,

Cena 15 gr

Opłata

M 50.

Łowicz,

dnia 13 grudnia

pocztowa uiszczona

1936 r.

ryczałtem

Pok V.

SPOŁECZNO -~GOSPODARCZY.

TYGODNIK

'lfr;umerata rOCzna 7 zł.; półroczna zł. 3.50 gr.; kwartalna 1 zł. 80 ~r.; mifsięcz
na 60 gr. Ceny ogłoszeń: za wiersz garmontowy lub jego mIejsce po 60 groszy
ogłoszenia drobne na ostatniej stronicy po 20 groszy za wyraz.
Redakcja i Administracja-Łowicz, Dom Ludowy l-e piętro pokój.N'2 4
Rękopisów niezastrzeżonych nie zwraca się. Redakcja zastrzega sobie możność
czynienia skr:Stów w artykułach.

AR A"

Wszyscy

dla wszystkich!
Po

ś\Vieczld

choinkowe,

zimne

wody kolońsl{ie na wag~, falby,

Oto

hasło

łakiery,

przedświąteczne

ulica

mydła

og'lie,

Zduńska

do

tualetowe

"

AR

Y"

pokosty i t. p.

oszczędnych

Łowiczan

.M 15.

----------------------------------~------.----.-------•
Troska o zachowauie niepodległości i ut rzyma
nie granic Rzeczypospolitej jest wpsólna wszystkim
organizacjom, stojącym na gruncie państwowości
polskiej.
W swym programie głoszą;*)" Siła i
uparle być mają na
na miłujących wolność
masach
ludowych, na
Silnej
moralnie
armii,
dobrze wyszkolonej i wyposażonej w materiał odpowiedni do nowoczesnych wymagań ... ".
Ludowcy

bezpieczeństwo
nazewnąlrz
przywiązaniu
do państwa i

Niedawno P. P. S. W}poWiedziało się za zWię
kszeniem obronncści państwa, rozumiejąc nacisk na
Polskę dwuch potęg: od zachodu hitlerowskich Nie.
miec, od wschodu-stalinowsl<iej RosIi. Na poparcie
tezy, że kwestia obronności jest sprawą apolityczną
możemy przyl<lady mnożyć bez końca.
Lecz słowa
Marszall<a P lsudskipgc,**) "Jedynie miecz waży dziś
coś na
szali losu narodów. Naród, I{tóryby chciał
prz) mknąć oczV na tę OCZyWistość, przekreśliłby
swą
przyszłcść.
N!e Wolr.o nam być tal<im narcdem"-są syntezą zadań wypowiedzianych w przedmiOCIe obronności państwa i imperaty\\."em kategorycznym dla wszy~tkich.
Liczebność

i

wyposażenie

armii

*) Si Miłkowski: • Walka o nową Polskę".
**) Józef Piłsudski: .Pisma, mowy, rozkazy',

oraz dobra-

w.

f.

•

strate~ia zdecydować może o liczbie wygranych bitew,
lecz nie decyduje o wygranej wojnie.

Armia olemiecl<a tal< diugo odnoslla sukcesy
na wszystl<ich frontach czasu woiny śWIatowej dopóki nie zabrakło Rzeszy ż}wnośLi, ~urowców dla
przemysłu wojennego i dopóki naród niemiecki nie
załamal się duchowo (wybuch komuny).
Niemcy
przegrywały
w rezultacie wojnę mimo licznych
zwyci~stw.

A zatem uzupełnieniem całokształtu czynni!<ów,
decydujących o obronności jest stan ~ospodarczy pań
stwa, a w szczególności stan rolnictwa, jako rezerwuaru sprzE:tów (wozy), źywności, zwierząt pocią
gowych, stan przemysłu, przystosowanego do produj{cji dóbr dla armii potrzebnych (broń, paliwo, tkaniny i t. d.), stan finansów (zasoby kruszczów szla che.
tn}ch t. j. środków płatniczych).
Ol)ok wymienionych nie mniej ważnym czyn-

nikiem,

który

obronności państwa

decyduje jest
fizyczna i moralna zarówno tych
obywateli, którzy pod broń mają być powołani, jak i
tych, którzy przy warsztatach pracy pozostaną w
czasie wojny, by dla walczących pracować na ich
wyżywienie i wyposażenie techniczne.
liczebność.

o

tężyzna

powyższa pokrywa się z zadaniami, do
I<tórych została powołana Organizacja
Wychowania Fizyczne$!o i Przysposobienia Wojskowego.

Teza

spełnienia

____2. _________________2__Y__
c_I_E___Ł__O~W--I~C~K~I~E~--------------~N~r.~W~.___
Przez wzgląd na doniosłość celów, jakie W.F
I P. W. ma spełnić, całe społeczeństwo winno więcej
zainteresowania przejaWiać w kierunku ożywienia
pracy w podkomitetach gminnych Wychowania Fizycznego, Idóre na terenie pow. łowickiego są rozsiane.
Powiedział ]. Piłsudski: "lnicjatorowie ruchu wojskowego ws!mzali l<rajowi drogę, którą należy kroczyć. Lecz ost3terzny rezultat zależy całkowicie
od intensywności zbiorowego wysilku, od czynnego
I uporczywego współdziałania całego narodu". Słowa
te nic nie straciły na swej aktualności, szczególnie
teraz, gdy chmury pełne naprężenia politycznego
naciągają na cały ś\\liat. Trzeba działać natychmiast
i pracować ciągle, by w razie zaWieruchy wojenneJ
wszystkie warstwy społeczne, a tym-samym i cały
naród był gotowy do obrony Ojczyzny.

