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Łowicz, piątek

Tygodnik

i literacki, poświęcony sprawom
jego okolic. Wychodzi co piątek.

społeczno-ekonomiczny
l

Przedpłata z przesyłką poczt.

Rocznie • . . . . Mk.
Kwartalnie • • . . Mk.
Adres Redakcji i Admin.

Ł

Teatr

"fOS"

Przed tekstem na 1 stronie Mk. 2.00 I Ogłoszenia zwyczajne wiersz fen. 75
Drobne ogłoszenia za wyraz " 2()
Nekrologi reklamy i ogłosz.
w tekście wiersz garmont. ,,1.00
Numer pojedynczy 40 fen.

I

Rękopismów niezastrzezonych redakcja nie zwraca.

w Łowiczu. @----Cł9

W p0'liedzialek, dnia 10 lis/opada 1919 r.
Jeden gościnny występ znanej artystki scen warszawskich
i zagranicznych

Q) and9 Radost • ł1 ODZELf CI} SKlEJ

dana będzie l·szy raz
głośna sztuka, grana z wielkim powodzeniem w Warszawie

Moralność

pani Dulskiej

Bardzo wesoła rzecz w 3·ch aktach Gabryeli Zapolskiej,
. z udzi3łem sił pierwszorzędnych teatrów warszawsldch: p. p.
Zolopińska, Slwtnicka, Sokołowska, Dąbrowska, Rapacka, Halicki,
Golc7~wski i inni.
Rzecz dzieje się w Galicji.
Bilety wcześniej nabywać można w cukierni W onego Herdego.
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Biuro Handlowe
SEJMIKU

Rocznica 11 llstopada.

ŁOWICKIEGO

Rok temu nad naszą piękną Polską
wydzierżawi lub wynajmie posesję w pozajaśniała gWiazda wolności.
bliżu stacji ŁoWicz-Wiedeński. Poźąda
Po długiej niewoli naród nasz, udrę·
ne budynki gospodarcze OUpowiAdnie na
czony mękami, chwyctl za broń i wypędzi!
składy towarowe. Zgłoszenia do biura
Niemca. Uprzytomniamy sobie tą Wiekohandlowego w ŁOWiczu-Starostwo.
pomną chwilę, kiedy młodzież nasza uda~~ r~mnila spełnienie zakusów niemieckich,
uosabiających się w słowie "ausrothen",
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. w ŁOWICZU.
Na rachunek osób trzecich sprzedaje i kupuje zloto, srebro, dolary,
franld, ruble i marki.

to znaczy

wykorzenić z Polsldego amknąć
dziecka

duszę Illałe~o Polaka, to znaczy

szkoly, zakaz ać mowy ojczystej; to znaczy
wywłaszczyć polskie ma[ątki, na rzecz
T-wa Hal{atystólk, to znaczy zniemczyć

koleje, wypędzić wszystkicll pracowników
poiaków z illstytucJi mających państwowy
charalder w celu obróc en ia nas W nie_~ wolniczy szczep, ponieważ handel i przemysł polski są słabo r0zwinięte.
To też jeJtwm z nujważlliejszych
haseł
najazdu niemieckiego było dać
są do sprzedania na pudy
kaźdemu niemcowi na wtClsność majątek
ziemski polski, wilrsztat, lub fabrykę.
w ogrodzi j=r. C:rawińskiego.
Rok czasu od tej pory upłynął. Rzeczpospolita okrzep/a zewnątrz , nawewnątrz
Dnia 8 b.m. o godz. 6-ej wie· jednak nie l11a solidarności, co się daje
czorem w Jokalu T-wa Rrajo- Widzieć W zmniejszonej produkcji artykuzna wczego odbędzie się zebra- łów spożywczych OrCJZ zniszczeniu przez
nie "Koła RodziCów", na które Rosjan i Niemców przemysłu rodzimego,
tymczasowy zarząd zaprasza gdyż brak artykułów i produldó JJ jest

JslI_ '

Gruszki i

jabłka

zimowe

wszystkich rodziców oraz opie}{unów młodzieży, uczęszczają
cej do gimnazjum męskiego i
żeńskiego w Lowiczu.

niesłusznie

Łowicza

Cena ogłoszeń za wiersz garmontowy lub jego miejsce:

bez przesyłki.

19.00 Rocznie
. . Mk.
16.00
4.75 Kwartalnie • . . • Mk
....~ 00
o w i c z, Warsz. gub. Telefon M 14.

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

Warunki przeto nie uległy zmianie
przez rol< ostatni.
Wrogowie, którzy czyhali na kraj
nasz przed 200 laty, czyhają i w dalszym

Iciągu,

jedni

są więcej, drudzy mniej zajęci

wewnętrznemi

sprawami.

czujność pOWinna być
zdwojoną.
Wrazie niebezpieczeństwa lud
starożytnego miasta Rzymu mówił "niechaj
konsulOWie
czuwają".
Niechaj
Więc
i u nas konsulowie nasi wraz z całym
narodem, kochającym Polskę, czuwają.
Niechaj będzie u nas solidarność Większa,
niż dotychczas, a Więcej ciężkie warunld
bytu niech nie oziębiają miłości ku

Nasza

Więc

ojczyżnie.

Nie patrzmy przez

szkła

ciemne na

przyszlość. bo ona należy bowiem do na-

I

rodu Polskiego. Naród Polski jest zdolny,
zawsze był pracowity i będzie takim. Naród Polski jest szlachetny, a przedewSlystkiem rycerski i niesłychanie bitny.
Już pod tym ostatnim Wl~!ęc.:em, zdawaliśmy egzamin we wszy~tkich częściach
świata.

Każdy Polak powinien pamiętać, ze
na pierwszym miejscu w jego duszy powinna być "Ojczyzna", ponieważ z utratą ojczyzny przyjdzie niewola.
Hasło "Ojczyzna" niech nauczy skupiac wszystkich ludzi z pod różnych
sztandarów, w jedną całość zaprzysiężo
ną, aby wspólnie bronić granic, aby nie
pohańbić narodu, bo Ona jest droga w
równej mierze tak dla maleńkiego dziecka, jak i starego wojaka; jest wreszcie
imieniem, ldóre
najszczytniejsze przynosić powinno myśli.
Ojczyzna nasz::!, nie jest jeszcze
zjednqczona. Omdlale dłonie wyciąga ku
nam Sląsk Górny, Cieszyńskie żąda przy·
łączenia do Polski. Z Wilna przyjeżdża
ją delegaci,
wyrażając zdziwienie z powodu obojętnego traktowania przez Warszawę, sprawy Wileńszczyzny i Grodzień
szczyzny, gdzie jest 75 polaków, na 100
obcej ludnosci.
I inne ziemie dawnej Rzeczypospolitej proszą o przyłączenie. Nawet dale·
Iw Litwa i Estonja ze sfolicą Rygą woła
ją ku nam o pomoc. Ta Litwa skrwawiona przez baronów niemieckich, rosyjskich
czynowników ora7 ostatnio przez krwawy
ruch bolszeWicki.
Dlaczego kraje te dążą pod naszą
opiekę? Dlaczego Mińsk bez różnicy Wiary i narodOWości tak entuzjastycznie
przyjmował wojska nasze?
OdpOWiedź jest prosta: ponieważ kraj
nasz, jako państwo, niesie takie prawa i
swobody, jakich mieszkańcy innych krajów nie posiadają; ponieważ Polska, jako państwo była zawsze tolerancyjnie
usposobiona do wszystkiego co obce.
To też kraj taki pOWinien bronić się
calą mocą i całym sercem przez tężyznę

ŁOWICZANIN

2.
w pracy, akuratne wykonywanie swoich
obOWiązków, przez - ofiarę krwi naszych
synów, braci i ojców.
Nawołujmy więc wszystkich, aby
zawsze czujnie stali na straży myśli
ojczystej, aby hasło "Ojczyzna" nie było
pustym dŹWiękiem.

