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nie pi>tm.ebuj-e s:ntoom~ p<YWagi; obyiwa się
bez wszelki.OO. masek.
Zapcmi.namy Ut:wsze o ied:nej raeezy: dziec-iko j u :Z jest c.Uowiekieim .i żyje, tak sMito, jak
my, dła i.y.wego d '7ii si a jt a nie dla abs.traik·
cyjnego j u t r a. Naszą meczą Jest w to .. jutro
je prowadzić; .na to jedna:k trZieha umieć usa.anowaó jego d zia !,ej sze cz łowie-cze ń
st w o.
Zmućmy maiS.ki sztueznej porwagi, a nietył
iko dzieciom, looz i nam. sąmym1 będzie z tern
s.toikwć lepiej.
Leon Rygier.

r·

Iowa kaatlerza lzeny.
Berlin, 24

Zachodni teren walk.
.

następcy

trenu

bawąr.

skiegu ks. Ruprechta.

Na

półnoony

·

zachód od Di:x:muiden i

na półnoony - ·w"Scllód od Y p r e s W'ZiięUśmy
w

pomyślnych

Na

półn.oo

stały oz11śeiowe

wyciooika.eh 70

jeńe-0.w.

··

-0·d M: o e. u v r e s odparte zoa.ta.ki :nieprzyjaciela.

· Działa.mość artyleryjska. byta w odcinku
kawowym na południe od Ar le u x wzmo-

Grupa weJsk

Bcełma.

W fokaJ.nyeh kontratakach na poludnie od

.V i

11 e rs - G u il a i n i na wstiliód od Epe h y i0debraliśmy z powrotem
od o i n ki r o w ó w, które w ostatnfoh walkaoh zostały w ręku nieprzyjacie.Ia i ,yzi.ęliśmy

pnytem

jeńoow.

Kontrataki przeciwmka zostały odparte.
P-0mięcfay st.rumieniem O m i g n o n
a
S o m m e ogień artyleryjski wzmógł się pod
wioozór.
Podporn~n.ik Rmner. osiągnął 41 zwycię
stwo napovriet:rz:.n.e.
· U innych grnp szczególnych działań boiowyeh nie Jlylo. Ożywi-0ona dzfalaln-0ść ~
tioweza w Sz.ampanji.

Pforwszy generał-k:Wa.łermistn

'

lindendoi'U.

Komunikat niemiatłłi

wienomt.

Ut!ęcdowo.

Na pótnocn-znehód od S t. Q u e n t i n pO;.. .·
ruiędsy strumieniem Om i g n o n a S o.mm ą
rl)zehwialy się pon<twne ~altowne a.taki nie:e,.rqlaci.ola..

września.

(Telegram W. A.. t.).

·
Bittro Wolffa. W koomisji głównej parlamentu lkancJ.-er:z Rz~ powiedział oo nas.tę;.

:puj.e:

Grupa wojsk

oz prawy
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Iowa '· Wnsheraa.

Po bne'Le:rzu państwa g~n. v. w~ ();..
4w1-etlll w ias.tępstwie mini&tra w-0j:ay2
poWeme '\\"Oj&nin~
,,()pera~je n~ po obu gtronatlb gra:ni'O
:wobec ni~nia lię czyńn.ika młarodain~
li'.ll3k~enia mtenaclul, ogra:niuyly Bię oo litlk•ów ł&kfyeznyth. Z ctiwi1ą pzyw&treymau.ia
ofensywy naszej nama.la 1asadni~ ~w

połoi&nin woj6nnem. 6gra:niezyć si! mxwi<r
Uśmy do ob.runy i co~ front na61. Na n-0-

nnnt

ogona lroguefogo, ~hrm wysm<ijo-wme, tat1ll ja:k •i magistiatune7 . potrafi· wyib~ ,~ wezel- . tie d~ teatr)" wadim]ąis~ę·..
:mów le-pęk kuny ja."knajcloltla<lnfojscy - { na ty& kiego rodzaju uprzedz'tlń i a1dmotyj ooobistycll . ciąg. lat 2!4 ~ępi~~ drQg
KOOJ.kuir.s ren m~ bj'\i (}.
1
to tylko szczegółach kiońeey si.ę n:tMl'iz'(}WStwO p. i kierować się brzqzJ.e jed:y.nie.
zasl'ug1l 1: zdol:Watrów
i· "\\i:~ •
Pmybylskieg.o w dziedme odtwiarzama ptactw-a· nośttlami o.sohistemi ikan.d.y<latów. ·

n

~e
fowanystwo

sztdl.

Zachęty

sztuk pięknycJt. Wysta:\\"a
prac: Ka.rola ~iskego, K. Sh".lemińskiego, A.

.

domowego.

i:ze-1

lm1t1y obJaw.

I

a oo w d:od~r!:hr"U dalekie 1est .~ dw-c:n~oocl.
p:asie <:°ra.z ~ęśeleJ ma}&UJ~Y
dm ~ie" i ndemniej oryg.iJn:Mne, ailibo raezej I ;mmrnnki ~ ustąpi.emu tego lub O'W•ego. a~e
:niemrueJ ~Y~ _po erem go też natycihm:i.ast go~ który eie~y~ SJ.ę ;powszeclmem uznamem 1
min, :mtórym rozprowa&a

pejzaże,

barcltw

~cą.ce

!W1

sW<»jo perapektywdozne l

pim·wB:z.y !l."llllit ok1a, bax-

)IOZilaJiemy. Killkoletnd. pobyt p.rDf•. Bmego. w Ricr
sjl me zmiooill w me:r.em spoe0<bu ,}ego IIMllowama pejrz.aiy olejnye~ lclióre tw01'7l0lllle w pelllli po-

