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Łowicz, piątek 16 września 1927 r. Rok XVlll. 
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W myśl postanowienia zjazdu prasy prowincjonalnej wszelkie sprawozdania i podzi ękowania są płatne. - . 
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W ŁOWICZU 
jest bogato zaopatrzony w pisma 
codzienne, tygodniowe, miesięczni
ki i t.p. wydawnictwa z całej Polski 

Artyatyczlle pocztówki, widoki Łowicza, 
dewocjonalja. 
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i Przyborów Myśliwskich ~~ 
Poleca na sezon bieżący W. W. Panom myśli
wym: naboje śrutowe Spóll<i Myśliwskiej, Pocisl< 

I 
i inne po cenach fabrycznych. Broń myśliw
sl<ą i krótI<ą, śrut specjalni€" tI\iardy, proch, $lilz)', ~ 
przybitki i wszelkie przybory myśliws~ie; ~ 
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Niebywała Idęska powodzi nawiedziła kilkana

ście po'Wi-ató\\. Ma/opolsl<i Wschodniej. Rozszalały 
żyWioł zniszczył plony pracy i dorobek materjalny 
całych pokoleń, pozbaWiając chleba i dachu nad 
glową tysiące rodzin. 

O rozmiarach klęski, spowodowanej działaniem 
rozszalałq~() Ż} wio/u nlożn a \\ no sIć z urzędowo 
stwlerdł' onych fahtó,-" Le nap(;ru fal nl(.~ w}'trzymaly 

zbudowane z betonu i żelaza mosty kolejowe, że 
wezbrane wody w wielu miejscach podmyły i zer
wały tory kolei żelaznych. tudzież drogi bite, że 
w miastach, skutkieol podmycia fundamentów, runęły 
w gruzy piętrowe domy murowane grzebiąc mienie, 
a w wielu wypadkach i życie ludzkie. 

Jeżeli zatem sile wezbranych fal wzniesione 
l. kamienia i źelaza, budowle i objekty oprzeć się 
nie zdoJa/y.-to cóż mówIć o zbudo ";\lanych z drzewa 
Wieśniaczych chatach i budynkach gospodarczych?
Budynki zmvly fale a wraz z nimi zabrały też plony 
całorocznej pra.:y ludzkiej-czyniqc z l{witnących 
przedtem dobrobytem wsi i miasteczt'k jal<by jedno 
cmentarzysko na l,tórem szczerzy zęby g/ód i zawo
dzi rozpacz. 

Nieszczęsnym ofiarom powodzi Rząd nasz po
śpieszył z pomocą doraźną. Pomoc ta wszelako 
w stosunku do potrzeb- jest luoplą w morzu, albo
Wiem Rząd nie dysponuje tylu środkami, iżby na
l{armić tysiączne rzesze głodnych, tudzież odbudo
wać bezdomnym zniszczone osiedla. Przerastającym 
możność naszego Rządu potrzebom sprostać może 
tylko wysiłek całego narodu, zbiorowa i ofiarna po
moc całego społeczeństwa. 

Pomnąc, że co dziś bl i źniego, to mnie spotkać 
może jutro, powinniśmy wszyscy w miarę swej za
możności pośpieszyć z pomocą tym nieszczęśliwym 
braciom naszym, którym w oczy zagląda nędza 
a serca przepełnia beznadtiejny smutel<. 

Złożyć ofiarę na powodzian-to nie tylko Uc.zy
nek chrześcijański, ale i obOWiązek obywatelski, 
więcej-to narodowy-albowiem Naród, to jedna 
Wielka rodzina, ktora winna jest wzajemnie sobie 
pomagać i wzajem się wspierać. 

N!:Iród, to jeden wiełld or~anizm, l<ióry tylko 
wtedy jest silny i zdlowy I{iedy wszystkie jego po
szczególne części i cząsteczlti są silne i zdrowe. 
Jeżeli natomiast pewne c.zęści sklado\\.'e są słabe 
i chore-naówczas cały organizm szwankuJe i nie
domaga. 

Rodacy! we wszystl<ich pOWiatach naszego Pań
stwa utworzyły się miejscowe Komitety Obywatelslrie 
których zadaniem jest zbieranie ofiar w pi e niądzach. 
i naturze na rzecz powodzian. Taki KOmitet po
wstał też i w Łowiczu w na stępującym zespoI€' : 

PP. Starosta Łowicki, Dr. Bacia Kazim ierz bur
mistrz m. Łowicza , D-ca 10 pp. pulko Go tl{;eWicz, 
ks. Sobolewski, dziekan, Be ned y l{ciń<; !< i insp. szkolny, 
Dr. Władysław Rogowski, Boski Zdz isław , Kurczak 
Teofil, Go/ęb iowsl< i L eon, N owakowsk i Edward, 
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Zelechowski Moszek, Leszczyński Franciszek, inż. 
Kokczyńsl{i Franciszek. 

Dla wygody ofiarodawców i sprawności akcji 
zostały też powołane do życia lcomitety gminne, 
z Pp. Wójtami na czele. 

Rodacy! spieszcie ze sl{/adaniem ofiar pomnąc, 
ze dwa razy daje, kto szyblco daje. 

Ofiary sldadajcie bądź w I<omitetach gminnych 
bądz też w j( omitecie Powiatowym (Starostwo, Ma
gishat i Redakcje miejscowych pism). 

Na I<ażdą złożor.ą ofiarę żądać należy pokWi
to\\ania. 

W nadziei, że apel powyższy spotka się z ogól· 
ną ofiarnością miejscuwe~o Społeczeństwa, Powia
towy Komitet w imieniu nieszczęśliwych ofiar powo· 
dzi sldada wszystkim ofiarodawcom serdeczne sta
ropolsl<ie: Bóg zapłać. 

Za Komitet Powiatowy 
Wacław Malanowski Starosta Łowicki 

ł:,owicz, dnia 12 września 27 r. 

Ks. Prefekci do sPOłeczeństCllD. 
Bbg nas powołał do współpracy nad wycho

waniem nowych polwleń. Ciąży na nas oboWiązek 
jeden z najtrudniejszych i najbardziej podstawowych. 
Młodzież bowiem, to przyszłość: to rozkwit albo 
upadei< Ilarodu! Tern wiell,iem zadaniem obarczeni, 
zwracamy się do społeczeń stwa naszrgo, w chwili 
zi:1 częcia nowe~o roku szkolnego, z Drośbą serdecz
ną, w imię Boga i Ojczyzny, o nieutrudOlanie nam 
pracy; owszem-o pomoc jak najWiększą! 

Groźne objawy. 