W. de L.

Ilrm!a Denikina.

M 45.

cych częściowo ideje manarchiczne i hołdują~ych zasadzie "Jedinoj i niedielimoj
ROSSji", wyczuwać się dają niekiedy pewne
uprzedzenia. Bezwzględnie wrogo usposobiona jest armja ochotnicza względem
źydów, Idórzy zresztą stale identyfikowani są z bolszewikami Nawet surowa dyscyplina wojskowa nie może opanować żywiołowych ekscesów, czego
dowodem
krw.awe i straszne pogromy żydów, wybuchające wciąż na zajętych przez Denikina
terenach. Co się tyczy kwestji uluaińskiej, czynniki miarodajne niepodległości
Ukrainy nie uznają zupełnie, a Petlurę i
jego adherentów traktują jako zdrajców
stanu.
W ostatnich czasach wzmogły się
znacznie W armji ochotniczej wpływy nie·
mieckie, mające na celu stWorzenie ści·
słeg() sojuszu przyszłej Rosji monarchicznej z Niemcami.
Aczkolwiek na terenie armji ochotniczej funkcjonują trzy rządy: doński, kubański i terski, faktyczna jednak i dyktatorska władza spoczywa W rękach Denikina, na którego najWiększy wpływ ma reakcyjny rząd dońsld . Administracja, zaprowadzona na Wzór dawnych metod carskich, pozostawia wiele do życzenia, a /apownictwo i wszelIcie nadużycia luzewią
się, jak za dawnych "dobrych" czasów.
W tal<i oto sposób przedstawiają się
stosunki W armji Denildna, której w ostatecznym regulowaniu spraw rosyjskich
przypadnie niewątpliWie decydująca rola.

Armja Denikina t. zw. "ochotnicza",
operująca na południu Rosji, podlega adm.
Kołczakowi, którego namIestnikiem jest
Liczebność armji ochotniczej
Denikin.
stale wzrasta, obecnie wynosi około 200
tysięcy ludzi. Organizacja armji oparta
jest ściśle na .wzorach przedwoje~nych;
nawet nazwy I numery poszczegolnych
pu!l{ÓW przyjmowane są przedrewolucyjne.
W skład armji ochotnic:l.ej wchodzą przeważnie, obok rosjan, kozacy kubańscy,
dońscy i terscy, co wpływa na stworzenie
bardzo licznej i doskonałej kawalerji.
Plusem armji jest również bardzo znaczny odsetek oficerów, dzięki czemu wszystkie oddziały posiadać. mogą fachowe i
zdolne kierownictwo. Zołnierze Denikina
jako przeważnie byli wojskOWi, . stanOWią
materjał bojowy bardzo dobry.
WyekWipowanie i uzbrojenie armji
ochotniczej jest zupełnie dobre; broni i
amunicji posiadają wojska pod dostatkiem.
Wielką pomoc w tym względzie okazuje
Denikinowi Anglja, zaop,atrując go róWnież
w tanld i lotników. Zle się natomiast Jaki typ gimnazjum państwoprzedstawia sprawa transportu armji ochot- wego potrzebny jest W Lowiczu?
niczej. Przyczynia się do tego wielki
brak wagonów i lokomotyw oraz dewas(Anl{ieta)
W zWiązku z upaństwowieniem miejtacja urządzeń kolejowych.
Nastrój i duch W wojsIw Oenikina scowego gImnazjum męskiego powstaje
jest ~oskonały i żołnierz walczy z nieZłOm-\ ob~cn~e. I<westja ustalenia typu szkoły,
ną wIarą W z wycIęstwo. Na tal{i stan mo- nalleplej przystosowanego do miejscoralny wpływa surowa dyscyplina oraz do- l wych Warunków i potrzeb.
Ministerstwo Wyznań Religijnych i
bre ~tos~nki pomiędzy.. oficeram i i ,żoł~ierzar~l1. Stos.une~ ar.mj1 do polakow lest OŚWiece nia Publicznego w piśmie swym
wśrod ~a~ zoł~ler~l{(ch zup~łnle przychyl- do dyrekcji ginmazjum wyrazilo życzenie,
ny. Wsrod oflcerow natomIast, wyznają- aby kwest ja ta została rozsrzygniętą w

porozum.ieniu nietylko z dyrekcją i radą
p~dag?~lczną szkoły, ale róWnież z opinją mIejscowego społeczeństwa.
Jak wiadomo, nowe programy ministerjalne przewidują w całem państwie
4 typy szkół średnich ogó\no-I{sztalcą
cych, mianowicie:
1) gimazjum przyrodniczo-matematy~zne bez łaciny, z nauką jednego tylko
języka nowożytnego obcego i z przewagą
nauk matematycznych i przyrodniczych
nad innerni,
2) gimnazjum humanistyczne róWnież
bez łaciny, z jednym językiem obcym
nowożytnym, oraz z przewagą nauk historycznych i filologji,
. 3) gimnazjum humanistyczne z obowlązko.wą n~uką łaciny od klasy IV i je-

dnym JęzykIem obcym nowożytnym

4) gimnazjum klasyczne z obsz~rnym
programem obu języków starożytnych, t. jłaciny i greki.
~adto . przewidziany jest w projekcie
typ gImnazjum humanistycznego o dwc:.ch
językach obcych nowożytnych.
Podług projektu ministerjalnego w/aściwe gimnazjum mają w przyszłości
tworzyć tylko 5 wyższych Idas (od IV
do VIII), obecne zaś klasy niższe (od I
do III włączme) będą stopniowo uSUWane
z gimnazjów i zastępowane przez wyższe
oddziały (V, VI i VII) szkół powszechnych, które w przyszłości mają powstać
we wszystkich gminach mieiskich i Wiejskich w calem państwie.
~ykon~ntu ży~zeń Ministerstwa dyrekCja gImnazjum panstwowego męskleg()
im .. ks. Józefa Poniatowskiego będzie
przyjmowała w terminie do dnia I grudnia t". b. od obywateii miasta Łowicza i
okolic propozycje, określaiąr~ najbardziej
pożądany typ gimnazjum.
Propozycje pOWinny być wystosowane
na piśmie i możliWie dokładnie umotywowane, ta~ip. bowiem tylko będą brane W
ra~hubę jalco miarod~jne ~łosy obywatel~kle,. ~ogące wpłynąc na przyszlą decyzlę Mlntsterstwa.
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Zocha ucieszyła się Wielce, a najbardziej z proponowanego
egzaminu.
Obszerny podręcznik dla ochroniarek
przestudjowała znakomicie i była siebie
pewna, ludziom zaś to nie wystarcza, im
zwykle o formę nie o treść chodzi, jak
jest dokument, to o resztę mniejsza.
Podziękowała sołtYSOWi, zgodzi/a się
na wszystko i z lekkim sercem zabrała
się do roboty.
- Poczciwy ten Janek,-rzekła Walentowa-jak on zawsze myśli, żeby dobrze
komu zrobić.
- To złote serce, trzeba go znać.
Wyszła z izby, nie chciała o nim rozmawIać. Wystawiła sobie w sercu ottarz
i tam go umieściła. Obcowała z nim sama
tylko niepodzielnie i byla zazdrosną o
wszystkich, o każdą myśl, o każde słowo
o nim.

sobotę rano, Więc musi być w tym dniu

I
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Księżanka

locha.

POWIEŚĆ.
(Ciąg

dalszy).