I

yv

i

:wietrui., mnją nas ~wać c:L.eplem swiego kol.or,tu, lea ciepłu temu brak, zdaje się, właściwej mest~ty nllwg-0, ktoby poitrafil fob. mstąp-16.
tempe:raitll11. J-est ro raezej cie!lW malarslcie, niż . „ ~ieda:wuo~ :rrnprzyJdad, p~~alo s.ię <tfo ~yafil
slonoome, to t~ prvechOOa.imy -Od plótm do pW.• I BJl JOOn-O·cze.śme dwóch sę<lz~o': .sądu ttlaJ'WYfr
llUl p. Bi.skego pełni pod1'ii.wu -0'1'8. jeg-0 wysilków
szr;go. Jed~n krótkQ tylk? . zaJ~>0wal. to wy-L- zllltmymujemy się ctrużei pm.y pej!Ulim p .as t e- · sk1e .stanowisko, zato drug1 był iCUt>~e~ są~ low y m artysty :pelnym ciszy i melaneholji 4 na- <lu ~ samego poezą-Nru i zazna:czyl się l~
prawdę rzete~ 7iblliZonym d() natll!l'y. Pl!l.ste:l ów wybitny p~a:w:nik i o:rganizator. Obaj woleli
diaw~ i.ie w <l7Jialalinośm , rufystyCZt111ej p. llisk~ w.rócić do adw,?katury1 aniżeli .. :pia&towaó
go niepoślednią rolę odgryw~}ą tcl; i śr-0dki mal.ar- pi.erwsz.e w magistratu.nie g-Odn(lści •.
l!likie ~toiwe il ~ p. Biske o :wiele s.'lrutoozmiej .
Gdy pytateJD. jednego ~ niclJ., .co go sld-0.:nipolronru'l J.est w stanie tajOOln.'i.OO mtury :up. paete-. Io d'Q powzięcia taili niezwyklej decyzji, :wyłem, aniiiell fal"bą olejną.
znal· mi szc:z;eNe, .ż.e jedynie niemoiliwe sito.,
W sąsd.ed1Jl:Wtie p. Biskego w.isi k!Jka plóoien 1 Sl.1lrrlci, jalkie. pio da•wnemu parnują w miiruisberp. Dzie:ru.ibd.cltiego, prrwd:stawi~ją:ce „kwiaty" O'l'az I jum sprawied:liwośd. U.opóki te stosunki nie
muidjum ,,&d<>w-eg-0". Pan D2JL&rzl})icki btal widoou- I ulegną ra<lyka1nej :z.mirunie, a .przedewszyst•
swoje kw.taty z pra'W<l.7.!iwego ogrodn:t, skoro ! kiem dopóki n.i.e zostaną usunięci ei, eo j.e popr.zydybal, jako m:odeila. i ,,sa<lownika"'; rem 'Wllięcej I woduj.ą, - <lez.ercja sil najlepszych z magistramtem żatowa15 niaileży, ~ kwia~y jego' są tik mato turg sta:le po-wtarv..ać się będzie. W ten spoprzestudjowta:zw i tak ka.Tygodnie paimięciowe. Oo iSób powoli będzie się sz0zerbil i cysc,wal świe

I

I

się zaś tyezy ,,Sadown~a" p. D©ierz.biekiego, to te.u

I

! iio wż:niesiony gmacli sądownietwa polskieg-0,
iest wyciosany z dimiewa, j'ako taki. "\\1ięc nie ma da- ! eo w końcu .może doprowadzić d·o e.fufkowitej
nych do figuTowania pomiędQ:y produkcjami. malar- jego ruiny. '
sskiemi. Pondew:aż. p. DZJi.€trZbicki Jest malarzem po- I·
Na te stosunki niezdrowe zwra:eałiśmy

!
arty- I n.iejednok_:rołnie uwagę, przepowia~aj~~ to, ~

ei,ątkująeym," a ~ra<lza wid'OOzne Mpiracje
atyezne, przeto rue od. rrerzy będzie :z;wll'6ció mu u- . się obeicme sprawdzać zaczyna. Pisahsmy, ze
:wagę na ważką opinję Ruskim.a, który powiec1ziat, 1 ezynniki .kierownicze w ministerjum nie st-oją
te "obraz jest sk:ońezooiy diopiern wtedy, 'Ęiiedy od- j na wys-olk-0ści swego zadania, nie umieją d~
daie :z.air.azem. ziespó~ '\\'U.'aże:ruie n?;tury, ora.:z. nie- ibra'6 ludzi, poci.ągnąe i zacJiędć ich do pr.acy
.•
skońezc>ną dosk-OiOOlość jej sz.c;oogólów". Ruskin wy- Przeciwnie, jakby się silily, · aby ich wiechę

I

ma.ga nadto naJsfuszniej, ail>y ,,każdy listek, każdy i cić.

kwiatek byl sru<ljowany, o<lltwormny z bez.>W:ględ·

:ną naukową dokła<lńośoią".

Od owych to niewystu<lJowanycih prae p.
Dzienbickiego przechodzimy do . obfitej kolekeji
pejwów p. Strzemd.ńSldego, śmdejąieych się ku nam
bo.gacb"Wem powlietrza, sl-Ońca i barw soc.zysty;ch i
żywycll. Jest wiele pocwucia naitury w tym .rurty·

1

W wyilwoTroneij przez. te ecy!IllliJd alfmoi..
sferze.. w·s:zechwladnej :p.Toteik!cji duiszą się W'SfLY·

scy ci, któ...7eh ożywia jedynie soozera cllęć
lp'racy dla spoiec.zeńs.twa 1 któr.zy mają swoją
wartość i dlatego uważają za ubliżają-ee dil.a

i

siebie klaniać się .i zabiegać. Minisforjum
takich lud.zi ocenić nie umie, z leklkiem ser·
·Ce'Ill icJi się wyzbywa, a miej:Sc.a, .praez nicll opu:szerone, rezerwuje dla zwyklycli. ikarjero-

ściie, który 00.&je. się zapowiadali w naszem malllXstwie pej!ZlaŻo'\V-:em przysil:ego Sfanislawskiego. Jogo wiczów, kiórzy mowu potrafią dvtrze6 tam,
toną~e w. m&rz.u sJ:o:ńca „Ule", wprost mlew.a.ją pló-- i g<lzie naJeży, i uzyskać odpowiednie p.o:pa,rcie.
cienk-0 sv.-em cieptem i smnowią, obok obra?Jka 1
S3sterń protekcji, zainicj01Waily prze'Z. p.
„Nad stawem" :niewątplhhviie r.zecz. skońC1Loną.
lBuik·O<Wieckiego i jego pomocników, toczy q:ioPan Pm.ybylski dal śpiący.eh na grzędiz.iie kilka dawnemu nasze młode sąd-0w.niclwo i to(}Zye
kur i k<Jgutów; :nie wszystkie one zostały namalo- je będzie, d'O,póki na e.zele nie stanie kros; kto
:wai.e Ili jed.ookim sukcesem a.:tysty-c71llym; tu pió-- , p:zy nominacjac.h! zarówno w ministerjum,

Zraina tego <linia Kwolina Jm1piła za 2 frainczarną rękojeścią. Gospooyini
po wprowadzeniu Coirdey d'O p0'k>0ju Mruraita
rw..raz wysila, po:oostawiaiąe foh samy;&l. Wów·
CllaJS Mmrat zaica.ął w:ypytruwać młodą dziewiczy:nę, ·oo widziała w Caen, jailde są naizwiska de:put{)wanych, o których w liście wspominała.

