stanzslawskt·.
w godzinach redakcyjnych.
- Materjały z za mlrza. Zamówione
W swoim czasie przez różne osoby i kor. - Zwrot książek metrykalnych. Urząd
- O światło. Wszystkie sklepy i faporacje za pośredllictw~ 11I Sylldyl<Cltu rol- Dziekański Olu. Gen. Łódzkiego prosi, bryki w ŁoWiczu skarżą się, że ŚWiatło
niczego materjaly - już nadeszły do War- by P. P. księża proboszczowie, świeccy, ukazuje sitt zapóźllo, i na całe pół goszawy i niebawelll F,lja Sylldykatu rolni- lub urzędy gminne odsyłali książki metry dziny ustaje wszelkie życie, zaś w dni
czego w Łowiczu, będzie je wydawać. kalne, pozostaWione przez księży kapela · i pochmurne na całą godzinę. Codziennie
Nadeszły tylko pod ,·!ma płó t na biało-nie- nów b. arlllji austryjacldej, do ks. Dzie- ! widzieć można pomiędzy 6-ą a 7-ą łudzi
bieskie i sukIla koloru "haki". Obilwi e I I{ana Olu Gen. Lódzl<i e ~o (Łódź, Piotr- I męczących sit{ przy świeczkach w zakla i sl<óra ma nadt' jść później.
I kowska H~ 104).
' da ch, sldepach i fabrykach. jeżeli za-

waliśmy

J~2
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5.
zakutych w kajdany przeWieziono do Wię
zienia. Osoby te przybyły podobno do
kierowania rewolucją w Polsce, której
plan ma być opracowany we wszystkich

st.

szczegółach.

