
Łowicz, piątek 24 czerwca t 927 r. Rok XVIII. 

Tygodnik spoloozno-eKonom.iczny i literacki, poświ~cony sprawom Lowioza 
i jego okolic. Wychodzi co piątek 

Cena numeru 30 groszy, kwartalnie 3.60 zł.; z przesyłl{~ pocztową 4 zł . 
.= Cena ogłoszeń za wiersz garmontowy lub jego miejsce: = 

Przed tekstem na 1 stronie 80 groszy. 
Nekrologi i reklamy 60 groszy. 

* * * * 
! Ogłoszenia zwyczajne wiersz 50 groszy 
: Drobne ogłoszeni e za wyraz 25 groszy 

Adres Redakcji i Admin.: ŁOWICZ, ziemi Warsz. Telefon Il! 62. 
Rękopisów niezastrzeżonych redakcja nie zwraca. Redakcja jest otwartą codzien nie od 10 rano do 1 pop. 

W myśl postanowienia zjazdu prasy prowincjonalnej wszelkie sprawozdania i podz iękowania są płatne. -
PROSZĘ O GŁOS! 

Czytając wezwania przeróżnych partji i towa
rzystw wzajemnej adoracji o wyborach do Rady 
m. Łowicza, przyszliśmy do przekonania, że na
ezelnem hasłem tych ludzi jest: Cel uświęca środki 
Takiej obludy i wyrafmowania jeszcze w Łowiczu 
nie było. 

Narzucają nam dwójki (2), czwórki (4), szóstki 
(6) i jedynki (1), co razem stanoWi liczbę 13. Fe· 
ralna to liczba dla miasta, gdyby razem zwyciężyć 
miały siódemkę (7). . 

Dość jednak obiecanek, dobre to hasła dla 
naiwnych wyborców, ale zbędne zupełnie dla miasta 
j gospodarki miejsl<iej. Przyjrzyjmy się takiej dwójce 
(2), której gospodarka w Kutnie i Zychlinie dopro
wadziła miasto do bankructwa, to sarno zres2.tą było 
i w ŁOWiczu podczas rządów socjalistycznycb. 

Kutnowska Rada Miejska jest dla posła z P. 
P. S. wzorem-jaką rada być pOWinna-o czem 
w liście do wyborców z Łowicza wspomina, ~dy 
tymczasem Kutnowsl<a rada miejsl{a jest wprost 
skandalem Rzeczypospolitej, jeżeli mogą powstawać 
takie projelit}', jal< przemianowywanie ulic na Róży 
Luksennurg. Salę Asza, l -go Maja i t. d. 

Zapytajcie się Zychlina, gdzie żydzi i socjali
~ci rządzili: doszło do tego, że p.osła Sledzińskiego 
JUż dwa razy wygwizdano - a Zychlin był wszak 
tWierdzą P. P. S. 
- W Żychlinie i Kutnie Rady rozwiązano a w Ło
Wiczu naznaczono tylko nowe wybory wskutek skoń
czonej kadencji, o pracy zaś tej rady sami wiecie 
najlepiej. 

A teraz przejdźmy do czwórki (4), do tego no
wo-narodzonego dzieciątka W ŁoWiczu, co zwie się 
bezpartyjną, a jest "Part ją Pracy", która obiecuje 
śwtat/o, wodę i t. d. jal<gdyby bez niej tego wszy
stkle~o nie było. Znamy się nie od dziś, znamy się' 
jeszcze z wyborów do Rady miejskiej w 1923 r., zwa
la się wtedy bezpartyjno-inteligencką, wydawała ga
zetkę wyborczą, gdzie głośno obiecywano możli\\e 
i niemożliwe. Zdobyła wtedy 1 mandat. 

Dziś ich zastępcy WyWiesili nowe godło i również 
wydają gazetkę z czerwonym tytułem, agitują, obie
cują 1 sanują. ZobaLzymy ja\{ to długo potrwa. 

Wolno w Polsce głosić różne hasła, lecz nie 
wolno obiecywać tego, czego nie jesteście w stanie 
dać. Sanacja, sanaCJa, lecz pocóż ta agitacja w szko-

le i bałamucenie pod płaszczykiem zebrań rodzi
cielskich? 

Szóstka (6), nazwać ją można towarzystwem 
wzajemnej adoracji i niedocenionych Wielkości. ZWie 
się "Małorolno - robotniczą" czoło jej stanowi kandy
dat na posła z grupy Dąbskiego, a za nim idą: wła
ściciel nieruchomości, kupiec i urzędnik z Socha
czewa. Jest to lisła rozb ijaczy i ludzi zawiedzio
nych nadziei. Pobici przy wyborach do rad gm in
nych w pOWiecie, idą po głosy miejskie. Można du
żo chcieć, lecz mylicie się, sądząc, że na Was kto 
glosować będzie. Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi. 
Pomówmy teraz o 1 (jedynce). Na jedynkę głoso
wać będą ci, którzy straciwszy Wiarę W P. P. S. idą 
za obiecanl<ami wrogów l adu i porządku społeczne
go dla których chrześcijaństwo i polsłwść warte tyle 
co zeszłoroczny śnieg. Tam kwitnie" Wolna Myśl" 
i Wolna MIłość" i nienawiść do tego, co ludzkoś(. do
tychczas zbudować zdołał -l. Jest to lista "próby sił" 
nam Polakom szkodliwa i winna Pyć zwalczana z cal~ 
bezwz~lędnością· "Jedność robotnicza" jest to ha~ 
sło--nam zupełnie obce i dąży do skłócenia I<las 
Z takim hasłem szedł Lenin do przewrotu w Rosji: 

Gdy się tak rozdzielono, kto korzyść mieć 
będzie? Odpowiedz jest jedna: rozdziobią naS kruki 
i wrony-a korzyść mieć będzie ten trzeci. 

Porzućmy wszell<ie spory, idźmy lawą do um 
wyborczych i głosujmy zgodnie na siódemkę (7) a 
zW~cięstwo pewne. Tylko Wjęk~zość zdoła zape. 
wmć spokOjną pracę przyszłe) radzie miejskiej 
czego ~amy dowody z pra.cy obecnej Rady Miejskiej: 

Idzmv razem z rzemiosłem, robotnikiem rolni
kiem i inteligentem, którzy nas w obecnej radzie nie 
zawiedli, dobrze miastem rządzili i dobrze się dla 
potomności zasłużyli. 

łlarodowv Komitet Ulvborczv Iistv II!! 1. 

. Lista Nr. 7 
Narodowy Komitet Wyborczy 

1. Trawiński ~ranciszek, lat 52, r v!' Koński Targ Nr. 8. 
2. Chmura Jozef, lat 31, naucz., Nowy Rynek Nr. 8. 
3. Ks. Pra.lat Stępowski Ludwil< lat 65, proboszcz 

KolegIaty, Rynek Kościuszlii Nr. 18. 
4. Wacław Jankowski. lat 47, rzemieślnik, Nowy 

Rynek Nr. 25. 
5. Garwacl{i Alel(sander, lat 52, prowizor farm. 

Zduńska Nr. 5 