!kii nóż st.(),l.o:wy z

Cordey wymiienila kilka nazwisk a. Marat zatPisal je, mówiąc: 11DoilJrze, będą wszyi&cy zgi·
il.otynowani".

·

o ;pTa;ebaczenie. List dlo Bmbaroux bjl pełen
pa:brjotyicznegio uniesienia. w· celi więcieooej

,,Cooeiergerie" była portretowana przez nieja·
kiego &oora, offoera batalj'OnU kordylięirów.
Bortr.et ten; jedy:ny jakd ipfi210iStal, b~ przoohowany w mirZieum Wel'$al&kiem. Kairolina bar·
cbJo sobie fyczyla, a.by byl wy·kiońwony. Pl()-'
wiera:chowMścią swą ujmowała i zwreooJa ·U·
1

wa·gę

-

bardz;o

byJa •w:zriO!Stu wysoikdego, rniata
świeżą, włosy

·pleć

b.lO'nd, oozy ciemIJ.!C>-ISta":'

Tilopli~ B&matowiez.. Hi~ i JI:ttlm.
·'
Woboo tej r07.b~ .OOań· ~brat~·~
~ decYLJi wt.ej .sprawie,
ue.h~ ~
iWSiedlzen.ia piątk<JW~
. . , ,

oa:raoz.aac

Roe!nfoe. Dniia 25 Wl'ześnia1481 r. Zmar1a królowa Zofja, ~warta ·źeiria .króla Wla:dyalawa Ja~
I

)

przed

sędziami

wywala,

iż

sama, bez ntezyjej

Francję

re

O•d

krwiożerczego

ty.rana.

R~umie

się,
trybuna! .wydał jetlrnomyś1nie wyr;ok
śmierci, a Karolina wys1:uchala go rów!Ilież z

:wMxirn .&po.Jr.oj.em.
Wyr-0.k miał być wyk-0<nmuy 17 lipoo. Z
więzienia napisała skazana list do swego (}j·
ea, adre·sują~r go do Argent-On rue du. Belge.
W tym liście pmzep.taszala ojca, że oobą :oozporządzHa, iż wyw~ila mu boleść i pl'nsiła

nfowo reakeia.

decyzji, ')llią plem.nttn: ~gi$ł:N(,..

.tu p<JW~ile w . &p:rawit& prnySZ!l&j &~
tea.trów, .;aż na pasiedzemiu w~jSZ'ęm .~
p..o.looil · ·awojemli radcy p.vaw~~. ·l:'- ~~

dziiałowy & p~

1800 r. ZilU!iI't w Wm'&aWie :Feyderyk hrabia
Skarbek, elron<>misl'!!l i hi9t0ryk.

kirem~ wysłomwąć mwliadom~ 9:0 .~ ~
ły$tóW tęatr6w R~toeci, L&truego, i No.~

Imiooiuf:. Dz ił ~1*mi.
J u t r o Cyprjiana.

u ·r.awarte ~··me.rot kootrel.-ty
grudnia

D11iś od'b~ się . niastępuj.qee

ze.bra-

„.

b. i

na

wyg~ s~dnileim

d-O:tfdJ.~wych ~

81

m..

l>~~ priledluzł.oole.

. ·
.
·Jut &bee:nie f\V ltoJacll ~& llllÓWilę •
O gooz. 8 wi>e(!Z.
aiedztb.i.e Zwią.zku budowy .rótnyeh loold~tW.lcli do dae$wy teatrów, . JalJ;
państwa izeibrnnie . mrormacyjnio-d,YsJclllSyjn:~ na
wiadomo., pxzed ·kim· miesiąooJD4 p.- Lwi•~ lt.'611"' .
!kfórem p: Kierski wyg?om iie&erat p. t. ,}~'i'ebezpd:(r ·.J.er,. któ<ry •prw.& lat 12 J;i1c1"'v.-ial :teat.rem Iwo:wsk:lnr
~wo .wsd10dnie"•
:wnióM <i-0 Rady mieJmeJ otertę; 1" ;ictó~J ~*

nia:

··

"„

· .

·

~~. stę· t!l1diD'.linisbraeji 1Jill'~·jąe.e.j w.s:cyistld~
• itea:trów IIlli!ej$i~ :m~ z. Operą.od lipca r. 191ę.
;r.m.ypu~ą, ·ile. p, Relleir ~r.tę swoj4 ~·
~miwl, st.osoWlllii.e do wAl'1Dlli:ów, ~.się wyłwo.
komiB,ji w-Ojskowiej komulll- ~·.Jako d!rugieg0 lDandyd1&ta. ·lWł. kierownika t•:oo
.trµ. Rw;męit-05& rwymieiniają rut <il'am't p. 'l'~
·

Dbrab w kin araci W.

P•.

Wy<lzlal jlll'1ą50Wf.
kuie:
Komisja Wfr~(}W'a posiada wy~ p~ :~$·
Nie,. joot r6Wllli.e.ż wyddu~orumi, tie .z ~.erl.alnl
ozony -wylącmia do pracy DĄd UllU:p.ebtieniieni wys;ulro.l:enhl. tołniers:kie.go w .ducll.u ·wychowani.a ··naro- , :nów.e-md. .. wystąpią zrOOSZ'enia artyst15w, które m
dowego, któreg9 pozoo:wfone było w Wieku. szkol- ~tychcaasowel dzi.e~wiie teatrów rohlly ~
nym pclt<0l~~ od';>y'\\iafąoo Gb~ służbę w0<} oobre.in~y ~.
skową. Wy<l:zial t«n 21:0Sli. nazwę. „lln.iwersyt.et
Podając z -OOO'Wi~ <hi'e'll1liltarskiego. iłntoir
iJo:tnlerski." i polega na arga:n.Lw wamu u~ źoł mację ~w~e, .rsastft,ęgooiy 1ID'b.i.e mbir~!llie gloou
nierzy cz.yiania i p'i.$anla, dziejów olez,y$ty~ kr~ w t~j.~~w,i~
jomawstwe, - nia.·xu.a·~wan,iu .. ich, z ut\rnr~
piśmiemletwa ·:polski·
:,' :na· ~u po-.Mromu
kulturalnego rohlierey. i na ksztalooniu. og<;triem w

.IOllHtj!.

