Wydanie wieczorowe ..

Cena 8 fen.
=
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Poniedziałek,

24 \Vrześnia iS17 r.
J re
-'iłE6Lf tfN 2 N!i::lil?

łódź,

Poniewaź

ił'

dnia 24

Anglję

września.

uwaza

się po-

największą przeszkodę do
rozpoczęcia rokowań pokojowych, więc

wszechnie za
k.azd_y głos
SIę dą~e~ie

angielski, w którym przebija
do pokoju, skrzętnie notuje

prasa SWiata całego, uważając słusznie
to za objaw pomyślny dla zakonczenia
woln.y i złączonych z nią cierpień ludz.gosel.
A. ostatn~mi .c~asY coraz częściej
w prasIe. angIelskIej porusza się spra. ~ pok<:lu. Wpraw_~zie żądania angielskIe ~ą Je~zcze dosc wygórowane, jednak cnętme tam zwracają uwagę na to
wszy~tko. co ze strony niemieckiej ma
dowodzić możliwości pokoju.
l tak "Daily Chronicle" np. pisre:
"Właściwie to po raz· pierwszy była te: raz mowa w Niemczech o gotowości
. restauracji Belgji. Dowodzi to; że na·
~trojew Niemczech uległy zmianie. Są
'luż odnośne wskazówki w odpowiedzi
.na .not~ papieża. Każdy człowiek, 00rzucaJący szczerze pomyślaną skłonność
pokojową, wziąłby na siebie dętką odpowiedzialność,nie powinien lednak, ani
. Berlin ani Wiedeń oddawać się jakim-

kolwiek złudzeniom,coclocelu wojny
i stanowczości koalicji."
Stan rzeczy na frontach jest tego
rodzaju, że koalicję pozbawia złudzeń
osiągnięcia
cięstwa w· jesieni

decydującego zwynad przeCiwnikiem.
Do kampanji zimowej wielce niechętnie
przygatawiają się r-anstwa ententy, a nie·które z nich; jak Włochy i Francja, są
erenem. wzburzenia ludu na mvśl o
eszcze jednej kampanji :ztmGwej. ~
Tymczasem na wschodnim fl'om;ie
nie skończylosię tylko na zajęciu Rygi,
lecz najświezsze komu!1ikatyprzyniosli
nową wiadomość oprzel'waniu frontu
nad Dźwiną i zajęciu Jakobsztadtu.
Wl~r6tce poważnie zagrożony zostanie

co do

Dźwińsk.Fakty

powyższe

stwi.erdzają,

że

sojusznik wschodni, jako partner,
przestaje od'grywać rolę. jaką mu koali<:ja do odegrania przeznaczyła.
A na partnera tego bar41zo wiele Uczono . w swoim czasie.
J. Gr.

Przęgląd

polityczny.

Niepomyśłne
Włoch głoszą, ze

dla koalk:jI wieści
z
ekonomiczne stosunki.
i nieznaczne sukcesy militarne, okupione
wi.elkim rozlewem krwi, wreszcie widoki
nowej zimy wojennej, stały się przyczyną szerzącej się agitacji rewolucyjnej, która przedziera się i'ównież do
szeregów wojskowych na froncie.
W odezwach, rozsiewanych po całych Wlo.szech, wzywają agitatorzy do
usunięcia aynastji. obwołania republiki
i przywr6cenia pokoju na honorowych
warunJ.:acb.
M'm:l chwilowego otwarcia granicy
szwajcarsko ..wlosldej, wtajemniczeni w
nastroje ludu włoskiego zapewniilją, że
nie można uwa:łać szerzącego się ruchu
rewolucyjnego za..s!łumlony, raczej oczekiwać należy nowych silniejszych wy-

buchów. Przez Kopenhagę
nowe

wieści

stwierdzające

napływają

powstanie
nowych rozruchów w Petersburgu, zezem
bezsprzecznie stoi w związku zamknięcie
granicy rosyjskiej; Podobno załoga wojskowa Petersburga podzieliła się na dwa
obozy: jeden jest za daiszem prowa..
dzeniem wojny, drugi 'laś za natychmiastowem zawarciem pokoju.

ORGAN NARODOVvy.
Zalożvciel

WIelkIego wszechrosyjskiego i powszech~
nego gJod~ i Wobec rewolt głodowych
tak ": s~ohcach, jak równiei: w miastach
prowIncjonalnych Ro.sja stoi w obliczu
nowej str~sznf;j kasfrofy, która, być
mote, pOCH'H~me za Gr:: bą groźniejsze
następstwa aniźt:u por3żhi na froncie.
. Wobec utrudnionyc" wewnetrznych
stosunków, agencja Petersburska do ..
nosi, że min~stt:rjum oświa.ty zadecydowało :zamkruęCle wszystkIch wyższych
zakładów naukowych w Petersburou za
~iątkiem fakultetu medycznego. '" ,
, Źle musi się ~ziać w ROGli. jeżeli
państwo %mU$zone Jest do wstrzymania
hiegu takwaźnego .działu życia, jakim
jest ośWiata wpanstwie.

--"''0.-

Odem_łłkUPlwarszUUJskieto

du tfUtbowleńSłłHł IltbldJecezJl.

J. E. arnyDł.sl..'Ul' metropolita w.arszawSkI, kSi dr.A.łębJau&r Kakowaki wydał do

d7.~

c'lly naród paU::l.
października,

15.go

W Sam

zaś dzień

o godz. 10 rano, po

wezwaniu wiernych biciem wewsilystkie
odprawią nlszę św. z jaknl\jwię~~sł!ą

dzwony,

uloz.:;stością

(in colore diei) na

pomyślności

ll!lB~ei

intenoję

ojczyzny; ze mszą ŚW.
połąezye naleśy 99.Zortę, w które) mówca
kościelny
przypOMni, zwłaszcza ludowi
",:iejskiemu, doniosłość postaci bohatera
oJczystego. jaga trady j cierpienia, poniaSlOne dla dobra ojczyzny w jej obronie i
dla wywalczenia niepodległości. Goraco
tez podkreślić należy, że z prawem do bytu
mamy święte. nieprz.etlawl'lione prawo do
niepodległości, a kl!~dy doBry j Bzlaehetny
syn tej ziemi powinien jej pragm,ć ·całem
sercem. ealem uk<IChaniam swej prawej
duszy i nieść jej w ofierze to wszystko,
ozego czas i okolięzności wymagać b.ędą.
Po egzorcie należy odśpiewać hymn

Boze, coś Polskę".
Warszawa, d. 20 września 1917 r.
Aleksander Kakowskif Aroybiskup.
Regen~ kancelarji, tajny szambelan
Jego S ·v. kSl dr. Cz. Sokołowski;«

t

Ja.
wiaduje "Vossische Ztg.·,
na francusko-szVI.'aicarskiej stacji pogranicznej BełJegarde bawi od początku
b. m. komisja amerykańska, złożona z 20
osób, która objęła kontrolę nad całym
dowozem towarów z FranCji do Szwajcarji.
Władzom
francuskim pozostawiono tylko nadzór nad ruchem osobowym.

Amerykanie w Bordeaux..
Według

.. ,

.

,p."

..Kddy ,naród, Jllsją;cy prawo do życia, czci f1woieh mę'oow zasłnżonych, iako
owe słupy ogniste, pemiędzy któremi snuje
się wstęga jego dzi~w.iRzucają ODe swia-'
tło weteca i .pr:oed siebjg:wstees, gdyż
pozwalai!!l s przeszłOŚCi eze.rpać to, 00 wieI·-

naprw"ałbowiem rozpraciemnie, 9i.lauhjąca drogę, poktó.
rej naród ma .L:rocz}·ć. Biada narodowi,
kt5ry takich słupów ogniitych nie posiada

kie imocoe, szają

lub który okrył .1a kirem upomnien1a; nad
Nie

próźna

aaw1Bł

ponury

krzyż śmiertelny.

przeto eJiwab, nIe

chę6

prze-

lotnego upojenia wspomnieniami minionej
świetności,

ale z śycia. i z żywego tętna
narodowej potrzeby rodzi się niaprzeparty
poryw, który nas wiedzie przed owe ogni.
ste słupy, przed tych bohaterów postaci<>,
co czynami wiekopomnej zasługi zdobyli
sohie prawo do wdzięczności clllego narcdu.
Takim bohaterem jest Tadeusz Koś
ciuszko i jest nim nie dlat~g(f tylko, źe
ukochtJ,ł tak wielce woInośó i szedł w'llczyó
za nią na drugą półkUl (l świata, - nie dlatego tylko, że męstwem dorównał najd
większym polskim bojownikom, nie dlatego tylko, ża odczul potrzebę ładu i spójni
wnaJ'odzie, ale dlatł'go przedewszystkiem,
że pbmleniem umiłowfI nianiepooległości
goreją.cym w jego dus~y umiał porwać cały
naród w cbwili, gdy zdawać się mogło, że

Aczkolwiek uległ
jedns.kidee swoje przelał na

OIla na zawsze stracona.

przemocy, to
pokolenia.

następne

Tego

płomienia

zdoła.ły zdu:sić

niepodległości nie

tytaniczne zamachy wrogów.

