Opłata

piątek

pocztowa uiszczona

ryczałtem.

14 sierpnia

Tygodnik narodowy, społeczno - polityczny i gospodarczy poświęcony
sprawom Lowicza i okolic. Wychodzi co piątek.
Cena numeru 30 groszy, kwartalnie 3.60

=

'Zł.;

z

Przed tekstem na 1 stronie l zł. 56 gr.
Nekrologi I reklamy 1 złoty.

=

przesyłką pocztową

Cena ogłoszeń za Wiersz garmontowy lub jego miejsce:

4 zł.

t Ogłoszenia zwyczajne wiersz 80groszy
! DrobnE! ogłoszenie za wyraz 30 groszy

:
:

Adres Redakcji I Admin.: ŁOWIcz, ziemi Warsz. Telefon Jf! 62
Redakc,'a ,'est otwartą codziennie od 10 rano do 1 pop.
R~koplsów nlezast~zeionych redakcja nie zwraca.
W myśl postanowienia zjazdu prasy prowincjonalnej wszelkie sprawozdania i podzi~<owania są płatne.
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Marja Waldberża'nka
powrociła.

Istniejące

roll drugi

PRZEDSZKOLE
Stowarzyszenia

"Rodzina Policyjna"
imienia Marji Tomanowskiej
ŁOWICZU
p rzy ulicy Marszałka

W

p iłsudskie~o Nr. 73
po gruntownem odnowieniu lokalu przyjmuje dzieci obojga
płci w wieku lat 4-ch do 6-ciu.

Opiella wychowawcza zapewniona.

-----

Wdni pogodłle gry i zabawy na wolnem
powietrzu na przyIegł ym terenie.
Zapisy od dnia 20 sierpnia r. b. u sekretarki Stowarzyszenia w kancelar]i Komendy P. P. w godzinach od 12 do 14.

Opłata 5złoty[h miesięmie.

j.

DROGOSŁAW

Duch ·Wschodu.
Duch wschodu-nie łatwo go ogarnąć i zrozujego sięga dziś wszę
dzie, do wszystkich niemal komórek naszego organizmu narodowego, choć ulegają wu nawet ci, co
z czystej krynicy zachodniej kultury czerpali swą
wiedzę i światopogląd, ci co nd polskiej zrodzeni
ziemi, tam jedynie v.zrolc swój zwykli kierować, skąd
szło i Idzie wciąż ku nim ożywcze światło prawdziwej. naiszczytnipjszych wyżyn ducha sięgającej kultury. Ci właśnie ślepi są często i nieczuli na szerzące się dokoła nich niebf'zpieczne przejawy, których źródłem jest duch wschodu.
mieć, choć przemożny wpływ