Sołtys, nie zWlel<ając, udał się do chaty
Szymczakowej i zastal obie nieWiasty w
domu.
- Pochwalony!-dobrze, że was zasta/em-Stachowa-bo przychodzę w delegacji od Wiejskiego zgromadzenia.
Zocha się nieco stropiła izbladla,
Wiedziała bOWiem, że zebranie mialo się
odbyć w spraWie ochronki.
- Przychodzicie mi pewno dać dymisj~ ze szkoły?
- Tak źle to jeszcze nie jest. Chcieli
sprowadzić nową z Warszawy, ale Janek
Sielcierczak pOWiedział, że nie potrzeba
szukać cudzych
bogów, gdy się ma
swoich.
I opOWiedział obszernie propozycję,
z jaką go wysłano.

Dlaczego on to robi? dlaczego
za wszystko zło com mu wyrządziła, płaci
mi dobrem, a unika mnie, nawet
wać nie pozwala.
Nazajutrz po południu przyszedł Gałaj
z zaWiadomieniem, że przełożona naznaczyła jej egzamin i próbną lekcję na

----

w

ŁoWiczu

ła.

godziną dziewiątą.

przed

Wiadomość
Poczęła

ta niezmiernie ją ucieszy-

się

gorączkowo

wybierać,

lecz równocześnie opanowała ją obawa
czy uzyska świadectwo, nieprzyjemnie by
jej bylo wobec wsi
narazić się na
śmieszność.

Przyjechała

do ŁOWicza w dniu oznaczonym. Bylo jeszcze za wcześnie. Jan"
woźny oprzątał sale.
Weszła do środka
i zapyta/a, kiedy rozpoczynają się lekcje.
- O dziewiątej, za godzinę. A co
macie za interes?
- Mam mieć egzamin z kursu freblowskiego. Czy przełożona bardzo wy-

magająca?

Co, pani Bronikowska? do rany ją
Dzieci ją wszystkie kochają,
począwszy od naj starszych do tycich.
-

przyłożyć.

I

dZięko-1

.1 tu ręl~ą ~okaza/ wysokość, ćwierć
lokcIa od zIemI.
- No, takich to przeciei tu nie macie.
A gdzie jest sala freblowska, można ją
zobaczyć?
Wskazał na obszerny pokój z pianinem, dokoła stały podłużne nisl<ie stoliki.

.Ni '45.

/(omuniśel:
(Bajka).
Stary

porządek padł.

Bydlęta,
poddaństwa

5.
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zrzuciwszy

pęta:

nowy ogłosiły ładład nov,y, co się wyraża
dyktaturą inwentarza.
Pożegnawszy się z obórką,
młody byczek z kółkiem w nosie
galopem obiegł podwórko,
a gdy łbem palnął w latarnię,
ryknął:
Stało się!

Ot, leży marnie!
Precz wszystkie ludzkie
gdy więzy prysły!

-Jakto, co dalej?
-Ano... hm ... psia mać!. ..
co tera źreć? ... gdzie spać? ...
-Głupstwo!-rz ekł osioł. Tylko się
[zasbmów,
jakie to szczęście! Niema śladu panów,
i świat możemy odbudować ślicznie,
maksymalistycznie,
od nowa ...
Ale jak? ...
-W tym już nasza głowa:
ośla, barania, wołowa ...
"Śmiech". B, H.

Co nas czeka l' grudnia?
(Przepowiednia

klęski.

Rozprawa naukowa).

wymysły,

Profesor Porta, sławny astronom ży
w Kalifornii, który w ostatnich latach zasłynął przez swe przepowiednie
-Prccz!-potwierdziła gromada,
ogody, znowu dał o sobie słyszeć. Jego
przeszłe "proroctwa", oparte na naukoNie myśląc wiele,
wych obliczeniach i różnych atmosferycz·
z osłem na czele
nych spostrzezeniach,-zwykle się sprawdo ogrodu hurmem wpada
dzały. Dlatego i najnowsze jego przepo\\,jednie budzą ogólne zainteresowanie.i dalejże do roboty:
Stąd też z obOWiązku dziennikarskiego
łamie drzewa, słupy, płoty ...
zwracamy na nie uwagę czytelników. Oto
co o~łasza wspomniany astronom:
Tryumfu wydaje kwiki,
Wskutek osobliwego ugrupowania
depce klomby i trawniki. ..
sześciu wielkich planet, jakiego w histoŚwinie gorliwie reformują grządki,
rji astronomii jeszcze nie zapisano, ziechcąc nowoczesne utrwalić porządki. mia nasza, a szczególnie Stany Zjednoczone nawiedzone zostaną najstraszliwKto jeno może gnojem kala studnię, szemi zjawiskami napowietrznemi, jakie
kiedykolwiek miały miejsce, a wywołane
by nie nęciła jej czystość obłudnie.
one zostaną przez utworzenie na słońcu
Wreszcie wśród zwalonych drzew
kolosalnej plamy, tak wielkiej, jaka niległa obora, i stajnia, i chlew.
gdy jeszcze nie była obserwowana. Plamę
Gdy się już \\'szyscy dobrze spracowali, tę tym razem dostrzedz będzie można
gołem okiem.
pyta koń osła:
Ta plama na słońcu wyglądać będzie
Co dalej'~
jak potężna rana. Powstanie ona wskuobok nich ławeczki. Na ścianach tablice
poglądowe z dziedziny przyrody i codzie nnego życia wsi i miast; na półkach wzory
i modele robót dziecinnych, wszędzie
czystość I porządek.
Zocha ciekaWie
przyglądała się wszystkiemu; ucieszyło ją
to, że wszystkie prawie roboty znała
i umiała je wykonać, dzięki wzorom i modelom prz~słanym pr~ez Janl<a..

jący

gościć,

egzamin rozpoczniemy niebawem,
poczym nastąpi lekcja próbna.
Rozległ się dzwonek, nauczycielki
udały się do swoich klas, zapanowała
cisza. Przełożona z freblankami i Zochą
udała się do dzieci.
Polecono jej wylwnać kilka robótek
'podług modeli, następnie z dziećmi odbyć
ćwiczenia gimnastyczne i śpiewy, które
Po~oh zaczęły. SIę. ~chodzlć. starsz~ jej łatwo pObzły; obdarzona z natury pię
uczennIce, nauczycIelkI I n~reszcle .matkl knym głosem i dobrym słuchem, łatwo
zaczęły przyp~owadzać s.woJe m~lenstw~; przyswoiła sobie melodje całego freblogw?r stawa! SIę coraz wlctkszy, az zlał s~ę wskiego repertuaru W swej ochronce,
w Jeden akord podobny do brzęczp.nla z dziećmi zaś tak umiała radzić, że odrazu
p8zczół W ulu, g,dy się doń ucho przyłoży. 19nęły do niej.
Z wiadomości teoreNadeszła przełożona i bardzo uprzejmie I tycznych poszło jej nadspodziewanie
powitała Zochę, będąc już o niej uprze- dobrze, zaś z higieny dziecięcej Wiedziała
dzoną·
nawet więcej niz potrzeba.
- Słyszałam o was, że pożytecznie
Przełożona, po skończonym egzamipracujecie na wsi i bardzo chętnie Wam nie, zwróciła się do Zochy i, ściskając jej
pomogę. A jakie macie przygotowanie? rękę, rzekła:
- - Zajęcia praktyczne odbywałam w
- Winszuję wam, pani Szymczakowa,
naszej Wiejskiej ochronie przez lat kilka, że sami, bez żadnej pomocy, potrafiliście
zaś teorję czerpałam z niniejszego pod- przyswoić sobie tak duży zapas Wiadoręcznika,-rzekła-ukazując książkę.
mości, żebym się nawet nie powstydziła
- Znam go bardzo dobrze i my się za was w moim oddziale freblowskim.
nim również posiłkujemy. Proszę się roz- Członel{ rady szkolnej, pan Siekiera,

Itek olbrzymiejz eksplozji
wających się

Iów

gazów, wydoby-

wnętrza słońca, a wybuch

da się odc7.uĆ na
Wstrząsnienie będzie

setki tysięcy mil
kolosalne.-Utworzony przez ów wybuch szeroki luater
będzie mógł być obserwowany jako plama słoneczna o nie widzialnej dotychczas
Wielkości, o rozmiarach tak olbrzymich,
iż cała ziemia W tym otworze skryć by
się mogla.
Utworzeniu tej plamy sło
necznej towarzyszyć będą silne elektromagnetyczne prądy, przez które znów
wywołane zostaną zaldócenia i zaburzenia atmosferyczne, jakich nigdy jeszcze
nie zauważono W naszej atmosferze od
początku ludzkości.