Dotąd nie zawsze mieliśmy jej, ile trzeba; CI co 
gorsza, wiele czynnil{ów bruździło nam W usiłowaniach 
naszych. - Rezultaty już są! - Młodzież nasza uko
chan a, nadzieja przyszłości, psuje się nam z rolw 

Kw ... ski 

Mikołaj Kopernik. 
(et"qg dalszy) 

Teraz zaszła konieczn ość oznaczenia promieni de· 
ferentów i epicyldi, co udało się W pewnej mierze Pto· 
lomeuszowi, gdyż niezgodność wvliczeń i obserwacji 
wymykały się z pod oczu astronolllóW, zaopatrzonych 
w prymitywne instrumenty. Jednak z bip.giem czasu 
okazało się konieczne m wprowadzenie epicykli Hlp
parc.hosko Ptolomt'uszowskich pewnych kólek drugo
trzecio-czwartorzędnych i. t. d, by wyjaśniać dostrze
gane niezgodności między w}liczeniami, a obserwa
cją bezpośrednią. Stąd mechanizm niebieski stawał 
się coraz to zawilszy, coraz bardziej zagmatwany 
Wielorakiemi dodatkoWemi lwIarni i kółkami. Ten 
stan rzeczy trwał kilkanaście Wiel<ów. Wielu astro
nomów Widziało braki ul<ladu, rozumiało brak prosto
ty budowy wszechświata, gdyz w XII1 w. Alfons X 
król Kastylsl{i, wielki miłOśnik astronomji wyraził się 
że gdyby był zapytany o radę przed stworzeniem 
świata, potrafiłby dać wskazówki jak należałoby 
prościej go urządzić. Kulą u nogi ówczesnych astro
nomów była Wiara W dogmat nieruchomości Ziemi 
i dlatego przez tysiąc kilkaset lat układ Hipparrha 
i Ptolomeusza był jedynym źródłem z którego czer
pano Wiedz!i astronomiczną. Dla przeprowadzenia 
reformy w tej gałęzi nauki trzeba było nietylko pra
cowitości i wiedzy. rlietylko pomysłowości, dowcipu 

na rok coraz więcej. - Gdzież dawny jej patrjo
tyzm? - Partyjnictwo lub obojętność u wielu zajęły 
jego miejsce. - Gdzie ukochanie Wiedzy i cnoty? 
Chęć zrobienia karjery i użycia, są dziś ideałami 
znacznej czę&ci młodzieży. - Obecnie tak często 
nie myśli się o Bogu, wątpi o nieśmiertelnej duszy, 
o spraWiedliwości bezwzględnej, o wszelkich idea
łach. - Carpe diem-korzystaj z chwilił - oto naj
popularniejsze dzisiaj hasło wśrbd młodego pokole
nia. - Objawem jego: ordynarność, wyuzdanie a na
wet nieraz i zbrodnia u chłopców; zanił< wstydu 
i delikatności uczuć u dziewcząt. - A CZę3to naj
wyższym ideałem-plaża i sport! 

Źródła zła. 

Gdzież przyczyny zła? - Wiele ich! - Wojna 
miniona ze swą zwykłą psychozą. - Przycichłe już 
przeważnie gdzieindziej, ale u nas kołaczące się 
jeszcze Icierunki antyreligijne życia i Wiedzy. - Bar
dzo nawei potrzebne dl. kraju, lecz nie zawsze trafnie 
przeprowadzane przeszkolenie wojskowe. - Powierz
chowna tylko, albo żadna praca nad wyrobieniem 
charakteru, nad ukochaniem 5zczerem ludzi i Boga. 
Brak wszelkiej karności i poczucia zasad etycznych 
w społeczeństwie. - Plaga z$!orszenia, któl a jak 
potop zalewa nas, płynąc: z książki, teatru, kina, 
zabaw, z propagandy sekciarslciej, a nawet nieraz 
i z rodziny. 

Środki naprawy. 

Co czynić? - Czyż opuścić ręce i dać się za
lewać złu? - Lekkomyślnym nasz naród bywał, do 
przeżytych jednal{ Bogu dzięki, jeszcze nie na leży. 
Co czynić? - Nie dać się złu! 

Toż dzieje nasze, to szereg bohaterstw. - Ileż 
to razy zdawało się, że już toniemy, że już po nas. 
W ostatniej chWili przecież zrywał się Naród i oca
lenie Bóg dawał. - I obec nie dal nam Bó~ wol
ność, a my dajmy pracę dla przyszłości! - Uprzy
tomnijmy sobie żywo myśli przewodnie "Trylogji lt 

nieśmiertelnej Sienkiewicza. - A przedewszystkiem 

i innych cech zdobiących wyna lazcę, łecz genjuszu 
ludzl<lego, oraz olbrzymie~o zas obu odwagi cY\'\1ilnej, 
gdyż były to czasy, w !<tóry ch, podobnie jak dziś 
w BolszeWji za nieopatrzne słowo grozi kula w łeb, 
tal< wtedy-za teorje czy poglądy niezgodne z zapa
trywaniami Kościoła - czel{ała śmie;ć na płonącym 
stosie. 

CzłOWiekiem takim, odpOWiada jącvm pod każdym 
względem wyżej wymienionym warunkom, ezłowie
kiem dokładnie obeznanym z.e stanem, Wiedzy astro
nomicznej od zamierzchłych czasów do ostatniej doby 
człOWiekiem posiadającym wytrwałość pracy, Wiarę 
w głoszone prawdy oraz odwagę przekonań LJył zna
komitv polski lekMl, matem atyk i astronom
Mikołaj Kopernik. Przodkowie Kopernika wywodzą 
się zapeWne ze wsi Kopernik na Sląsku, przyczem 
rodzina ta w Xl V wieku przesiedliła się do Krako
wa, skąd ojcieC astronoma-Mikolaj-przybył do Toru
nta okolo 1460 r. i ożenił się z panną B '-Irbarą Wa
tzelrod torunianką, siostrą Łukasza i póź:1iejszego 
biskupa Warmińskiego. Rodzi na Watzelrodów uwa
żaną być musi za polską, gdyż nie dość że spokre
wnioną była z rodem ModilD ogów i innerni, ale pol
skości swej dowodził brat matki Kopernika, wyżej 
wspomniany biskup Warmiński Łukasz. stojąc zawsze 
gorliWie W obronie praw Polski, wbrew roszczeniom 
zakonu krzyżackie~ o w Prusach. 

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 w To
runiu, rodzeństwo jego Składało si ę z brata Andrzeja, 
i dwu sióstr. Ojciec malrgo Mikołaja umiera W 1483 r. 
opiel<ę nad rodziną sprawuje wuj Łukasz, podówczas 
jeszcze kanonik Warmiński. MIody Mikołaj pobiera 
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nie zapominajmy, czego nas uczy i od nas wymaga 
nasza Boska Ewangelja. 

Rzucamy w imię dobra ogólnego-pro publico 
bono et pro salułe Rei publicae-i dla pożytku kra
ju, a nie dla czczej krytyki siania rozterki, garść 
myśli ku rozwadze i uwzględnieniu. 

Reforma wychowania młodzieży. 

Niech nasz Rząd przedewszystkiem zechce 
wychowanie młodzieży oprzeć wyraźnie i mocno na 
zasadach prawdziwie katolickich. - .Polonja sem
per fidelis!" - woła przyjaciel Narodu naszego, 
Ojciec śW.-Pius XI. - Niechże to stanie się rze
czywistością! - Wolność przekonań osobistych sza
pujemy, lecz jeśli Rząd ma prawo wzbraniać nau· 
czycielowi propagandy pewnych haseł politycznych 
w szkole, niechże wzbroni propagandy bezwyzna
niowości .. - Jeżeli są między nauczycielstwem pol· 
skiem ludzie, co nie chcą wierzyć w Boga i Chry
stusa nie uznają, niechże z wierzeń tych nie obdzie
rają dzieci polskich! - JE'śli kto sam zaślepł du
chowo, niechże nie oślepia innych. - Cóż posta
wić mogą ludzie antyreligijni na miejsce Boga, jako 
podstawę etyczną życia? - W imię Polski niech 
zastano\\ią się! 