Z. K.

KsIQ2ke trzeba udostepnlf ooSI.
Był

olues,

gdy

pisało się i mówiło

udostępnieniu I<slążki szerokim masom,

wiele o

Urządzono

dni i tygodnie ),siążki, tanie bazary, autorzy zaopatrywali książki swymi autografami i t.p.
Zapał ten prędko minął i wszystliO pozostało
po dawnemu. ~~adal l<siążlHI jest luksusem niedostępnym dla szerszych warstw społeczeństwa.
Dotyczy to zwłaszcza młodzieży wiejskiej, I<tóra
Chociaż garnie się chętnie do czytania, nie ma zupełllie dostępu do lisiążl<i,
Gdyby przeprov. adzić statystyl{ę lub anl<ietę,
ile np. książek znajduje s:ę po uSiach, to przelwnaltbyśmy się, źe nie tyllw ich z roku na roli nie przybywa, lecz ubywa. Dziś bowiem na Wsi polskiej
jedynym człOWiekiem, który jeszcze kupuje czasami
książld, jest nauczyciel. I to Iwpov.ane przez nip.go książld są najczęściej treści związanej bezpośre
dnio z zawodem, nieodpoWiednie zupełnie dla dziatwy
szlwlnej.
A tymczasem programy szl<olne przewidują, że
'dziecl powmny czytać i to dużo czytać. ZfljąĆ się
dostarczeniem książek mflJą blbhoteki szłwlne. Braje
lm jednal, na to pieniędzy.

Ceny książek, przewidzianych w programach
przedstawiają się wprost fantastycznie.
010 naprzykład, wykaz cen i książek, które są polecone przez
Mnisterstwo Wyznań Reli~ijnych ilOśw:ecenia Pubicznego, jako lel<tura uzupełniająca dla piątej i szóstej
klasy powszechnej: WI. Anczvc: Przypadł,i Robinsona Kruzoe, str. 585, cena zl. 4.00, Maria Konopnicka. O Krasnoludl(ach i sierotce Marysi, str. 251
cena z1. 5.80, A. Domańska: H storia żółtej ciżeml(i
str. 537, cena zl. 4.00, J. PJra ' ńska: Wesoła ~roma
da, str. 160, cena zł. 5.00, E. Slelburg-Zarembina:
Zuch, str. 142, cena zl. 5.20, E. Amicis: Serce, sfr.
402, cena zl. 4.00, R. KIpling: D \\Ii e I{Sfęgi dzungli,
str. 552, cena zl. 12.00. M. Rodziewiczówn Ci : Lato
leśnych ludzi, str. 2.60" K. Makuszyń:;I{: S '<rzydlaty
chłopiec, str. 233. cena, zl. 5.00.
szlw!:J pierwszego CZ} drugie~o stoDnia
sobie pozwol ć na zalwp w ciągu rol{u choć·
by po jednym e~zemplarzu tak drogich I{siątel\?
A przecież prowam przewiduje najwyzej na
trzech uczniów jedną In;ątl<E;'. WięC I<ażdej książl<i
potrzeba przynajmniej po pietnaś':le do dwudlipslu
egzemplarzy. S'{ąd na to
WZiąĆ
pien;ądZf? A
~dzież tu mÓ\N'Ć jeszcze o k.,iązkach n;e zallCzo·
nych do leldury uzupełniającej!
Mimo woli nasuwa się pytanil : jak W}jść z tej
sytuacil?
Trudno mówić o wystarczających funduszach
na biblioteki w ch'»ili, gdy milion dzieci jest pozbawionych OŚWiaty, l powodu IJraku środków na zWięk.
sz~nie i1oś.;i etatów nauczyciel.,J<ich I budol.\ ę nrwych szkól. Z1radzić zlu można jedynie przez wydatne obniżenie cen I<siążek, przeznaczonych dla
młodzieży szkół powszechnych.
Nie \\.y3tarczilją tu tanie bazary i t. p. imprezy.
Są 'one sporadycz'le. A I(s;ąli<i, które wtedv moż
na kupić DO cenach zniżonych pu:ed-taw'lją naj-

Czy

może

częściej małą WMtość

Trzeba worowadz'ć radyl'Rlną i stalą obniżkę.
Cena I{siążki do b.bllotel{i sz\{olne; Wlilna wclhat się
od 20 ~r. do najwyżej d), o h zl. Wtt'dy dopiero
szkoły będą mo~ly masowo zaipatrywr,ć się \V lIsią
żki, 10\ tedy dopiero kSiążl<a trafi DJd strzechę i stan}e się tam chlebem powszedn m.

-----------------------------------------------------~----na potoku Uchańl<a (I !<m. na z'lchód od dworca),
CIEŚlAK

STEFAN

J<łóre miały spowodf)wać

b. Kmdt. IX obwodu P.O.W. w Łowiczu

P.

o. w.

i fOlbroienie okupantów na liemi towi[kiei.
(ciąg

dalszy)