Nie zamarł on nawet wobec zwątpień,
które ~ ludzkich płynęły rachub t a dotrwał
aż do dnią, dzisiejĘzego, aby. buchnąć całą,
potęgą w ohecnym momencie. gdy bile godzina sprawiediiwośd. Takim Go. czcić
musimy w lOcznicę jego l'gonu. tdkim Go
ukochać musi cały naród, a zwłaązcza porwaó Ou winien serca całego ludu po]·
skiego, j, t6rego prze:,mączenie i potęg~
zrozumiał) a Uniwersałem Połanieckim to
stwierdził•.
Nie wątpimy, bracia kapłani, że to
samo przekonanie i też uczucia przepełniają.
wasze serca•.
Gdy tedy zbliża się wiekowa pa.miątka
zgonu wi,~lkiego bohatera {}iezy~ny. słus~na
i sprawiodliwa n;eez, abyśmy owe uczueia
nasze OŻyWili i dali im wyra~ p.ubliczny. '
Dlatego. zarządzamy. aieby we WBZYi:lt..

ldcb kOŚCiołach całej archidiecezji w dniu
H-j m J),1ździernika f. b. ka!1łani ludowi,
i~bH\!\em~
!:la prymarji j na tumie, Z!lPO~
Wśród oficerów, ·naldąc}fch do
w icdzi.,;ll,Li nllzajutrz t. j. 15~giJpaździer
arystokracjj, szerzy się ożywiona agitacja z~p:;i;ywróceniem· monarchji. . . nika prr.lYl'ad~ whiwwa l'i.lczllica zgonu Ta ..

wiadomo§ci, nadchodzących

państw

z

neutralnych, amerykanie zaczynają urządzać się w Bordeaux, jak
u siebie. W porcie tym bowiem zamierzają lądować wojsko swe i materjały
bojowe i zabierają w tym celu potrzebne
gmachy rządowe, spichrze, składy i t. ci,
na razie ntylko"na trzy lata•
ameryk.ańska.

Armja

dUChowień.gtwA ,&rehjdj~~eBji odellw~ nastę-

pujIWą:·

7

d'llElZa Knś::iuszki, którl\ uroczyście oocho-

II

jego losami

C JP

Pili

• Prasa rosyjska ciągle alarmuje
W!ad~e, źe ..Rosja znajduje się w obliczu

JV2 263.

Rak VI. -

i wydawca Jan Grodek.

- """-

Z nad granicy szwajcarskiej dono00 "Berliner TageblaU'a": Paryskie
wydanie nNew York Heralda" dowiaduje
·się z Waszyngtonu, że sekreta~z departamentu stanu, Lansing, oświadczył
w senacie, iż armja amerykańska w sile
takiej, jaką postanowiła uchwała kon·
gresu z 1 kwietnia r. b., utrzymana bę·
dzie także po wojnie, gdyiAmeryka ma
obowiązek, jako silne mocarstwo woiskowe, gwarantować dotrzymanie rę
kojmi, które dane będą narodom OlZy
WlCZ.
zawarciu
pokoju.
.
Ks. biskup Ciepła k wręczyl preze~ ł
sowi komisji· likwidacyjnei A. L~dni-· Pury.szkiewicz na wo,lności..
ckiemu, 40 tysięcy rubli z sum biskuOich
do przesłania dla biednych w k;aju.
Poseł do Dumy Puryszkiewicz nieJednocześnie z p. Lednickim wvjechal
dawno areszto\veny w Petersbu!'óu, został wypuszczony na wolność,
.,
do Stokholmu ks. ł\onstanty Lubomirski
który na skutek starań r. Lednickiego:
otrzymał prawo prZewiezienia do Szwe~
cji 160.000 rb. i przesłania ich do Warszawy na biednych w Polsce. Sumę tę

"Echo Polskie" (Moskwa) z 25-g-o
sierpnia, donosi: Wczoraj wyjechał do
Stokholmu prezes komisji likwidacyjnej,
A. Lednicki. Podróź związana jest ze
sprawami: apyowizacji kraju, powrotu do
kraju, strawnego rezerwistek, p·ensji pozostałych w Królestwie urzedników j innemi spyawami komisji likwidacyjnej.
P. Ledmckiemu tow' rzyszy: profesor
J~rzy Fiedorowicz j Alfred hr. Tyszkie"

zebrał

szą

C. K. Q.

Komuni~at niemiec~i.

"ó

Berlin, 23·go

września.

•Z Wlt:O\\'lli
chcą wziąć CZylUly
udział
wojnie.,

Chiny

w

"Ruskoje Słowo« donosi:
W prasie chińskiej poczyna się szel'zy6. agitacja za wysłaniem wojsk chiń
skich na front europejski. Dziennik" Kuominpao" twierdzi, że je:2:eli rządzdecy
dowal. się na wypowiedzenie wojny
Niemcom i Austro-Węgrom, to powinien
uczynić obecnie drugi krok i prowadzlć
wojnę nie tylko na papierze.· Gdyby
nawet armja chińska posiadała nie wieI..
kie znaczenie praldyczne, to udział jej
na. froncie wzmocniłby stanowi51;o Chin
na przyszłym kongresie pokojowym.
Generał Djantszang zaprof;onowal
prezydentowi wysłanie jego dywizji na
front rosyjski.

Ofensywa w Wlacedonjii ..

Z Genewy donoszą: Według" Tempsa"
paryskiego t generał Sarrail miał zapewnić korespondenta powyższego dzien.nike. ze przed nastaniem okresu zimo"
wego w kM:dymrazie będzie mace..
dofiski teren walk widownią ważniejszych
wydarzen wojennyćh. Ani armia grecka,
ani SarraiI sam ni.e chcą ryzykować
jeszcze jednej kampanji zimowei. w kt6rej mUSieliby w dalszym ciągu odgrywać,

fronf ruojsk
.

({5.

(Urzędowo).

ZaCb(H~ni3j.

genemła mi'lfs!ilłkiJ

pol:rego

Rnpprecbta Bawarskiego.

angi~21ski 0wSfółudziale obserwacji
lo niczej Ostendę. Kilka granatów traf lo w

Wczoraj rano monitor

'strzeliwał

przy

katedrę~ w której przerwano nabJżeńsfwo.
Zabito 7 belgijczyków, 24 'raniono. Mo-

nitor
terje

został przepędzony
nadbrzeżne.
Na lądJwym f~oI1c'e

przez nasze

ba..

f:andryjsldm o-

gień artylerji po wJlka,,;;u loka: nych pozo#
stał miejscami si:ny.
Około wieczGra
dział~Jność nieprzyjacielska wzmogła si~
na połnocnym wschodzie od Ypres aż do
ognia huraganowego. Nastąpiły silne ataki częściowe anglików na po!udni'Jwym

wschodzie od St. Julien.

Przeciwnik

zo-

odparty. W nocy, przy słabszym O()~
ni u, nie było akcji piechoty.
""
W walce zbliska odparliśmy kompa..
stał

nję angielską,

która

dotarła

rowów pod Monchy,
wschód od Arras.

na

do

nasz:ich

pr)łudniowy

W rezultacie walk przedpolowych 'na
od drogi Cambrai - BDpaume

południu

i nad Somme -

front

Oise wzięliśmy

memj~ddego następcy

jeńców"

tronu.

WzdłuiAisne'y, pod Brimont i tv
niektórych odcinkach Szampanji chwiiami
oiywiała sie działalność artvleryiska.

2.

a

.

W licznych wywiad<lch, podejmow:nych przez nasze oddz:a!y. a.t .d~. tyłnJ~h
linii urządzeń francl1sk!cn, WZlęl1S",!Y l~n
ców, aczkolwiek przedwni~ wszęd;u~ nIemal uciekał. Na_= załogi z okopow odparły w paru miejscach wywiadowców
francuskich.

-

. Przeciwnicy stracili wczoraj 14 samolotó.v i balon na uwięzi •. N:odporucznik B'~rtbold osiągnął 23 z rz~du zwycię
stwo, wicefeldfebel ThGm zestrzeH w wal·
ce powietrznej znowu 2 samoloty nieprzy~
jackskie.

Z widowni wschodni9j.
WOjSH genemłii-feldmarszałka

front

ksif!da L1eopolda Bawarskiego:

Na pozyc:ach rosyjskich przy przyczołku mostowym p( d Jakobsiadtem znaleźiiśmy bogatą zdobycz, pozostawioną
przez zbiegłego pośpiesznie prz~d.wt1ika.
Wojs.ka nasze doszły do Dz\vmy na
przestrzeni od Uweuhdu do Stockmans~
hofu.
W Pińsku wybuchły pożary z powodu ostrzeliwania przez rosjau.

, front

mllcedollslłi.

Przy szalonym upale, dochodzącym
w słońcu dCl 65 s{opni. walki odbywały
się tylko na zachód od jeziora Ochrydy ..
Wojska niemieckie i austrjacko-w~.
gierskie wyrwa'y tam z rąk franctls~ich
wzgórze pod Kreową. .
~ Getteral-kwatermłstrz

LUDE.NDORFP.
MiM!

Godne llIiaśladoW'allliia.

Niezwykły fakt; jak na czasy obecne
Płocki"..
•
Dowiaduiemv się, że na cstatm targ
przywieziono z' folwarku p. K. Gośdckie~
0-0 z Lelk 3 wozy ziemniaków, które sprzedawano po "6man"!k korzec. Ze ziemniaki
te dostaly się piZewainie ludno5ci uboż
szej świadczy o tym okoliczność, że sprzeoaw'ano ziemniaki tylko ćwiartkami, po
P/a mk. ćwiartka".

notuje .Kur;er

% liliU"awy.
Napływ

uczn:ów do wszystkich

jest bardzo liczny.

pod

sprężystym

szk6ł

Gimnazjum mławskie

kicr::!nkiem dyrektora Pc-

gonowskiego ma Ctte:::nie 6 klas.

Persc~

nel nauczyde1ski zwięk3zcno o 5 osób.
$ród uczn 1 ćw przeważają synowie drobnej
silachty i w1oś:::ian. W bursie jest icb ~8.
Pensja żeńska otwooyła teraz 5-tą klasę.
Szkółek 3-klasowych jest 6, a wobec napływu kandyda'ów przydałoby się jeszcze
więcej. Odczuwać się daje w Mławie brak
ochronek, gdyż w samym mieście jest tylko jedna, a druga na przedmieściu Wólka.
Chę,ć kształcenia dziatwy dobrze świadczy
n

mieszkańcach Mławy

i okolic.

TADEUSZ BO~ROWSKI,
por. Leg.

(KARTKI WSPOMNIEŃ).