W świecie rozumu toczy się walka odwieczna: 
za i przeciw Bogu. - Scierają się hipotezy - pra
wdy się godzą. - Wiedza prawdziwa z Wiarą pra
wdziwą nigdzie się nie kłócą, ewszem, doskonale 
godzą się. Chrześcijaństwo prawdziwe, ani jedne
go dogmatu nie musiało odwoływać w imię lIauki!
Najwięksi uczeni byli prawie W&zyscy wierzącymi.
I znów Sienkiewicz prawdę napisał: "Bierzę licho 
wszystkie stare i nowe systematy filoioficznE', 
a Msza św. po staremu się odprawia". Niech si~ 
uczeni Idócą o hipotezy, jeśli myśl ludzka spokojnie 
naprzód iść nie potrafi; ale niech w szkole polskiej 
w imię dobra Ojczyzny, nikt nie podaje hipotez za 
pewnil<i, i niech się nie zjawia książka zła, która by 
podrywała w duszy młodzieży tę Wiarę Bożą, co 
nas sama jedna w ciągu stuletniej niewoli krzepiła. 

Szkoły polskie są międzywyznaniowe, stąd też 
Religja katolicka niema w nich zasadniczego wpły
wu na wychowa,lie młodzieży. - Drukowane dotąd 
programy ministerjalne jako podstawę wychowania 
wymieniają różne gałęz1e wiedzy, 9dpowiednio do 
typu szkoły nigdy przecież religji. - CWiczenia spor
towe i wszelkie inne obchody miewają zazwyczaj 
pierwszeństwo przed życzeniami religji. - Wprawdzie 
mamy nakaz nabożeństw i pralityk religijnych, ale 
przy duchu nieraz antyreligijnvm, choćby części per
sonelu i podręczników, oraz przy wyznaczeniu 
ks, prefektOWi roli tylko nauczyciela-specjalisty, po 
wiedzmy sobie jasno: szkoła polska obecna bardzo 
często prawdziWie katolicką nie jest; a bywa obo
jętna I czasem nawet wroga religji. - Młodzież ze 
szl<ół naszych nie wynosi przeważnie ducha szczerze 
katolickiego. - Robota przeciw religji, choć powoli, 
idzie naprzód. - Rzeczą społeczeństwa naszego 
wiedzieć o tern i przeciwstawić się temu. 

Mało nas! - Dwadzieścia parę miljoi'lów za
lE'dwie przeciW dwustu miljonom wrogów ościen
nych. - Każde Więc dziecIw polSkie musi być 
obrońcą ziemi swojej. - Słusznie też szkoła polska 
ma kształcić umysł i ciało wyrabiać; ma uczyć "Imać 
się korda" bo "strzeżonego Pan Bóg strzeże!" -
Do tego przecież) aby mężnym i sprawnym być 
żołnierzem, nie trzeba wyzbywać się ani wstydu, ani 
czystości uczuć. Prawdziwe bohaterstwo właśnie 
zwykło chodzić z nimi W parze. - Niestety, przy 
wojskowe 10 przeszkoleniu obecnie mieliśmy ~y
padki wip,lkiej tryWialności i nawet cynizmu. Zą
damy przeto tworzenia obozów letnich specjalnie 
szkolnych i prawa ingerencji Władzy szkolnej 
i duchownej w te szczegóły życia hufców prze
szlwlenia, które nie dotyczą techllil<i wojskowej. 

Młodzież nasza przynosi do szkoły dużo ró
żnych pierWiastków charakteru. - Jakżeż często 
słyszymy skar~ę, że dziecko w szkole rozpuściło się 
lub naWet zepsuło! - Zarzut, niestety, iJardzo czę
sto słuszny. Szkota nasza obecnie przeważnie uczy, 
lecz nie wychowuje. Ukształcenie charakteru dziec-
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początlwwe nauki w Toruniu w szkole parafjaln'ej, dal
sze praWdopodobnie W Chełmnie. Jako osiemnastolet
ni młodzieniec, za poradą wuja, zapisuje się Mikołaj 
wraz ze swym bratem Andrzejem do Akademji 
Krakowskiej i słucha wykładów najwybitniejszych 
uczonych owego czasu: Jana z Szadka, Wojciecha 
z Szamotuł, Wojciecha z Pniew8, Mikołaja z Łobiszyna 
i innych, oraz zaWiera znajomość z Wopowskim, 
późniejszym prof. historji w Akademji. Poza wykła
dami fIlozofji w Akademji uczy się Kopernil< pry
watnie mat~matyki i astronomji teoretycznej i pra
ktycznej pod ki erunl<iem znanego naówczas całemu 
uczonemu ŚWiatu-Wojciecha z Brudzewa. i'lie zdo
bywszy żadnych stopni naukowych, po trzech latach 
pobytu w Akademji, wraca Kopernik do stron rodzin
nych, i za radą \\luja, teraz już biskupa, pOŚWięca się 
stanowi duchownemu. W r. 1496 otrzymuje pierwsze 
ŚWięcenia kapłańskie, a wraz z nimi kanonję we 
Frauen~urgu. W tymże roku, uzyskaw"zy trzyletni 
urlop oraz zasiłelt od kapituły Warmińskiej, udaje 
się Kopernik na dalsz..! studja do Włoch, i zapisu
je się W PadWie na uniwersytet w księgach przezna
czonych dla studentów polaków (gdyż istniał na tym 
uniwers-ytecie zwyczaj własnoręcznego zapisywania 
się studentów do ksiąg ' według narodowości) studjując 
tutaj matematykę i prawo nie zanIedbuje tei umi
lowanej astronomii nad którą pracuje wspólnie ze 
znanym ówczesnym astronomem Dominikiem z No· 
warry, nie jako uczeń ale jako towarzysz. W r 1499 
uzyskuje Kopernik doktorat filozofji i w tymże roku 
z rel(omendacji Dominika z Nowarry obejmuje ka
tedrę astronomji na uniwersytecie W Rzymie. Przy-

naglony do powrotu przery~a wykłady j w r 1501 
Widzimy go znóW na kanonii we Frauenburgu. 

Ponowne, pomyŚlnym UWieńczone sl<utkiem, sta
rania o urlop pozwalają KopernikOWi powtórnie wy
jechać do Włoch, gdzie po dwuletnich studiach me
dycyny, dzięki studiom poprzednim, otrzymuje W ro
ku 1503 doktorat naul< lel<ars!<ich. 

Trzy lata następne t. j. od 1504-7 Kopernik 
pO,święca na pracę w bibljotece Akademji w KraIw
wie, zapoznając się z oryginałami dziel starożytnych 
astronomów i czyniąc z nich odpOWiednie wyciągi, 
oraz prowadząc w dalszym ciągu obserwacje astro
numiezne. W tym też zapewne czasie napisal, lub 
przynajmniej powziął zasadnicze idee swe~o Wieko
pomnego dzieła: .0 obrotach ciał niebieskich" (De 
re'Jolutionibus orbium coelestium) dopełniając je 
tylko w ciągu następnych lat swej pracy nowem i 
obserWacjami. 

W Kralwwie przyjął wreszcie Kopernik ostat
nie śWięc~nia kapłańSkie z początkiem 1507 r. 
zamieszkał już na stałe We frauenburgu skąd nie
dłul!lie I niedale\{i~ już tylko przedsię~rał wycieczki. 
Tutaj urządził sobie obserwatorjum astronomiczne. 
W 1509 r. wychodzi pierwsza drukowana praca Ko
pernika, będąca tłomac1eniem z grecl<iego na piękną 
łacinę listóW Teofiklata o treści obyczajowej, siel
skiej ' i erotycznej. Prócz tego tłomaczenia wydał 
jeszcze Kopernik i inne prace nie mające nic wspól
nego z jego działalnością naulw\\'ą np: "siedem 
gWiazd", poemat reli~ijny złożony z siedmiu pleśni 
poświęconych okresowi oczekiwania na przyjście 
Chrystusa oraz jego życiu. (c. d. n.) 
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Józef Bronikowski 
b. urzędnik Drogi Żelaznej. 