Tal,iż zdecydowany opór staWIł komendant
warty pIzy magazynie żywnościowym na Wesołej
(browar). Tam został pchnięty bagnetem prof. glmn.
Pech e, który na własną prośbę za moim zezwoleniem dołączył s;ę do sekcji Szwarockiego (Waligó{y),
krórą wysłałem do rozbrojenia wart. Pchnięcie to
jednał< było szczęśliwe dla praf. Pech ego, gdyż
oprócz rozdarcia futra, innej szkody nie poniósł.
.
Pozatam nalzacięjszy opór wykazali żandarmi,
którzy zabarykadowawszy się w swoim lol<alu przy
ul. Plłsudsł(ie~o (dom SI{Qwroń~l(iego) bronili się do
świtu dni9 12 Xl. Dop!ero po wyczerpaniu amunicji
żandarmi WyWiesili białą chustę i poddali się, drżąc
ze strachu. Ślady kul tak v. lokalu żandarmóQ', jak
i na przeciwległych murach płotu i budyniw, wybite
$zyby i znaleziona w miesz!(aniu duża ilość łusel( od
wystrzelonej amunicji, świadczyły o intensywnej
walce ogniowej.
Por. Petelewicz po przybyciu na dworzec I<ali·
sl(i obsadził ważniejsze obiel<ty na stacji, \\Iysłal patrele na zachód wzdłuż toru do mostu ł{olejowe~o

katastrofę v.i razie wyjścia
ze stacji jakiegoiwiwiek pociągu. Ubezpieczywszy
się placówkami, oczel<iw?1 nadejścia wojsl,a okupacyjnego od strony koszar. Naprzód zajechał tabor
olwlo 20 wozów, I,tórym bez t\jększe~o sprzeciwu
ze strony woźl1iców i eskorty zawładną/o Na wozach oprócz rozrnaite~o sprzętu, ży.\ln\)ś~i i furażu
załadowana była broń: 2 IHlrabiny maszynowe, kilkadziesiąt !<ara\{inów Maus. W7. 99, 4 sl<rzynie ~rana
łów ręcznych,
kilkanaście skrzyń amunicji I{arabio.

Po .uzupełnieniu amunicji por. Petele~icz zaustawienie K. M. z prowizory.;zną obsługą·
Wluótce nadciąg'lął batałion z koszar. Pur. Petelewicz wyszedł naprzeciW, zażqdal zatrzymanIa się i
rozmowy z dowódcą batalionu. Gdv wysunął s ę na
czoło baonu dowódca tE'~OŻ i przewodniczący rady
żołniersl<iPj feldfebel ZImmermann por. Pctelewicz
OŚWiadczył mu, że rada żołnierska nie dotrzymała
zawartej umowy z P. O. W. i kate~orycznie zaźądał
złożenia broni, ·~rożąc spowodowaniem I{lltastrofy
lwIejowej, gdyby zamierzali odjechllć z bronią. PJ
krótl<iej wymianie zdań por. Peteiewicz postaWIł mu
termin 15 minutowy do namysłu i porozumienia się
z radą ź)hiers\<ą. Po upłyWie te~p czasu feldfeoel
ZImmermann przyjął stawiane warunki, żądając jedynip. gwarancji bezpiecznego przejazdu na granicy
prusl<iej, co otrzymał od por. Petelewic.za na piśmiE'.
Zgodnie z umową prusacy ustawili w kozly broń i
odmaszerowali z bagażem osobislym do oczelwjące
go transportu. Por. Petelewicz śCIągnął wtedy wyrządził
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~YCIE

Udostępnienie
książek szerokim masom ludu
wiejskiego ,.. a zwłaszcza łaknącej ich młodzieży-to
nal(8Z chwHi. Rozwój kultury jest w ogromnym stopniu uzależniony od r07powszechnienia czytelnictwa. Pierwszym warunkiem te~o rozpowszech·
nienia jest udostępnienie I{s i ążek,-bez nJego trudno
W. B.
bowiem wogóle mowić o czytelnictwie.

Posiedzenie Rady Powiatowej.
W dniu 22 grudnia (wtolek) 1936 r. o godz,
w
gmachu
Starostwa
Powiatowego
w Łowiczu odbędzie się posiedzenie z następują·
cym porządkiem obrad:
1. Zagajenie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokółu posiedzenia Rady Powia·
towej z dn. 6. III. 1936 r.
4. Sprawozdanie z dzialalności Wydziału POWiatowego za czas od 6. III. 1936 r. do 22 XII. 1936 t.
5. SpraWa zadłużenia Spółek Wodnych w Wydziale Powiatowym
6. Przystąpienie Pow. ZWiązlm Samorządowego
ŁOWickiego W charakterze czlonl(a popierającego
Kasy im. Mianowskiego
7. Sprawa przymusowego ubezpieczenia ruchomości rolnych w pOWiecie
8. Sprawozdanie roczne Pow. Fllnduszu Emery.
talnego
9. U chwalenie dodatkowego budżetu na rok
1956/37 w ZWiązku z odłużeniem Pow. ZW i ązlm
Samorządowe~o i otrzymania dotacji z Funduszu
Pra cy na roboty inwesty cyjne
10. Uchwal enie wysolwś c i dodatków komunalnyc h do podatk ów państ\\owych :
a) ~runtowego,
b) od patentów na sprzedaż i wyrób napojów
alkoholowych.
c) od nkruchomoścl w mieście ŁdWiczu i od
budynl(óW dochodowych i zarobkowych na obszarze
gmin Wiejskich
11. Uchwalenie statutu opiat i dopłat drogowych
na r. 1937/38
12. Sprawa lwnwersji wel(slowago zadłużenia w
Polskim Banku Komunalnym Sp6łl{a Akcyjna w
kwocie 45.000 z/.
13. Sprawa pomocy zimowej bezrobotnym
14. Wolne wnioslti .
Przewodniczący Wydziału POWiatowego
Starosta POWiatowy.