Natomiast !t'1l niestety, komu los dał w udziflle urodzić SIC:; zdala od siedlisk rodaków na bezlHesnych rozłogach rosyjslcipgo wschodu, tylko ten, czyj
umysł i psychę młudoclaną przellilialy, od zarania
życia wyłącznie tylko twory obcej I<ultury, czyje
ucho tVlko dŹWięki obcej mowy dokoła siebIe wciąż
słyszało, a płuca obcem oddychały pOWietrzem, tyłko taki zaprzf'paszczony zdawałoby się dlf! polskości rodak, gdy raz jeden bodaj doznał uroku kultury zachodniej, gdy poczul jako Polak swą do nie;
przynależność, gdy mu się ona jako nieznana nigdy
przedtem, a mimo to Im.vią i sercem z nim zespolona macierz duchowa objawiła i ku sobie nieprzepar·
tym czarem swojskości pociągnęła,-tyiko te~p typu
cudownie odrodzony Polak zdolny Jest zajrzeć w praw·
dziwe kamienne oblicze ducha wschodu, w jego nlelud~ko zimne, tępe, bezlitosne oczy.
A wtedy stwierdzi ten człowiek, ze od zarania
dziejów naszych, od chwili, gdy poraz pierwszy krzyż
chrześcijański, z łacińskiego przynie~iony zachodu,
rozciagnął swe ramiona nad piękną ziemicą nadWiślańskich słOWian, gdy prawdy ewangeliczne, WznIOsłym kultem i pięknem i obrzędami katolickiego kościoła umacniane, zagnieździły się w duszach i sercach bitnych, choć szlachetnych z natury zamieszkałych na tej ziemicy szczepów, - od tych już pierwszych epok naszej historji dFłtuje się nieustanna
walka katolickiego zachodu ze zchizmatyckim wschodem, dokąd światlo Wiary chrześcijańskiej zanieśli
również podówczas apostołowie ~reckiego wprawdzie,
ale nawskroś wschodnim duchem przenikniętego Bizancjum.
Nie było żadnej naturalnej zapory, ani tamy,
któraby od~radzała od siebie tereny wpływu tych
dwuch odrębnych kultur, toteż na przestrzeni długie
go szeregu wieków widzimy na ziemi polsliiej nieustanne tych kultur ścieranie się i zmaganie z sobą,
zaWsze jednak z wyrażnem uwydatnieniem dZielą
cych je jaskrawych różnic duchowych i etycznych.
Znakomity historylc polski, prof. Tymieniecki,
charal<ter nFtrodów zachodnia-europejskich z naszym, wyjaśnia, że gdy tam na zachodzie,
na nieWielkich stosunkowo, naturalnemi granicami
otoczonych, a zdawien dawna ~ęsto przez ludzi zamieszkałvch obszarach wytworzyła się dwoista kultura skupień. W przeciwieństwie do nieJ na olbrzymich,
slabo zaludnionych, niczem nie poograniczanych równinach eumpejskiego wschodu, gdzie też nie bylo
miejsca, na wytwarzanie się lokalrtych odrębniczości
etnicznvch i zwyczajowych, powstała również swoista,
ale odmienna od tamtej kultura rozłogów, której Polporównywując
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ska przez długie wieki ulegała i która też odbić się
na charakterze. tradycrach i obyczajach -jej
narodu. Tu właśnie tkwiły I tkWią nieustannie najWiększe.- niebezpieczeństwa. przenikania do macierzystej kultury zachodniej " Polaków zgoła jej obcych
i zatruwających ją pierwiastków wschodu.
Bo oto gdy na zathCldzie europejskim panują
ca tam kultura skupień najSIlniej uwydatniała pierWiastki czysto ludzkie, podnosząc zaś z jednej strony godność człowieka jako jednostki, z drugiej strony nakładała na t~ jednostkę wzniosłe, choć twarde
ObOWiązki karnego członka społeczeństwa,-w przeciwieństwie do niej ~schodnia 1{Ultura rozłogów zaWsze traktowała masy ludzkie tylko jako bierny, posłuszny woli despotycznych władców materjał i narzędzie do wykonyIVanid" boskiej woli tych władców
i podbijania im corClZ Większych terytorjów. Stąd
szeroka, nie przebierająca w środkach natura wschodniego człoWieka, której nie kiełznają szlachetne
Więzy
zachodnio-europejskie~o humanizmu.
Stąd
nieczułość tego człowieka na upośledzenie i niedolę rzesz ludzkich, jego zimne, jedynie na potrzebie
utrzymania posłuchu i uległości oparte ol,rucieństwo
i bezwzględność w sprawowaniu władzy nad poddanymi.
Wchłonęliśmy niemało tych obcych naszej macierzystej kul litrze pierwiastków na przestrzeni 8 wieków naszej niepodległości przed rozbiorami, a jeszcze Więcej niestety czasu 150-letniej praWie niewoli
gdy wschodni cięmięzca przez wynarodowienie usiłował przedewszystkiem zniszczyć, W nas pierWiastki
rodZimej I<ultury, zetrzeć z oblicza Polaka stygmat
Jego przynależności do nienawistnego dla Rosji Zachodu. Prz} jrzyjmy się Więc pobieżnie dziejowym
zmianom, jakle dokonywały się pod wpływem kultury rozłogów nietylko na charakterze, ale nawet na
wyglądzie zewnętrznym Polaków.
Oto, na przykład, pdtrzące na nas Le starodaw·
nych portretów i sztychów smukłe, ł<sztaltne, wobcisłe szaty i zbroje odziane postacie przodkóW naszych
musiała
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niemal aż do końca "złotego wieku" Jagiellonów jakrażąco " odcinają się od ciężkieJl, 1«Jrpulentnych,
W sute "kontusze i szuby odzianych " postaci naszych
wodzów i mężów stanu z doby późńlejszej. 'Ostre
rysy, orli, znamIOnujący nieustraszoną odwag~ wirok.
tchnąca surową tężyzną, szlachetna w swej prostocie Dostawa rycerstwa pohklego z doby PiastóQ7 l ła
glellonów zmie liają się potem stopniowo W rdz ewne, nacechowane pogodą i \1Jielkopań~ką d!lmą, ' nawykłe już Widocznie do wygód życiowych oł'lkza naszej szlachty i magnatów z czasóW na It'rótko jut
przed rozbiorami.
Cała smutnej pamięci epoka naszego upad~u
politycznego za SasóW i króla Stasia wszak to tylIw haniebna bierność i uległość szlacheckiego narodu wobec mos"k iewskiej deprawacji, która też rychło
zakończyła się niewolą.
Wciągu zaś tych ostatnich
paru Wieków, poprzedzaj4cych cud zmartwychwstania Pulski, wchłonęliśmy w swój charakter narodowy
nieprzebraną ilość czysto wschodnich odrażających
wad i naw}tknień. Piękny i bo~aty, nawet wtedy ~dy
był już zach'Alaszczony lacińskiemi makaronizmami
języl< polskiego piśmienictwa zeszpeciliśmy w owej
epoce naleciałościami moskiewszczyzny, od których
nie był wolny nawet najczystszy rasowo genjusz polSKiej poezji, najWiększy mocarz porywów patrjotycznych w niewoli ku wyżynom wolności-Adam Mickiewicz. Obfitującą w tak miłe dla ucha pierwiastki
rodzinnego folkloru piastowską gwarę polskiego ludu skaziły niemal we wszystkich zakątkach kraju
przeniesione z rosyjskich koszar sołdackich plugawstwa słownika rynsztokllwego, któremi posługuje się.
Jakże często niestety, nietvlko lud, ale i intełi~encja.
Od tradycyjnej, przysłOWiOWej polskiej uprzej·
mości, delikatności I przyzwoitości w obejściu jakże
rażąco odbijają dziś objawy tak zw. swobody obyczajów, idące w parze z cynizmem i zohydzaniem
wszystkiego, co polSki obyczaj narodowy zwykł CzciĆ
i szanować, a przodują w tem u nas zwolennicy kul·
tury wschodniej.
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Jak najdalej
od Łowicza.
W górach, w górach, tdm, gdzie smreki,
Limby, osty i szarotki,
Gdzie rozbrzmiewa śp i ew daleki,
Usta krasi uśmiech slodl{i,
Pełną piersią wzdychasz śmiało
Ten przeczysty wiew z podhala,
I, radosny duszą całą,
Marzysz, a twe smutki zda la.
Kąpiesz W słoń c u t wa rz rozśmianą,
Szumem karmiSZ sluch stęskniony
Górsl<fch źródeł, rwących pianą;
Pieścisz wzrokiem cudne strony_
Tylko w górach wśród przełęczy,
Wirchów, źlebów, jasność, tryska,
Tutaj wśród kolorów tęczy
Dusza niebu jest juź bliska.
Patrzysz, drżysz i radbyś wieki
Zostać czarem tym spowity,
Gdzie te limby, osty, smreki,
Lśniące w słoń c u gó rskie szczyty.