Po dluższych i ciężkich cierpieniach opa· 
trzony śś. Sal<ramentami zmarł w Kole dn. 

15 września 1927 r. przeżywszy lat 62. 
Pogrzeb odbędzie się w Kole w sobotę 
o godz. 4! po południu na cmentarzu miej· 
scowym, na który zaprasza krewnych, zna· 
jomych i ~yczliwych w smutku pozostała 

Żona i rodzina. 

Podziękowanie. 
Wszystkim wiernym, którzy oddali ostatnią 
poslug~ ukochanej W Chrystusie naszej 

siostrze Ś. p. 

Elżbiecie Marji Armanowskiej, 
a w szczególności ks. Prałatowi Stępow-' 
skiemu, !<s. dziekanowi Sobolewskiemu, 
ks. Dyiewskiemu, oraz wszystkim kSIężom 
w ŁoWiczu; p. Staroście łOWickiemu, p. Ko
mendantowi policji i Szanownej Redakcji 
"Łowiczanina" w imieniu Zakonu Bernar
dynek z głębi serca składa podziękowanie 

Kotko Przełożono S.S. Bernardvnek. 

Podziękowanie. 

Wszystkim, którzy o!<azali nam swoje 
współczucie z powodu śmierci Ś. p. 

Karola Kowalskiego 
a przedewszystl<iem Czcigodnemu księdzu 
prałatOWi Stępowsl<iemu oraz kSiędL.u Wi
kclremu JuljanoWi Kowalskiemu sldadamy 

serdeczne "Bóg zapIać" 

Żona, dzieci, wnuki i brat. 

Wszystkim, którzy przyjęli udział W odda
niu ostatniej poslugi drogim nam zwłokom 

ś. p. 

KONSTANTEGO 

OOOJCIECHOllJSKIEGO 
oraz tym, którzy okazali nam pomoc i ży
czliwość W tych ciężkich dla nas chwilach

sidadamy serdeczne "Bóg zapIać" 

Żona i rodzina. 

~. ":~' . . ... ,_",; r.. '.~ ~ 

I<a polskiego, przyszłego obywatela kraju, mnIeJ by
wa cenione od cale go szeff~gu Innych potrzeb pań
stwowych i za mały na to kładzie się nacisk. - Szko· 
ła polska, choć ma tu i owdzie już regulaminy pi. 
sane, nie wyrabia poczucia karności. - Społeczeń
stwo, życie i sam Bóg - nagradzają i karzą; szl{Q. 
ła nasza W rzeczywistości toleruje często zasadę 
bezkarności, nieżyciową i niepolską! - To też mło
dzież rozpuszcza się i żyje obecnie za swobodnie, 
i zjawiły się wśród niej czyny występne izbrodnte, 
których młodzież polska dotąd nie znała! - Stara 
zasada nasza, choćby najbardziej nowocześnie poj~
ta: "Gdzie niema kary, tam niema i miary",
sprawdza się w calej pełni. Cóż na to wladze, rodzi
ce i organizacje społeczne? 

(Dokończenie nastąpi.) 

Wy[ieuka Pol!kiego T -wa KraiolOaWnegO 
do Bielaw iWalewic. 

W ubiegłą niedzielę z inicjatywy }Jrezesa ło
wickiego Oddziału POlskiego T-wa Krajoznawczego 
p. Bluhm-Kwiatkowskiego, zorganizowarią zostala 
wycieczka do Bielaw iWalewic, mająUm p. p. Gra
bińskich. 

Wyruszyliśmy autobusem "Wulkan" z Przyrynku 
oko)o gOdZlOy trzeciej w liczbie 20 osób. Właści· 
ciel samochodu na Widok wyrastających niemal 
z pod ziemi coraz to nowych członków i zaproszo· 
nych gości, zaczął ~ię sklobać za uchem czy się 
taka ilość pomieści i czy kola wytrzymają, gdyż 
oprócz powiewnych i idealnych panien i pań duża 
część była osób korpulentnych. Lecz co znaczą 
dobre chęci, pomieściliśmy się jal<oś, tylko jedy
ny naj młodszy przedstawiciel pici brzydkiej, mIo
dy p. D. siedział całą drogę u stóp swej macierzy 
i d-wej Chm. tłukąc sobie ustawicznie brodę o ko
lana. Lecz co znaczy radość życia. Ruszyliśmy 
wesoło w drogtt ciesząc się z góry wrażeniami, jakie 
osiągniemy, tym bardziej, 7.e Większa część obecnych 
nie znała ani Bielaw ani Walewic. 

Samochód mknął raźno naprzód i aniśmy się 
spostrzegli gdy stanęhśmy na rynku osady Bielawy. 
Pierwszy raz dopiero ujrzałem miasteczko W króle· 
stwie bez żydów, nie chciałem dać Wiary i zapyta
łem jednego ze stojących obywateli tamtejszych, 
czy to prawda. 

- Niema, panie, nawet na lekarstwo, miasto 
biedne, z kogo by tu żyli: Może i{iedyś byłi, ale 
dziś to tylko czasem drogą przejedZie jaki żydOWin, 
ale co w mieście-to Bóg strzegł. Dziwnie mi się 
zrobiło-czy to możebne? W rynku stalo kilka do
mów niewielkich i rzadko, a gdzie spojrzeć-to widać 
pole. Na jedym ubogim domku zapadłym w ziemi, 
czytamy napi~: "SZKoła powszechna w Bielawach 
jakby kto wątpił że to są BIelawy. Zajrzeliśmy przez 
okno, na Jednej z ławek stał kociołek do gotowania 
powideł i pustka. Z prawej strony urząd gminny, 
w nowym domu prezentował się nieźle, lecz nikt 
ze zWierzchności miejskiej nie wyszedł na nasze 
spotkanie jakkolwiek samochód przywlózl z Ło~icza 
wszystko to co było nail~pszego. ( .. Własna chwała 
u drzwi stała"-przyp. Redaktora). 

Udaliśmy się następnie ny ZWiedzić miejscowy 
kościół parafialny, podobno jeden ze starszych ko
ścio/óW w Królestwie. Weszliśmy boczne m wejściem 
przez zakrystję dosyć ciemną i mal~riką. Kościół 
smutne uczynił na nas wrażenie. Oprocz Wielkiego 
ołtarza inne byly bardzo opuszczone, niektóre do 
połowy rozebrane, mużl dla naprawy, lecz wszędzie 
znać bylo ubóstwo Czyż podobna aby tak stara 
ŚWiątynia nie posiddala jakichś dawnych pamiątek 
i wspomnień? DWIe tylko stare tablice dawnych 
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może kolatorów, a wszędzie ściany puste, gołe, 
i święci przy ołtarzach tacy jacyś dziwni, prymitywnie 
wystrugani kozikami l oni naj istotniejsze dają świa
dectwo, ze śWiątynia jest stara. Posadzka tylko jest 
w dobrym stanie, znać niedawno założona. Drzwi 
główne z powodu zepsucia zamka gwoździe-m były 
zabite, lecz wyszliśmy nimi gdyz szpara jak ręka 
pozwalała je otworzyĆ'. Pod chórem rumoWiska 
z desek, stare trumny i inne części katafalków. 
Czyż nie stać już było mieszkańców wybudować 
jaKąś szopę na cmentarzu na schowanie tych rekwi
zytów. Wszędzie pełno kurzu. Cała świątynia ro
biła wrażenie szopki betleemskiej i jedynie nabo
żeństwo na Boze Narodzenie może tu być aktualne. 