Olbrzymie huragany, naj cięższe elektryczne zjaWiska, okropne burze i kolosalne ulewy, połączone z oberwaniem
się chmur, będą towarzyszył
temu niesłychanemu wstrząśnieniu powietrza i upły
ną cale tygodnie, zanim znowu nastahll
normalne stosunki atmosferyczne. Rów..
nocześnie wskutek wulkanicznych wybuchów potęzne strumienie lawy wszędzie
się będą rozlewały z potworzonych kraterów, a towurzyszyć im będą straszliwe
trzęsienia ziemi, nic nie mÓWiąc o cięż
kich wylewach, spowodowanych przez
tajfuny, i niesłychanych mrozach.
"Nie ogłaszam tych straszliwych przepOWiedni - zaznacza dalej profesor Portaaby ludzi zastraszyć i niepokojem napeł
nić, lecz moje 8tudyum planet i moje
dawniejsze obliczenia i przepowiednie,
dotyczące plam słonecznych, a które to
obliczenia z matematyczną akuratnością
się sprawdziły, zmuszają mnie niejako do
powiedzenia całemu
światu:
Bądźcie
ostrożni! Powa±ny ogromem swym, daleko
idący katakltzm grozi naszej ziemi, a
weźmie on swój początek dnia 17 grudnia
b. r. Lecz nie tylko nasza ziemia srodze
ucierpi-Wciągnięte w ową katastrofę zostaną także inne planety.
Jeżeli dwie planety wejdą w styczność z słońcem, wtedy wywolają małą
plamę słoneczną, której towarzyszą mniejsze zaburzenia atmosferyczne. Przy trzech
planetach, działających równocześnie na
polecił

mi was gorąco, lecz Widzę, że
protekcja jego nie była potrzebną . Obecnie
może pani rozporządzić swoim czasem
do godziny drugiej, my zaś przygotujemy
tu świadectwo, ldóre musi być jeszcze
pOŚWiadczone przez Władzę.
- Idąc tutaj, miałam pewną obawę,
chociaż mnie uprzedzono o dobroci pani;
teraz się nie dziWię, że wszystkie dzieci
tak panią kochają.
Wyszła na miasto zadowolona z siebie,
i, przechodząc Podrzeczną około Kolegiaty,
uczuła potrzebę zmówienia pacierza i podziękowania Bogu za pomyślny egzamin.
Należąc do parafji Ś-go Ducha, rzadko
tutaj zachodzita, chociaz imponowała jej
ta ŚWiątynia swemi Wieżami, przeszło sto
łokci wysokiemi, które o trzy mile zdaleka widać było.
PomodliWSZY się w kaplicy Pana Jezusa, skierowała się ku wyjŚciu, gdy zwró·
ci/o jej uwagę wejście do kośCioła jakiejś
wycieczl{i, na ldórej czele szedł znany jej
z odczytów i pogadanek historycznych,
mieszkaniec miasta, Romuald Oczykowskl,
autor przechadzki po ŁOWiczu, Historji Księ
cia Józefa i wielu prac ZWiązanych z historją
miasta i olwlic.
(d. c. n.)
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słońce, te nieregularności i zaburzenia
atmosferyczne są' odpowiednio silniejsze
i powodują Większą plamę na slońcu.
Lecz w dniu 17 grudnia 1919 roku nie
mniej jak siedm planet, a mianowicie
Merlmry, Mars, Venus, Jupiter, Saturn i
Neptun zostanie ugrupowanych raze m
jako najpotężniejsza liga planet, którą
znają roczniki astronomii. Rzeczone planety będą stały pod kątem 26 stopni.
Po drugiej zaś stronie słońca znajdować
się będzie olbrzymia planeta Uranus w
opozycji do wymienionych sześciu planet
i elektromagnetyczne prądy, jakie pomię
dzy Uranusem a owymi sześciu planetami kursować będą, przejdą przez sloń
ce niby oszczep olbrzymi.
Nasza ziemia znajdować się będzie
pod kątem 90 stopni poza ową konstelacją W pozycji, w której niemal cala siłu
tych elektromagnetycznych zaburzeń i
prądów w nią udE>rzać będzie, a które to
prądy na wschodnim horyzoncie słońca
najprzód powstaną i swą czynność rozpoczną. My zamieszkali W Stanach Zjednoczonych - najWiększy rozmach tego
zaburzenia niezwyklego znieść będziemy
musieli, w chWili, gdy utworzenie się owej
plamy na slońcu nastąpi i zanim gazy,
wyrzucone ze słońca na setki tysięcy mil
odległości, będą miały czas rozprószyć
się W przestworzu.
Takiego ugrupowania planet, jak już
wyżej powiedziano, nigdy jeszcze nie zaobserwowano i cały nasz system sło
neczny w niesłychany sposób wyprowadzony zostanie z równowagi. Na pytanie:
Jaki będzie koniec?-odpowiada profesor
Porta: "Moja wi edza nie pozwala mi
ogłosić Więcej
jak tylko fakt, że erupcje, wstrząśnienia podziemne i nawał
nrce będą olbrzymie w swej sile i rozmiarach. Proszę tylko nie zapominać o
dacie tej katastrofy: 17 do 20 grudnia
i poza tym terminem"!
Oto co przepowiada uczony astronom amerykański Porta. - Straszna to
przepowiednia, lecz i uczeni mogą się
omylić. Tymczasem czekajmy spokojnie,
tem Więcej że katastrofy owej, gdyby
Istotnie nastąpić mialo, odwrócić nie jesteśmy w stanie.
W l{ażdym razie w
dniach od 17-20 grudnia będziemy się
mogli przekonać, czy kalifornijski uczonv
astronom w swych matematycznych obliczeniach się nie omylil ...