Jedziemy w góry, hen na wyże podhalańskie,
gdzie tu-tuż majaczą, owinięte W mgły zwiewne,
i o~romnieją w zdumionych oczach potężne masywy naszych Tatr.
W góry, w góry, odetchnąć i przewietrzyć
ścieśnioną zaduchem miejskim klatkę piersiową,
przejętą miazmatami śmietników i beczek podwórzo-

wych, gdzie spleśniałe i cuchnące odpadki zieją zabójczym fetorem, tłoczącym się do zrozpaczonego
~ardła. Za wszelką cenę, za poiyczony grosz, kosz·
tem wyrzeczenia się obfitszego jadła lub I<arnawało
wej sukienki uciec od tych kiszkowych podwórek,
kolorowy ch rynsztoków, gwaru żydowskiego i skondensowanych sklepikó.v.
Mknie pośpieszny, sapią:.: i prychając, jak zmę
czony rumak wśród stepu. Szybują wstecz smukłe"
ciemnu-szmaragdowe ŚWierki, uciekają pstre krajanki poletek górskich, migają strzeliste chaty i krasne
dachy ukryty:.:h w puszystym ~ąszczu zgrabniutkich
kokieteryjnych willi.
Gdzieniegdzie przyku .vają
wzrok zgrabne sylwetki górali w białych obcisłych
barwnie wyszywanych pantalonach.
Krajobraz jak
z bajki.
Przecieramy laspane oczy i dziwujemy się,
mruźąc powieki i wykrzykując coraz "ach, och".
Oto stacyjka w "Nowym-Targu", gdzie mamy
przesiadać na voczną linię t. lW. "Nowy- Tar~ - Sucha Hora", by następnie wysiąść w Podczerwonem.
Wagoniki trzęsące, jak w naszej obwodówce. Wysiadamy.
Furmanek niema, lecz oblega nas gromadka, w której gardłują dWIe baby-góralki, sprzeczając się wzajemnie o pierwszeństwo zawiezienia
nas do Witowa. Obiedwie zachwalaJą swe "nieobecne przed dworcem furl~i i doskonałość I<oni. Po
długich termedjach i oczekiwaniu na wehikół siadamy
wreście wśród naszych tobolów i zaczynamy dygotać
na bezresorowej wyplatanej furce, w l<łórej s~częś
ciem siedzenie jest na parcianych pasach. Pomimo
niewiarogodnej febry naszych wygodnickich człon
ków odczuwamy rozko!;? niepowszedniej jazdy, którą uprzyjemnia rozmowa z nieco rozczochranym mło-
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ta nalstraszniejsza z plag, obezbudząca W nim najniż·
sze pierwotne instynkty ludzl<iej bestji, wyciskająca
potworne piętno zwyrodnienia na całych poiwienlach
ludzl<ich w 1<lasycznej krainie pijaństwa-Rosji, rozpowszechnia się w sposób zastraszający i u nas,
a przeciwdziałanie jego zgubnym wpływom na mo·
ralność i tężyznę fizyczną naszego ludu prześlado
wane jest dziś, co ze zgrozą stwierdzamy, przez urzędową cenzurę i poczytywane za działalność przeciwpaństwową.
(dole nast.)

władniająca wolę człowieka,

Kronika miejscowa.
Kalendarzyk

t

Ptątek Wigilja, Euzebjusza K- M.
Sobota Wniebowzięcie N. M. P.
Nzedzlela 12 po Sw., ]oach' Oj. NMP.
Pontedziałek

Jacka Wyzn.