-x- Uroczysty akt ratyfikacji traktatu
pokojowego przez Anglję, Włochy i Francję nastąpił we czwartek w obecności delegatów belgijskiego i polskiego, którzy
również podpiszą dokument ratyfikacji.
-x- ' Niemcy wysłali 200 oficerów do
Francji
w celu szerzenia agitacji boIszeRolnik, Członek Zarządu Tow. Wzajem~ego Kredytu
I Wickiej.
w Łowiczu.
-x- Lenin USiłował uciec z Rosji, lecz
Opatrzony Św. Sakramentami zmarł dnia 16 października 1919 r.
został aresztowany i osadzony pod Moskwą.
przeżywszy lat 62.
-x- Anglja zgłosiła pretensję do zasekwestrowania
napotkanych na morzu
Pozostała rodzina zaprasza znajomych i życzliwych na wyprawaokrętów niemieckich.
dzenie zwłok w dniu 18 b. m., to jest w sobotę, o godzinie II-ej rano
-x- W czasie pogrzebu ofiar ostatniez kościoła parafjalnego w Zdunach na cmentarz miejscowy.
go głośnego zamachu w Moskwie rzucono
znowu kilka bomb. Jest przeszło 10 osób
Wśród
zabitych a 25 Ciężko rannych.
zabitych podobno mają być członkOWie
rządOWi elektrowni tak bardzo chodzi aby tworzyć wojsko i przy boku niemców rządu sowietów.
o tę pól godziny o zmroku, to niech ją bić moskali. Teraz zaś, kiedy ci moskale
-x- Według wiadomości nadeszłych
przeniesie na koniec, np. na godzinę 11 pod wodzą żydów i niemców są stokroć z Rygi o niepokojach w Moskwie, Lenin
i pół, zrobi jedynie krzywdę kilku za- zaciętszymi wrogami niż dawniej, gdy w wydał najpierw rozkaz UWięzienia Trocpóźnionym bilardowiczom lub wincistom, naj okropniejszy sposób mordują i zabija- kiego. Trocki jednak posiadał większe
łdórzy i tak sobie zawsze prżygotowy ją naszych braci, poseł Teofil Kurczak wpływy, uprzedził ten rozkaz i polecił
wują świeczki bo nie Wiedzą kiedy śmie dowodzić, że prowadzenie wojny internować Lenina.
' skończą-ale cale rzesze ludzi pracy nie z bolszewikami jest niepotrzebne. Czy
. będą zmuszane do przerywania zajęcia. my prowadzimy wojnę zaborczą? Nie, my
się tylko bronimy. Gdyby nie nasza kolJ
chana armja, o którą my, chłopi, mało
jeszcze dbamy, to napewno byśmy już Dzieciom i młodzieży do lat 15
mieli u siebie bolszeWików i ich raj, do
wejście wzbronione.
NADESŁANE.
którego, jak można wywnioskować z przeW sobotę 18 i niedzielę 19 paździer
mówienia, dąży poseł Kurczak.
nik w miejscowym teatrze "Eos" odbę
Zdaje mi się, że poseł Kurczak chce dzie się następujące przedstawienie:
Dnia 28 września we wsi Retkach,
'gm. Jeziorko, odbyt się wiec sprawozdawczy. odnowić, a może już odnowił, swoje dawWlaściwie byt to wiec agitacyjny na ne znajomości z bolszewikami z 1905 r.,
rzecz bolszewików moskiewskich. Przy- kiedy to jeździl, jako delegat, w celu Z!'lf
protestowania, że nasi posłowie do Dumy
byli na takowy posłowie: Teo ił Kurczak rosyjskiej nie byli wybrani przez naród.
Dramat w 5 aktach wedłuk dzieła Ami Tomasz Wróbel. Ten ostatni tłomaczył O tem pamiętamy i tego potomność pofiteatrowa.
się, dla jakich powodów wstąpił do Zjed- słowi Kurczakowi nie zapomni. Poseł
noczo .ego Stronnictwa Ludowego, mówił, Kurczak dowodził także, że na froncie
że gdyby w Sejmie była się utworzyła
grupa bezpartyjna, to on jako be _partyj- nasi synowie biją się sami bez oficerów.
ny byłby tam wstąpił, a ponieważ podobKiedy jeden z synów gospodarza
na grupa nie utworzyła się, Więc wstąpił z naszych okolic, kuplec z Warszawy,
Do rejestru firmowego Sądu Oluęgodo partji takiego ugrupowania, które naj- zaprzeczył temu i nazwał to fałszem, wego w Łowiczu dzialu A. wniesione zolepiej broni interesów chłopskich. (Tu p. Kurczak odpowiedział, że jemu jako stały następujące firmy:
zaznaczam, że jest bardzo duży odłam posłoWi zaprzeczać nie wolno, to, co móDnia 2 lipca 1918 r.
ogółu, który radby widzieć posła Wlóbla wi, jest prawdą, na co ma dowody, i tego,
910 tom I "Rotenberg Jakób" właściprzy boku posła W. Grabskiego). Nastę- kto się ośmieli zaprzeczać, może oddać ciel Rotenberg Jakób z siedzibą w Łowi
pnie przemawiał poseł Teofil Kurczak pod sąd. Bracia Księżacy, baczność przed czu ul. Zduńska Nr. 27 handel naczyniami kuchennemi.
i w bardzo długiem przemówieniu jego wilkami w owczej sl<órze!
wyszło szydło z· worka. Dowodził on, źe
Uczestnik wiecu.
911 "Milewski Wolf" właściciel Miwojnę należy na froncie bolszewicko-moslewski Wolf z siedzibą w ŁOWiczu ul. Kokiewskim zakończyc, uzasadniał, że krew
zia Nr. 1 biuro instalacji elektrotechninaszych synów i braci leje się bez popOlł·tyczny
cznych.
trzeby, bo i cóż takiemu żołnierzowi po
912 "Feder Szejwa" właściciel Feder
Szejwa z siedzibą w ŁoWiczu ul. Zduńska
ziemi, . jeżeli go zabiją. Poseł Kurczak
wyjaśnial także, że chociażbyśmy bolsze,
_
Nr. 27, fabryka marmolady i miodu
wików i zwyciężyli, to znowu koalicja w
-x- Rząd przyjął st~no.wczą 1 zdecy- sztucznego.
tę sprawę się wmiesza i będziemy się bić I dow,aną postawę w Spt aWle ogło~zoncgo
913" Włodarczyk Jan" właściciel
z wojskami moskiewskiemi Kolczaka, De- straJk,u l. wydał wla d,zo m , powiatowym Włodarczyk Jan z sie. dzibą w Ło
nikina i innych. Dowodzenia posła Kur- odnosne l~stran~cr~, dZla!ama !la wypad~k wiczu ul. Podrzeczna Nr. 40, handel piczaka i przemóWienie jego na zebranych prow:d~enla agitacJI strajkowej w sposob wa, wina i (owarów kolonjalnych,
pożądanego skutku nie wywolało, ponie- narus .. aJący f?rmy ,prawn~.
914 "Breitstein Szlama" właściciel
waż odpOWiedziano mu według swego zdro-x- G~rmzon Ittew~~1 w ~za~lach zo- Breitstein Szlama z siedzibą w Łowiczu
wego chłopskiego nie przewrotnego rozu- stal r?Z~rolony przez wOJ~ka memlecko-ro- ul. BielaWska Nr. 2 handel nabiałem, dromu, że życie dla Ojczyzny poświęcac syJskle I
ręce napastmka wpadlo prze- biem i ZWierzyną.
należy. Robota posła Kurczaka bardzo szło 100,000 mI<.
915 "Himmelfarb Mozes" właściciel
wielu zebranym nie podobała się. Była
-x- Na stacji Lublin funkcjonarjusze Himmelfarb Mozes z siedzibą w Łowiczu
chwila, gdy zrobU się ogromny szmer wydziału WyWiadowczego wojskowej stra- ul. Kozia Nr. 1, handel cholewkami.
916 "Gotlieb Mozes" właściciel Goi niezadowolenie wśród zebranych i prze- ży lwIejowej dnia 4 b. m. aresztowali 5
wodniczący przez długi czas szum
teń bolszewików: Kostantego Radczenkę, ge- tlieb Mozes z siedzibą w ŁoWiczu ul. Nouspakajat. Dziwna, doprawdy, rzecz: by- nerala, Leonarda Kolegina. pułkownika, wy-Rynek, handel towarami galanteryjnymi.
ło to roku 1915, czy też w 1916. Obecny Mieczysława Jakubowskiego, majora, Mi917 "Sosnowski Wacław" właściciel
poseł Teofil Kurczak na wiecu urządzo- chala Szczukina, oficera sztabowego i Ja- Sosnowski Wacław z siedzibą w ŁOWiczu
nym zapewne z jego pomysłu w Doma- kuba Usaczewa, sędziego bolszeWickiego. ul. Warszawska Nr. 4, handel nabiałem.
niewicach czy Głownie (dobrze nie pa- Aresztowanych, po sporządzeniu odpowie918 Szczerwińska Hana" właściciel
miętam, fakt że Wiec w tamtych stronach dnich protokułów, odesIano do IV wydzia- k8 Szczerwińska Hana z siedZibą w Ło
byl) poseł Kurczak publicznie nawoływal, lu defensywy żandarmerji, a stamtąd już wiczu ul. Długa Nr. 8 handel nabialem.