Kronika miejscowa.
Kalendarzyk.
Eiątek

t

Antoniego, Florencyusza

Sobota Seweryna, Gotfryda W. w.
Nt'edzt'ela Teodora i Oresta
Poniedziałek Andrzeja z Awelinu

Wtorek Marcina
Środa Marcina 5-ciu braci Polaków
Czwartek Stanisława Kostki, Mikcłaja
Wschód słońca o g. 6. 59, zachód o g, 4.,28.
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organizacyjne I Jego jedność i zgodę w
chwilach historycznych.
D la uświetnienia tej radosnej chwili
prosimy wszystkie straże ogniowe ochotnicze wiejslde jak i obywateli wsi i osad,
aby stawili się wszyscy bez wyjątku w
dniu 9 Listopada w ŁOWiczu na Starym
Rynku o godz. 9 i pól rano ze sztandarami i muzyką.
Przebieg uroczystości następujący:
1) Godz. 10 rano msza polowa na
Starym Rynku i pOŚWięcenie sztandaru.
2) Pochód wszystkich instytucji i
organizacji ze sztandarami na czele.
5) Wysłuchanie móW okolicznościo
wych.
4) POŚWięcenie kamienia węgielnego
pod pomnik Kościuszki.
Wieczorem w miejscowym teatrze
odbędzie się galowe przedstawienie i ży
wy obraz, odpOWiadający chwili bieżącej.
W imieniu komitetu organizacyjne~o.
Wacław

de Larzac,

zwracał się z bratnią prośbą do żołnierzy
i oficerów, mających wkrótce odjeżdżać
dla wzięcia udziału W plebiscycie, aby
złożyli w swej rodzinnej dzielnicy świa
dectwo, że Polska cala pragnie się z nimi połączyć, jak z dziećmi jednej wspól-

nej macierzy, że nie pieniędzmi i żyw
nością chce kupić przyWiązanie swych
dzieci, lecz sercem miłującym i zapewnieniem, że w zjednoczonej ojczyźnie kiedyś wszystkim polakom będzie dobrze I
bezpiecznie. Przemawiał jeszcze do żoł
nierzy ks. kapelan Niemira, dziękowali
za ofiarność obywatelską oficerowie i
żołnierze, poczem
wszyscy przystąpili
do wspólnej skromnej biesiady. Nastrój
w odświeżonym i pięknie przyozdobionym lokalu gospody panował niezwykle
szczery i serdeczny. Pomiędzy nowym
garnizonem wojskowym 10 pp., a miejsco-

wym społeczeństwem został zadzierzgnię
ty węzeł prawdziwej i zobopólnej przyjaż
ni i zaufania. Pożytecznej placówce Jbywatełskiej! "Szczęść Boże"

- Uruchomienie szkoły rzemieślniczej
dokształcającej.
W ubiegłym tygodniu
- Z Koła Słuźbu Nar. Pol. Chrz. Panadeszło zezwolenie Ministerstwa Wyznań nu MajorOWi Cernerowi za niestrudzoną
Religijnych i OŚWiec. Publiczno na korzy- pomoc i zapobiegliwość w odŚWieżeniu i
stanie z sali gimnazjum męskiego przez upiększeniu obrazami gospody składa Zaszlwlę rzemieślniczą doksztal;.:ającą.
Po rząd Kola najserdeczniejsze podzięlw
otrzymaniu tego zezwolenia Zarząd Ło wanie.
Wickiego Koła Polskiej Macierzy Szkolnej
Wszystkich szlachetnych ofiarodawuruchamia szkolę rzemieślniczą z dniem ców, którzy przez ubiegłe miesiące poma10 listopada, t. j. w nadchodzący ponie- gali nam hojnymi darami w prowadzeniu
działek, i wzywa wszystkich terminatorów naszej gospody żolnierskiej prosimy i tedo zapisywania się do tej szkoły jaknajli- raz o łaskawy współudział.
czniej w dniach 6 i 7 listopada. Zapisy
przyjmuje kierownik szkoły rzemieślniczej
doksztalcającej, p. Roman Kluge, w gmachu gimnazjum męskiego, w pokoju nauczycielskim, na dole, w czwartek i pią
tek, pomiędzy godziną 6 i 7 wieczorem.

-

Krycie wagonów kilimami

łowickimI.

Z Wiarogodnego źródła dOWiadujemy się,
że Zarząd kolei zamierza nowobudujące
się wagony l<lasy II pokrywać welniakami
używanymi przez I{siężaków księstwa ło
WIckiego. Zamiar ten jest godny poparcia,
gdyż wełniaki te są bardzo trwałe, pięknie
wyglądają i w ten sposób popieranoby
przemysł

rodzimy.

-

Demonstrowanie wybitnego humoru.

W piątek dnia 14 listopada znany artysta
i autor, Artur Zawadzki, daje wieczór wykWintnego humoru polskiego, angielskiego,
francuskiego, niemieckie~o, rosyjskiego i
żydowskiego w sali teatru "Eos" na wpiW drugiej
sy niezamożnych uczniów.
części
wieczoru
wybitny
humorysta
przedstaWi typy charakterystyczno komiczne: "Pan Samuel" wszystlw może, "Babcia Fajteles" "Zasługi pana posła" i
"Szkoła początkowa".
Bilety w cenie
od 2 do 10 marek nabywać można w
księgarni p. K. Rybackiego.
Cel wieczoru oraz wybitny humorysta,
dobrze już znany mieszkańcom ŁOWicza,
Winny ściągać do teatru liczną publiczność,
która, bawiąc się wesoło, jednocześnie
poprze szlachetny cel Polskiej Macierzy
Szkolnej.

- Wykaz chorób zarażliwych w powiecie łowickim za czas od 15 października
do 1 listopada. W gminie Lubiankowie
nosacizną zarażona jest 1 zagroda, w gminie Bolimowie świeżbem 2 zagrody, w gminie Dąblwwicach świeżbem 2 zagrody,
- Utworzenie posady referenta oświa
w gm. Jeziorku śWierzbem 1 zagroda, w towego przy Magiitracie.
N a odbytym
Łowiczu świerzbem 1 zagroda, W gm. przed paru dniami wspólnym posiedzeniu

Kompinie świerzbem 5 zagrody, w gminie członków Dozoru Szkolnego i Zarządu
Nieborowie świerzbem 5 zagród i w gm. miasta postanOWiono jednogłośnie utwoŁyszkowicach różą l zagroda.
rzyć w najkrótszym czasie posadę refeOŚWiatowego, który zajmowałby się
renta
- Otwarcie Gospody Żołnierskiej. W
ubiegły piątel{, 51. X, o godz. 6 wieczo- wyłącznie sprawami szkolnymi i oświa
rem staraniem Koła Służby Nar. Pol. towymi.
Chrz. odbyła się skromna uroczystość
Moralność pani Dulskiej.
W ponieotwarcia wznowionej gospody dla żołnie
działek dnia 10 listopada w miejscowym
rzy miejscowego garnizonu. Do zebranych teatrze "Eos" p. Wanda Radost· Modzew gospodzie Wojskowych oraz zaproszonych przedstawicieli miejscowego społe- lewska, znana artystka scen warszawskich
i zagranicznych, daje gościnny występ
czeństwa przemówił W imieniu Kola SI.
przy
współudziale pierwszor~ędnych sił
Nar. Pol. Chrz. dyrektor gimnazjum J.
Sianożęcki, nawiązując swe słowa . do teatrów warszawskich: p. Zolopińskiej,
hasła zgody i jedności w całym kraju, Skotnickiej, Sokołowskiej, Dąbrowskiej,
zwłaszcza zaś pomiędzy społeczeństwem Rapackiej, Halickiego, Golczewskiego i
W dniu tym odegrana będzie
a armią. Wznowiona gospoda stanie się innych.
znana
sztuka
Gabrjeli Zapolskiej "Mopożądanym terenem, gdzie to zbliżenie
ralność pani Dulskiej".
i jedność najłatwiej dadzą się urzeczyBilety można nabywać wcześniej W
Wistnić. Z kolei zabrał glos ks. prefekt
Zawadlki i w serdecznych, porywających cukierni p. Herdego, a w dzień przedstasłowach przemówił do wojskowych, wśród wienia od godz. 5 po południU w kasie
których znaczną Większość stanowią Ślą teatru "Eos".

Wdniu 9 Listopada, to jest w Niedzielę, obchodzimy uroczyście roczn icę
wypędzenia z Ojczyzny Naszej odwiecznego wroga i srogie~o najeźdzcy, kata dzie·
ci naszych, Nlemców.
W tej Wielkiej i Wiekopomnej uroczystości ma przyjąć udzial caly Naród
Polski bez I óżnicy Wiary i przekonań.
SkupiWSZY się w zwartą masę pod
sztal)darem Orla Bialeg0, pokażemy całemu Swiatu potęgę ~martwychwstałego Na- zacy. Przypominając blizki już termin plerodu, Jego siły żywotne, Jego zdolno$ci biscytu na Śląsku, szlachetny mÓWca

-

Dziesiąte

posiedzenie Rady Miejskiej.