Z'akres.i1:1 :z.agaidnień podśtiawowyeh · · dil..a w;spól~
snej wji.
·
n,. __ . T.
'
i l~
,
.
·.
'
.
r~ .;;..Utsam d\llt!. ana.J!faibetó'W, p<o.gadwamli i
U1.'W!dmniem Wbijo:tek .~eh,.· ~·z. foom ·
W:ialahl-oścl" uin.iwer$ft&til
...· ~&:nsld_,, j - 'll!mtel..·
·-.sv~ni'6 w kosrutraeh abrar.ów batali$ływn:ych s
<lz.i:ejów Polsli o.r85 pclrtretów bohateróv( nąrO<lowych.. Są one .m.ropatcywane w od~ obja•
śnUijąoo :pOOp.isy, uiltlardu lroropetentnych makrzy
i historyków. Portrcly Jfości.usz.1d, Pon:iat'Gws~
go, DąJbrow&kiego., reproduik:ej-a arcyidllJLel MatejkĄ
Gr.ottgem, Kossaków il w.iielu mn:yeh ma1„~ ,,.,.,.,,!>sklch 7ldohią ściany ,,ślf.imiic" przy goo~li ~

RSJda res~y)na niliu:tomih p. Stamil~ noikiewiieia e~ <lllm-ęglYWy1lll w Lublńiniie.'
. . .p.• ~d
.. •~.·
. ··.· · •....·.~.·
.. .
gędrdego.·. Sdp'.łu O· ;L"

P. Wi~.r~, ~ ~

~.·w..

~J.aiua ~~~ ·~~ okiręg.o,wym

P. Seweryin:a .Ho:rody$!dego,
wegt> w Ratlomim, wdoo,preraesem
w Ra<l·omilL

.za.;

.

pięknyoh

w Krako.wd:e, :premja pism il:ust.rcnwmyeh,
wydawnictwa .Malikowski>ego, Kule;rskiego i in.ne
- uniwersytet· i.oltirlerski :ł.i\Yracia się cLo 110Z.umieJących donioolośó bej sprawy, 9l pxośbą o nadsylai.
nie reprodUkeyj ubrazów bateJi.stycznych $ d.t.00'l'rej (Królewsika

ao,

·_

wego w Kiiele.acli.
•
P. :EdJmmoo Getrlbem, .s:~o sądu o!k:ręgo
wego w P~iffirk<>wi,e., ~~ eędlU okręg<!"
we~

w P.iOlbrk'OfW:i~.

Ri.lińsldeg.o.

.Obohód :roc:mfoy

jów Palm -0raz portretów bohlllterów :naraoowyeh
żohtlersildego w, komi$j:I'
.III.;e.ie [liętro).

&~ · '-Oktęgosą.du okr~

kręgowego w Kiefoaclh, ~m sądu Qikiręg.o-

:zia-

ehęty mtuk pięknych w Warszawie, Tuw. &tuk.

do uniwersyt.etu

W.

P. St-efam Too:na~wsild~. sędizli~ ·sądu o-

oo.:.·

dzWów wo;i\$a polskfogo. W p:raekooruniu, że. wie-

1.e osób posiada UU'l'Lucone nieraz premia Tow.

~··.:.·

ifórof.a ~~ .Sęd?iił! okręg~ w łh. . · · • ,.
·

P.

4it

.

spciikoić lie200, zapotrz.eboirurla, nadsyla:ne z

~~

lt.··:a&roc.
,...•.
•'" '.·.

· . P. · W~i\Ya ,~~eza, $'ę&łeg<> gąd·u dkrę~.. w. $~.-..~.cp:, · wi<eep.rą.zesem sąidu ókr'„ga.
"
w~ w SieidJXftiilrh:; . ·..•

Jed:nikoW9ż bu.diet uniw.ersy.betu :iID?n.ieis~e-

łfO nie w~ na 'l!o~ aby w należyty sposóib

°"

k:ręgqwego w. r~ wiooipreziesem sądu dkiręg.o-

n'ier.skich oniZ :imby miesz.k>alnre, ksiz.tatoąo 11podobainie estety<lZlle i potJ.CU1fJ1'C' zaramm O dzi~jach of

ezystyct.

··

kr~
w>+ ~bll;faliie, ~er;esem ..ą,du ~ "'
~·w Lubldimte.''

Rada p0'13ildegio ki1'lllbiu ntla~ń skiego1
która. w [>OtlWJUllll:i·en.iu z urzędem ~.&'\S:z.ycih

wojsko-

Wl\!l'ISIZBiWŚ!ki~ ~memfa SJZeWOOw1 piodd;ę.
imicjafyWę ·Ul"l.ą&elflia ogó:ltnoo.ru-~
l(}bclIOO'll IVOOZDioy Kj1HTI$ki~ na o~tnfom
swem. po:siecLzieniiu piostaruow.Ua rtJWrocić się dli>
:pu.-ezq·d>jirum młll"SZa'\\'\Slkiiej Rady md~j o
objęcię ki:erownidwa amr-Oi, mnd.er:z.ająooj &

la

o. los teatrów miejskich.

J.ak dQnosiliśmy wie wew.rajswm pprannem
•wydmli.U ~ pisma, Q'boonie 'W1ażą się losy ki~ . mrg.aoni'Ziaw.acia . oibcl1100.u w W a:rszawie.
W ;razie· .ni~ Slię OO ro ze elbroin.y
irownictwa .i admi!IJ..istraeji teatró.w Rozmrulloścl,
~ezydjum Rady miiejskiej, po!W hlub mie·Letniego w. ogrod'Lie Sasilcim i N.owooci.
SJ,>.r.a'mi teatrów ltajmowal al~ m~t :na szezański Sa.m zy;róei się' do·· pbszeze.gól.nyclt
lnstytucyd WNSŁB.W&kidi,, ee},em ... ·~a
.sw-0,jiem po.siiedreniu '\\'Cti-O'ra.jszean.
Poruszy! jJ& drugi hurmisłrfllt dl<. Jóroolf Za~ r~ z nli.ooii. ilromitelłrU 0;bdhtotdiowegQ. .

P1ibilldzooi€!1ll in.fast [}!00wmajiona1nsycll dlo
IQibicihlO!d'Ur zajn:ni-e się 'W kWxtym •;ra„
rLiie ·pt)1Sild lclr~b mi'~czań\S\ki•. V{ łyJDl OOillll wyłoofonio . w JdmJbl'e sipieej~ . kioimisiję z. Jmi,Etooem [!J.10ibtoi~ K:r.ooiittifW, jalko przeW!Qd•
n•IDząeylJlĄ .pl). Toodio!reim Sz)1biliią . i Edim:undlenn L.3mffeóskilm.w;ieeipr\erb~t .~ \P· St. Gu-

ki, jako pnew'.O<dniiczący vry&ialu kulfuiry,: Jttó:ry
zajmuje

si~

pomipy innem1

takż.e

m:ządzemia

teatrami.