Za to tV każdej najmniejszej niszy nawet w słu
pach przybramnych sterczało "miłosierdzie W mur
ku·, ale też tak ubogie i nędzne, ze istotnie litość 
budziło. 

Zewnętrzny za to wygląd jest ciekawy i świad
czy o starozytnrści ŚWiątyni. Znać także jeszcze 
ślady granatów z ostatniej wojny. Zwrócił także 
naszą uwagę na cmentarzu stary Wiąz, który bodaj 
czy nIe jest rówieśni!<iem kościoła. Połowę korony 
zapewne' piorun utrącił, lecz pień ma kilka metrów 
obwodu, w spróchniałym zaś wnętrzu kilka osób 
pomie~cić by się mogło. 

Gdyśmy wszyscy dziwnie nastrojeni i smutni 
przyglądali się szczytoWi ŚWiątyni-coś nagle za nami 
przerażliWie beknęło Najbardziej nerwowa panlla 
Janka krzyknęła, ja zaś przysłuchiwałem się: derkacz 
·czy jakie inne polne ptaszę; beknięcie się powtó
rzyło i dopiero obecny ksiądz prefekt Kuplleki 
pouczył mnie, że będzie deszcz, bo to zielone żabki 
~ażące po drzewach tak beczą. Więc tyle lat ba
wiłem się po świecie nieraz tern maleństwem; i do
piero w Bielawach dOWiedziałem się, że ono tak ry
czyć umie. 

Nasze refleksje -przerwał inny znowu ryk na
szego samochodu, przypominający, że już czas 
powracać. 

. Udaliśmy się w stronę Walewic. Tu już znać 
.gospodarstwo w kulturze i drf'ny, traktory, sterty 
·zboża. Około brzozowego lasku pierwszy raz nam 
kiszka pękła W samochodzie. Kierowca maszyny
oświadczyl, abyśmy pieszo doszli do Walewic bo 
-musi zmienić Iwło. Radzi nie radZI wysiadamy 
·i brniemy po relsach kolejki, a tu deszcz przepo
wiedzidny przez ową żabę lać zaczyna jak z cebra. 
Mimo to nie tracimy fantazji. Na polach obsianych 
koniczyną ujrzeliśmy slado pasących się koni; na 
odgłos trąbki samochodowej wszystkie stanęły jak 
wryte, źrebięta do środka, przodownik wysforował się 
na czoło-gdyby tak na nas ruszył ten tabun-po
żegnaj się z życiem, robiło to na mnie wrażenie 
stepów z "Mohorta". 

Przychodzimy przed pałac w Walewicach by 
choć pod kolumnadą schronić się od deszczu, lecz 
z pewną obawą. Zgromadzona w podsieniach służba 
przyglądała nam się ciekaWie, i myślała sobie: 
",Różne tu przyjezdżaly goście, ale żeby tyle prze
moczeńców naraz na piechty przyszłi-tego jeszcze 
nie było'" 

Na nasze syotkanie wyszedł p. Stanisław Orl'!o 
biński jr. i gościnnie zaprosił nas na pokoje i nasze 
utrapienie się skończyło. 

Nadzwyczaj uprzejmi gospodarstwo: obaj pa
no~ie Grabińscy oraz panie Orabińskie matka i sy
nowa onieśmielali nas swą dobrocią oprowadzając 
po pałacu i objaśniając historję cenniejszych mebli 
i przedmiotów sztuki. 

Oglądaliśmy stylowe meble rzeźbione włoskie
go pochodzenia, meble z czasóW saskich, starą 
szafę gdańską inkrustowaną z r. 1756, ŚWiecznik 
stary wenecki 2. XVIlI wieku, kalabelę z czasów 
Władysława IV w jąszczur oprawną, makaty japoń
skie srebre-m przetykane, porcelanę pacykowską, 

majoliki nieborowskie i Wiele innych ciekawych 
okazów. 

Również zWróciła naszą uwagę galerja obrazów 
od cennych starych płócien mistrzów różnych szkół 
po dzieła współczesnych mistrzóW malarstwa pol
skiego. 

Pałac Wieje ucierpiał od wojny światowej, tym
bardziej, że linja okopów szła tuż obok, jal<kolwiek 
kilka wielkich bomb i granatów porozrywało sufity 
i poniszczyło pięlcne stiukowe ściany-jednak bardzo 
wiele przedmiotów ocalało, między innemi wspaniale 
weneckie lustra wązkie i wysolcie. Z galerji fronto
wej nad kolumnadą podziWialiśmy ładny Widok 
na park pięknie utrzymany. Tuż pod pałacem pły
nie MrQga dodając uroku całości. JakkolWiek miej
scowość cała przedstawia równinę, to jednak pałac 
stoi na wzgórzu, Mroga płynie w dolinie, po za nią 
zaś W1nosi się kurha n dawnego cmentarzyska. 

Ugoszczeni podWieczorkiem w sympatycznym 
naskoju opuszczaliśmy tę prawdziWie magnacką sie
dziDę skąd promieniuje cywilizacja i kultura na 
dctleką odległość. RóWnież Szanowni Gospodarze 
oprowadzili nas po parku utrzymanym wzorowo, po 
przerzynanym odnogami Mrogi i gdzieniegdzie 
srebrnemi taflami stawóW. 

Prawdopodobnie z czasóW bytności tam Napo
leona stoi jeszcze przed pałacem dąb. któremu tet 
część konarów poutrącały pioruny lecz i tu pieczo
łowita ręka zacementowała rany i ŚWiadek tylu wie
ków-nie jedno jeszcze przetrwa zdarzenie. 

Ponieważ właściciel samochodu musiał o ~o
dzinie 6 ·ej być Jeszcze w Łowiczu, pożegnaliśmy 
Szanownych Gospodarzy dziękując za mile spędzo
ne chwil kilka. 

Zmierzchać się już zaczęło, gdy nagle samo
chód stanął na szosie z cha rakterystycznem puknię
ciem. Za chwilę zjaWia się p. wlaś<6iciel i mÓWi: 

Co cięższe osoby niech WYSiadają bo kiszka 
pękła! 

I wyobraź sobie Szanowny Czytelniku, że pięć 
razy nam w drodze pękała kiszka, i pięć razy po 
pół godziny stawaliśmy na szosie, a jednak nie czu
liśmy ani znurzenia, ani chłodu, taki miły panował 
nastrój i chociaż okol o lO-ej wieczorem stanęliśmy 
w ŁOWiczu, to nawet taki dzikus jak pannd Stefa 
Idóra nie lubiła wycieczek-rozbawiona rzekla: . 

- Ja i na następną pojadę!... ...... 
Jeniec z Ddnholmu. 

W "Odrodzeniu Pracy" Nr. 10, W artykuliku 
.Łowiczaninowi" -Dr. Hiller zarzuca mi, że jakobym 
nie umiał lub nie ch ciał przeczytać poprzedniej od
pOWiedzi umieszczonej w tejze "Pracy". Uważam, 
że Dr. Htller chciał mnie tern doUwąć .... Znam 
D-ra Hillera szereg lat, Ł>ardzo Go lubię i szanuję.,. 
lE:'cZ przekonywać Go nie będę. 