10,50

(-) WI. Staszewski.
I<tóre miały spowodować katastrofę i
transportowi.
Juź ol{olo godz. 25.30 sytuacja była całkowicie
opanowana I miasto od tej pory znajdowało się pod
władzą i bezpieczeństwem P. O. W. Jedynie bronili
się żandarmi na ul Piłsudskiego. Kwest ją tylko czasu
bylo zlil(Widowanie ich, bowiem nie mieli inne~o
wyjścia, jak poddać się oblegającym ich peowiaków.
Orientując się co do konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa miastu, jako pierwszy krok
w tym celu zarządziłem wysłanie warty do ~orzelni
na Zielkówce w celu zabezpieczenia majątku skarbowego i przed ew. USiłowaniem rozbicia gorzelni
przez motłoch. WysIałem również wartę do W i ęzie
nia i udałe 'm się tam osobiście' z p. Łagowskim z
Magistratu W celu opanowania i objęcia teSło waż
nego ze względów bezpieczeAstwa obieidu ~dyż
istniało
przypuszczenie, że ollupacyjny naczelnil{
W i ęzienia oswobodzi więźniów, aby tem utrudnić nam
sytuację W mieście.
Wobec ważności lej warty wysIalem lIajlepszych peowial<ów do pełnienia tam sIu.
żby t. j. wyłącznie uczniów gimnazjum.
siane patrole,

zezwolił odjechać

ŁOWICKI!

Komunikat.
Za kilka dni zostanie uruchomiona Łainia
Miejska.-Opóźoienie otwarcia nastąpiło z przyczyny
złego stanu kotla parowego, który Inspektor Doz.
Kot!. \lznał za nienadający się juź do użytku ze
względu na bezpieczństwo.
Zarząd Miejski usilnie poszukiwał kotla do kupoa, jednakże z powodu specjalnych warunków jakim
musi ten kocioł odpowiadać (odpowiednia wielkość,
I(&ztalt, wielkość pow. ogrzew.) dopiero w tych dniach
udało się kocioł odpowiedni znaleźć i nabyć.
Kocioł dla Łaźni, ze względu na bezpieczeń •
stwo osób korzystających z kąpieli, musi być w stanic doskonałym i J:odlega specjalnie ostrym przepisom ze strony Stowarzyszenia Dozoru nad kotlami
jako władzy ZWierzchniej. Kierownik Elektrowni i Wodo

Z. Switkiewicz.

AKTUALIA.
ulice naszego miasta są tak słaIJo
poprostu toną w ciemnościach.
Zarząd Miasta pOWinien zająć się tą sprawą i
załatwić ją ze wZSllędu chociażby tylko nn bezpieczeństwo publiczne. Łowicz, który niejednokrotnie
stawiano za Wzór innym miastom, musi być naleRynki i

oświetlone że

życie oświetlony.

Szkoła
~pędziwszy
utwierdziłam się

Rolnicza.

w szlwle rolniczej rolc jut prawie,
w te m-te szkoła taka, wbrew te-

niejedni utrzymują-jest dla wiej,~iej dziewpożyteczna. Dobrze zdaję sobie sprawę z tego-co zdobyłam tutaj dla siebie, i Wdzięcz
na jestem moim rodzicom że pragncłc mego dobra,
tu mnie skierowali
Potrzebę szkoły rolniczej-wieś
odczuwa dziś coraz bardziej. Nie tak dawno zfłda
walano się jeszcze tern, że dziewclyna jako tako,
pisać, czytać i rachować umie. O nic Więcej dla
niej się nie starano. A ona pędZiła tvwot-jak
Wiele jej rówieśnic,-potem szła zamąź i żyła niczem
szersze m się nie cleka\\iąc, l Wielu rzeczy tak interesujących W otaczającym ją ś\\oiecie, nie zdając sobie
sprawy, i przez to w wielu wypadkach kobieta Wiejwtyle, i nie rozumiała już tych co
sl(a zostawała
szli naprzód, Dziś na szczęście zmieniła się Wiele.
Dziś rodzice mający dorastającą ' córkę z ukończoną sz.
powszechną,
czują te tej córce jeszcze czego
Więcej trzeba. Gdzie Więc ją dać? A przypatrzyws?y się programOWi rolniczej szkoly, dochodzą do
mu co

czyny bardzo

wniosku-że

szkoła rolnicza-da dziewczynie dużo
wiadomości-że ją rozwinie. Zmienia
się stosunek Wiejskich dziewcząt do szkół rolniczych.
Coraz mniej tych co uważają-że nauka jest Im
zbyteczna .. ,że tyilm ważne to: by posag byl, Dzi-

przydatnych

siejsza- co rozsądniejsza dziewczyna-chce Więcej
Wiedzy dla siebie, chce te~o wyrobienia, bez którego tal( źle nieraz czuje Się kobieta w szerszym gronie.
Chce by jej otworzono oczy na wielkie zadania jej
życia-czując-że wtedy będzie wiedziała co robić,
o co walczyć, nad czem pracować-co jest warte zachodu. Takli byle-jej warunki pozwoliły w szkole roI.
wcześniej czy później się znajdzie.
I tu skorzysta
dużo. Uporządkuje nabyte wcześniej i wiadomości
uprzytomni sobie do czelo je; będą potrzebne. Tu
rozwinie się umysłowo przez czytanie książek, przez
kształcenie, wycieczki, przez lekcje, i przez pisanie
releratów. Tu przysposobi się do życia, i do pracy
w gromadzie, ażeby później mo~ła być podporą wiej-

skich organizacyj,

Dlatego organizacje Wiejskie po-

4.
wjnny się

ZYCIE
starać,-żeby

ŁOWICKIE

z Ich gromady. najbardziej

rOl.Winięte dziewczęta rozumiejące że trzeba sercem
i głową wsi słutyć przeszły przez szlwły i uniwer·
sytety ludowe. Tylko radziłabym nie przysyłać do
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PP. Rzeźnicy, Piekarze i Młynarze proszeni ~ą
o del<1arowanie ofiar na ten cel.