. Jiak mfornruje referent .pr.arsowy magiistr.atu,
w przemówieniu swojem dx. Zawadziki podda?

- ,,Tak, ~gi1oty;n.o·wani'~ - odpiowiada z j a.owej ba1,wy.
praedieW&yslk.Wm .bar<l:tio surowiej kry,tycę obecna
·
obtDrZeniem Kavolina i błyska wJC12nie wyciąga .
Rzecz <lziw:na, ta .ezysta i szlachetna dzie- r.epea:tuw.ry Rozmaitości, Letnliego i N-0wości, które
nóż, ll!kryty w wy.ciętym stain.ii!ru, pod z.amuoop.r'owadizone są praec& zrreszie.nie .w kierunku. osią
w~.zyna nie przyjęła \i!Slug księd211, któ:ry po
ną p.o<llug mody ezasu ·chnsteiczką i :uderza nim
"")'Toku 1Pii1ZieZ źycliwycll do więtlenia byl jej gania moż1iwiie wysokich zysków bez ł.ad:nej - jesilnie trybU!Ila w lewą ezęść piersi, zagłębia- p.rzyslilny; - :podzięk-Owa~ mu iy1lro seroe- go zdani:em ~ uwagi na p~oon mtystycmy, a
~ąJC go po samą ręk!oj.eść.
czn.ie za odwiedviny. W.chodz.ila dio wieevnQ- .·. 1Ziwłaszcz:a na ilclasyey.?.m pr:Wdstawi~:ń, o'bowiąmją..;
- „Na p.omocl-. - zdiolal kirzyiknąć 1vfu· ści zaipah'Wna we wwry i idealy starożyitne. cy scenę Rozma1tości~ .
Refierent pod.kreślil na.s.tętpnd.e tmy drogi, ·kMrat.
.
'
Na· rusztowan·ie we-szla śmfa.lo, bez llliczyjej
Pr_zyib11ega :przystojna gJ>Spo.dyl!i~ a takie pomo,cy, sama .piol-0żyła się :na fatalnej d~e, re mogl'yby w-yipr-0wnd21ió teatry QI. obecnej sytni.
eji:
po~!amee ukfa.dający w przyległym po•k<0ju
pytając się kata, crz,y wlaści wą przybirała P'Oz.yświefo przyniesione z druikarni. dzioonHd *),
crję.
P~ drogą by!01by oddia:IJ,i,0 tedi'ów pań~.
.
wajdują Marata pła'~iące;g-0 się w krwi1 a -0s~ co Jem :rzecUl . w obecnym konjunktwrach
. Smie·rć Marata nie pot,\strzymafa stiaszneh?k ruego mJodą dz~·ewczynę, stojącą &fokoj- · go biegu rewolucji, jeswze jej fale wzbie:riały~ przejściowych ni~możli'wą.
me, z pogo-O.nem obllczem.
ale ten przybór już dochodził kr.esu; prze.
Drugą - ;pwwoorenie teatr6rw przez miuto
ciw krwaw.ej tyra:nji, · uciskom, p0>pelnianym i powolaniia p~ mmsto dyrektOra; mal~eenie
Proces Karoliny Cordey trwał krótko, jakby na ironję „,w dmię w-0lności", ro3ła st-01p- je<lnak taJtiie.g-0 człowieka bylooby oord@ trudm i

namowy, nie mają.c żadnych wspólników, po·
pełniła mo.J:ldeirstwio,
pTagnąc oswoboozie

oo

Niew.lie~

gielly.
.
1700 r. Scj·tn w G~ie t.a.hviler~ traktat po-

I ktoregio

<lymISja wy.rz.'!;dza nlęi:owetowaną
~ooę ~~mu. mtooemu ~d>0wn.1~'WU· Ustr
ip:tIJą.11a3le~. sily, wytrawni praw~, luxh.ie
p~ln.i ene~g,ii i zapatu d-o pr~cy, a rue w:ida-0

po<l~Y·. :rJa~'&i~:n .~ ~~t.:ra,t.
Pxzeciw temu w.m'OSk<nvi wy~ ~ur1
wypowiedzieli .aLę ~.czo:'. W>• <łj. t~~

wybólr

Kałendartf'k•.

Zebrania.

stano-

wi.9ka stal~ kierownika · llirenaCl!lŁego, . .Jrtórrego

Warsz

wy,

I

d:z.ień 15 ~rnlka A~ h.. •...·...... ·. ·..·. .
Jednym z zastrrreicmyoh p.tzęQl ~n~~ .oi'bo-

wiąiki5w pr.redst~rey b}1i1bY ·~)"~~

nie w zaprzęgu") i Kazimie17i1l Htoll'Ora (1).;e<la"').
W mię~e, kiiedy końezy ,się ,,ka~ula",
Osobne mll.~jsce poś-wti.ęoono p.raoom a:nemtektoa ~ &LI} pmygotowania o1oolo u:rządrrenia doro- mcz.nym p. K~da Kłosa, który dar s'ter~g proj~
cznej wystawy ~iemi:ej'.', mv1ony 'l'o-wMZystwa któw bud•owlanych, p'i71eztlaCl1l<Jnych <lla odbudowy
:Zaehęty nie p:rzeds~wa]ą dla .s.~alyeh ~ywałoow zburzonej ziemi Radomskiej. Są tam dw.ory i dworrw tym pabeu . szh1kd. ~ezeig'61iruie~gio mieresu; Im. śpichlerw i t. p. budynlci, nie tworJląoo byn~j
:n:l:ema tam bowu..em w te1 pcPme ano. obraz:z; ani
mniej form oryginalnych. Dw-0rki p. Kloss. są ży
jby, m-0gęeyeh bu&ić choć troohę sensae11. W tym wem naśladawruimwem daw11lyeh dworków polroku tak &!.~ ,JoedMk doiżylo, te i Gbecn!i.e salony skicl.t> śpkhlerze maj.11 styl ~ański.",
~ęty :AeLągaj, ~ lllB. m.ekawsze obrazy
A. St
JPUbliieznQU. 8Wo si~ to :ta lf.[lll'a"Wą d;lugiego szeregu nowych płóeien., s kltórych ~U należy do mal.an.a jui bard?lo 1r;11an:1:e"gio (Bdskie), a da:uga ;_ d-0 !111"t,ymy wpellnd.e mlQdego, z lllAIZWiakiem którego spootkać aię bylo
dQ
buehu woJ;n1 bodaj ~
'nlH~,0# .
·~~~
.t.,
,..,..,,..,..n„~ ,_~
me rai& jedetM'.Biledwie (Sb:mm:IDskl.).
I
.L.hOitllSmy lllk7\JJll.WillO, ~e V.<>J!UILU<l.l.L. ~eroz obra:&alllli p.rof. B.Wrego, 1.a~emi o- ~i&e w naszem mi·nisterJum &pra~<>
ibecnie w glówmj sdi Zachęty, spotykamy &ę, jcll: eei, P?W<>łrun.e po to, ~by ulepszać i O?gaD.lZ'Olli ®brymd. :z.mljomymd.. ~ ~ ma n-Qj. odrębwać, 1akgdyiby SP'r7.Y&ęgly s:ię, by. ,~y6
łl!'J ,.styl", swój wlasny ko~o.ryt, swój wyląa.ny kBl'- 1 nawet t-0, oo z tfrkim ~~em zostalo skl~e, .