IJominik R!lkOItJSki
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Dnia 3 lipca 1918.r.
~ym gm. BąkóJJ, handel SPOŻYWCZO-kOlO-I
__
920. "Kapłan Mota" właściciel Kanjalny.
M
U
S
Z
T
A
R
D
Ę
W
Y
B
{)
R
O
WĄ
plan Mota z siedzibą w ŁOWiczu ul. No941 "Szalewicz Józef" właściciel Szapoleca
wy-Rynek Nr. 18, handel nabiałem i OWo- lewicz
Józef Z siedzibą W Placencji gm.
cami.
Dąbkowice
handel spożywczo-kolonjalny.
Fabryka Mus'ltardy
921 "Gałązka A~nieszka" właści
942
"Pendziejewski
Szymon"
właścii _skła d octu
ciell{a Gałązka Agnieszka z siedzibą w
ŁOWiczu ul. Bratkowice Nr. 1, handel naciel
Pendziejewski Szymon
z
W
.
111755 5 4 _.1
Wiskiennicy-Dolnej
gm. Bąków,
handel
bialem i drobiem.
spożywczo-kolonjalny.
•
922 "Biernat Wojciech" właściciel
943 "Zyk Dawid" właściciel Zyk
w Łodzi ulica Główna N2 51.
Biernat Wojciech z siedzibą w ŁOWiczu
W Bolimowie handel
Poszukuję przedstawicieli.
ul. Piotrkowska Nr. 29, handel spożywczy, Dawid z siedzibą
i drobiem.
'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
galanteryjny i materjałów piśmiennych.
923 "Baran Abram" właściciel Ba944 "Kaferski Jan" właściciel Karan Abram z siedzibą w Łowiczu ul. ferski Jan z siedzibą WStrugienicach gm.
Zduńska oM 35 handel mleczywem.
Bąków, handel spożywczo-kolonjalny.
osy~
klasy
924 "Markiewicz Wiktorja" wlaści
943 "Kajsman Mendel" właściciel
cielka Markiewicz Wiktorja z siedzibą w Kajsman Mendel z siedzibą W ŁOWiczu
do
Łowiczu ul. Nowy-Rynek Nr' 33 handel ul. Podrzeczna Nr. 38 handel drobiem
Gł. wygrana 350,000 Mk.
mydlem i sodą.
i nabiałem.
925 "Eisenberg Sumer" właściciel
Polskiej Loterji Klasowej na InwalId. wojen.
Dnia 6 lipca 1918 r.
Eisenber~ Sumer z siedzibą w Łowiczu
do nabycia
ul. Nowy-Rynek Nr. 36, fabryka wody so947 "Pietrzak Józefa" właścielka
w
Kantorze
wymiany
dowej.
Pietrzak Józefa z siedzibą w Zdunach gm.
926 "Urbach Frajda" właścicielka Bąków handel nabiałem.
B.PORBCKIiL.NADEL
Urbach Frajda l siedzibą w ŁoWiczu ul.
948 "Przybylski Jan" właściciel PrzyZduńska 4
Podrzeczna Nr. 48 handel spożywczo-ko bylski Jan z siedzibą w Niedźwiadzie gm.
Cillonienie
S-ej
kI. od 29 października
lonjalny.
Bąków handel nabiałem i drobiem.
do 21 liltopada.
Dnia 4 lipca 1918 r.
949 "Podrażka Józef" właściciel Po1/4
losu
7 mk. do każdej klasy
Cena
918 "Silkowska Leokadja" właści- drażka Józef z siedzibą w Marjance gm.
Tabelki co drugi dzieft po ciągnieniu cielka Silkowska Leokadja z siedzibą w Bąków handel drobiem i nabiałem.
Zdunach gm. Bąków, ' handel nabiałem.
927 "Chwat Mordka" właściciel
Dnia 8 lipca 1918 r.
Chwat Mordka z siedzibą w Łowiczu ul.
950 "Kraków Izrael" właściciel KraZd.ńska Nr. 14 handel nabiałem i drobiem. ków Izrae1 z siedzibą w ŁOWiczu ul. No928 ,.Urbach Jankiel" właściciel wy-Rynek Nr. 8 handel drzewem i węglem.
Urbach Jankiel z siedzibą w ŁOWiczu ul.
951 "Lew Berck właściciel Lew BeJabłka
Piotrkowska Nr. 17, jatka z mięsem.
rek L siedzibą w Wiskienllicy gm. Bąków
929 "Łagowski Bronisław" właści- handel rybami.
są do sprzedania na puąy
ciel Łagowski Bronisław z siedzibą w Łow
ogrodzie
fI. Trawińskiego,
Wiczu ul. Podrzeczna Nr. 53, handel
Dnia 9 lipca 1918 r.
torfem.
954 "Kantorek Adam" właściciel
930 "Zlotniewska Marja" właściciel- Kantorek Adam z siedzibą W Skaratkach
Im Złotniewska Marja z siedzibą w Ło- gm. Dąbkowice handel spożywczo-kolo
OGŁOSZENIA DROBNE.
wiczu ul. Bratkowice Nr. 11, handel na· njalny.