-

Powiatow)' Komitet Pomocy Zimowej

szkoly zbyt młodych dziewcząt-bo z tych młodych
Wiele nie doceni"! Wiedzy, nie bierze poWażnie róż
nych spraw-l tylko marnuje czas W szlwle. Z mło
dych rzadko która rozumie poco przyszła do szlwly.

prosi wszystkich przedsta Wicicli Zarządów i I nstytu·
cyj o podawanie sprawozdań z ilości ofiar wpłaca
nych bezpośrednio do Komitetu Wojew., a to celem
przygotowania ogólnego sprHwozdania z pOWiatu.

Pięknie zabierają si4 do pracy w szkole te dziewczęta
które już wcześnie pracowały w jakiejś organizacji i
tam zyskały wyrobienie. Te gna do szkoły nie tyłko
własna korzyść-ale już idea.

Wewnętrzych wydało zarządzenie, że w terminie do

Znają one wartość pracy zbiorowej. Przy tej
pracy W 5zkole roI. w organizacjach koleźeńskich
kształcą charaIder, swoją \\lalę, i różne ważne cechy
jak dokładność, zaradność, systematyczność, lwleźeń ·
skoŚć.
Wszystkiego chcą się nauczyć i wszystkim
się interesują. Znają
wartość czasu i dobrze go
wykorzystują.
Tał<im-naprawdę szlwła utoru je dro·
gę
naprzód. Taka wychowanka sama dojdzie W
w szkole do tego-jal<ą rolę pOWinna odegrać w
domu, w rodzinie i we wsi. W szkole ma możność
rozważyć

sobie ważne zagadnienia z dziedziny wychowania, higieny domu, odżywiania i t. p. W szkole nauczy się też wiele praktycznych rzeczy dla siebie, które jej pozwolą oszczędnie dom prowadzić.
Nauczy się szycia, kroju, ozdobnych robót szydełko
wych t haftów,-nauczy się przyrządzania wielu potraw które powinny się znaleźć na wiejskim stole.nauczy się przyrządzania przerobów mięsnych i owocowych. W ' szkale roi. zaznajamia się z hodowlą
kwiatów-i uprawą warzyw-oraz z racjonalnem
prowadzeniem hodowli. Całość da to co gospodyni
wiejskiej jest potrzebne. Praca w organizacjach koleżeńskich i praca nad sobą może z niej uczynić mocnego dzielnego, człowieka, litóry jest błogosławieństwem
dla swego otoczenia. Byle tylko tę pracę wytrwale
nad

sobą

prowadzić chciała.

Szkola to tego za-

chęca-j p'racę tę nam ułatwia.
Myśląc o tern
wszystkie m, postanOWiłam te
kilka uwa~ napisać aby je sobie dziewczęta wzięły
pod
uwagę.
My już jesteśmy na wylocie.
Niedługo wyjedziemy z Dąbrowy, bogatsze w naukę
-doświadczenie. Mamy już jasny cel przed sobą
a za sobą tyle przeżyć, tyle różnych dni-idóre zapełniała nam praca, nauka, różne wycieczki nad
morze, w góry, do szkół rolniczych, do spółdzielni,

do sąsiednich kół-różne imprezy i próby sil w konkursach czytania i innych.
Jeden rok dał nam tyle korzyści.
Skorzystałyśmy dużo,
wieś do pracy, i dźwigać ją
lepszą przyszłość.

możemy śmiało iść na
jaśniejszemu życiu w

ku

Aniela Kurczakówna.
Genowefa Kaczorowska
Zofia Madanowska .
Uczennice

Szkoły

Rolniczej w Dąbrowie Zduńskiej.

,KRONIKA.
- P. Wojewoda Warslawslli dr. Nakoniecznilwff
-Klulwwski bawił w ŁoWiczu w dniu 5 b. m., interesując się sprawami elektryfikacji powiatu łOWic
kiEgO. P. Wojewoda udał się także do Kompiny,
Sldzie prezentowane były urządzenia elektryczne.
. - Wallla z komunizmem. W dniu 9 b. m.
odbyło się w ŁoWiczu zebranie Komitetu Akcji
Społecznej do walki
z komunizmem.
.- Cukrownia Ł)'lzkowice ofiarowała na rzecz
bezrobotnych Wojew. Komitetowi Pomocy Zimowej196 worków cukru, a Powiatowemu KomitetOWi-lO
worków cukru.
- Uwaga! W tym tygodniu rozpocwie się
zbiórl<a produktów spożyw. na pom. zimową bezrobotnym na terenie naszego miasta,

-

Do 15 .tycznia 1937 r. Ministerstwo Spraw

dnia 15.1.1957 r. mogą być przeprowadzone zbiórki
tylko na pomoc zimową. Dlatego też Starostwo nie
udziela zezwoleń na żadne inne zbiórki w tym terminie.

- Nowe stowarz)'szenie. W dniu 12 listopowstalo na terenie miasta ŁOWicza
pada b. r.
stowarzyszenie p. n. "Kasa Bezprocentowego Kredytu Rzemiosła Chrześcijańsl{iego w Łowiczu". .
-

Nowy.

Zar%ąd

Oddz. w Łowiczu.

Pol. Tow.