nmna

lUa

Nową tę serję obrazów m wystawie U71Upel- ~
1
:irfają jeszea.e prrac·e pp. Wfod:Ziimierza Kuglera („Ko-

·Dzienbillldego i mnych ma.la.i~.

- ..

t,exiµµip:. _

·: ;Ćivie.

,ryiykown.e dJ.a · m.ngiistretu: ze wztlędlu

1)4

mimkim sekretarnean.

'

'.

.

.

· .· · .Zll sbru:amem jl~~W> Hwim· ma~:

islkiego

:powstały .ju:ż

kiOmitety

Qfhoo~

ŁOOĄ Paib-j$k,aith i .Laslku. Z

w m.

melu :mn,ym

· miast .rui.d!clłtoidizą mpyitamja iPIOid a~ illil.u-

bu (Miiodloiwa ·3 m. 5).

. Dąbrowski i Legjmny.
:t, PQ!Sńde fowarzya.two krajomawei;e<eglo~ .cy~ 10 odez.ytów prot I!entyka M-OŚCre·
ki.ego p: it. „Dątbrowsk:i i Legjtcxnt''· W dl&fyich.ezaoowyrh swy'C'.h prac.acll o dziejaeh P<(}~ldipó
rozlliliorowej pr'Olf. ~foścJ('lki dat si~ ~iJlali jako ś:vietny uc:zony; jalro prelegent 'Il4'ał ju!ż
-0<kaz1ę : zdO'być

to1 i&

uznanie publimn.ości W'tlt'&M:-

Lenina iii~ moina po:równywa6 z Mara- magisllrat by1by odJ>.Qwiedzialny . Ilia 2lewnąm m wy. . ~ezytyt '.które obeenie wypowie: :prof.
.wszys&o, nie mając ia<lnej roge:nem.ejti. do wew.nę- M10§caclci,. te:ntbaNia;i;ej ~ugu;.."ę 11.a u~.ę j
te.m~ który w s\r.'y'0h nieustan.P.ych os-karżerriach
i d-0magan.iac! się \vyroków śmierci kfomal tnnych w.rządzeń dyrekt{Tra. . .
..
frekwencrn, !'łle są opracawa11e aaa 'podstawt.e
się nie-piahamnwaną
Z tego powodu di.Zaw~. u~ iii naj:: ibadań fr~ł{}wyeh, temat zaś ięistba.tdie:aktu
namiętnością.· Lenin
mc.zej przypomina do pewnego .sito.pnia zimll<? wl$ciw<Sllą drogą. w cli:w~li .obecnej hy;J!a:by droga a.ln?, ~rowuo ze wz:ględ:u na 1B(ełn!J! rocwiCfł
go. Robespier.re'a, jaik i oo. doktrynera który dla · trz.ecia,. t. j. oud:a:rl'ie fleatrń Jl(l'Zed:siębi-0rey w &for- knie.i-in twórcy l~~y.', jak J iz.e w~ędu na
przeprowadzenia swycli zasad, gaM; ł>y!t Viy- ltawę, podobnie, j:a.k t1> bylo ,daw.ni~l w.' .;K~owii& lllllE!ÓEll:wi~ ~IOtgl~ n:uędlz.y ó~ i ~
mordlQIWać po:towę Francji.
i wa Lwiowie (P~wfilc-0ws]rj i .Hell;-eil".)• ·Do ~~ B.14 cliw1lą..
·.. ·•... ••. ·•·. ·•.· · · •.·. ·.
• ~yż w . Rosj.i, g~z.i.e ?,heenje bolszewicy go .1e:n 1~sku dooztia oolegaeja k~tury, ·~k:~·!ti) > .: . Pier~y ~zyt ódJJ~ę ~;~zi~;
śl'Od11terzą w1ad>z~ me dq,ie~e Się 'bv samio?
·
wnao:~ a Y w.OOoon.ym mo~~ P~Jśr.wy.tym ·4~, () g6dz. S. wie~
salti' • hygt~
rpo ~beipi~czentu. ~ątku mte~o;_ >~~ ł tq.~, Karoiwa .31. . TreM ·~.
•, ··. ·. · T·•
B. Wotowski.

.:

w

ere~iu pubfcwośc1.~ ~Y~ ~~ę;~lłlł-e;ą~J68.~ .•.\.V"-stęp~ Rola{Rrf
~~~ pen,, 'l. ~~,w~~~
.~· ~fr
Jili Pol-s;ki. P,<Jćłł(

. i&0

ai1~ w .łioo;t~ąi. R~~~ :i
-"' -';:''

-~~·

.

:·

·~''J

,. , w~o:wa1l.!'3.X
-~

'-,_)·,j__'.::::O.„„:,; ,,:

~:-~/

:i

•

Kronenb&rga :im.j~y w ~ palacu l'Okal

na biura prezydj;um rady ministrów jest wolny oo eeynszu. Bar. L. Kronenberg zupełnie
1\eziuterłMX>wnie
0cfiarowru 'll'ajp1ękniejszą
ezęśe

aweg-o pałacu na .rzecz ~u pobkiego.
lJbe,llpiooBOOfa powlUowe.

W niektóry.eh

towarLystwia<:h,

wyeli rolnfo:iych opraoow.any wsfltd
utworzenia. wujemńych A&ekur.llieyj

w Galieji, - zwrooono sit ted1

p~teiumaw.

)/f.aig~.at "'~ tm mtvd~Jril i u:".hwalił
..,.,„~tąple il taildm ~1ml do Ra.Jr :nu~C\J·.:iil;:~.

!.f!gistra.t :ll;ll.twi>l'r.,.fail pr!!~.kt umcrn'Y pomi~
dzy magistrat.em .a U'.lti'łtenyre!,em w.r.m~z.awiikim,
<lo1yCU!<iY umi.~nta i funkej{}Jl'O'IU.ni.a klinik u~
niw~yteeldch w ~ta1eeh ml~}Wm.

oo .okh o

~ ~dl 3IilOR w~ ~W'Mie ~
dlk ~.jak t ~M, ~
~~w~-.~
~ ~. rimómld, o~ mit., ~ ~
ne.j B mik.. krupy Jtmmtl~nm:aj 2,25 rok., kaazq
i~j 2,26 '*-, ~ ~~ ~70

oo OOeb~ w ~ ~

~ pri;y td. Gęai~j n:r. 25 dla powfa:t:u
~~~. Geni.~~~