Na dw6ch v.. ozacb, powracających do
komendy Legjonów w Vuckomozo, ruszyliśmy po tygodniowej mitrędze we Fenivos do tak zwanego "domu". Spaliśmy
wszyscy - prawie że smacznie - na tych
trzęsących furkach, niby dziec\ w kołysce.
Swiat nie istnieje dla zmęczonego, niewyspanego żołnierza. Każda chwila bezruchu zamyka nieubłaganie OC2.y. a zgarbione istoty pochylają się. jak kłosy na fanie
to w tą, to w ową stronę. Wprawdzie nie
łatwo

jest

później wyprostować zdrętwiałe

mięśnie. ale oczy raźniej otwierają się
uśmiech gości na twarzy.
Po dwu godzinnej jeździe, zatrzymuje

i

nas warta w wiosce Zapredil •. Stosownie
do rozkazu komendy, czekam na dalsze
:rozkazy, które przywiez:e niebawem oficer
sztabu.
. Zaklęli wszyscy.' Znowu ani spać ani
zjeść należycie nawet bieUzny zmienić
nie można! Przez szeregt przebiegł PQ~
mruk. Z,dawało si~J iż w jednej chwili
żołnierze odmówią posłuszeństwa. Lecz
odgrażanie to wcale nie groźneI Jeśli razk;az - .to idq wszyscy, choć głodni i nlewyspam, choć wątpią .nil'!raz; - bo rot.
kaz ~la. źoł~ierz~, to święta rzecz I Wycią
ga Stę zoł~.l1e~z lak. st:una, i lak zahypno!yzo~any

:dzte. To metylkopotęga słowa

1 spoJrzema przełożonego, to przedewszyBt~

z

A Z E.' T' A

Ł

o DZ K A

Wfell"uszewa.

Na zasadzie rozporządzenia naczelt1i..
ka powiatu zmniejszono' liczbę. czł?nfł6w
Rady miejskiej z 18 (12 ~hrześ~lan 1 ij ~ya
dów na radnych. Obecme zasIada Vi!. Radl::ie miejskiej 4 duześcjan i 2 źydów.
Pł'zemysl ?1!iI ofn.!'p~H::jii

austrjackiej.

Swieżo uzyskano zatwierdzenie ~Al{·
cyjnego Tow, ';;yrobów c("ramicz.nycb z ~a.
pitałem zakładowym 500,OOO~~. Zał~zy..
cielem towarzvstwa jest właśclcH:l zaKł}'!~
dów wapiennych "Chęciny" największych
w kraju. rW Ostrowiu uruchomiona została papiernia Bodzechów. W Kielblc.h uruchomiono fabry~ę supfelfosfatów 1 urzą~
dzono fabrykę kwasu siarczanego. Z powodu braku surowców produkcja jest bardzo ogn:niczoria. Zawi~szono nat?m!ast
pracę w odlewniach żelaza w I(onskIcb,
Opocznie i Radomiu z powodu braku dowozu koksu.

Dobrze znany łodzianom p. Wincenty Kraus, f;łówny se~retarz ?ypotec.zny,
mianowanv został drugim S~dZlą pokOJU w
Piotrkowie.
lItajnowsze wy1topaHska na IIawelu.

LegJoniśtl

Przemvślu.

(d'

P?9a1ą nie~

l'JIisma galicyjskie,

szczegółów z żyda IegJonls~oW wp ~~~

Jak wiednmo Lt?~n~:my Ol::, e
'".,.",,,,, ~-or!'l
.':"'" ,'", ":
"
. 5 P1._,0'J
,
_l
ĄQ1C
t
·
Pals:" i{ornu~
OS.1.'"
paoa J_o7 u r. , ł~
;!10.
_': . . . L:~;

my

śIu.

otrzymały teraz urzęr~"'-'
'1' " il
i ~."r·
nOSltl
l'::ro !:o f~,r
.'.... u .'"
k~wy

nrzy

~rmli ćHJs.ro-w·ęg:("iS·,:u,'

d

Niedawno baw!la w Przemysłu elegacja Naczel. Komitetu Nai.otlowego
w osobach ekscelencji Jawor:k:e?~ .oraz
n
~rO~f Tol~8rza prof. hr. j·b:;aelS!;lego.
p ł-" -'
•
"..
, ..
dr. Danickie~o,
Cermana. ~tarz~WSJ:ilego
i lnnvc;;. Równiet przybył e!\sc. hr.

Adam Tarnowski.

.'

Na przyjęciu w komendzIe Leglono·lcz?s kfól'edO
panował
n Ó w, ~ U ·
b
' h nader
'l
h .
poważny w tak krytycznycH.c W1l3C

nastrój przen1ówit pierwszy
>
•
pro t. JaworskI}

,.
mowląC,

w!ce7~zes

"'rzeznaczenie Legjonów na kadrv wo;ska
~olsi.jego ni.e uległo zmianie., N~ pr~e
mówienie prof. Jaworskie;;1o oapowledzlal
krótko pułkownik Zieliński.
.
.
Przed kilku dnlemi general Szvlm~,
pulkownH~ szfabugen. Paic i pułkowmk
Zie1ińsH z adjutantami odwiedzali i-szYJ
4-ty. 5-ty, i 6-tY.pułk Leg: .Pol.. i katdego
poszczególnego oflcer~ l zołm;:rza z~p~
tywali czy chce śłużyc w armJl l?oIsK:e:,
czy też w c. i k. srmii austro~węglersluel·
Wynik był następujący!
..
, l' •
W.1~ym pułku do armn pOl5~!eJ

Kierownik odnowianiakrólewskiego
zamfu na Wawelu prot. Szyszko-B(lhusz
zamieszcz3 w "Czasie- co następuje:
.
Po~zuki'T.ania przeprowadzone przez
niżej podpislnego w ubiegłym lI<iesiąeu. w
z:;!łosił się jeden żołnierz. w 4-ym Tuhm
zachodnim skrzydle arkadQwego podWórC2
okota 100, w 5-ym pułku 2, w 6-y,n; pułku
na Wawelu doprowadziły dQ odnaiezl""nia
liczba jeszcze nie ustaJo~n. .\v .#SZyl:'murów budowli Dnlstarszej nietylko na, Wapułku ułanów i w artylel']l .n~e zgłosIł
welu, ale z pewnością w całej Polsce.
sie do wojska polskiego am Jeden. naJest to budynek kośeielny () plltniew
kształcie czworoIiśc;a. wysoki w częśd zatomiast wszyscy zgłosili gotowość w~tą
pienia do c. i k. armji austro·węgler
chodniej do 6 metrqw, stawiany z płaskich
płst piaskowca na. czystym wapnie•• Poskiej.
W drugim i trzecim pułku piechoty
dobne budynki kościelne w Europie połu
oraz w drul1im pułku ulanó~vf nie wYPyd
dniowej i ~achodnit>j IIrzadkaro!si.ane po..
tywano się'" żoftlie:rzy, ponieważ z tych
chodzą z VI--'-VIII wieku naszej ery. Jeśli.
nasz budynek nie jest t.łk dawny, to w każ~
pulków nie' podawano .I?róśb ~ p~::.nie.
dym razie nie pochodzi z czasów później
sieilie ich do c.k. armjl austrjaC"l~J.
siycb niż wiek IX lub X.
przy przebudowie zamku w XIV wieku za Kazimierza Wielkiego oSllczędzono
ten kOŚ,!lół. włączając go W obrąb ramin!;
dopiero w XVI wie1>u, sta wiająe pałac reneSllllil{>wy, ~amieniono go na czę,śća,.T;:ł!l- .
dową cficyn zamkowyeb a w połowie XIX
.. - Osobiste

wieku utarto resztęŚJr.dów przy budowi..e
X Porucznik Legjonów Polskich,
obecnego, pozbawionego arkad Skrzydła
Tad~usz Bobrowski mianowany został ka" podwórcB.
.
pitanem.
NiezaWOGllia jest to kcśeiół śW. Fe:..
liksa i Andankta, o którym WSi omina Dtu- Ze S:d:ołnicłllJa.
gOsz. nadmieniając, że był to kościół okr~.
X W s~lOim czasie prefekf szkół
gły, wJsoki. budowl'iny star;;ś .. ieckim sp~
miejSkich, ks. Siennkkizwrócił slędo
sohem i służył :ta gontynę V'Jgańską. nnim
Wydziału Szkolnego z podaniem) zawiadaPolacy przyjęli chrześcijl'lńsiWo.
, miając, te is1niejąca we wsi Brus pod~..
Po uporl!i\dkowaniu wykopaliska i ugidą opieki pariifjalnej Sw. Józefa, ocbrorządzeniu odpow!ednieg9 zJi:~śeia dl) pierna, plzygarniajqca 120 dzieci, została zamwotnego poziomu kcś;;io!a (prawie trzy me..
lmięta z powodu braku funduszów.
try pon1zej p02'lemu rOdW6fca arkatiowego),
Wobec tego prosi Wydział . szkolny,
ten ciekawy fabyt.ek n2e!~ej zsmierzehłej
aby zajął się losem dziatwy i otworzył
przeszłośei stanIe atę doat~l;ny dla zwie..
szkołę Vi Brusie.
. dzającycb.
Uwzgiędnisjąc ~d~nie petenla i pragt'ąc u~a!wlć dziatwie _.!ia1sze korzystanie
z r1!lUH. \Vvd:dał sZKolny pnst::;nowll prz~w

-

kiem poczucie 1:?bawiązku, to ambicja żołnierska, to instynkt samozachowawczYJ to
pożądanie nowych przygód wo;eimych,
to - jednem slow~m - cała skala uczuć,
jakie władną sercem żohlierza przy odbieraniu rozkazu. Wierzy on, bo musi, w koniet:zność i celowość otrzymanego rozkazu,
stara się te! ze wszystkich sił do Tiiego
zastosować. Na podbój
piekła pójdzie,
gdy mu każą. A biada przełożonemu, który rozkazu wydawać nie umie. Bo rozkaz, to mocarz, kompromisów nie znosi!
Padł rozkaz. więc ci głodni i spragnieni, ci niewyspani. nadmiernem znużeni
pochodem, wyprostowali si~ jak struny.
Tak syci są oni i wypoczęci! I gotowi
iść... ,. Według r0l~hzl!!"
Turkot samochodu,' dochodzący od
strony Vuckomozo, przykuł powszechną
uwagę~

- Będziemy mieli znów robotę, panie poruczniku, odezwał się ktoś z szeregu.
Pędem za:eehał wielki
automobil,
z którego wysiiHH of. sztabu. z właściwą
sobie tajemniczą- miną, poprosił mię do
iżby chłopskiej, Vi której mieściły się kancelarje taborów. Tu wskazał mi na ma~
piekilka najbliźszych m~ejsco;'1osd. krótko objaśniając nasze oraz nieprzyjaclelskie
stanowiska.
- .Tu, na lewem skrzydle. stoi ze
swoim bataljonem Januszajtis. Do jutrzeIszego południa masz mu doręczyć rozkazy ofensywy. (Mówiąc to, wfliczył mi zapiecz~tcwane listy). Pamiętaj. są to rzeCZy bardzo ,ważn~ a nie cierpiące zwłoki.
lU zaś są rozkazy dzienne za ostatnie 2
. tygodnie, nie doręc.ume mu jeszezeo. Pozycle zmieniają sit; nieustannie.,ftioje dane mogą być juz nie ścisłe. Pl\ drodze
nawzg6rzach, 3!lstrjackie komendy udzi~-

I

• '"
"'n';'-A"$e
z_
z as'"--"j

-------===----~--

-------

nieść z Łódzi do wsi Brus . dwa oddziały.
polskiej szkoły elementarneJ
_
min~m~m egzystencji, welnego
cd zaję~ia za długi.