Wtorek Flrmina B. W.
Sroda Marjana i Rufina W. W.
Czwartek Bernarda Op. D. K.
WsChód

słońca

4.16. Zachód 7.05.

- Konsekracja kościoła. Dnia 8 b. m. przybyli do Dmosina pod Glownem j. E. Ks. Dr. Wincenty Tymieniecki --Biskup ŁÓdzl<i, Ks. Prałat Oficjał Dr. jan Bączek (były proboszcz i Kanonik KolegIaty Łowickiej), Ks. Prałat-Kanclerz józef Doroba,
Ks. dr' Pietrzal<-prof. Sem. duch., Ks. Dzie}<an
Kano'nik Mikołaj Bondarenko ze Strykowa, oraz
okolIczni ks. ks. ProboszczoWie celem dokonania
konsekracji odbudowanego i poWitrkszonego kOścio
la W Dmosinie.
Byli też obecni ks. ks. profesorowie Zawadzki i WaszkieWicz z Łowicza. Asystowało liczne grono kleryków z dyecezyi Łódzkiej,
Warszawskiej i Podlaskiej.
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Po odprawieniu w sobotę odpOWiednich nabo·
w nied?ielę od godziny 8-ej rano j. E. Ks.
Blsl<up Dr. Tyinieniecki rozpoczął ceremonje konsekracyjne, pociem odpraWił uroczystą Mszę SWię
tą. przy której archidjakonem był Ks. kan. Gwoź
dzicki, dyakonami zaś klerycy-dyakoni Burzyński
i Liberski (obaj z parafji Ctiruślin).
Przepiękne
kazanie wygłosił ks. proboszcz
Głażewski Robert z Chruślina.
Przy wykończeniu
kościoła wiekopomne zasługi położył ks. kan. Kazimierz Maluga proboszcz parafji Dmosin.
Po nieszporach j. E. I<s. biskup Dr. Tymieniecki pośWięcił fundamenta ' pod flljalny kościołek pod
wezwaniem SWiętej Barbary w Osinach-na gruntach
ofiarowanych przez fabrYI'ę Norblin, B·cia Buch i
F. Werner.
AczkolWiek Omosin leży już w powiecie Brzezińskim, większą część jego parafjan stanowią mieszl<ańcy wschodniej CZęŚCI gminy LubiankowskiejpOWiatu Łowickiego.
Przeżyliśmy piękne i podniosłe chwile,-parafji
naszej i okolicy przybył okazały śliczny Dom Boży,
wart ZWiedzenia, co jest łatwe jako, że szosa do
samego kościoła prowadzi. Bogu-cześć i chwalaa serdeczne dzięki J. E. ks. BislillPOWi, ks. DziekanOWi, ukochanemu ks. proboszczoWi i komitetowi
budowy.
Rojnik z pod Glowna.
żeństw,

- Echa wycieczki Pedagogów

w

Łowiczu.

"ŁOWiczanin"

Słowiańskich

w Nr. 29 z r. b. pomieścił sprawozdanie z wycieczki do Łowicza pedagogów słowiańskich, oraz posła i Ministra Bułgarii,
na ręce którego wysłano numer ze sprawozdaniem.
P. Minister Bulgalski był tak uprzejmy, że w tych
dniach przysłał bezpośrednio podziękowanie na imię
burmistrza Łowicza p. Jana Michalskiego.

Wycieczka Belgijska w Łowiczu. W niednia 9 b, m., miasto nasze odWiedzili goście
belgijscy, którzy grupą składającą się z kilkunstu
osób ZWiedzają Połskę. Jest to wycieczka, mająca
-

dzielę

-----------------------------------------------------------------------------dym dziarskim
wysol<o wzniesiony nad
gazdą, usiłującym lewą ręką kierować