E. Nowakowski. 

KOMUNIKAT 
W dniu 7 i 8 października b. r. na terenie szko

ły Rolniczej na Blichu pod ŁOWiczem, odbędzie się 
2-dniowy pokaz oświatoWo· rolniczy mający na ce
lu przedstawienie, sposobem pJglądowym wyników 
dotychczasowych poczynań wszelKich organizacji 
rolniczych na terenie pOWiatu W dzie-dzinie kultmy 
rolniczej oraz wytknięcie na najbliższ4 przyszłość 
konkretnych celów pracy około podniesienia oświa· 
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ty rolniczej, rolnictwa i wogóle kultury \\-ie jskiej 
w naszym rowiecie. 

Punktem wyjścia urządzenia pokazu posłuży
ty konkursy rolnicze zorganizowane W Kołach mlo
dzieży Wiejskiej oraz wśród byłych uczni Szkoły 
Rolniczej. 

Na pokazie będą uwzględniane następujące 
działy: 

I. 
II. 
III. 
IV. 

nictwa. 

D1.ial konkursów rolnych 
Dział hodowli i mleczarstwo 
Dział produkcji roślinnej 
Dział ogrodnictwa, warzywnictwa, pszczel-

V. Dział narzędzi i maszyn rolnic.zych 
VI. Dział gospodarstwa kobieceglJ i jedwab

nictwo. 
VII. Dział spółdzielczy i oświaty rolnej. 

VIII. Dział hygjeny, weterynarji I budownictwa 
wiej::,klego. 

Na pokazie będą demonstrowane: praca cią· 
gówkl Fordsona, nowoczesnych narzędzi do mecha
nicznej uprawy roli, maszyn do czys2czenia zvóż 
sie\\-nych, różnych systemów młocarń I t. p., oraz 
będ~ wy~łoszone referaty poruszające najaktualniej
sze zagadnienia rolnicze, oraz wyświetlane filmy 
o treści rolniczej. 

KRONIKA. 
Kalendarzyk 

t P,qtek Suchy Euzebji P. M. 

Komitet. 

Sobota Suchy dz. Stygmy, św. Franciszka 
N,edziela. Józefa W., Ireny M. 
Ponzedziałek Januarego, B. M. 
Wtorek Eustachjusla M. 
Sroda Mateusza Ap. 
Czwartek Tom. B. W. Maurycego. M. 

Wschód słońca 5.10. Zachód 5.51. 

- Tydzień obrony przeciwgazowej. Zarząd Główny 
T. O. P: wyjednał w Min. Spraw Wewn~trznych ter
min od 2-go do 9-go października b. r. w celu zor
ganizowania na całym terenie Rzeczypospolitej" Ty
godnia Przeciwgazowego". 

W slilad Komitetu Głównego weszli p. p. Kom. 
Rządu na,m. st. Warszawę Joroszewicz, gen. Michae
lis i Kuczyński. członek Zar:lądu Woj. Oddz. War
szawskiego T. O. P. 

Zarząd miejscowego oddziału T. O. P. poważnie 
zastanawia się, czy wob~c nif'chęci społecz~-stwa 
popierania spraw L. O. P. P. i T. O. P., rozpoczy
nać jakąkolWiek akCję propagandowo-dochodową??? 

- Samolot L. O. P. P. W tygodniu lotniczym 
dwukrotnie odwiedził ŁoWicz samol:>t propagandowy, 
z braku odpowiedniego miejsca nie wylądował. 
W Kutnie natomiast zorganizowano wzloty za mini-
malną kwotę... . 

Sądzimy, że sl<oro powiatowy Komitet L. O. 
P. P. przestał działać (bowiem ustąpił z zarządu pt:
wie n prez~s), w takim razie akcję Winien podjąć Za
rząd miasta lub Sejmik i urządzić pn.yziemie. Na 
ten cel można byłoby użyć 50CO zł., które Sejmik 
uchwalił na rzecz L. O. P. P. oraz 1000 zł. z Za
rządu mIasta Łowicza. Przyziemie może oddać cenne 
usługi w czasie wojny. 

- Pierwszy Związkowy Złot Młodzieży Polskillj 
.,skiej odbędzie się w dniu 25 września 1927 r. 
w Żychlinie. Udział w zlocie weźmie młodzież z Bia
łej-Rawskiej, Goszczyna, Góry Kalwarji, Grodziska, 
GróJca, Jadowa, Kutna, Łowicza, Mińska Mazo
wieckiego, Mszczono~ a, Radzymina, Rawy, Skiernie
wic i Sochaczewa. 

W poniedziałek dnia 26·IX-27 r. część mło
dzieży przybędzie do towicza, gdzie zabaWi cały 
dzień. SzczeS/óły podamy w przyszłym numerze. 

- Obiecująca młodzież. W ostatnich kilku 
dniach przechodząc alejami Sienkiewicza w ŁoWi
czu, miałem możność przypatrzenia się formalnym 
bitwom, kamieniami i cegłalVI staczanym przez po
wracającą młodzież polsl<ą ze szkół po wszechnych 
z ulicy Warszawskiej i młodzieżą żydowską ze szkół 
powszechnych z ulicy Browarnej. 

Zaprawia się już obecnie za młodu m lodzież 
obydwu narodowości do walki klasowej między so
bą. Jakiej przyszłości może się doczek!:lć społe
czeństwo z takiej obi~cującej młodzieży która już 
.obecnie nikomu nie pozwala przejść spokojnie uli
cami, a u której palenie papierosów jest zawsze na 
porządku dziennem. 

Nauczycielstwo po\\-ytszych szkól pOWinno 
ukrócić samOWolę dziatwy przez zor~anizowanie 
opieki i nadzoru nad wychodzącemi ze szkól. 

- Bojkot. DOWiadujemy się że żydzi o~łosl-· 
11 bojkat wydanego przez Oddział P. T. K. .Prze-
wodnika po ŁOWiczu i olwlicy· 

Powodem bojkotu jest podobno pominięcie Urm 
żydowskich w przyjmowaniu ogłosleń do działu re
klamowego. 

- Wybryk natury. Jeden z kasztanóW ro-
snąqch w ul 5·go Maja pokrył się kwiatami. No
tujemy to zjawisko, ze względu na późną stosunko
wo porę pokwitania, KWiaty są drobne na nikłych 
kiściach. 

- Kiosk Polskiego Towarzystwa "Ruch". Tuw. 
"Ruch" mając za zadanie prowadzenie wzorowego 
i racjonalnego kolportażu prasy stołecznej i prowinc
jonalnej, uruchomiło w szeregu miast kioski do sprze
daży gazet, IW Łowiczu kiosk taki stanął przed 
kilku dniami na rynku, dając mieszkańcom naszego 
miasta, możność nabywania wszelkich wydawnictw 
perjodycznych.-

Nowej placówce kulturalnej należy życzyć po
myślnego rozwoju.-

- Nowa sensacja w stolicy. I znów stała się 
rzecz ohydna. Dnia 8 b. m. Wieczorem na powra
cającego p. Mostowicza, redaktora "Rzeczypospo
litej", pisujl\cego pod psendonimem C. Hr. Zan, 
napadla na ulicy przed jego wlasnem mieszl<aniem 
dobrze zorganizowana banda. Pobiła go dotkliwie, 
wrzuciła do luksusowego auta, wywiozła hen za mia
sto i tam pobiwszy jeszcze raz ze słowamr. "nie 
będziesz Więcej pisał o marszałku" porzuciła go na 
wpół przytomnego. 