meA~-~~w.
ptlO(tuktów.

~

lt<tbot& w lua8L

N~w:r

dda.l

~bezpiećZtń

cl1edkidl. I tu w ob'.rt.~e 'M'\''WJ>'~t
:mhyUrowej -wsk~ną
.!:l(YJ~c:kX>:~
akf'ja rałllllh"'Q'wtr, :lmórą
wadzić prze:i;
luh :pl':Jr.y~\!t'\ie
g.o 41.'!f"''.}ZYi.U m.t~n;yoo :PJ."Jc-OC.ilmil<:t{•'w.

I

tę ~}:)r:t\-\~ę OO~ano

·-----·····

miui~1erjnhej.

pro]'ekt

PQ'wiato~

~ ~6w 1aw:fadoiańli ~l
•.. ..,, nM ~~ w ~ Wlid:t JroQ

-

nall?~i ri:a ~'lmpl-0.."lą

JOinik:l w tzpitalaeh.

WiejW!l.t btJu1a lriowe.

'lbwM'f iłll

go do pokiryda

vdm'G!t ~ ~"6lnyeh f~~llilłl'hw m:i~j;;ikicll. fioo!~<li;e
t-e b~ :tiWl'ÓOOln'@ ~W lll~"ę dVii>,tJnywe,nia 119f""~hrly pmoov.'\n~m n:ni{'ji<k:iml l!l.11\ raty.

akręgo

wyeh od <igni.a i gradoblcla, poniew.at takie
ankuraeje, obejmująee mmejłu& ohsmry1 dają Więliie lronyśei dla srowarzyaionychi nit
wwareystw.a k.ra}olM.
Po~.d podobno ~.a powstały

~-.a:kn.la:

Stow. gos:pOOyń wal'S'taws-lrldi.

mfofskfoh.

Wyd.~

:xm m!&1*i wyst11."?il do nu:gistrnlu
~ rro}ektfilll uł:wone:rti.a przy wyd.zlnii& UOO't,p;e-~eó. mq!stratn W~'W)" ~ ube.1:.pi~ od
iopia maJttkn rudlom* OTll ~fiu ub~r.~ń
t101~
~r.11.t p!IO~ po.~ pu.~
~~ tttn~ pn:y

bdip~ nmbo.'lIKl!W j ~Jnvilil

i umil za

:nu &tam

u-

tlłt!l.WJ

projekt

}mr.e:::ik~ wyd:tiatcn."'1 XIV do ~p„ ldóna to cplnja
lW!I byd ~wiuu o.ut~tr:at<i wi. ju:i l!l1 :rui.}

~m ~n magl~111tu ('W pią.te.k).
~m!l!IJrt

oo

~1~

:nycll

op.rnoow.ariil'< 1>!<<ttut11 ·wzajemfyclowych tn."l~~trat ucltwam

powoW l!»m~ pod p~wodni{}t'W'l!lim 2-go bu.r<:mLstn::a, d-.r.a Z-awad'Lkiewa, :tlo:ton.ą .& pp. Hirii;>;ltt,
Rtt."l·:fai'e'irlA, Katiprzyelciego, 1'.ll'.U v.· t:h·n·nklt'rz."'
~"W'C-OW 111 pp. ID.:11.rmlra, Czuba1$ki~o i Da-

n~m~

KlH'Sf

o.piekł gpo:l~cmef.

?ła '\lrJli~k dobtoet~ pubHrznł'j ntfgi~
~"'~m na ~rpnkowanie p~.ez ten wy1 p!"0""1!.<~-1U.& '\\-ęóln!~ s R. G. O. kt:i.I"OOw

•trat
ddłl

opi{!k1

stow. pratow11foeyeh.

J}pó}~.eJ

dla ooóh, pr.aenjęeych lub prill.~
gnącycli poś11:i~i~ się prary w cym <'hinl-0, 01·:i.z v.·ra.ll'ACcyć na ~n eAtl fundll:!IZ w ~Okl'.)l;foi tt •'lij\1 m·k.
:11 krM'Jfht na wydatki ł!'i~~id:i:!~1& wy,l'z~du
if.obr~~ publ.

Tkaniny pwpieroW<e••
~:tł m'h'W()lil :nll. otwdl'ei.it r.adrnnkltt 'b1-eł!ąeego w Banku dJ.s. hl'lndlu i p:rziemysłu. w Waf'1!:1lllwi~
adminiY!l'flej:i, p<węeT.ają~j mlej~iej fa-

8

1".i:~ex..

(w

ocoo-

l'.".liH'Z)~;:!OO
QI 11ft$(•i:.{'ll]'jey:m
kiem d";i~mr;tm: 1) tMaytan:,,-, l ~h\i•·:>dz~.ni~ pl:'i:r

~"Ulu fi'V'I~ln.'.~.g?
p:re"~~jm:u. S)
1l!ej. 4) Zwo:ła.ni.e "\\~!

2) ~~"~!o

ln:wisjl mt~veoeyj.
5) ~>av.1@

dm

bryki tknnlll P<l"P'l~dt i postaoowll uiwiarlomi6 Bank ten, ił 1 n.clumJm b!go !)ódt!l'OOi'fS ~Il
:J?Wniqdm pp. Ad-O:łf Sturm l Jó'tl&ł. Fru~n.
P.rzy}ęcle

1rJ~jjne

!!apisu.

· l\f.agłti.tmt pomanowil pnyjąó mpis 'b. p. J. te.s.,R<r.-Blatteisov.'l&j na ~ glówn~o domu s.ehro-.
nien.lla atalrców i Mwt 5taro~-onny~h w sumie
l"'b. 711 Jr.op. 11 i ~~ o zw'OlnierJe od optat.