Departament Pracy

'T. R..S. , z;:vródl

~ '" KomisJ"i Centralne} , ZWląZKOW
Zas·ę aU"
..
i .

wodowych z żądaniem opmJl '!! spraw e
ozna:::z-enia minimum egzyst~nc~l woł.ne~o
od ~a}ęcia za d:ugi. W sprawle teJ .KJ..
misja Centralna nadesłała następującą
odpow:edż:
.
• .
Uważamy za konieczne przYję~le
mbi~um egzysh nc:i, wolnego od za1ęcia za dług?
•
Ni.ewcnod7ąc na teraz w to, Jaka
powinna być w tej spr~wie stała ~stawaJ
co hedzie rzeczą Sejmu polskiego, W
dzisiejszym okres~~ przejściowym uwa*
za ~;oni~t~ne:,
.
.
1) aby muumum e~zYS1:enCli, wolne
od zajęcia, wynosiło JaKO r!aca}ub pen--

żarny

sia dla utrzymującycn rodzmę .),000 mk.
r~czniej dla samQtnych 2,000 mk.; "
2) aby od plac i ~ p:nsji :vyż~z~ch
wolno było zajmowac me WlęCeh Jak
11 jeżeli chodzi ó dochody osób sa- .
';~tnych-l!6) jeżeli c~odzi \ o ~utrzym~j~..,
cych rodzinę, z tym ]ednafi t ..e ..musI51ł
pozostawić minimum egzystenC}l;
3) emerytury, ~apomogi. od kas c~o.
rych, odszkodow.ama za ~\leszc:zę~liwe
wypadki i t. p. me podlegaJą ZflJęClU;
4) pretensje skarbu państw~w~OI
gmin l t. p. traktowane są narOWnl Z
pretensjami osób prywatnych.
_ Ze

Słowo

Band.o.có. pelsldcha

Wcwraj. w Stowarzyszeniu Handlow..
ców polskich. (Piotrkowska 108), odbyłO'
się, o godzinie 8 wieczorem, .nadzwycz~l"
fie Z~ branie ogólne) przy udZIale stu kil..
kudziesięciu cZ10nków rzeczywistycb.
Zt-braniezagaił prezes, p. L. Chwal..
biński, poczem na prZewodniczącego powołano p. St. Zie!ińskie;!o.

przez nieprzejrzane tłumy Warszawy. Jak
Iq ~sitazówek łącznikowych. Wybierz sze. sen bohaterski, jak wizja nigdy dla nas
ściu swoich. Jeżeli są przemęczen!, to do·
nie ziszczona, jawiła się nam ta chwila.
starczy ludzi kompanja szt<i howa. i~lel
Niestety, my tu, na rubieżach Rzedunki prześlesz telefonaro.i ro ..,wymi.
czypospolitej, w blode i śniegu, pełnimy
Był wieczór. Godzina- s~ódma w)'bizdała tyłkJ straż. Zanuciliśmy więc z rełat gdy wsiadłem ze swolmi 6 żo}nlHz:ami
na mały w6z góralski. (Zaden z mcn me
zygnacJą stary. tradycyjny mazurek Dą
",wymawiał się zfmżeniem.) Mieliśmy wr6browskiego, a oficerOWIe 3ustrjl!Ccy krzycić do Okermozo, aby stamtąd yfzedrzeć
kUEiH nam na otuch~ "H3ch Pdeo".
alę nocą przez góry. Conajmn~ej 12 goTal;! To nasz 10:;1 Stawała przed o"
dZIn drogi stało prze! nami i to drogi
czyma historja stu przeszło lat... I Dą.
niezn3nej, którą mieliśmy VI ct:mną noc
browski, i Poniatowski i Napoleon. i wre"
grudniową przebyć, fuż obok fiieprzy~a.
szcie San D~mingo!!.. Ale teraz chyba
cieIskkh pozycji. Ilaste· błoto w wą wobędziemy silniejsi i bardziej ochotni do
zach chwytało i tak juz ci~żkie buty, na
tworzenia swych własnych wartości, nie
szczytach zaś ślizgawica urozmaicab m!pÓjrlzien:y nad Berezynę,! Tak rzucaliśmy
szą . wędrówkę. Dwie eh~',:trycziIe lampki,
sobie urywane zdania, puszczając wodze
jakie mieliśmy przy sobie, nie: mog~y być
rączym myślom. Niech się kąpią w krai·
uzyte. Zbyt łatWi} mogły nas zd;uczi':.
nie marzeń, gdy my sami musimy mierzyć
Około god;dny lI-ej ledwie dotarlIś
własnymi stopami szczyty karpackich gór.
my dopiero do pierwszej z siedmiu ro:yDopiero po dwóch dniach ogłoszono,
eji. które trzeba było przebyć. Byro to "koie wiadom;;ść była błędną. ale w wyobrata 810" - I<Hwa. Zameldowano mnie koźni naszej zachowaliśmy ją nadal nietknię
mendantowi tej pozycji, m3jorow} au:trjn.c.:.
tą, by marz<!Il nie kalać.
kiemu. Zaprosił mię do ~wego s~ałasu.
~t:szy1iśmy dalej podnieceni tą wia.. ~
In, po zaraportowadu mu, że zdątaID Z OQmOsclą. Zdawało się, że raźniej się
rozkazami na lewe skrzydłO, oznajm:ł. mi;
stąpa, te zdą~a się tam, gdzie fanfary
że

właśnie otrzymał

mość

o

zdo"by~iu

te1ebnlc:mą

wiado-

Warszawy przez H:nden-

wzięciu ~50 tysię::y jeńców. Rł
dość, a zarazem coś w rcdnju zazdrości,
ogam'Jo nami, Wiedzieii:h:y bowkm, że

bnrga i o

operowały pod
podnosiła czoła, serce

pl:wne formacje legionowe
Wal'szawą.
łkało

Duma

rlłdośd, że nasi,że legjoniści dotego' wielkiego S'=CZltŚc12, i.ź danem
im było, jako .zwycięzcom wkroczy": do
naszęj Stolicyl To było przedeższczytem
naszych marzeń t I gdy my tu dziś tnła
my się po dalekich KarpstachJoni tam
wchodzą zwycięscy, vlital1i' z pewnością

stąpHi

I

z

ZWyCięstwa wolności pieśń głoszą.

Budziła nas rzeczy'vistośt. Co chwi.
la p,?wstrzymywaty nasze kroki placówkil
żqdaJąc hasła .•• Jaki~ż to dZlwne uczucie•••
Nasza ylacówlra - czy wrog:? Wsłuchi..
W~ł:o SJt~ ~ w dźwięki głosu wedet i w chara1!tr€ry:y'::.zny PfZ\lt odwodzoneao bez•
'1
Z awsze"'"'
plecznL\a.
obawa, że nawetII> i swój..

zihn.erwowany szmerem zbI;tajqcycb się
ludZi, mo~~ so~ie pulmąć do nas, ot :>na wszel:n wyp<>dck" •.• Sami także trzy_
mamy b~oń w pogotowiu. A nut się mochy n~wmq? C~remonie z hasłami tak: de.nerwUją swą naprężoną sytuacją, !e nie

fi 1sZ E T' A Ł O D Ż
. Po pr~yJęciu od.c~ytatlegoptotok6łt1
Z P?p~ze~ll1ego zebram3 •. przystąpiono do
Q1l1ov.:leUla sprawy przekształcenia Skład~
nicy spotywczej przy Stow. na koopera.

go zwołane zostaje na dzień ., paidzierni..
k~ nadzwyczaillezebranie, celem dokonanIa wybOJU nowego zarządu.
tX)

. tywę. - Z~branym przedstawiono projekt
Ilsta:vy . koore.r~tywy, opracowany przez