Nad ranem dopiero p. M. na jal{iejś przy
godnej furmance powrócił do domu. 

Rzecz niepodobna do Wiary, a jednak jest to 
fald najoczywistszy. RzeczyWiście, żyjemy w cza
sach wszelkich możliwości w niemożliwościach. 

Do~d to tak będzie? 

Ofiary. 
PowróciWSZy w tych dniach z miejscowości na

Wiedzonych powodzią w Małopolsce Wschodniej do
tychczas mam tobraz tej klęski, której byłam mimo
wolnym świadkiem. W celu przyjścia z pomocą po
wodzianom składam 50 złotych. 

Stanisława Szymanowska. 
Zamiast Wieńca na trumnę ś. p. męża mego. 

Konstantego składam złotych 20 na schronisko dla 
dzieci. Maria WOJc.echowska. 

Zamiast wieńca na trumnę ś. p. Konstantego 
Wojciechowskiego, składają zł. 10 na straż pożarną 

Ktloitowie RI dsućm.i. 

Na uporządkowanie cmentarza: Pp. Switkiewi· 
czowa gr. 50, Bluhm· KWiatkowscy 1 zł., Teodora La
sotowa 2 zł., Feliks Andrzejewski 5 zl., Gt~rasle\\li-
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czowie l zł., Eugenja Kalino~ska 50 gr., Mela An· 
drzejewska l zł. 

Na czerwony krzyż: Dziękując za łaskawe wy· 
pożyczenie karawanu przez szpital św. Tadeusza na 
pogrzeb Ś. p. Karola Kowalskiego, składa rodzina 25 zł. 

NADESLANE. 

Szanowny Panie Redaktot·.el 

W przeszłym tygodniu zasłabła bardzo ciężko 
sąsiadka moja z ulicy Mostowej Sztangertowa. 
Ml:Jż był w pracy, na Widok trojga drobnych placzą· 
cych dzieci pobiegłam czemprędzej po pomoc lekar
ską. Dowiedziawszy się iż dr. P. znajduje się W cu
kierni p. Gicrasiewicza udałam się do nieg?, pro· 
sząc o natychmiastowe przybycie do chorej, gdyż 
stan jest bardzo groźny. Doktór P. ujrzawszy W mym 
ręku kartkę - zapytał, czy to z kasY,chorych?, odP.o
wjedziałam twierdząco. Na to doktOł P. odpOWIe
dział, iź do kasy chorych nie należy i odwrócił się 
by grać dalej fi) bilard. Zaręczyłam. że będzi.e o,~. 
dzielnie zapłacone, lecz dr. P. odrzekł, że me pOJ
dzie. Nie mając chwi li do stracenia udałam się na 
poszukiwania i znalazłam d·ra Osińskiego golącego 
się w razurze, natychmiast polecił przerwać czyn
ność golenia i otarłszy się jedynie ręcznikiem, 
wsiadł ze mną do dorożki by pospieszyć z pomocą. 
Pomimo nadludzkich wysiłków - ratunek byl już spó
źniony, chora umaIła pozostawiając męża i dzieci 
W rozpaczy. 

W «ilka dni będąc w kasie chorych dowiedzia
łam się że dr. P. pracuje W kasie chorych, lecz gdy
by nawet nie pracowal to odmowa pomocy w nag
łym wypadl<u nie ŚWiadczy chlubnie o panu P . . 

A. Jankowska. 

Z kraju. 

-z · Generał Zagórski podobno żyjlY. Jak donosi 
.. Rzeczpospolita" zapeWniając honorem pisma, gene
rał Zagórski pismem Swoim z dnia 12. g. 27 r. po
wiadomIł Zarząd Towarzystwa Zapomogowego dla 
wdów i sierot podlegajqcy deoar tamentowi lotnictwa 
. M. S. W. że wbrew swojej woli przebywa po dziś 
dzień na \A esterpJatte. (Jest to mała wyspa 
w Gdańs~<u na której się mieści sklad mateqałów 
wybuchowych, przvnależnych do Państwa Polskiego. 

-z- Niemcy, obywatele polscy składają na dar dla 
Iłindenburga. Właqz~ państwowe na Pomorzu i W Po
znańsl(lem Ujawniły al,cję śród Niemców obywateli 
polskich. mAjącą na celu zbiórkę na dar dla Hinden
burga, ku uczczeniu 80 lecia jego urodzin. 

Ze świata 

6 Bojkot Y. M. C. A. Władze angielskie w In: 
djach zabroniły żołnierzom uczęszczać do lokalt 
y. M. C. A., gdyż jrtk się okazalo z dokonanych re
wizji w io'(alach tych znaieziono sporo broszur wy· 
wroto,", ych. 

o Powódź w Besarabji przybiera rozmiary ka
tastrofalnt-. Llnje tele~raflczne przerwane. WiosJą 
wzdłuz Dniestru po Większej części zniszczone. Bez 
dalhtt nad g!ową pozostaje 50.000 osób. 

O Prześladowanie żydów w Turcji. lydowska 
A~. Tt I. d.·nosi, te ruch antytyctowski w Turcji 
rozszerza ~Ię SZYbko po całym kraju i znajduje ży
wy odlJźwfęk w różnych miastach turec.kich, szcze
gólnie I ,. Ś w Smyrnie i Angorze. Powzięte zostaly 

rezolucje wzywające rząd turecki do zamknięc.ia 
szkol żydowskich oraz prasy i rabinatu. Następnte 
rezolucja domaga się wydalenia wszystkich. żydó~. 
którzy nie spełnili obOWiązku służby wOJs~oweJ. 
W Smyrnie i innych miastach doszło .do zamIeszek 
ulicznych. Rozlepione odezwy nawołUją ludność tu· 
recl<ą do przekonania wszelkich stosunków han
dlowych. 

Powyższe zarządzenia wynikają jakoby z nie
przychylnego stanOWiska jakie żydzi zajęli w sto
sunku 110 państwa tureckiego. 

Ogłoszenie. 

Magistrat podaje niniejszym do Wiadomości. 
że od dn. 15 września r. b. w lokalu Miejskiej Szko
ły Dokształcania Zawodowego przy ul. Bratkowice, 
\J godzinach od 6 do 9-~j wieczorem rozpocznie 
się zapis uczniów-terminatorów. 

Do zapisu pOWinni się 7.~łosić wraz ze świa
dectwami szlwlnemi wszyscy terminatorzy, znajdują
cy się na praktyce w rzemiośle, przemyśle i handlu, 
którzy dotychczas nie uczęszczali do szkoły, a są za
trudnieni w wymienionych zakładach na terenie 
miasta. 

Uchylający się od powyższego obOWiązku ł.lędą 
pociągani do odpOWiedzialności karnej na podsta. 
Wie art. 114 i 119 ustawy przemysłowej i uzupeł· 
nień do niej z dn. 15 Xl 1906 r. o odpoczynku 
w przemyśle i handlu, oraz art. 365·a kodf>ksu kar-
nego. Magistrat. 

m. ŁOWicz, dn. 12-IX-1927 r. 

Ogłoszenie. 

"Wydział POWiatowy W Łowiczu oddaje z prze
tar~u budowę 13 izbic z materjałem przy moście 
W Kompinie na Bzurze. 

Warunki i proiekty przejrzeć można W oddzia
le technicznym (gmach Starostwa), 

T min składania ofert do 30 września r. b • 
Wadju do kasy Sejmiku 2%. 