Krajoznawczęgo

dniu 50,X, b. r. został wybrany nowy Zarząd, który ulwnstytuował się jak
następuje: Prezes:-p. prof. W ł. Stanio, I Wiceprezes
p. insp. szlwlny WI. Kwapisz, II Wiceprezes: p. H.
Dietrichowa, skarbnik: p. rejent Janowski, sekretarz
p. lek. dent. Zygmunt Pągowski, zastępca p. inż.
W. Walecki. Członkowie Zarządu: p. prof. J. Grzegory, p. prof. dr. J. We~ner, ". dyr. WI. Wyrzylwwska, ks. prefekt Stefan Zawadzki.
W

- Policja na rzecz bezrobetD)'ch. Od dnia
15 do 23 b. m. włącznIe policja pOWiatu lowicl<iego
przeprowadzać będzie Imprezy i zbiórki na rzecz
bezrobotnych, występując osobno poza Komitetem
POWiatowym niesienia pomocy zimowej bezrobotnym
i niezależnie od dotychczas zgłoszonego już udziału
policji w ogólnej akcji POWiatowego Komitetu zimowej pomocy bezrobotnym.
1) W dniu 15 b. m. w Łowiczu i na terenie
pov)iatu przeprowadzona będzie zbiórP.:d do puszek.
2) Od dnia 15 do 16 b. m. włącznie w godzinach od 16 do 1S-ej odbywać się będzie zwiedzanie
biur Komendy POWiatOWej i Posteruniw P.P. W Ło
Wiczu, urządzeń l(Ulturalno~oświfltowych, sportowych,
jak
sali
gimnstycznej, świetLcy, i t. p.
W
czasie ZWiedzania wygłaszane będą referaty z dziedziny policyjnej i urządzane pokazy sprawności policji. Bilety wstępu dla młodzieży w cenie 10 groszy,
dla dorosłych 20 gr., wcześniej nabywDć można w
biurze "Orbis" i W "Księ~arniach ŁOWickich", przy
ul. Rynek Kościuszl<i i Rynek Kilińskiego, zaś W
dniach zwiedzania W świetlicy policyjnej ul. Marszall<a PJłsudsl{ie~o Ni 71.
5) Od dnia 18 do 20 b. m. włącznie urZądzo
na będzie loteria fantowa W namiocie zainstalowanym tV ŁoWiczu na Rynku Kościu~zl<i. D o wygrania będzie Wielka i1o~ć cennych fantów żywych I
martwych. Cena biletu 50 groszy.
4)

W

dniach

19 i 20 b. m. od godz. 16 do

~odz. 18-ej na scenie ŚWietlicy pol icyjnej (Marsz.
Piłsudskiego 71), przez młodzież członków ,.Rodzina
Policyjna" odegrane będą: "Wesoła Wigilia" i ,.Skarbonka". Bilety wcześniej nabywać można W biurze

"Orbis" i W "Księgarniach Łowickich", Rynek I{ościu
szl<i i R. Kllińskiego. Cena biletu dla młodzieży i
dzieci 20 groszy. dla dorosłych 5tl groszy. W dniach
przedstaWień bilety nabywać można od godz. 14-ei
w ŚWietlicy policyjnej.

- Sport. W dniu 8 grudnia w sali Państw.
Gmin. M. odbyly się zawody w siatkówkę, zors;!anizowona przez G. K. S. "Orzeł", między reprezentacyjnymi drużynami: 1) Gimn. Kup iecl{iego i Gimn.
nowego typu, 2) Kolejowego Przysp. W. i G.K.S.
"Orzeł".
W obu spotkaniach zwyciężyli gospodarze:
l) 1:15 i 12:15, 2) 6:15 15:10 i 14:16. Drug ie spotkanie było b. ciekawe i emocjonujące ze względu
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----------------------------------------------------------------------------_.--na wysol<i poziom wyszlwleniowy obu druzyn. Na
tydzień przed meczem sala ~imnastyczna była udostępniond do treningów drużynom Gimnazjum Kupieckiego i K. P. W. Sędziował instruktor K.P.W.
- Otwarcie kurlu kOlz1karstwR i trykotarstwa. Wzorem lat ubieglych ZWiązek Pracy Obywatelskiej Kobiet w ŁOWiczU uruchomił od l·go listopada r. b. kurs trykotarstwa dla dziewcząt, a W d.1iu
20 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego
kursu
koszykarstwa dla moralnie zaniedbanych
chłopców. O godz. 9 ej s;!romada chłopców w liczbie 50·u przeszła w zwartym szyku do Kolegiaty Ło
Wickiej, W skupieniu i modlitwie wysłuchali Mszy
Św. oraz wzniosłego przemówienia ks. Prałata Stę·
pov.skiego, poczem w lokalu Z.P.O.K. w obecności
p. Starosty Staszewskiego i przedstawicieli Zarzfldu
Miasta oraz przedstawicieli organizacji społecznych
po przemówieniach uruchomiono kurs i chłopcy z
zapałem
przystąpili
do pracy pod kierownictwem
fachowego instruktora.
Wszyscy którzy interesują Slę postępami uczenie i uczniów wyżej wymienionych kursów mogą
oglądać ich pracę w dni powszednie od godz. 9.ej
do 13 ej w lol<alu Zw. Pr. Ob. Kob. przy ul. Rynek
Kościuszki I-sze piętro.
Jednocześnie komunikujemy ze Z.P.O.K. przyjmuje zamówienia na wyroby trykotarskie jak: swetry
szaliki, rękawiczki, sulmit-'. kostjumy tryl<oty, a także
i wyroby z wikliny, wchodzące w zakres kursu koszykarskiego jali: koszyl<l, walizy, parawany, źardi·
niery do kWie:tów, kosze do papierów i tym podobne rzecz)'.
Choinka w świetlicy Z.P.D.K. ZWiązek
Pracy Obywatelskiej Kobiet W ŁoWiczu prowadząc
od kilku 13t dla naibiedniejszych dzieCI świetl i cę do
I<tórej uczęszcza 40·ro dziewcząt i chłopców w tym
rCJlw uruchomił kurs koszykarstwa dla 50 chłopców,
dzieci rodzin bezrobotnych i pragnie
dla wszystkich urządzić choinl'ę oraz vdeczerzę Wigilijną ..
Nie posiadając na ten cel funduszów zw.aca s ę z
gorącą prośbą do wszystl{ich swoich czlon\\óW oraz
do współczującego niedoli zaniedbanych dzieci i tak
szczerze zawsze (fiarnego społeczeństwa o łas\cawe
składanie ofiar pieniężnych lub w naturze-produ\cty
żywnościowe, a również bardzo mile widziane będą
ofiary składane przez dzieci W postaci zabawek,
książek, odzifŹY, !Jielizny, obuwia.
Sądzimy, ze apel nasz nie pozostanie bez echa
j ofiary
złożone
na ten cel rozjaśnią nie jedną
smutną twarzyczkę
biednego dziecl<a i wycisną,
radosną łzę w jes;!o oJw na myśl ze w dniu tal{
uroczystym jakim jest wis;!tlja Bozego Narodz-enia,
społeczeństwo nie zapomniało o tych nieszczęśli·
wych, prześladowanych przez los istotach. Ofiary
prosimy nadsyłać pod adresem Zw. Pracy Obywflt.
Kobiet, Rynek Kcściuszki 15 w godz. od 9 ej do 13
i od 16 ej do t8·ej.
- 21 lecie drużyny gimnazjalnej. W dniach
7 i 8 grudnia r. b. obchodziła 4 Mazowieclca Dru7.yna Harcerzy im. Ks. ). PoniatOWskiego przy Państw.
G mnazjum Męsk. W ŁoWiczu 21·1ecie swego istnienia
Na program obchodu z/ożylo się dnia 7 bm. o
godz. 18 ognisko poświęcone pamięci narc("rzy 4
drużyny poległych
w Walkach W 1920 roku zakoń·
czone przyrzeczeniem 14 harcerzy, złożonym na ręce
dh. H. Girtlera, komendanta hufca harcerzy.
Dnia 8 b. m. o godz. \O odbyło się nabozeń
stwo W lwściele popljarsk m, oraz o godz. 18 wie·
czorek harcerski z herbatką w salach gimnazjum.
Uroczystość zaSZCZyCili swą obecnoś.:ią: p.
pDullL Urban, p. dyr. Zbudniewelf, Komenda Hufca
Harcerek.
- Odprawa Prezesów i Komendantów Związ
ku Rezerwistów. W dniU 6 grudnia r. b. o godZi·
nie 10 w świetlicy ZWiązlcu RezerWistów w ŁoWiczu,
aleje SienkieWicza, odbyła się odprawa Prezesów
i Komendantów Zw. Rez. z terenu tutejszego pow.