~JcŻoral. W lokalu przy uIicyPod"
leśnej Nr. 1, odh~ło się ogólne zehranie
:oczne Stowal'z-yszenil'i drobnych kupców
.1 przemys!owców r ols:dch, w obecności
75 czl~nl'ó'.v.Zebran1e zaga:ł ~l'ezes
p. ,Stamstaw Niszewski, htóry zobrazG~

p~ratywa, t. 1. Tow~ Ws;ółdzieIczebędzle
mlało na celu dostarczenie członkc.m swoimaltykuł6w spożywczych i przedmiotów
użytku domowego, po cenach możliwie

niskich, a zarazem dania im moiności ::O~
bienia oszczędności' z zysków, osiąganych
wał. ?zialalność Stow~rzYszenla or8-Z
z operacji handlowych btowarzyszenia.
wymla pra~y zarzą~u, mające główn1e
na względlne pomyslny rozwój składniCy
Sprzedat członkom Stow. t-o-warów i prozywno.ściowej.
Wyraził podziękowanie
duktów uskutecznia .się za got6wkę.
wszystkim
tym
czfonk
om , którzy przyDyskutowanońadgłówniejszymi paczynili się do zapewnienia egzystencji
ragrafami -ustawy. JeGnomyślnie zgodzcno
. składnicy. Dzięki energicznym staran!om
się, aby udział wynosił. 25 marek, wpisazarządu, sk~adnica nie przyniosla strat,
we :zaś l markę. K:aźdy członek na wy~
natomiast przyniosła zyski, mimo napo~
pacEk strat ;Jdpowiada tylko dowy&okotykanych przeszkód. jakie naletało zwal~
ści ućziałów własnych. Zeorani przyjęli
czac.
w całości projekt ustawy, upoważniając
Następnie na wniosek prezesa ucz·
zarząd do zatwierdzenia przez władze. Pan
czono p1"Zez powstanie z miejsc pamięć
Kaffanke odezytał bilans składniCY do 31
zmarłych członków.
.~~
cz~rwca r. b., który zamknięto cyfrą mk.
Po ukonstytuowaniu się prezydjum,
89,096. Zyski piekarni stanowiły m. 23683.
sekretarz zarządu, p. Wiszniewski odz tego wypiek chleba kosztował mk. 8,269.
czytał obszerne sprawozdanie z działa!Ogólne obroty w ostatnim półroczu do.ne
ści Stowarzyszenia za pierwszy okres
'sięgły nik. 158,000.
sprawozdawczy
1916/1917. Zanąd Wy~
Stwit:rdzono~ że dotychczas z -ogólnej
najął obszerny lol~al przy ulicy Dtugiej
liczby tysiąca członków, zapisało się do
Nr. 105, mając na względzieofw8rcie
kooperatywy 100 osób; wplacono mk. 3
kursów i pogadanek dla cz~onków, zalo:,
tyS. na udziały.
żył składnicę iywTlościową. przylączono
Kooperatywa rozpocznie swoją dzia~
się do kooperatywy Stow. handlowców
łalność ad Nowego Roku. Zarząd ma nie~ " . polskich.
płonną nadzieję, że zapoczątkowane przed~
Pnedstawiciele Sfowarzy:zenia resiębiorstwo powinno da.ć pomyślne rerrezentowali na zewnątrz w różnych
zuitaty~
Ul'Oczystościach publicznych, jak w obZgodnie z wnioskiem zarządu .lebrachodzie 3 mata. w M..R. O., w s-prawa"h
Bi postanowili powiększyć skład komisji,
aprowizacji miasta i innyCh. B;--ano udział
czynny przy wyborach do Rady miejskier,
która opracowała ustawę, celem zajęcia się
w Po!s:'dm Hom:tecie wybor.::zym i tF d.
inkasowaniem· udziałów i przekształceniem
Zarząd. po zebraniu szczegófvwych adl'e~
składnicy na kooperatywę. Komis;a, zło
sów wszysŁ\ich kolonjalnych sklepów
żona z pp. I\affankego, Skolimowskiego,
chrześćjańskich w Łodzi i okolicy, rozHirs:la, Kotkowskiego,· uzupełniona zostasyfa spe-cjalne odezwy, w celu zdobycia
ła przez osoby następujące: pp. J. Paszjaknajwiększej liczby nowych członków,
kowską, Oąsowską, oraz Fejfra, BrykaIs kiea tem samem i nowych k:ijentów skla&0, Jezierskiego i K. Pawlaka.
Ogó:ne zebranie postanowiło prze- dnicy.
Liczha czlonków Stow. wynosi o"
I.sztaldć istniejącą składnicę na !<ooperabecnie 239. BibIjoteka Stow. liczy 135
tywę Z d. 1 ~tycznia 1918 r., 'zobowiązu
tomów freścibeUefrys-fycznej i haniąc wszy3tkicb członków do zapisywania
dlowei.
się ,w. udziały. Zarząd poczyni pewne ulSprawozdanie racn!.L.'1kowe wykazało,
- gidia członków, którzy nie są w rnoi:r'c~
i:e sprzedano towaiów za sumę mk. 277386;
śd z: płacenia od razu
całego udziału,
zysk bruHo wynosi mk. 8580; ze składek
mianowicie, rozkładając im spłatę na raty.
kwartalnych i wpisowego wpłynęło marek
Postanowiono zwołać przed styczniem
1102 fen. 5G. Wycatki uczyniły marele
ogóine zebranie, celem wyboru zarząd 11,
6451
fen. 19~ Czysty zysk składnicy staktóryby przystąpił do likwidacji składnicy.
nowimk. 1634, zaś Stowarzyszenia m. 495.
Zarząd zakomunikował zebranym, te
Majątek ogólny Stow. wynosi mk. 21232.
w myśl rozporządzenia władz, wszelkie Dłngi 510\.\. dosięgły mk. 18776. Funduskf~dld i wpisowe wpłacane być winny
sze nienaruszalne wynoszą mk. 3267.
w w,; l nde mar!iOwej, według obowiązują~
.
Wobec tego, że członkowie komisji
tegu kursu.
uchylili slę od pełnienia swych obowiąz~
k6w, na wniosek p. Bawarskiego) zebran\
VI li:eńctl zebre nia p. Kaffanke oświad
wyrazili swe ubolewanie Komisji RewizyjcLył w imieniu zarządu, iż prezes p. Leon
nej i votum nieufności.
Chwaibiński, z powodu nawału zajęć zmu
Stosownie do propozycji zarządu zeszvny był zrzec się mandatu. i że wobec
brani zgodzf1i się, abyzyśk Stow. w r.u~
tego pozostali członkowie zarządu rówmie mk. 495 podzielić w sposób następu~
nież złożyli swoje mandaty. Skutkiem tejący: 10 % na kapitał ielazny i 90 % na
kapitał Stow.; zysk składnicy, wynoszący,
ciesz'1 się nigdy sympatją żołnierzy.· TeraZ
mk~ 1634, plczi!lonn, jak następuje: 10%
znQwu odprowadzanie do komendanta, meIna procent od udziałów. 20 % na kapitar
dowmie się, i o~rzymywanje dalszych
zap:sowy, oraz zamiast wynagrodzenia
wskazówek, szło jut monotonnie.
członków Rady, która nie funkcjonowała,
Jedynie ty~ko nasze wiadomości "ze
10 % na kapitał zapasowy, 10 % na wyne~
świat-a'" o owem rzekome:n zdobyciu War~
grodzenie zarządu, 10 % na gratyfikację
szawy i wzięciu wielkięj ilości jeńców cpersonelu, 70 % na dywidendę.
żywiały nieco przemęczonych oficerów. O
Po przyj.ęciu sprawozdania· zatwier~
godz. 2·ej.w nocy byliśmy już na 4~ej pc~
dzono budżet na rok 1917/18, mianowicie:
zyćji. Zmęczenie i sen zmogły nas. Ws~ą
Składnicy, przewidujący w obrotach rnrk.
piliśmy do jakiejś chłopskiej chaty,. gdZIe,
5007 000 w zyskach brutto i w wydatkach-:pobudziwszy wszystkich i rozrzuci.-yszy
mk. 12,500. Budżet zaś Stowarzyszema
siano na ziemi, l€'gHśmy, aby· bodaj na
w przychodzie i wydatkach mIr. 1,500.
chwilę odpocząć. Około 5-ej na~ ranem
P;:;at811owiono nie wypłacać (lzłonlwm
pzrebudził nas huk armat. RU3zylismy d2>

4

lej. Baterje jd grały na dobre, a .od cza~
su do czasu, syknęła koło- uszu Jak: gad,
jakaś zabłąkana kulka. Zadaniem naszet?
nie było polowanie na mochów, więc, ~1mo próśb chłopców o pozwo'enie "pu~m~
cia« <::0 jakiejś sylwetki, poruszające 1 s~ę
. w oddali. odmawiałem stanowczo, by me
tracić daremnie czasu. Około godziny 10
byliśmy już, na przedostatniej pozycji: To
batalion górno. austrjackiego pOspo!ltego
ruszenia. którym dowodził polak, maJer L.
ze Lwowa. Gdy mu. powiedziałem o War..
szawie, rzucił mi się na szy]ę i ucałował

.Mo~e się jut raz skończy
nasza niedola" - dodał, pocżem wska~ał
mi na wzniesienie w półr:ocnc~zachodmm
kierunku, stanowiącą· zakończenie podko-

serdecznie.

.w.y

lewej pozycji. opartej jui.o
W tej to podkOWie
SJedziell moskalt> mając za sobą dobre
przejście wsteczn~ do Galicji, przez przenaszej

n!eprzy6tępnegóry.

łęcz Wyszkowską.

(Dokończenie nastąDl).

Mllf2l:l:dowi Ea &WOCnlł prs.Cł i zYCl!ył, aby
Btv warzy6j1snie113tb.l rozwijało swoją działalność jeknajpowyślaiej.

eX)

Ze S·tow. łl!li"tlbnych lI:upc~w i
pl"ZemyshnRców polskicb . .

specjzlną kOl"!l1S1ę.W myśl projektu koo-

dywidendy cd wybranych towarów, lecz
przolać na kllpitał udziałowy. Upoważniono
zarzł\d do pctrąeenia załegłych składek przy
wypłacaniu

członkom

pfQcentólW i

dyw[~

dendy.,
Zaakceptowano wniosek p. BaWl:\f8kiego co do urządzania raz na mieeią\! pogadauek dla cztouków. Do Rady wybrani ~c·
stali p'p. Józef Usielsld. Tecdof Sdodyński.
Romau Mutllszewski, Stanisław Miszewsld,
August Falbe i Wineenty HCif, oraz iaf o
zastępcy

pp. Igut!.cy Swoc~yńskj, Jan Han-

dt:elewski i Kaaimierz Miehalak.