•

swoim hetką, a prawą-przytrzymać podskakującą
i zjeżdżającą ustawicznie z siedzenia walizkę.
Pytamy spotkanych po drodze gaździn i gazdów, gdzie mieszka jozef Siuta-Keciarz; ciągle
słyszymy odpowiedż: ,,~ysy", co ma oznaczać "wyzej". Jedziemy dalej aczkolwiek bez wspinania się
lecz ciągle ku górom, ku Tatrom, które WSl'aniale
dominują nad okolicą od strony połudl1iOWej, a rozpościeraJą się przemożnie zarowno na wschód jak
i zachód.
., . Po wiel~ je~zcz~ informacjach "wysy", "wysy",
mllaJąc długie WI~skl, Podczerwone, Chochołów i
~naczn.ą część \yltowa (wioski te graniczą ze sobą
I pra'Wle dotykaJą), docieramy do pięl<nego wysokiego o śpiczastym dachu, werandzie i balkoniku
domu józefa SlUty-Keciarza.
Oglądamy z podziwem masywną chatę, zbudowaną z grubych bierwion
ciemnej barwy, przetykanych w szparach orys;!inalnie
zWijanemi pęczkami drobniutko heblowanych wiorków, które od wewnątrz ściany wyglądają niby gftsta w:Jska szczoteczka.
BierWiona, czyli bale tworzące ściany domu, to jJoprostu przepułowione bardzo grube sosny czy świerki, zewnątrz ociosane,
~ewnątrz heblowane.
OdrZWia z grubych bali na·
zewnątrz misternie rzeźbione.
Cały gmach i balustrada wzdłuż frontu-także rzeźbione.
Podłoga w
całym domu z szerokich masywnych desek tak rów·
niutka i gładl<a, jak najstaranniej ułożona posadzka,
tylko zafroterować. Izby wysokie, przestronne, niebielone; wskutek sl<ąpego dopływu ŚWiatła przez
stosunkowo małe okna, posępne, lecz robią wraie·
nie ŚWietlic, w pradziadowskich książęcych teremach.
Dom cały na nieczystem kamiennem podmurowaniLt

ziemią,

gęstą zieloniutką

murawą,

zewsząd

porosłą

czylI otoczony ŚWietnym
puszystym ogromnym dywanem.
Czyż wobec tego
wnosi się jakikolWiek brud, kurz i piasek do miesz![ania?
To też podłoga bielutka, choć wcale nie
często myta.
W izbach przyjemny chłód, a gdy na
dworze niepogoda, zacisznie i ciepło.
Nasz gospodarz mieszka w drugim domu, zdala
od drogi. Górale w Witowie budUją chaty piękniej
sze przy drodze dla t. zw. "gości", zaś dla siebie
niemniej masywne z uwagi na niebezpieczeństwo
wiatrów "halnych" I lecz zakryte dla oczu natręta
ogromnemi o wysokich dachach stodołami.
Zabudowania gospodarsl<ie toną W cieniu drzew, przeważnie puszystych jesionów, otoczone ogródkami
warzywnemi. jakaś uroczysta cisza, spokój i pogoda wieje od tych zagród. Nie słychać wrzasku dzieciaków, ani ujadania psów, gdyż te ostatnie wyruszyły wraz l trzodami owiec na całe lato "u halom"
na ~óry hen "wysy, wysy".
Dyskretny stuk młotka
lub siekierki zdradza tylko obecność praCOWitego
gazdy.
Od czasu do czasu przejetdta drogą fura kopiasta z pachnącem sianem, bo tu na podhalu W I<oń
cu lipca-pierwszy sianokos.
A żyta, owsy, jęcz·
miona jeszcze zielone, zielone, niziutkie.. a len zaledwie okWitł i ma stopę wysokości.
Zniwa będą
w końcu sierpnia lub w pierwszej połOWie września,
Więc zl:>ocza podhalańsl<ie-to jt:den barwny na zielonem tle kwietnik, poprzekrawany wzdłuż i wszerz
wc}wozami, strumykami i pióropuszami drzeW.
Witów ciągnie się 4 kilometry i dotyka praWie
południowym krańcem do wyniosłych Tatr.
Z werandy naszej widać "Czerwone Wirchy", "Kominy