siedzibą

I
I

'

R ł1 UncHł1 E ER

I

nabiałem

L

V!:1

Zimowe

-Gruszki i

białem i zWi~r~yną· .

"
... l
955 "Rokicki Jakób" właściciel Ro- Błażejowi Kuclńskiemu skradziono dowód
931 "Mtljonowlcz Tekla wlasclcle - kicki jakób z siedzibą w Wygodzie gm. osobisty i bilety pożyczki Państwowej. 1801-1-1
ka Miljonowicz Tekla z siedzibą ~ Ło- Dąbkowice handel spożywczo-kolonjalny.
w. iczu .ul. Kostka Nr. 8, handel nabiałem
.956 "CichoWicz Bronisław" właścid b
Jzrael Uszer Jzraelowicz Zi;ubił paszport
1 ro lem.
.
.
ej"'
"
i- ciel Cichowicz Bronisław z siedzibą w wydany przez władze niemieckie.
1802
, 932, "Sł?Jewsk~ Eu."lenJusz, ~łaśc Łagowie gm. Łyszkowice handel nabiaCiel Sło)e'VJskl EuglenJusz z sled~lbą w lem i drobiem
Grabinie gm. Bolimów handel mielnem.
.
Lejwa Icek Winkler zgubił paszport wydany przez władze niemieckie i patent handlowy.
10 lipca 1918 r.
953 "Urbach Izaak" właściciel Urbach
1805
Izaak z siedzibą w Łowiczu ul. Podrze957 "Stachlewski Antoni" właściczna Nr. 54, handel nasion.
ciel Stachlewski Antoni z siedzibą w Ły934 "Holcman Józef" właściciel Ho· szkowicach handel nabiale m i drobiem.
pr~~j:~d~:~fe~~:ck~e. zgubił paszport wY%~1
leman józef z siedzibą w Łowiczu ul.
958 "Stachlewski Wladysław" wla. -----------_..
.... - .... - ... _... Mostowa Nr. 12, handel nabiałem i drobiem. ściciel Stachlewski Wladyslaw z siedziPotrzebny
zdolny
i
energl
cznzy korep,etytor
935 "Królikowska Marja" właściciel- bą w Łyszkowicach handel ,nabiałem i na wieś dla przysposobienia chłopca.
do 3'eJ kła
Iw Królikows, a Marja z siedzibą w Ło- drobiem.
sy, Poroz:lmienle:listowe, poczta ŁOWICZ. Skrzynka
Wiczu, Kostka Nr. 8, handel nabiałem
1808
i drobiem.
959 "Stachlewsl{\ józef" właściciel .N220 Walewice dla p. Orłowskiego.
936 "Ko lsl{a Estera" właścicielka Stachlewski Józef z siedzibą w Łyszko,
h h an d e l na b'la ł em I'd ro b'lem.
Jakób Szyja Danielewicz zgubił paszport
Kolska Estera z siedzibą w ŁOWiczu ul. wlcac
wydany prxez władze niemieckie.
180!}
Nowy-Rynek Nr. 30, handel spożywczo-Iw·
960 "Nasielewicz Salomon" właściciel Nasielewicz Salomon" z siedzibą w
Ł k
lonJ'alny.
ł
Potrzebne pianino do wynajęcia,
as awe
937 "K. Rybacki i F. Chyliński" wla- Łyszlwwicach handel nabiałem
i drobiem. zgłoszenia
przyjmuje Księgarnia K. Rybackiego.
ściciele K. Rybacki i F. Chyliński z si e961 "Nasielewicz Ketin" właściciel
1811
dzibą w ŁOWiczu ul. Stary· Rynek Nr. 10, Nasielewicz Ketin z siedzibą w Łyszkobiuro komisowo-eksp~dycyjne i pQśre- wicach handel nabiałem i drobiem.
Potrzebny Ogrodnik-pszczelarz od zaraz a
dnietwa pracy.
962 "Niewiadowicz Sana" właści- pewnemi rekomendacjami, pojedyńcz ~y-do mają938 "Kosiorek Michał" właściciel ci elka Niewiadowicz Sana z siedzibą W tku Lubianków.
1814
Kosiorek Michał z siedzibą W Łowiczu Łyszkowicach handel nabiałem i drobiem.
ul. Bratkowice Nr. 15, handel nabiałem
Pedag og-pianista b. dyrektor Towarzystwa
i drobiem.
Muzycznego oraz profesor Mikołajewskiej CesarSzkoły Muzycznej udziela lekcji gry fortepia939 "Nisennaum Aron" właściciel
MAGAZYN KAPEL USZY skiej
nowej, teorji muzyki, harmonji, solfeggia. K, HerNisenbaum Aron z siedzibą w ŁoWiczu
baczewski, prof. gimnazjum, ul. P~drzeczna .N'2 16.
1812
ul. Piotrkowska Nr. 4, handel obuwiem.
Dnie S lipca 1918 r.
" ,
940 "Grzegory józef" wlaściel GrzeKonad Jan zgubił paszpolt wydany przez
~ory Józef z siedzibą w Złakowie-Boro- został przeniesiony na ul. Podrzeczną Ni 22. władze niemieekie i 130 mk. oraz dokumenty. 181f>
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JuIJ--1 'TorrzUn' Skl-eJ-

Wydawcy: Kamilla Trawińska i Karol Rybacki.

Redaktor Felicjan
Druk K. Rybackiego w ŁoWiczu.

Chyliński.