Do zarządu powołani zostali pp. Jć
zef 01ejnik,_ Adam Misżezilk. Wincenty Czurapsld. Paweł WiiZIliewaki, Jlll Juazezak
i Ludwik PietraneJ<, oraz jakozsstępey pp.
Ludwik SchmidtJ Franci .z~k Nadworny•
Stanisław Owczarsk, Włodzimierz KapelaJr,
Bolesław Urbański i FraDćiszek Siwclak.
Do komisji rewizyjnej weszli pp. Aleksander Kozłowski, stanisław Mys~kowski i
August Flemke, ja.ko 2a.stę~cy pp.. Teofil
Zielonka i EdwardSnsnowskl.
W kQńcu zebrania p. Bawarski w i.

mieniu ogółu stowarzysiionych dziekował

KA

Oświetlenie elek'tPyćzne.

-

Biuro Próśb Ilui
KONSULENTA

fle

~~beC EDaeznycn ograniczali, jaki!:!

o~tattHmi ez:;sy w dziedzinie światła elę\;
tryczncg\l z p!.'.wodu brl:llu W~lth, p"'{'zl'fljo~
n~ ~o.~t.ał\·, ;rag'1ii3my nZj:tflhlikcm tl9.szym

PRĄ'WNEGO

SaorJ/a,

PIOTRKOWSKA 84, w oficynie:.

n:;ZhdiC ltW"Q l""d, }Ąk FfiS-·~r.\l,,;ae n:.. lety,
O! UChronić sh} pn-ed nadnlkarnam n~y..
Ciem rrąalJ, eo mogłaby spo\vod;)waó pner~~n!9t3gct, a nawet znaczne kary pie~
męzn~.

Pasiadafąey elektl'ycztloM, winni 'Wskut~k t.ego bezzw·łocmie dokonać stlrawdzc~

»Wieczór Sonat" Pro!
Henrvka Melcera (fortepian)
i p. Juljaśza
11wmberga
(skrzypce).

ma mstalacJi i moglee sIę okazać nic'!,,łi:ładności u~unąć.

~mpkj p&.liłca się jeazcze~ lecz lO·
c~ermałe wskut&k dłllgotrwałega rob l1ży"
~Hł~Z~ st::U'J::ć uGwemio mniejszej HOlki
8:".le<" lub mniejszom zużyeiu energji (bm-

\Votao."G").
.
. Bafdzi) wah!} rzeczą jest, b1 słase
wsc {y.lka t.~kie lampki. co do ktllrycb jest
s!ę naJ!'Upełniei pewnym, ze odpowiadają
zaI-;t.om trwałości, gwarantowanej oszozęd
~08Cl na prądzie- i dają białe, jasne, przyJemn~ dla oka światlI'. Ze swej strony
poleCiĆ możemy wypróbowane i ~ur.6łDie
pewne poo tym. wzgh:dem lampki "Wotan".
. Zwracamy nWi>gę, ze tam gdzie ehe~Zt o więbzą. ilość światła, pl'~y zużye:u
lako ajmniejS7.sj Umiei prądu .znakomicie na...
dają si~ laaJpki tejże marki t. j. "Wota.n.. G....

pHI

- Kradzieże"
W nocy z soboty na niedzielę skradziono
ze składu Wigdora ZeJm"uowicla pny ul. Pcłudniowej 18, ę.hustek i ró;tnegv towaru manu·
bkturowego wartości lF>,OOO ruk.
,
W sobcitę w pQłudnie przy ul. krótkiej 5
dokona.no śmhłeg-o rabunku, W 6lpsie przerwy
obiado"l'ej ufewykryei złod?ieja wła.ma'i się do
.ka~tora ekspedYCYjnego B.lIcera i
sl::rndli z
szuil"a.d i szaf różne przedmiot ....., nast'i"pnie zbieglI zahierając ze sob,! kasetkę żelazną z p;enię
dzmi i paplerami worto~ciowemi.
Polamaną kasetkę znalezieno W' ust~pie,
na zawierała pieniędzy nie można uf'talid, gdyź
wł:a5ei~el jest nieobecny.:
Da:iecicb'l!lj$łwo.

-

W ubiegłym tygodniu ujęfo na ~tarym
cmentarzu żydowskim, przy ul, Wesołej pew·
nego młodzieńca lat około ~O w eh-wilf, ·gdy
stsra:t się I-odrzucie zwIokl nowQ-rooka.
Jak wykazało śledztwo arHztowanymie-

,_. .
sZKał'

przez. pewien, eZUB z osobą ntez.;Ul'izn, w
RadógosZCZll. Ponieważ dziecko urnach) nienatnralną śmiercią aresztGWli!lO również f matkę,

l

teatru.
-

Teatr Polski (Cegielniana 63).

Dyrekcja teatru Polsidego, widząc jak
żywe zainteresowani~ bud~i

repeltuar klasyczny, daje w nadchodzący czwattek. 27
b. m., . wspaniały dramat piewcy roma::tyzmu polSkiego Juljusza Słowackiego
.. Kordian", nie szczędząc starań i kosztów.
aby dramat otrzymał jaknajlepszą oprawę
i obsadę.
Rolę tytułową powierzono D. Bi:?" ań
skiemIl, który kreacją księcia Relclistandtu ("Orlę") podbił sobie publiczność łódz
ką. Rolę wielkiego księcIa Konstantego
kreuje p. Frączkowski, cara Mikołaja-No
wakowski, który z wielldem powodzeniem
grał za dyrekc1i Zelwerowicz:;
Irydiona.
Nadto wezmą udział pp.: Kle ńs;.;:a i Trembińska, oraz pp.: Tnywdar, Staszewski,
Stan1sł~wsltił Szeffer. Woskowski.
Malarnia teatralna wykończyła jut

Sobotni wieczór Sonat, urządzony
. przez Dyrekcję Koncertową Alfreda Strau~
cha w Sali K:otlcer:cweI. tak ze względu
na jednolity, o wybitnie klasycznym cha·
rakterz€', program, jak również ze względu
na udział w nim tej miary artystów jak
prof. Henryk MeIcel i p. Juljusz Thornberg - śmiało nazwać mO~lla koncertem
w wielkim stylu.
Program tego koncertu!'kładał się z
3-ch sonat skrzypco~ch, mi~dzy kt6rymi
królowata Sonata A-dlzr Op. 47 Betbove. na, zwana .. Kreutzerowską" od nazwiska
słynnego naówczas skrzypka Kreutzera,
ld6remu była dedykowan'l - obok Sonaty Nr. 9 F~dur Mozarta i przetrudnej Sonaty A~duf Cezara Francka, przecstawicie~
la nowof:ancuskFej szkoły.
.
Znamy wszyscy z niejedno krotnych
występów wybitne cechy wirtuozowskiej
gry, obojga artystów, ich umiejęt~o§Ci wy~
czucia stJ lu i charakieru odtwarzanego
dzieła, niezwyliłil snbtełnoś~ frazowania i
koloryt.! dźwiękowego - nic więc dziwnego, że wykon<-!uie tych arcydzieł "muzyki kamer.-:Ine.j" - stało na wysokości
zadania i nosiło charakter wysoce artystyczny.

Pogcdny nasirój i. pietjzm dla odd
twarzanych arcydzieł, wie;ący z estrady,udzielił się tym razem i licznej
pub1icz~
ności, kt6ra w ekstazyjnym spokoju wsłn ..
chiwała się w czarowne dźwięki, g1~bją uczucia do niej przemawia1ące.
Huczne oklaski były podzięką za t~
prawdziwą ucz~ artystyczną, jaką nas pp.
Mełcer i Thornberg uraczyli - -i pozostaną na długo w pamięci wdzięcznych
słuchaCZÓW.
Ign. W~1fi,

[llelJ lata łI!rótł fluw

Do Sidneju przybył Donald B. Nacamerykański badacz bie-.
guna, po czteroletnim uwięzieniu ś1'6d.
lodów.
Odnalazł go Bot Bartletf w
Etahu - poprzednio zaś wysłane dwa
korpusy ekspedycyjne nie mogły do n!ego
dotrzeć. Gdy Bartleft spotkał JVlacmiHana.
żywili się już tylko z towarzyszami psim
mięsem i jajami kaczym:; zdr0w·e wszak..
że Służyło im dobrze. niektórym jedAak
odpa~Uy poodmrażane
palce u nóg

miU'll'1, znany.

lUD

rąk.

MacmiHan poczynił bardzo ciekawe
obserwaCje w świecie podbiegunowym,
sprawozdanie swoje wszakże zrozy najpIerw amerykańskiemu muzeum przy"
rodnitzemu, które poniosło koszty jego
wyprawy. Zaprzecza on twierozenlu
Pear5-lego o il>fnieniu ziemi Ziemi Craczęść dekoracyjną, a . miała wiElką pracę,
kara.
Takiego punktu niema. Macm1Han
jak wykonanie widoku. na Mont Bl:.!nc
badania
swoje przeprowadzał w odle(scena 3). Plac Saski (scena 6). S;..iuka
~łości 151 roll poza wybrzeżem przylądka
grana jest podług sCenarjusza krakowskieTomasza Hubbarda, nigdzIe wszakże
go. Reiyserję prowadzi p. Wadaw Nowaziemi nie odkryt Dofarł 30 mil dalej,
kowski.
fiiż Peal'y. Zdaniem MacmiBana, ten
Repertuar Teatru Pollłkie~G.
ostatni uległ. złudzenIu optycznemu Wtorek, dn. 25 wrZeśnia, o godz. 71/2 wziął fatamorganę, - najprzedziwniejszą
'może, jaką· kiedyIwIwiek widziano, za
(Ceny popularne). "Zasadzka".
rzeczywjstcść. Wi.dział ją i MacmHlan
Środa, d. 26 września. z powodu'" genei
r6wnteż zrazu: mniemał, że dotad do
ralnej próby z "K:ordjana" . przedstacelu. Dopiero po 4,dniowej jeździe WY'"
wienia niema.
!-;rył pomyt!1ę wlasr',ct, a zatem i P&>,:
Czwartek, d. 27 września o godz. 7 1/ 2 W·
ary'ego.
premiera "Kordjan". spisek korona~
,NacmiHan dopiero od kapitana,
cyjny, dramat w S-lu ods~o!lach J
Bartltotfa dOWIedział sie, że... foczy s~:
Słowackiego.
W Europ!e wielka wojna. Zdaniem Mąć"
Piqtek, d. 28 września o godz. 7 1/ 2 wiecz. mmena, s~moroty oddadzą w przyszłoścll
"Kordjan".
wielkie USługi badaniu stref podbiegu.. !
r,owych, gdYŁ jeden wzlot przyniesiei
Sobota, 29 września o g'. 4 po poł, dla
więcęj ł-;crzyści, niż 39-dniowa jazda ~:
młodzieży szkulnej "Sluby p'ani.el1skie
ntami. tv psy zaprzężonymi.
(pa cenach TIzjniższych) •
Sobota, d. 29 Wiz'śnia O godz. 7 1/ 2 w.
.Kordjan".
.
Niedziela, d. 30 września o godz. 3 pp.
(Ceny popularne.). "Z<łsadzka".
wrześn'a o godz. 7 1/ Z

Niedziela, d. 30

.K:ordj3n".
U waga. Od wtorku, d. 25 wrześ

nia, na ogólne

Rozmaitości.

w.