4

Ł

,O

W I ,C Z, A N I N

na celu poznanie naszego kraju, a głównie zapoznanie się ze stanem rolnictwa w Polsce.
W Wycieczce tej biorą udział: !\illm inżynie
rów agronomów, kilku studentów Instytutu agronomicznego W Gemblanie (Belgja) i dwuch studentów
Polaków, również z tego Instytutu, którzy służą jako
przewodnicy i Uomacze. Wycieczka ma charakter
wybitnie naukowy, kierownikiem wycieczl<i jest jeden z profesorów wymienionego istytutu. Z wycieczką przybyła róWnież jedna przedstawIcielka pici pięk
nej, panna Łuczakówna, córka by/ego urzędnika
prusl<iego. przeniesionego przez Niemców aż do
Strasburga, gdzie panna Ł. ujrzała śWiatło dlienne.
Dziś ojCiec. panny Ł. jest urzędnikiem Państwa Polskiego i niepotrzebuje się obawiać, że jakieś wrogie siły mogą go przenieść na obczyznę .••.
Jak wiadomo, Beigja-to kraj arcykatolicki. to
po przybyciU do Łowicza udali się do
Kolegjaty, gdzie byli na calej sumie i z wielkiem
przejęciem sluchał1 pięknego śpiewu chóralnego naszych artystów-amatorów, sprężyście prowadzonych
przez p. Hamasiewicza.
Po sumie goście udali się do Ratusza miejskiego, gdzie na sali rady powitał ich Burmistrz p. Jan
Michalski, w towarzystwie sekretarza p. Zielińskiego
podkreślając radośnie ten fakt. że sam kiedyś przed
laty przebywał w Belgii i dlatego kraj ten zna dobrze.
W przemówieOlu swoim Burmistrz zwrócił uwagę na tą wielką różnicę Jaka jest pod względem kulturalnym, pomiędzy Belgją a POlsl{ą i WSKazał, że
duże zaOledbania jakie się w Polsce WidZi, są wynikiem d/uglej niewoli W jakiej się znajdowaliśmy. To
też w ciągu zaledwie 12-tu lat Isnienla Odrodzonej
Polski, zrobiliśmy już bardzo dużo, lecz wszystkich
zanieabań odrazu odrobić nie moina!
Z dalszych rozmów z gośćmi widać bylo, że
orjentują się oni doskonale w sprawach polskich,
co Wit!t{ą zaslugą jest tej grupy studentów-Polaków,
którzy znajdują się na studjach w Belgii.
też goście
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Po wpisaniu się do księgi , pamiątkowej miasta,
goście zwiedzili MULeum miejsl<ie i samo miasto,
podziwiając piękność strojów ludowych IOWicl{ich.
Obiad spożyto w restauracji "P o lon i a", gdzie
Burmistrz podkreślił pewne Więzy historyczne, jakie
Polaków z Belgami łączą. Mianowicie po powstaniu
niepodle~lego państwa belgijskiego, przy tworzeniu
się armjl belgIjskiej, było czynnych dwuch polskich
generałów i kilkudziesięciu polskich oficerów w charakterze instruktorów. Ol,al.alo się, że goście belgijscy o tern doDrze wiedzą, gdyż zaznaczyli. że na
Złeml belgijskiej na cześć tych Polaków zbudowany
został pomnik. Szeregiem toastów na cze~ć Polski
i Polaków zadokumentowali goście tą Wielką sympatję, jaką dla nas czują.
Po obiedzie udali się na Rlich, celem zwiedzenia szkol Y Rolniczej i Mleczarni parowej.
Widać
było Wielkie zainteresowanie, gdyż szkolę zwiedzono bardzo detaliCZnIe, a główme interesowano się
sztuczną hodowlą drobiu i uprawą warzyw.
Objaś
nień udzielał jeden z panów nauczycieli.
StwierdZIĆ należy, że goście! zostali zachwyceni szkolą i jej wzorową organIzacją.
Wieczorem goście belgijscy opuścili ŁOWiCZ,
zwiedzając przed tern gospodarstwo p. A. Niebudka.
Opuszczając ŁOWicz, belgijscy goście, dzięko
walt serdecznie za gorące przYlęcle, jakiego tu doznali i twierdzili, że ODeCnIe będą już mieli zgola
lepsze pOjęcie o Polsce, jakO o kraju kulturalnym i
że z tym pojęciem pojadą do
swe~o k{aju i tam
będą rzecznikami przyjaini polsl<o-belgIJs){lej. W tym
celu zostanie zorganizowane W Bel~JI "Towarzystwo
przyjaźni POlsko-Belgijskiej", które będzie miałe na
celu pracę nad zDlIżeniem się duchowem i gospodarczem tych dwuch narodów.
Dodać należy, że goście pokupowali pamiątki
z Łowicza W postaci laleczek, kilimów i t. p. i obiecali przysłać zamÓWienie na Większą ilość laleczel{,
które zostaną ulokowane w muzeach belgijsl<ich.

------------------------------------------------------------------------------ ..