Dnia 10 listopada r. b. o

godz. 6-ej Wie-

Ł
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,czorem odbędzie się dziesiąte posiedze- tegoż
pożarnictwa,
któremi to są: zechcesz wydrukować, bo do tego by:lajnie Rady Miejskiej w celu omówienia i ZWiązek Florjański, Ubezpieczenia Wza- mniej zmuszać Cię nie będę. Chciałbym
'rozstrzygnięcia różnych spraw tyczących jemne od ognia, Składnica Strażacka i tylko postawić kilka pytań pod adresem
~się miasta.
"Przegląd Pożarniczy". Mając styczność naszej municypalności i innych instytucji.
Porządek dzienny tego posiedzenia z przedstawicielami różnych straży w 10- Bardzo pochwalić należy Magistrat i -współ
I będzie następujący:
wickim, wszędzie dalo mi się wyczuć działającą z nim organizację, że nareszcie
1) Odczytanie protokułu 9-go posie- niezbyt pochlebną opinię co do roboty zrobiono to, co należało było uczynić
dzenia Rady. 2) Reklamacje W sprawie p. Trębickiego. W jego liście otwartym zaraz po skasowaniu ogródka (kojca) przed
lPodatkowej pp. Michalowicza Szlamy, Ko- znać wyraźnie chęć pogrzebania składni- Magistratem, mianowicie zaczęto układać
walskiego Moryca i Syndykatu Rolni- cy, jako niebezpiecznego konkurenta na chodnik betonowy przed siedzibą władz
<czego. 5) Budżet m. ŁOWicza na 1919/20 r. pszyszłość, a z tej okazji i ZWiązku Flo- municypalnych. Skoro jednak nasz Ma'(7a czas od 1 kWietnia 1919 r. do 50 rjańskiego, który przyczynił się do stwo- gistrat pamięta trochę o nogach, czy W
czerwca 1920 r.) dalszy ciąg. 4) Wnio- rzenia tejże składnicy. Pan Trębicki boi nawale innych urządzeń nie zapomni
sek na~ly radnych KocieIskiego i innych się aby Ubezpieczenia Wzajemne nie da- umieścić lampld elektrycznej wprost wyVJ spraWie artykulu W "Łowiczaninie". wały zamiast zapomóg pieniężnych goto- lotu uliczki Kapitulnej, gdzie już kilka
-5) Wniosek nagły radnych Kocielsl<iego wych sikawek, lub ich części. To wszy- osób rozbiło sobie podobno boki i nosy
i innych w spraWie OŚWietlenia miasta. stko popędziło p. Trębickiego do wystą- o ten sam słup, na którym notabene Wiszą
-6) OdpOWiedź Magistratu na interpelację pienia na widownię publiczną, jako dzia- przewodniki elektrowni miejskiej.
,radnych Ks. Zawadzkiego i innych W spra- łacza na polu pożarnictwa.
2) Czy prawdą jest że łaźnia miejska
Jak p. Trębicki gorliwie popiera dzia- ze wzgJędu na walkę z różnymi epidemjawie la wek szkolnych. 7) OdpOWiedź Ma~istratu na interpelację radnych Ks. Za- lalność ZWiązku świadczy fakt, że doszu- mi zostanie oddaną do użytlm publicznewadzkiego i innych w spraWie podziału kuje się wad i zalet w dziele wydanym go dopiero wtedy, gdy już epidemje wyw czasach ostatnich pod tytułem "Po- gasną?
mafty.
żarnictwo". Aby wydać sąd o tej książce I
5) Czy prawda że budynek łaźni bę
Zbiory druków łowickich przy nie potrzebował przeczytać nawet dzie- dzie już wtedy posiadał oświetlenie
P. T. K. W ŁOWiczu poWiększyły SIę o siątej jej części. To samo można powie- elektryczne?
'jeden egzemplarz .Ni! 47 "Łowiczanina" dzieć, co do innych zarzutów.
4) Czy to gwoli uciechy publiczności
:.z r. 1914, łaskaWie zaofiarowany przez
Czyż może bvć wadą, że cztery insty- Magistrat pozwala wywieszać na murach
,p. przełożoną Bronikowską.
tucje: ZWiązek FI., Two. Wz. Ubezpie- miasta różne ogłoszenia" pisane nie ortoPani Izabela Przybylowiczowa zaofiaro czeń, Przegląd Pożarniczy" i Składnica graficznie, lub też kompletną chińszczyzną
--wała do zbiorów etnograficznych Muzeum Strażacka mieszczą się w jednym lokalu. stylistyczną, czy też podejrzewać tu wy..ziemi Ł.owickiej rzeźbiony kij góralski z Czy może być Winien Zarząd ZWiązku, pada co innego?
..{)kolic Zegiestowa.
że niema pieniędzy na wynajęcie wła5) Kiedyż nareszcie zbiór pamiątek
snego lokalu? Czyż może być Winą ZWią- narodowych i historycznych będzie mial
zku, że na Zjazdy Walne tegoż nie zje- w ŁOWiczu pierwszeństwo przed cheźdzają się tysiące a setki, lub dziesiątki? derami?
Czyż wobec ospałości społeczeństwa da
6) Czy po to gromadził zbiory Ś. p.
się poprowadzić robotę w innym, stwo- Władysław Tarczyński, by po jego śmierci
N a bieliznę dla żołnierzy
'lO pułku, konsystującego W ŁOWiczu, p. rzonym przez p. Trębickiego ZWiązku? na potężnych modrzewiowych siestrzanach
Nie! Gdyby nasze społeczeństwo intere- kucharki drzewo rąbały? (Ul. Podrzeczna
~Bluhm-Kwiatkowska otrzymane z magistratu za kwaterę oficerów 21 p. Hallera sowało się odpowiednio sprawą pożarni. Nr. 8 w podwórzu).
Daruj, Szanowny Panie Redaktorze.
ctwa, ZWiązek Florjański mógłby być o
,Mrk. 52 f. 20.
wiele poważniejszą organizacją. Bo Idóż że ośmielam się narzucać Tobie i Twym
N a dzieci Śląskie
należy do Głównego ZWiązku? Ludzie wy- czytelnikom.
-rlzieci III i IV oddziału szkoty na Korabce brani na walnym jego zjeździe. O ile my,