żądanie publiczności przed~

stawienia wieczorowe rozpoczynać się bę~
dą o godz. 7 i pół, a nie jak dotąd o go..
dzinie B-ej.
.

FCIlIUlik p:;;;koju.

Z inicjatywy Papie~a Beriedykta XV
utworzyła się komisja międzynarodowa,
maiąca

na celu po ukończeniu wojny,

wzniesienie w Ostendzie olbrzymiego
Domniha na pamląti\ę pokoju.

Pomnik

4.

.

G A·Z E T A Ł C D.Z KA

.,,,,.'

ma być wiecznym symbólem pokoju,
na: wzór pomnika wolności w Nowym
Jorku.
Koszta, obliczone na kilka miljonów, pokryją składki wszystkich naroaew, zarówno biorącychbezpoś!'edni
udział w walce, jak i nedralnych. Si,ladki
na ten cel już zebrane wynoszą 700.000
fl'"anków. Na czele komitetu stoi kardynał VanuteHi,
jako senjor św. kole-

51 837 57 90.

Z pomnikiem pokoju związany jest
zarazem projekt wzniesienia· kościoła
Pokoju, htórego budową interesuje się
,rzedewszystkiem Papież Benedykt XV.
święty oświadczy? gotowość
kosztów budowy kościoła

764 79 893 908 25 54
12019 41 87 145 303 31 55 68 4.43

gium.

Ojciec
-poniesienia

Z własnego
:~ożyi już

skarbca, a podskarbi papieski
kardynałowi. VanutelIiemu
S&'nę 100,000 lirów, jako zadatek na
ten cei.
Donoszą o tern "Wiadomości al'ćbi4ijecezjalne" w zeszycie wrześniowym.

I Loteria L@uionów Poł~ki[b.
I kluso. n-gi

dzień

następujące

21034 87 142 252 56 309 69 94 420
85 92 507
837 95.

438 86
87 903
51

608

93
79

348

96

743

55

22108 278 8291 340 48 407 35 92
514 41 51 650 702_ 22 25 77 847 934 37.
23}2743 !H 92 145 89 424 532 42
648 79 '1/))74 76 815 31 52 71 921 54.
24062 177 83 88 91 202 25 348 i05
39 51 627727 42 68.70 850 64 95 988.
25048 56 88 1'70 80 206 23 34 36
b1 66 302 68 74 96 432· 516 54 70 80
716 70 87 822 28 52926 72.·
260f;9 82 2.J2 96 308 33 97 422 30
31 558 87 6-10 797 813 5~ 931 32 65 85.
27004 15 56 99 1:28 3t3 64 74 7iJ 213
24 59 306 24 42 89 447 74 80 93 517 23
636 75 Su 757 832 51 902 79 81.
28059 134203 71 72, 73113 353 68
70 45~ 77 510 44 605 7 57 62 702 15 86
808 4·3 49 64 71 96 g!jt) 58 at

Po mk, 50:
80 122 56 77 3'16 59 M 73
5M. 635 59 85 88 96 '116 880
13 Bl.
1214 26 341 70 425 74 528
25 53 72G 60 80 953.
2060 93 .l03 17 4.8 96 274
51 417 517 92 600 33 790 82)
55 69.
3036 37 39 42 123 71 72
I~ . 53 35 411 31 564 72 614 48

6-1 603 77 94

92ł

281 95
96 749

402-3 67 19G 95 258 78 84 85 344
;;7 i 8 6,,) 445 65 585 60 600 11 1282 785
·7 99 902 24 7'2 82.
5047 59 91 103 9 31 252 387 91
)U2 601 3 19 777 802 924 73 75.

Niemfec.

_ \V g6az1uaeb popOłudnl(}Tr"Y,:b wBl!edł
cesarz na MFla!Jro OdGhaS"~i, na ~ł~{)eo.z~
chód od Fgesani, z kt6re] rozposClera t~Pę
daleki widok na pola walk. ataczRllyeb w
ost~tni(;h tvgodniacll.

Kronika

Z wid~wnj W$Gbodn!ai
Na Bukowinie odparliśmy nieprzy:acielskie oddziały wywiadowcze; pozatem
tylko nieznaczna działalność bojowa.

Z widnwniwłoskiaj.
Południowe

CZęSCl

płaskowzgórza

Bainzyca i góry. San Glbrieteznajdują się
pod działanfem ożywiouegoognia artyleryjskiego.

Z widowni ł1cłU(:łniowo~wscho!jniej.
W okręgu Skumbi wyparliśmy fran-

cuzów z jednego wzgórza.
Szef sztabu generalnego.

Podróż Cesarza Wilhelma
przez Rumunię· i społluu~ie
.zkrólem Ferdynandem.

BerI. "Lokal-Anzeiger" oplsuje pobyt
cesaria Wilhelma w dniu 20-ym wrztśnia
w Rumunji, na :z:i!mię której wstąpił w
Curtea de Arges, małym ślicznym miasteczku, w którym zmarła Rumuńska para
królewska miała swą siedzibę letnią i w
tamtejszym kościele spoczywają ich zwłc
ki. Cesarz zło~ył wieńce na grohachkró ..
lewskiej pary, która żadnego udziału .nie
bra.ła w złamaniu wierności i która wszyśt
ko czyniła, aby ochronić kraj od wojny.
. W dniu 21 września w późnych godżinach po połudnIowych n lstąpiło spot..
kaftiecesarza Wilhelma z król?tt1 Ferdynandem w portowym zagłębiu C::::mawody.

,Na

Mołdawskim

ohęgowym
urzędników

pola bitew

froncie.

pod

BuzaIlt

rozpoozęły

R;m-

nicul, Barat i Foesanl. Tutaj widzilił on
oddziały woisk, które w jesieni 1916 roku
brały udział w zwycieskim poehodzienrzez
Siedmiogród i Rumunj~, a obecnie stolą na
Mołdawskim froncie bojowym.
Jego C~
surska Mość roówH o wielkim wszschświa-

piel~a!'ze "oplacający się" J

Dioni~ri-e

otwarta

cały

leśno-górskie,

mk.

rok.

Adres: Czar:niiec",aGÓMI, obwód

K~ńs~, o~up. AustS".-':fI~~.

r

livIH~Uł:.

ozeń-st

Dzielna 18.
Sprz~daż biJet~
4gp

przy kasie (Dzielna 18)

podczas

sąd

,J

umiera więc.j ludzi, niż od
wszystkich innych chorób. Ki>.id1' więc, kto cierpi. na ka"

JUZ OTWARTA.

Wydaje obiady po 2 marki.

Śniadania od 7 rano.'

Pioh ..

69 lU. 32 !!1'"ou"'z. nfi,.,.
POkÓj" umeblowany z gazowe.n (;r".~
J U
t~eniem, do wynajęcia. Ulica
Sienkic.wicza8'3 II o. of. praw;:, In. :::2.
n
chtop,ec nil pGS cłki:-"'
U
""
.ł
.Czvtaj", Zielona 6.

P tr'7eb'l1ly
pntr"!'ehny
u
... u

chłopiec d" dru',m~
c

.Gazet! Łódz··;a , utca

przeprowadził

ID ~U[H8I

róg Piotrkowskiej i Przejazd,

n .. kwsi.y i!nn ..

ba!"d<::we.

Dr.tPRY UKI

odprawi kantor A" B- Bif"nbaum dyrygent H. Jakowkin.

li)

daję

ti'pecjaJista

ne"go dnia.

G_

eeZUrnil(

ofrźymywali

:~'·"'WS~3

Przefa7.d 8.

Sala Koncertowa

ro:;prla~y

co 6 tygodni jedną rację tygodniową
więcej niź im się należało.
Podsądnych bronią: Szmidkiego adw.
Łański, Marca aow. przys. Stefan KobyHński, Pfe]fra adw. przys. M. A;kanas,
S narzyńskie~o i Wysockiego. adw przys.
Jasiński i Broniatowskiego adw. przysięgły
Piotr- Kon.
. OSklf~e;]i, oprócz S narzy;1ski~go, który zeznaje iż otrzymał rubli H>-ęć od
jednego· piekarza. jako podarunek na Boze
NarodĘenie, pozost~1i nie przyznają się do
inklyminow30ego im czynu. .
Pierwszy zeznaje- komisarz kryminalnej policji. S~ti!jman. który prowadził
śledztwo. a nast~pnie zezna:ą neczoznawey pp.: LipHiskil Maister i pomoc. Zclcer.
Rozprawy potrwają do późnego wieczora.
Wyrok oraz wynik rozpraw podamy
w jutrzejszym. numerze.