Na odprawie obecny był przedstawiciel Zarzą
du Okręgowego.
Z ogólnej liczby 10 kół W powiecie reprezen·
towanych bylo 8, W tem: ŁoWicz, Łyszkowice, 00maniewice, Bolimów, Bielawy, Kiernozia, KoCierzeq,l,
Kompina.
NieprzybyJi przedstawiciele Kół Zduny i Jamno.
Zebranie zagaił, witając przedstawiciela Okrę
gu i obecnych, prezes Zarządu Powiatowego pan
Babski Aleksander, poczem Prezesi i Komendanci
poszczególnych Kbl złożyli szczegółowe sprawozdania za czas od l stycznia r. b.
Ze sprawozdań tych wynika, że Zarząd Rezerwistów ugruntował się już ostatecznie na tut. terenie.
a idee lego przenikają w coraz to szersze masy.
ZWiązek poza bezpośrednimi pracami obejmuje
dziedziny ideowo mu pokrewne, jak LOPP i LMK
oraz przejawia żywą akcję W zbiórce na pomoc zimową dla bezrobotnych.
Wyróżniają się W pracy lwła ŁOWicz i Łyszko
Wice.
Odprawa przy ożywionej dyskusji na temat naj.
ważnlejszyc h potrzeb Związku i jego bolączek przeciągnęła się do godz. 16-ej i zalwńczona zostala
"herbatką towarzyską", W czasie Idórej obecni urzą
dzili zbiórl{ę na rzecz bezrobotnych. Zbiórka przvniosla 61 zl. 50 !Jr., którą to kwotą zebrani posta.
nowili zloż}ć na ręce Pana Storosty Powiatowego
z odpowiednią deklaracją.
- Kurs O. P. L. G. u!<ończyli pp.: Buczyński
Antoni, Bo~usz Józef, CY\\liński Wł., Fiszer Robert,
Gajewski Jan, Górowsi':i Franciszel" Jarecki Józef,
Jalmbowski Stanisław, Kasińslci Jan, Kosmata Stanisław, Kisielińsld Michał, Kondrat Marian, Kopiński
Alel<sander, Kędziersl(i Michał, Maciejewski Eug.
Niedz;elski Jan, Owczarczyk Bronisław, Parnowski
Jfln, Pą~ow51<i Ryszard, Szolajsl{i Jan, Stefko Jerzy,
SliWiński Stanisław, Nurczyl( Bolesław i Gawrysiak
Kazimierz. Prezesem Obwodowym L. O. P. P. jest
p. Kom. L. Wiechec\<i,
"Doroczny bal K()rpustl Oficerskiego 10
PP. odbędzie się 6 lutego 1937 r. w sali:lch Kasyna
Oflcersl<ie~o Rynek Kościuszki Ni 19 o godz. 21-ej.
- laltawa taneczna Staraniem Kół Rodzicielskich przy Państw. Gimn. Z. i M. odbędzie się
W dniu 9 stycznia tradycyjna zabaWa taneczna. Do~
chód przeznacza się na wpisy dla niezamożnych
uczennic i uczniów.
Prosi się organizacje o nieurządzanie imprez
w dniu 9 stycznia.
- Harcerski ·początkowy kurs dla szkot
powszechnych]powiatu. Celem przyjścia z pomocą
szlwłom
w powiecie przy organizowaniu drutyn
harcerskich, komenda huL:a harcerzy organizuje w
ŁOWiczU W czasie feni ś-Aliątecznych od 28/XII-56r.
do 5/11957 roku kurs harcerski początkowy dla zaslępow~lch.