Wyrazy głębokiego szacunku łączę
anko 26 fen. 50.
członkoWie straży i tegoż ZWiązku, będzie·
Hak.
Pobrane tytułem kary za wyskakiwa- my wspólnie pracować z Zarządem Głó
Atak sukcesorów.
..nie z pociągu w biegu od p. Heli Fajbu- wnym, będziemy mu udzielać swoich wskaKażda klasa dzisiaj rości pretensje.
;siewicz, de Larzak zawiadowca stacji ka- zówek, będziemy mu przedstawiać życIe
straży i ich potrzeby Zarząd wtedy będzie l że jej się najWiększy spadek należy: biudiskiej, mk. 15.
funkCjonował spr~żyście. W dzisiejszych raIiści roszczą pretensję, że oni pOWinni
Na schronisko dla sierot
warunkach, kiedy Zarząd Gtówny ZWiązku posiadać najWięcej pieniędzy, gospodarz
;.p. p. Stanisława i Teodor Markiewiczowie pozostaWiony jest własnemu 10s-oWi, praca bawi się myślą, że taki urodzaj, jaki był
.Mk. 50.
tegoż bardzo dobrze się przedstawia. w tym roku, pOWinien go zabezpieczyć
Na pomnik Kościuszki
Kto się tym interesuje, niech zajrzy do chociaż na dwa lata i szczęśliwy się czuje,
.'Kasylda WolnieWiczowa z ŁOWicza Mk. 8. roczników ZWiązku za lata 1917 i 18 a gdy Widzi sporo zboża w komorze lub
ta!<żc do wydanych dotychczas numerów śpichrzu; robotnik również jest spadkoNa sztandar
Przeglądu Pożarniczego". O ile komu biercą i sul<cesor~m ogólnej swobody
..dla 20 pułku wojsk Hallera Straż Ogniowa ~iespodoba się taka praca Zarząd~ ,Gt?- i r?botę, któr~ da~niej, robił tydzień,
,ŁOWicka mk. 200.
wne~o powinien zabrać gtos na Zjezdzle chcla/oy ol.>ecntę robIĆ poł roku.
Wafne'm wobec zebranych delegatów
Każdy Więc ma pretensję do części
Dla najbiedn·iejszych.
Straży
i
tam,
po
przedyskutowaniu
jego
najWiększej,
lecz z tych pretensji wynikają
Zamiast światła na ~rób-K. i F. Trawniosku
o
ile
byłby
słuszny,
napewno
różnice
zdań
i pojęć przez które szarpie'Wińscy mk. 15.
POWZięt~by odpowiednią uchwałę. Lecz my niemiłosiernie tę ogólną schedę naszą,
p. Trębicki woli kopać dOI,ki. sp.os~b~m każdy w .SW?ją s,tr?nę i zamiast pOW.iększ~ć
wypróbowanym pomiędzy ludzml nleUSWla- W naszej ojczyznle dobrobyt, zubozamy ją,
NADESŁANE.
domionymi. Tu w calej nagości widać a. te . ciężk}e waru~ki. uc!skają nie~,ilo
zamiary tego pana.
slernle narod. Zdaje SIę, ze pogodzlc to
.uwagi na temat listu otwartego p. Trębickiego.
Owoc całej tej roboty jest Wielki, bo wszystko może nowa waluta,
Niechaj
W ostatnich czasach zyskała sobie tysiące pana Trębickiego, wydane na wypełnią Niemcy swoje zobOWiązania,
'popularność polemika p. Si. Trębickiego dzieło konkursowe, odniosą swoją korzyść. niech za zostawione u nas marki wydadzą
ze ZWiązkiem Florjańskim.
Polemika Ziazd trójdzielnicowy Straży odbędzie się W naturze drzewo, węgiel i nawozy, a my,
ta jest bardzo interesującą, ponieważ ZWią (tylko nie pod patronatem p. Trębickiego) Polacy, nie rośćmy żadnych pretenSJi!
zek Florjański jest organizacją, skupiają Trzecim wreszcie i najważniejszym na- ofiarujmy nasze bolączki na dobro ogólnej
cą pod swoim sztandarem Większą część stępstwem wspomnianej krytyki jest rozbu- sprawy, bo żeby czasami i ziemia nasza
. Straży ogniowych, powstałych na terenie dzenie zainteresowania Instytucjami kry· nie pozazdrościla nam naszych wybryl<ów,
byłego zaboru rosyjskiego, p. St. Trębi.Cl<i tykowanymi przez p. Trębickiego. Zysl<a nie ulźyła sobie i niE'! zaczęta wyd.awać
zaś jest właścicielem składu narzędzi na tym bardzo sprawa naszego pożarnictwa. zamiast dziesięciu korcy z morga Jeden
T. Kazimterowtcz.
albo dwa.
józef Rutkowski
,ogniowych.
zDomaniewic.
Nie mam zamiaru przypodchlebiać
Chąśno d.'26 j 10 19 r.
się jednej stronie,
a potępiać drugą.
B ą!< ó W.
Uważam nawet, że list pana Trębicldego
Szanowny l ant"e Reda/ztorze!
W końcu września b. r. we wsi
wiel~ dobrego zrobi!: mianowicie obudził
Po kilku miesiącach milczenia po:zainteresowanie u ludzi pracujących w zwolę sobie znów zabrać głos na łamach Bąl<owie odbyło się zebranie okolicz:związku z pożarnictwem i instytucjami Twego organu, o ile, ma się rozumieć, nych gospodyń w celu założenia Kóll<a
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Ziemianek. Zebranie zagaiła nauczycielka miejscowej panna F. Grotowska, a
przewodniczącą wybrano p. Woźniakową.
Jedna z obecnych pań wygłosiła pogada nl<ę o potrzebie organizacji kobiet wiejskich. Na zebraniu tym zopisało się do
kółk a 28 gospodyń i postanowione w najbliższej przyszłości założyć własnę ap-
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Okręgu Generalnego Łódzkiego, generał
"EOSt~
Bolesław Kajetan Olszewski. Nazwisko
W
sobotę
8
i
niedzielę
9· listopada'
generała Olszewskiego nie jest obce nietylko byłym wojskowym z armji rosyjskiej, w miejscowym teatrze "Eos" odbędzie
ale i tym wszystkim, Idórzy się intereso- się następujące przedstawienie:

KINEMATOGl{AF

wali polskim ruchem militarnym oraz tworzeniem się formacji polskiej w ciągu wojny
europejskiej.
teczl{ę·
. Gen.er!łł 9~sze~ski ~ochodzi. z Ziemi Łomzynsl{leJ, g!mnazJ~m uk0t:Iczył w
Suwałkach, a szkołę wOjskową w Warszawie, gdzie też rozpoczął służbę wojskową.
W roku 1899 za polskość swą
zostal zesłany przez Hurkę nad Wołgę
do Samary i odtąd już przebywa! w Rosji
-x- Jako kompensatę za statki niemie- az do wybuchu wojny europejskiej. W rockie zniszczone swego czasu w zatoce ku 1914, miallowany generałem, kilkakrotnie
Scapa Fiow, Francja otrzyma 6 lek~ich
krążowników, Anglja zaś dalii pływające odznaczył się W bitwach z: ~u~trjakami,
8 w roku 1917 był ranny l clęzko kon-

Tydzień

I.

,Jedynaczka króla szmalcu

farsa z życia amerykańskich paskarzy
w 5 aktach z Ossi Oswaldą w roli glównej~

polityczny.

i materjał okrętowy.

tuzjowany~

Skł

a

emil
Bu/eer.
I

d

że

aza maszyn

I

na-

rzędzi"rolniczych W Łowiczu:
;s

Nowy Rynek NQ 12.
-x- Z powodu braku węgla w dniu 4
Jako Dow~dzca pierwszej. -Brygady Poleca: Kamienie młyńskie, ;51g;iellistopada zawieszono naukę w krakowskich S!rzelcó~ PolskiCh, sf?rmo,,:,an.eJ. z PolaIliki, oskardziki, śruby do elewa ..
szkołach średnich narazi e do końca bie- kow sluz~cych \~ arm! ro.sYJ~kleJ, generał
torów smary oleje farby
żącego tygodnia.
-Olszewski utrwaltł w pamięCI swych pod, r' ..
'.'
.
.
komendnych imię prawego Polal<8 i zoł-I Dla panowJmysh~ych: srut, proch, naboje·
-x- Prezes ministr6w Clemenceau nierza.
Po powrocie do kraju byl obok
gtlzy I t. p.
przybył We wtorek do Strasburga ipWYCgłlO- gen. Rozwadowskiego pierwszym genera- Kantor Loterji Klasycznej R. G. O.
sil tam Wielką mowę polityczną·
. e- lem polskim, który staną! do szeregu, aby
1858-5-1
~enceau to.~arzyszy w podrózy kilku wy- organizować armję polską w nowych wabItnych męzow stanu.
runkach bytu państwowego. Na stano-x- Rząd kowieński wypuścił z wię- wisku D-cy Okręgu .Generaln~~o w Kiel. OGŁOSZENIA DROBNE.
zienia w ostatnich dniach 133 polaków, I cach gen .. 01sz~wsk! okazał mezwykły ~a
pozostało jeszcze w areszcie III pOlaków'llent .or~aI1lZacYJ11y, poparty. fa.c~ową wiedzą Inlestrudzoną pracowItosClą.
Szymczak Józef zgubił paszport, patint i:
-x- W Petersburgu stłumiono powstakwit podatkowy na 1400 mk.
18B-l-1
nie socjal rewolucio~istów, le~z natyc~Spłata asygnat. Z dniem 1 listopamiast wybuchło drugie powstal1le, w kto- da r. b. rozpoczął się okres spłaty asygNadler Adolf zgubił patent przemysłowy nar,
rem prócz robotników brała udział czerwo- nat 5% Pożyczki Państwowej 1918 r. Sto- zakład fryzjerski
1845-1-1
na gwardja. N~ ulicach Petersburga sto· sownie do rozporząozenia ministra SkarUrbach Jankiel zgubił paszport wyóan)"
czono walid i Trocki nakazał zlikwidować bu instytucja Centralna i wszystkie od- rrzez władze nIemIeckie
1846-1-1
radę delegatów rad żołnierskich.
działy . Polskief Krajowej Kasy Pożyczkowej będą wypłacały równowartość
Rajcbenberg Majlech zgubił paszport
-x· Pociąg bolszewic1<i, idący ze
.
o
.
wydany przez władze niemieckie
1847-1-1
Smoleńska do Witebska został wysadzo- przedstaw!Ony~h 5 /0 as.ygnat wystawI~- _______.__________
ny w pOWietrze przez kontrrewolucjoni- nych w. wa~ucle maJk~wej. <?so~om, kt?Lelunkiewłcz Franciszek zgubił paszt'
ed stacJ'ą Zaborotniki.
re by nIe zyczyly sobie odblerac ob.ecnle port wydany przez władze niemieckie i drugi rosyjs ow prz
,
spłaty asygnat w markach lecz chCIałyby ski, oraz książeczkę kasy emerytalnej na imię Mar-x- Armja· gen. Denikina w okolicach je zrealiZOWać dopiero po przeprowadze- janny Małachowskiej, znalazca zechce je złoźyć
1849-1-1
Tambowa i Woroneża zniszczyla armję niu reformy walutowej, asygnaty mogą w Redakcyi
operacyjną sowietów i wzięła do niewoli być na pół roku sprolongowane przy opMann Helena zgubiła paszport wydany10,000 czerwonogwardzistów,
łacie przez skarb zgóry procentów w sto- przez władze niemieckie
1850-1-1
sunku rocznym 5 ąd sta do 1 Maja 1920 r.
-x- Premjer ministróW Paderewski zaWobec konieczności odroczenia terMeble miękkie- garnitur kryty płuszem ...
chorował wśród objawów influency.
minu konwersji waluty rublowej i koron. l prawie nie uzywany,. mozna obejrzeć - Koński
1851-1-1
·x- Tekę .ministra aprOWizacji pOWie· nej, termin płatności asygnat rublowych i Targ 13. d. GrabowskIego
rzono p. St. Sliwińskiernu, bylemu posło k~ro~1I1y<;h ?droczon y ~ozostaje na
Stelmach (porządkowy,) pojedyńczy w Śred .
wi do Dumy państwowej.
mieSIęcy, t. l· do 1 maja 192.0.r.. Pro- nim wieku, dobrze obeznany w swoim fachu, uczcenty od tych asygnat we wlasclweJ Wa- . ciwy. pracowity i spokojny potrzebny do majątk\ll
-x- Z Lugdunu wysIano do. Paryża lucie w stosunku 50f0 rocznie będą wy- Lubtanków.od zaraz. ~aru~ki do umowy. Wyma1200 spraw przeciw niemcom, Idorzy do-: placone zdÓty, przez powyżej podane gane powazne referenCje oso b znanych
I _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ _1852-1-1
puścili się zbrodni
po dcz.as ° ImpacJl" insfytucje. '"
_ _ __
0
~el$iji.
jedno.cześnie wszczęte będą!
. Posiad~cze 5 / d asygnat Pożyc~ki l
Zgubiono b-oźkę _ orzełek z czerwonemL
sledztwa przecIw sprawcom masowych Panstwowel 1918 roku mogą otrzymac z · kamieniami i kolczyk Znalazca zeehce zwrócić na.
rozstrzeliwań w Dinaut, Lourain i Tarnines. PoJskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej po- i Bratkowice do Wolniewicza za nagrodą
.
I<I. na .zas t W tyc h'ze ~5Y5nacJI
ci
'.
1~53-1-1
-x- Od poniedziałku 16 b. m. ruch zycz
na 5°/o I
osobowy na kolejach będzie ograniczony ~ na~tępującyn stosunku. Mk .• 90- po-I
Pokoju I-o lub 2-ch umeblowanych su. ą d 10 d i do
llielicznych po- zyczln na mIL I~O- w asygna,ach, mk. chych i słonecznych pizy ulicy Stary fłynek,Zduńn~ ,f!:,ecl ;> . erski~h Natomiast będzie 100-na rb. 100, I mIL 50 na kor. 100. ska,! N?wy Rynek: "'{ejście nie krępujące. Wiad?C1ą.5°\v pasaz
"
mosc kieroWnIkOWI bIUra handlowego w Starostwie
ZWiększony ruch pociągow ladunkowych,
lub Hotel Krakowski N2 1.
lts54-1-1
przeznaczonych przedewszystkiem d13
miast i okręgów przemysłowych.
Rupniewska Marja zgubiła paszpoI t wyODPOWIEDZI OD REDAKCJI.
dany przez władze lIiemieckie
1856-1.-1
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z

kraju~

Pamt P. Pawlinte gospodarzo7I.Jz· w
Fljałkowska Helena
Retkach. Listu pańskiego pomieścić nie wydany przez władze niemieckie

możemy, ponieważ zająłby nam 3/4 naszego pisma. O ile pan chCiałby umieścić sprostowanie
.
.w poruszanej
. . . ' przez
l '1
Nowy Dowódca Okręgu G~neralnego pana spra":'le, prosl.my napl:,?c le w.. {: Łódzkiego.
W ostatnich czasach przybyt do kunastu wIerszach I przynlesc osobiscle
Lodzi i objął urzędowanie, deluetem Na- do Redakcl'i
czelnego Wodza mianowany Dowódcą

paszport
1857--1-1

Kołaczyński Jan zgubił paszport wydany
przez władze niemieckie
1859-1-1
R b'
.
M k
b'ł
d
u Inowacz
a s zgu I
OW ód oso b'IS t y
wydany przez Komisarjat Łowicki
1760-1-1

+

.

zgubiła

I

Wanna blaszana w dobrym stanie do sprzedania-tamźe pokój do wynajęcia ul. Długa N2 14
KoIaszyńska.

1844-2-1

_ _..:.W:..,y~d:::a:...:w:.:c::!.y..:..:. . :K:.:a:.:.:m=il:.:.:la=-:T..:.r:::aw.::..:.:iń::s=ka::....:i.....:K:..:.:a::r.::,o,:.1..::R:.!..y=ba:..:c:..::k:.:.:i'~~...-....,-;--=-;---;--:---:----:--;---:-::---_____Re~_da_k_t...::....or Falicja" Chyłiński.

Druk K. Rybackiego w

Łowiczu.