3 wiorsty od stR łłiekł"ań na Unji
Kolusz~d-Skarż,.sko•. Wspaniałe warunki klimatyczne, Zdrowa, obfita
I smaczna l;uchnia. Menu przedwojenne pozostało niezmienlone. Djetetyka,
wodo!ecznictwo, kąpiele .słoneczne pod szkłem i wszelkie zabiegi.. Dzienny
kosz.! pabytu Jednej owtyod
13.75 do rok. 20, wraz z calkowitem utrzymaniem i kuracją. Aby otrzymać przepustkę, należy do podania dołączyć
świadectwo lekarskie o potrzebie kuracji,
U:i:Groowisl;;o

~lę.

Komitetu rozaz ał~ che-;a
i mąki. Michał Erlich, iJrZ ~.d;uk, O.:to
Schmidtke, urzędnik. Jan Ma.?, kasJer~
Wilhelm Pfeifer, urzędnik, Właclystaw
Smarzynski i~ontrole' piet·:arni, Wlady·
sław Wyso~ki, kontroler i Natan Broniatowski oskarżeni są, iż pdniąc fU:1 'cle
urzędników.
przyjmowali
podarunki,
które im, jak ujawniono, dawano, aby
ich skłonić do czynów, przewidzianych
i karanych z art. 636 cz. 2 rOs. kodeksu
karnego.
Oskarżeni urzędnicy brali łapów~i,
wzamian wydawali więcej ~ą~d, również
puszczali w~obieg karty juź rar; uzy.te. Jak
stwierdziło· dochodZenie, w Idaen '.1916
i 1917 wydano piekarzom wogóle o
2 400 000 funt. mąki więcej niż im się
,
,
d l"
.t.
należało. Urzędnicy uną za l· SIę ,w Len
spos.Ób, ~e piekarzom płacącym haracz
wytlewali mąkę co 6 d~i, gdy tymczase!U
inni dostawali co 7 dm. W ten sposob

Barłiń,23września. (Ur~ęnowo).
W dlitU 22 września zw'edzilJ:'!go
CesariŚka M1)śĆ

sądowa.

Sprawa u ..zędni~ó. :l': K. R. c, i M.
Dziś w ces. niemi.eckim sądzie

WJEDEŃ I 23-go września. (UrzE;dowo)

1600':; 9 58 313 17 18 99 510 603
801 26 3":J 9o,!.
170::3 79 100 23 248 62 83 97 403
74 79 99 506 16 612 57 704 19 27 40 47
56 98 810 902 15 23 66.
18024 37 65 1::6 68 70 276 336 47
57 79 401 553 601 14 37 707 1250 93
884 900 26 50.
19003 63 6S 67 148 67 221 28 39
45 69 34~ 428 ,526 640 734 56 ~~2 6 4a
79 86 98 \ H 7 . 200-1.7 55 75 170 253 331 470 71 604
92 711 31 80914 17 35 61. 977 86.

clqgnienia.

tliwym znaczeniu tych !ia..l~ł ~t6re rówDiei
mają .. d~a .oic~y~ny . wJelłne :. ~oAS~~dar:ze
JU!łCZ6me l zakonezjił sło~am!. ]8:'6!1 w~n!l
dal-aj sij'J toczyć będzie, 111-"8 bidZIe to WlUl\

K(nn1!l~~ka!t :~au!iw.iac~i.

313 908.

Wygrane w dniu onegdaJszym padły
Nr.Nr.:
Mk. 2000 Nr. 3660
MI... 1500 Nr. 8994
Mk. 1000 Nr.Nr. 5966 8007
Mk. 400 Nr. 21453
M~~. 200 Nr.Nr. 4920 514487579253
21641
Mk. 100 Nr.Nr. 975 3205 5884 6058
6403 6433 7559 10466 11941· 1~603 12645
13682 13935 14792 14813 16199 16262
17354 19045 19551 21890 22507 25560
28905 29599 30304 30968.
na

Ostatnie .telegramy.

56 76 515 49 6::'3 29 88 710 75 87 801.
914 40 91.
HOSS 72 138 86 210 13 39 43 49
78 B5i} 44 ;528 40 97 538 40 68 720 77
804 ]4 68 8J 89 96~
14.0G9 46 9ij 119 51 ;j3 254 337 60
428 64 692 704 71 83 85 818 48 73 954.
15018 37 44 72 122 99 235 70 409
25 51 546 53 fi32 75 81 fl9 721 93 818

t

"

29102 14 36 83 264 9932~ 47406
99 558 640 92 758 917.
30G27 29 58 81 120 6~ 200 21 336
39 58 410 48 67 553 ~5 617 39 703 6
82287 904 8 17.
31013 28 ~fl .6"6 165 67 3528586
451 MI 61 71 84 501 60607 BO 48 787
88 816 18 58 90 908 59.

6072 82 101 80 214 43 80 95 333
451 60 89 530 60 62 79 630 35 4292 731
7021 12563 225 301 11 19 22 472
571 90 750 68 ·71118 930 49.
8148 70 7434 88 254; 69 74 30{) 64
91 99 425 34 64 512 60 74 609 75 93
709 15 65 90 804 5 8 23 25 64 974.
9001 73~.109 38 41 99 210 11 57 88
316 25 405 235D3 35 80 604 49 806 66
917 33 49 58 6l.
10028 84 223 38 61 314 28 407 57
61 507 74 770 814 50 967.
11254: 322 64 94 441 532 612 81

.N9: 265.

24września~

I

sie na ZAW ADZRĄ ~ I, r6g Piotrkowskiej do
domu. Scheiblera.
mJOr~by z~wnęt ... zne,

skorue

I

włos6w

Payjmuje od 8-2 i od 4-~.
5--6 pp!

P;"ie od

szel, bil'"onchił, chryp'"

. kę,

zafh~gmienie płuc,

powlllien natychmiast l!Iabrac
się do leczenia. aby zapobiedz
groźnemu niebeżpieczeństwn-

Uczcie się na Samouczku REUSSNER.A w domu, przed szkołą. w szkole
i po szkole, bo
.c
amoucżek ten stał się jut pctrzebnym,pomocnym i u
tytecznym dla każdego, bez różnicy wieku i
. .
.
zdolności umysłowych, kto tylko chce nauczyc_ ~lę ~a~ bez ~'-'~~cy. na~~2lfcielaJ zntcm ł;e:ep.tatnie,
~zyt,c, plsac i rozmaW!3C po iuemu~clku, fNUlcuiElku.all1gielsku
~"po polsku:' bar~zo łatwo, ~iędko i. wuntownie, a pizytem tanim koszt:-m'.A:lbow~em, me potrzebUjąC I;'łac1c za naukę, Oszczędza się znaczną
sumęI!lenięuZY, a wydatek, zrobIony /lUli Samcucze~, zwraca się
~ ,~JI:;Hąc;;:nJ'm pr"'liHi!nte.~"1 l~ażdemu posiadaczowi tego podręcznilul,
"cto"y,,- ma za !o wytszą wartosc, fliŻ złoto. KaMy uczeń, z najsłabszem
.
p!lwe .. uzdo~rueniem umysłowem, I?ragnący się uczyć jednego z powyż
)ęzy"ow. po.za sz~ołą, albo przy'gotowac się ~c: egzaminu w szkoie publicznej,
~o .poP,~w17il:la sobIe złych stopm ~OdCZilS naUli:l szkolnej, a najczęŚciej jeszcze
po UA~nI;Zf:ill.u ~e~że nauki w sz},ole, uCkka się o pomoc i ratunek do S31111"UlItU:Z!':-', ~zczeg~lmel za~ chCąc się nauczyć ro.zm~wiać, lub czytf'Ć ~siążki w obcym
lęl.yku, !rze~.:' roz~ocGynać i!a new? nau~ę pr~n,ty<;zno-kon.wers:lcYjną, przy pomocy
Sam'il>l!.i!ez,,"~ •• KonwersaCja CDw.em SlanOWI "willtesencJę z n!luki języków nowożytnych,
a t~J n~e .uczą ani w szkole, ani prywatnie z innych rodręczników. Około
lO?,OO? zw.ol~i1mkow n:etody Illiuczania Reussnera i 2,000 jego uCGniów osobistych
zaJmują~r~n JUż wys0k!e stanowiska dzięki Samouczkom jego d-ią ręKojmiA o n~d:
zwycz~Jnej ~at:vośd, praktyczcośC! i użyteczności tychte Sa~ou;~ków. istnlejąc;~ch
?d 188U r,! Ktorych ceny s1,stosunkowo ,niskie,. np,: fen. 15, 40, SOi mrk. 1.50, 2, 3
~:'lm~Wl~!~sWl;s:~dit~rm{U ~am1uciii PolsKo·NiemIeckl
l-v, XXXVlI-a. ed,
kurs II ·~d. VI-a DO
mk -~~~ m~., o sko:Francuski kurs led. XVn-a po a rork.,
.
. ' z leS a~,~ra, ZłO":;' fi w War~zawie. który wysyła. I-szy ł
.
eszy t p,ollny gratas na tądanle.

8

Redaktor i wydawca JAN GRo-DEK Prze.j<ml S.

knrs

SlI.u:hotOnt.

NlIjniez3wodniejszym środkiem
na wszelkie ~horoby płucne ókuał się, padłu.!!' on;nji poważnych lekarzy F AGOSOL.

Przy użyciu Fagosoln w krótki In już c:tnsia giai-e ł{aszel,·
wzmaga się apetyt i chory na.
biera ciała.

Spos6b Ilż~cia· pnD kaid gm
.
. flakonie.
.
Ządać ID l'IpteiUidt i s~:łlIdHCłl
iDBeEgma. .anm·Jt.emc;~n~qmcbB·&EM9Bm~B
l~

m~rn
Ił
~

~

~iaurO

II

J

..
_
Zgubiono spinkę do mall1lkh:tó~
z dutym nieszlifowllflym fioieiGwym
hamieJ"iiem -w srebr.!!.ej opra.wie. Odnieść na ulicę PiotrkOWską Nr. 219
J, John.
'

--

Przyjmuje:
Panów
od 9-1 i od 5-7.

II

06łtlSlEłłJA

Panie
ofi godz. 5-6 w

DlUDnE.

Izydor Bem zgubił paszpr>rt niem:ccki,
s=

\\'vd2.ny w Łodzi.