Bl ltszych inf )rmacji o kursie udziela Iwmendant
huf.::a dh. H. G ,rtler, ŁOWICZ, G mnazjum Męskie
teleLm 68 godz. 8-14.
- Towarzystwo patronatu. nad więźniami.
Dnia 13 stycznia 1937 r. (środa) o godz. 19.ej w
małej sali Domu Ludowego w ŁOWICZU odbędzie się
zwyczajne
Walne Zgromadzenie Pdtronatu !Jad
więźoiam: W Ł')wiczu.

Mieszl(aniec naszegJ miasta p. Edward
pismem Nr. 293/36 Z dllia 25 listopada r. b.
mał od Ministerstwa Wyznań Religijnych i
cenia Publicznego podZiękowanie za swe
"Trzecia Rzesza, zarys ustroju politycZl1ego,
darczego i «ulturalnego".

Fiedler
otrzyOŚWie
dzieło

gospo-
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- Odpo~'iedzi Redakcji. Pani J. K. W spra·
wie łażni mieiskiej otrzymała Hedalicja od Pana
Kierownika
Elektrowni
komunikat,
który
podajem} W tym numerze. Wobec tego nie druku,
jemy artykuliku Sz. Pani, poruszającego sprawę
łażni miejskiej. Jednocześnie przypominamy
że w
.Ni 48 wspominaliśmv o )wnieczności uruchomien ia
łaźni, a w N! 49 drukowaliśmy artykuł poświęcony
sprawom higieny.
Uczennice Szkoły Rolnicze; Ż. w Dąbrowie. Za
artykuł dziękujemy. Kliszy nie wykorzystamy.

Ofiary.
na

Józefostwo Bulwwscy zamiast
Polski Biały Krzyż zł. 3.

biletów na bal,

"TRZECIA RZESZA"
Jest to pierwsza w Polsce naukowa praca o nowym ustroju oiemiec.ł<im.
Zainicjowana z filozofii Platona idea wspólnoty
narodowej jest absolutem w sobie, jej totalność nieH)zerwalnie złączona z życiem narodu. Stara szlwla operowała pOJęciami, że rozwój ducha ludzkiego
jest rozwojem absolutu, a historja tego absolutu dokonywa się na Bogu, człOWieku i naturze ...
Książka ta napisana jest dla naj szerszych warstw
inteligencji pracującej, a przedewszystkiem dla polityków, nauczycieli i studentów.
W drullU ul<ażą się nowe prace autora:
Mandaty )wloniaJne z politycznego i. prawnego punktu widzenia. Cena zl. 3-studlum nau!wwe.
Z życia Księżalt ów A. Chmielińskiej - autoryzowany przekład na niemiecl<i - zl. 2.
Marksizm i narodo~y socjalizrn- rozprawa w ję·
zyku niem leckim - zł. 4.

DOBRYCH

Sygnatura: km 918/36.

ObwieszczenIe o licytaCji rucbomoSci.
Komornik Sądu Grodzkiego w Łowiczu PIOtr
Pilichowsl'i, mający kancelarję w ŁOWiczu ul. P.O. W.
Nr. 3 na podstawie art. 602 1(, D. c. podaje ' do publicznej Wiadomości, te dnia 15 ~nldnia 1936 r ol,u
od godziny 11 w Łowiczu ul. Zielkówl,a Nr. l odbędzie się 2-ga licytacja ruchomości, należących do
Moszl,a Lejby Żelechowsliiego sldadających się
z umeblowania domowego, oszacowanych na łączną
sumę zł. 1650.
Ruchomości można oglądać w dniu licyta cj!
w miefscu i czasie wyżej oznaczonym.
Dnia 1 grudnia 1936 r.
Komornik (-) Piotr Pilt'cńowski.

Niebawem ukaże się w Warszawie wtóre, po·
prawione, uzupełnione i (ldbite na dobrym papierze
dzielo nauko\\'e Edwarda Fiedlera p. t.

TYSIĄCE
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POMYSŁóW

na podarli! gWiazdlwwe. Nawet sam św.
uczy się na pemięć naszej listy
podarków.

Mikołaj

Firma A. Knottowa
l.

oW

I C

z,

ulica

Zduńska

Nr. 32

poleca na gwiazdkę:
Wytworne perfumy, wody lwlońsl{ie i pięk.
ne l<asetld. Najmodnieisze pomadki do ust.
Pudry i róiej w kilkunastu odcieniach.IKremy
przeciwzmarszczkowe, wybielające i pod
puder. Przybory teatralne, toaletOWe i fryz·
jers!<ie. Duży wybór mydeł toaletowych,
ostrzy do golerria. Ceny rewelacyjnie niśkie.

U WAGA: w salonie
ondulacji

damskim
i

helm

aparat do trwałej
do suszenia w/asów.

Drukarnia i Introligatornia
K. RYBACKIEGO
Wykonywa na miejscu:
stemple kauczukowe
i wszelliiego rodzaju drul{i,
C e n ., n i s k i e.
WYKONANIE

TERMINOWE.

19ubl

'łem I<wlt J\ij 182 na zastaw W Czytelni "Odro·

Dla P a n i
Wełny

na sulcienl{i i palta.
bieliznę, porannil,i i pyjamy.

Flanele na
Pończochy,

dzenle" w Łow i czu. Nniejszem unieWażniam
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