i tajemniczy Gewont".
Od wschodu bliziutko, od·
dZielony wiecznie szumiącym po kamieniach "Czar.
nym Dunajcem", wznosi sięaszmaragdowy"Ostrys"
wysoka o łagodnych zboczach piramida z kręto rosnącemi drzewami, z czubem lesistym, jakby tajemniczo a groinie najeżonym.
Nad czarnym Dunajcem, szemrzącym odwiecz·
ną zbójnicką pieśń, prychającym pianą po sterczą
cych i przewalający;:h się głazach, można oderwać
Się od najsmutniejszych
mvśli i marzyć, marzyć,
oplot/szy rękoma kolana ze wzrokiem utkwionym
w rozigrane łale.
Można błądzić po lesie, który
otacza prawy brzeg Dunajca, strome zbocza Ostrysa
i sąsiednich wzgórz, lub zanurzać się w puszyste
ł .. kl i zarośla.
A pOWietrze, pOWietrze!
Pachnące
sianem i sosnami, a przezrocze, a suche! Prze lilKa
ono nasze zbiedzone ciasnotą biurową czy duszną
salą szkolną płucka, rozsadza, wzdyma, went~luje,
wypędza zaduch i zgniliznę. Nawet W czasie deszczów, które często naWiedzają podhalańskie doliny,
nie jest ono cIężkie i wilgotne, jak w naszych lowickich Kost!<ach, bagnach i trzęsaWiskach.
Górale uprzejmI - witają nas "pochwalonym"
lub "dZień dobrym". Lubią "gości", którzy zasilają
ich ubogie, chuć pięknie wyszywane kieszeni~. W yszycia na nich noszą tu nazwę "krzesiwa", widocznie dlatego, że w dawnych czasach mężczyini nosili
w nich luzeslwko i hubkę dla WZnIecania ognia.
Być może dlatego, że nie pracują tak ciężko, jak
nasi wieśniacy, górale mają chód lek,ki, ruchy zgrabne, są śmigli o wysokich nogach. Ze kochają Się
w roazinie bardzo. miałam możność przekonać się
przy pierwszej rozmowie w hacle gościnnego naszego Siuty. Mają jedynaczka, ożenionego medawno

z hożą góralką, Maryną. Wyjechał on tego dnia na
ćwiczenia wojsl<owe aż do Tluszcza za Warszawę.
Cala rodzina zgnębiona tym faktem i ustaWiCZnIe
wraca w rozmowie do tego tematu. Wypytuje o róż
ne przeWidZiane i nieprzeWidziane wypadki w podróży: a gdzie ten Tłuszcz, a kiedy dostaną list, a
gdZIe on już teraz zCljechał i t. p.
Stary gazda
otrzymał przy poczęstunKU dwa CUKierki.
~o pewnym czasie cicho wsunął niezjedzony cukierek
w piąstkę Maryny, a jej opalone policzki pokraśnialy
w rozradowanym uśmiechu, i z roześmianych warg
wychyltły się drobne lśniące zęby.
Górale kochają Polskę, Olenawidzą Niemców,
wspominają z obrzydzeniem czasy przedwojenne I
nie chcą, aDy wrócI/y, co nie przeszkadza, że nie
wykazu),! zbytniego zachwytu dla obecnych naszych
rządów.

Dzisiaj raniutko usłyszeliśmy śpiew nabożny.
to skromniutl\i Iwndul{t pogrzebowy-odprowadzano na wieczny spoczynek "ku cmentarzowI"
w Chochołowle zwłoki staruszki stuletniej, gaidziny
wltowskiej. Ot, jal\ tu długo ludzie żyją pod opieką mocarnych olbrzymów SKalnych, choć smaga ich
często deszcz lub hulaszczy wicher halny.
Według
opoWiadania jednej spotkallej gaidziny ludzie tu nie
chorują na żadne chrypy, dychawice, I,atary. Smiertt:lność dzieci jest taKze znikoma, pomimo pojawiania Się od czasu do czasu jakiej choroby zaKainej.
SzczęŚliWI! Nie wywożą tal\ często małych białych
trumienek i Ole wylewają takich strumieni gorzkich
łez, jak Się to u nas dzieje.
}. C.:arnecka.
Był
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"Do przetar.~u na. dzierzawę działki Nr. , ..•.••• "
2. Tenuta dzierżawna określona być winna wyłącznie ' w jednostkach metrycznych żyta.
5. Mdgistrat . zastrzega sobie prawo wyboru
dzierżawcy bez wiględu na wysokość zadeklarowanej
przez niego tenuty dzierżawnej.
4. Przy zadeklarowan:u jednakowej tenuty dzierżawnej pierwszeństwo mają· mieszkańcy gminy m. Ło
wicza, a z pomiędzy tych dotychczasowy dzierżawca.
5. Przystępujący do przetargu winien złożyć
wadjum w wysokości zł. 20 z morgi. Wadjum to
może być zlożone, bądź w formie kwitu Kasy Miejskiej, bądź też w formie książeczki oszczędnościo
wej Komunalnej Kasy Oszczfidności miasta ŁQWicza.
,
6. Bliższych informacYI udziela Wydz. V Magistratu, codziennie w godzinach urzędowych.

.

Magistrat.
Ogłoszenie.