Przewodniczący: w/z. Starosty 
Ziemewicz 

Konkurs. 
Magistrat m. Łowicza ogłasza konkurs na wa

kujące stanoWisko nauczyciela rysunku technicznego 
i odręcznego w Wieczorowej Miejskiej Szlwle Do
kształcania Zawodowego dla terminatorów. 

Bliższych informacji udziela wydział iłl Magi. 
stratu w godzinach od ~-ej do 1· szej. 

Oferty należy składać do Magistratu (Wydziallll) 
w terminie do dnia 25 września r. D. 

Łowicz, dnia 12-IX·1927 r. 
Magtstrat. 

Zabawa na L. O. P. p. 
W dniu 17 b. m. o godzinie 8-ej wieczorem w 10-
I<alu Klubu Urzędniczo Obywatelskiego odbędzie się 
zabawa taneczna z której dochód przeznacza się 
na rzecz L. O. P. P. Stroje spacerowe. Osobne 

zaproszenia rozsyłane nie będq. 

Sklep kupię 
naj chętniej z mieszkaniem, lub pokojem w dzielni
cy handlowej. Oferty w ŁOWiczaninie pod Z. B. 

3-1 
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Kino Wojskowe 10 p. p. 
W sobotę dn. 17 września r. b. o godz. 7 i 9-ej, 
w niedzielę "18" " " 5 7 i 9-ej: 
w poniedz, ,,19" " " 7 i 9·ej-, 

wyświetli: fłlm p. t. 

"Spisek przeciw cnocie" 
(Żoneczka się nudzi) 

Dramat tajni!<ów małżeńskich w 8-u aktach. 

MOTTO: Modna kobieta wychodzi za mąż 
poto, ażeby nie potrzebowała 
płacić rachunków za suknie, 
klejnoty, zabflwy i zachcianki. 

W rolach.głównych Conrad Nagel, Eleanor Boardman 
i Lew Cody. 

Nad program: Humin synek Komedja w 2 aktach. 
"TO i OWO" Natura w 1 akcie. 

Dr. med. T. J A S lOB Ę D Z K I 
Choroby skórne, weneryczne i nerwowe. 

Przyjmuje tylko w niedziele 
i w czwartki g. 5-7. Zduńska 27. 

(W Warszawie codziennie prócz czwartków od 3-4. 
Wilcza 47 m. 25.Y 3-1 

~~~~~~~\I 

B STAnlSłAmiD BORtWSKlEGO 8 
~ \II łowIczu. ul. Bleluwska Hl! 9. Q Pl Poleca sztylpy, skóry twarde, mię ie ~ 

~ 
i przybory szewskie. ~ 

IC Szczególniej poleca skóry podeszwiane 
I n8jlepsze j niezrównanej taniości. uf<) 
I)~~~~~~«I _. 

UWAGA!!! ~ c::.;t "C::I .--=-= 
Ważne dla PP. Myśliwych! 

C'Cł - .--
. e: 

_ . 
~ -- ~ 

"- Wszelkie przybory myśliwskie, jak C'Cł =--ES ładunl<i wszystkich kalibrów, śrut, == .- proch, kapiszony przybitki wojłoko-
~. 

..l1li:: =:Lo 
"'W:::::I we i tekturowe, 'oraz gilzy pOSiada 

=:w;o 
'c:::::a 

_. 
~ shde na składzie 5:1 
c::::.;t K. OBRĘBSKI "-ooC: 

-== ~ - E' a:::s 
-;:::;-

Skład win, wódek i towarów kolonjalnych -c::.;t :=: 
c:::::L w ŁOWICZU, RYNEK KO~CIUSZKI 8 tel. 14 C'Cł 
~ --

Poważna Fabryka Silników i Armatur poszukuje 
dobrze wprowadzonych 

PrzedstawiCieli 
na poszczególne miasta i okolice. 

Szczegółowa oferty z referencjami kiero-wać do biu· 
ra ogłoszeń T. Pietraszka, Warszawa, Marszałkow
ska 115 pod "Fabryka". 2-1 

Kinematograf "Eos" 
W sobotę dnia 17-IX pocz. o godz. 7 I 9 
W niedzielę dnia l8·IX pocz. o godz. 5, 7 i 9. 

Douglas Fairbanks 
w monumentalnem arcydziele filmowem 

"Robin Hood" 
Dramat w 10 wielkich aktach. 

WYKONAWCY: 

Hrabia Robert Hudington - Oouglas Fairban k 
Ryszard Lwie Serce, Król Anglji - Wallace Beery 
Lady Mary Fitzwalkr - Enid Bennett 
Błazen królewski - Roy Coulson 

Rzecz dzieje się podczas 3 ej wyprawy krzyżowej. 

Dla mlodzieży dozwolony. 

Wkrótce .,Carski kurier" Hoizucbin w roli głównej. 

Obwieszczenie o regulacji hipoteki. 
Wydział Hipoteczny pOWiatu ŁOWickiego ob

Wieszcza, że na dzień 22 grudnia 1927 rolm wyzna
czony zostal termin pierwiastkowej regulacji hipote
ki dla połowy osady we wsi LudWików, ~miny Kier
nozia, zapisanej w tab. likw. pod .Ni 5, przestrzeni 
22 mor. 73 pr. gruntu z budynkami, pozostałej po 
zmarłym Józefie Okraska, a będącej w posiadaniu 
)ann i Józef y maIż. Okraska. 

W terminie powyższym osol>y interesowane 
Winny zgłOSiĆ swoje prawa w kancelarji hipotecznej 
W ŁOWiczu, pod skutkami prekluzji. 

16.1X.-27 r. 

ObwJeszczenie o spadkach. 
Wydliał Hipoteczny pOWiatu ŁOWickiego ob

wieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po 
zmarłych: ' 

1) Janie-Kantym Lichomskim, właścicielu nie-o 
ruchomości w osadzie Sobota, gminy Bielawy, tab. 
likw. Nr. 10, hipot. 10; 

2) Adeli Horodeńskiej, Wierzycielce 930 rub. z %. 
i Iwsztami, zabezpieczonymi na nieruchomości W Ło
wiczu hipot. Nr. 320, i 

3) Stanisławie Łuczyńskim, współwłaścicielu 
nieruchomości W towiCZU, przy ul. PodrzecznE.:j pod 
Nr. 16, hipoteczny Nr. 400. 

Termin zamknięcia tych postępowań wyzna-o 
czony został na dzień 22 marc.a 1928 roku, w któ
rym to terminie osoby interesowane winny się sta
wić w kancelarji hipotecznej w ŁoWiczu z odnośne
mi dokumentami, dla zgłoszenia swych praw, pod 
skutkami prelduzji. 

DZl'ało[h FranciszkoWi skradziono 3 weksle na zł. 300, 
U 160 i 68 podpisane przez Michała Wojcie

szka, 2 weksle na 400 złotych podpisane przez Win
cente~o Siel'.ierę, 1 weksel na zl. 203 podpisany 
przez Jana Krzemińskiego i l kWit na 500 złotych 
podpisany przez Franciszka Dzialochd. Weksle za 
nagrodą zwrócić Franciszlwwi DziałochoWi we wsi 
Albinów gm. Lubianl,ów. 

lal 'lin Moszek zgubił I<siążeczkę zwolnienia wydsną 
Ut! w P. K. U. ŁoWicz. 3-2 

E<eaaktor Edward NOWakowski. Druk K. KyDacl{lego w Łowiczu. Wydawca Karol Ryba~ 