Magistrat m. Łowicza nintejszem ogłasza, że
w biurze Magistratu w dniu 19 sierpnia 1951 r.
o godzI 12 (środa) odbędzie sit; przetarg na oadalIie w dzierzawę prawa łoWienia ryb w rzece Bzurze i starej rzece w obrębie miasta ŁoWicza, na
czas od dnia 10 września 1951 r. do dnia 10 wrześ
nia 1952 r.
LiC}tacja odbywać się będzie ustnie (in plus)
i przez zapieczętowane de-klaracje. Po ustnej licytacji muszą być zlozone deklaracje zapieczętowane
i z oznaczeniem rocznej tenuty dzierżawnej.
Przystępujący do przetargu winni zlożyć wadium
w wysokości zł. 100 Wadjum to może być złozone
bądź w formie kwitu Kasy Miejskiej, bądź tez w formie książeczki Oszczędności Komunalnej Kasy
Oszczędności miasta Łowicza.
Warunki licytacji są do przejrzenia w biurze
Magistratu w godzinach urzędowych.

Magistrat.

Obwieszczenie o spadkach.

Sobota dnia 15 sierpnia początek o godz. 7 i 9 wiecz.~
Niedziela dnia 16 sIerpnia pocz. o godz. 5,7 i 9 wiecz.
Najznakomiłsz8 arcydzieło

Emila Janningsa i Lyi de Pulli

2IJił fil3&fi8'
dramat erotyczno-ivclowy, i1ustru]qey taJniki zakulisowego tycio ortvstów rewiowvcb.

Wsponiołv

Dramat

miłości

i zdrady...
Kuszący [lar grzechu ....
[nk iYCia i szczęścia ...

NAD PROGRAM NATURA.

KinO-TEATR 10 P. P.

CI) ŁOWICZU •.

Orkiestro OP. P. wpełnym

składzie.

Piątek,

dnia 14 sierpnia b. r. o godzinie 8 wieczór
Sobota, dnia 15 sierpnia b. r. o ~odz. 5, 7 i 9 wIeczór
Włodzimierz

-

Gajdarow

w fIlmie -

Władca

Sahary

Monumentalny dramat wschodni o miłości szeika
ku bialej kobiecie.
Wspaniałe zdjęcia z Afryl<i!

Niebezpieczne przygody
w Marokku!

Nad program: Farsa i tygodnik.

Wydział Hipoteczny powiatu Łowickiego obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po następUjących zmarłych:
l) Pioirze Rykale, współwłaścicielu trzech działek gruntu w terytorjum miasta Łowicza, oznaczo-

nych hipotecznym Nr. 440;
2) Wojciechu Stańczaku, współwłaścicielu nieruchomości w mieście ŁoWiczu, przy ul. Kaliskiej
pod Nr. 25, hipoteczny Nr. 553;
3) Moszku Atlasie, Wierzycielu 5000 rubli z %%
i kaUCJą, zabezpieczonych na nieruchomości w m.
Łowiczu, hipoteczny Nr. 395.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 25 lutego 1932 roku w kancelarji hipoteczne; w m. ŁoWiczu. Osoby
interesowane Winny w tym terminie zgłosić swoje
prawa osobiście, lub przez pełnomocników, pod skuto
karni prekluzji.
2-1

ZŁOTYCH

"EOS'~

KINEMATOGRAF

NAGRODY I

rano dnia 8 b. m. przechodząc ulicą t-go
Maja przez plac do rogu ulicą Warszaw·
ską zgubiono sweter popielaty, uczciwy
znalazca zechce uddać do Redakcji
"ŁOWICZANINA" za powyższą nagrodą.

-----------

....

----------Niedziela, dnia 16 sierpnia b. r. o godz. 5,7 i 9 Wiecz.
Poniedzialek, dnia 17 sierpnia b. r. o godz. 8 wiecz.
Bożyszcze W szy~t1{jch

ROD LA ROCOUE
jC\ko męski, awanturniczy, bohaterski, UWit-'lbiany
przez kobiety "Zloty Młodzieniec" przezwiskiem

DJABEL
walczy o serduszko prześl i cznej SUE CARO L w wielkIm filmie z życia nocnych kabaretów i dancingów.

Wspaniałe tańce

rosyjskie wykonene przez Aleksieja
i Helly Arnold.

Orłowa

Nad program: Farsa i Tygodnik.
Do

wynajęcia

POKÓj Z Kuchnią
werandą

i komórką, przy szosie Bielawsl<iel, Nr. 5,
pierwszy dom za szpitalem. Wiauomość n3 miejscu.
Wojciech Wójcik.

wsi Kocierzew Pólnocny gm. Je- ftdam pnJ'[1 Pa[lkow'k"ł ze w"i Zt!oda gm. Bielawy,
ziorko pw. ŁOWicki zgubił 3 czerwca HU
Ja Dhłon'a'k'l ze
Jan
II
a zgubił j<siążkę woj5kową wy"
r. b.
na kOllia - klacz 6
j;lniHKSIążkę

letnią

maści

<lej.

~daktor i wydawca Edward Nowakowski.

3-2.

d<lną przez P. K. U. w Plodu, wraz z d Jkurnentami
Z>-3-~
osobistemi Cechu Rymarskiego.

Druk. K. Rybackiego w Łowiczu.