Spril:wy szpitalne.
Magistrat uchwali?

umowę

pn.OOluiyc

z ko--

mHetem polskiego Ciel"Wtmego Krzyiia d-0 1 kwi~t

.n.ia. r. 1919, na
tek.

abonowł!.nie p~

Kupno pas>ey dla

miasto 420 16-

śleileza.

Sekretarjat &!:raty

•1-owę.j kOOllmikuj-e:
K~nt łtmty {>g.ntow~j. oa. <l!I'Ugi
iltdań rail'l'U po ~ Elikłaidów B. Koclla.tll\iwi·
cza, Wi;yl fłlip!Ol"I: prezyidell1'001Wi miae!a, prom;.ą'1J jedn-0<C1ie1Ś.ui>0 o wyl<xuiooie kmniaj1 dla
®ko.n&cla śl~u w sprn:wi-e '1ruierei paniemn{)j !J.JCLez diwóeh. ez.eiregoweów sitr.aty <igui'I).

w.ej.

Uczczenie

![ttllmięcl

of• pcrlairu ru.fa..

dh" K~.oowJilm pr:zy 111. T~weij oo ~

Z blrsów adminłstraeyJnyMI.

p~~ •

Me~m

bohM«"Ski>e ~OOJ!'l'I

trzech kompkł,ów „'1Jl'I<
96w ~ &li o p.rzybyc.ie do 1-0blu ~

.~ f.l:br~ów kh ooow~ą1Arów. Maigwat uezcll
pa.mlfd snairłycll i, p. ~ Bmowrroń:!fki.ago i

teki du, 26-gQ b,

oo--wmooio:oo oo ~tl\h."UtU.
Dodateik droźytniroly fila .bpelanow.

:A.b&o:J.wenci

W>IZ}'lli:!kicl.i

v.~iey ~ej (~ookidl llll.'. 8), W CZWłU"
m. o gp<lz. &ą wi~ ~ Po"'
~~się W i9yl'aWiO 6W~11i<> ~

nia nn kurs Il-gi wymiału MW poldtyewycll :i epo~,,ro W. W. P.

J~ ~w~lde@O ~~~z~

Na wnioo.ek ~u dió ~raw prwm~dt
Kursy dla. reemłgrant-Ow.
t ~ny prney, magistnlt pn.ym:W kiapelan(Jlll1
W* li· ~gt(llll.tłll11 powraoajll do kraju. ~y,m doda.4iek ~Y m f.!W.ndu,ch oliczni ur~· ~l~ kMr.iy przepędilli na u- gólnydl.
r.zędlllcru+J st~. w ~ii <Ltugie lata; dz.ied 1ch
Podwyżka płae.
dorOłłe, omytn'aV.'f!llll wyetal<J.e.n.Le, posiłko \\'alY
Il~ tym j~1.kl~tn YA :a1li~tem oj&yi>t.ego.
:V~at net.wam Wj'U'ówmać ~le v.'tl.fu1ycll,
· Reemigrwnęł ~l't ~ i mlodsl, .ez,ująo Idę odiwliern~, ~·czjr i ~ugatzy w s:i:ipbtalu ~

swoom Pola~ eh~.&~ ·at, do nauki pDl-

aldej,. aby f.t'ZUdó i alebił . :ll8il:eeialoł6 .rosyj'lką.
i pl'i.ystoisowad il~ do naw~
politycznych kraju. WięlwloM feh: ~-'Y ® luda.i ni61Zak
motn1eh i ~ to :niie m<i~ UM~ ~a Ul74"
dtMe tó;hne k1wy uuk-O>W• prywatne, g<ł:li& ~
la Ję$t dość wyooka. ~p~j m u:nhv~l'$yt&t l:ud-OWJ nie u.dAftla ~ V~ P-0lalmw, bo
wl~ksWM ieh ~!n Wf~~ ~~ '.klM
~um 1 t#.k6l ~o~~ehi
Wooodąc w połoiMlie t;vdl·l'&e~~w jod;.

.

warunków

na

-& uneeyeite.lelt moly. hednl&J .zwt6c&. stę dl)
prezydenta z podarumn o ~e'U.mie jej ~ubwe·
łJ.t .nit z.o1"{1.'aUW>wame dil!a ~ ?16'b kurew u~ ~ą.ey~ pon.WW!d ~1 ł?i~~l opła!OO kul'q~:~ ~ ~.~•atme6.nle.iii<0ffi.

·

. Jlhl1\"Melskl e~

i

· ' ~fFttł~*f AeW'latiu~ sit/ ił :, od

· · w.-wr bar. L&<>pold&

~'Y'C'h do ~11ou:m 1
~ów

pobie«:wn;ycll @r'~ ioo~h Pl'ftl-

tej mtegt'lrji

Oilzi~i

w

mipa.~

·

dJ& praoo:wnUrów magistratu..

W~ają-oo niepnmforn~ oony .lna:1e.rjelów
'Wf.ó~ycll i od'Zlleiy spo.w.OOOWruy, ót wyd?.iąl g<r
łlpOdttr&y magimratu prre'widując kudu~ jailde

mł.e6 będę, praoowmicy an:i'e.,~, mm~ :pir:zy
~ ~oo.fu ~
m!kupu odrlet;y, - po pcl':ttJmmlli.e:nliU li~ ą Z Ai!p1'-0'00'tą iprecr.Ji1f11um
:maglsllratu, nalb.}i: 7il1i'le'Ln!~ f.iOOć ~y gotoWei do ~tu mi~ praoo.wa:d!ków m~~ m

oo

~m

k-O'!ittólf.
w~ ~ Mib?1 ~! ł,800
~- 1'4 Mlmę 1,016,100 ~. 266 pa~
1A ~974 rok. i 2,1m ~u "11(\SSO imk., ruem

~ ·~

1,767,4.M mik.

furulew.at

~fle'k: f$J.

~ Ukl~ ~

Wie

był

l

W

w Wnrftxa.-

~.

Jak d~ „D. W. Z."t w uibiegtą nted:r.!elę
w Warszawie o~miu wlrteml>er-skich po.
stów do I 1 II biby e:clonków frakcji komłe:rwaty..

bawiło

·w.n.ej, narodowo • liberalnej, centrum, postępowej

pamięci.

~~tie ~ }>OlłiooUlalfo m~gi
łltMtu.. pMr.ydtllllt miutie, int. Dmewfocld, w ~nr

cych a;lm;'lllcl1 OOdli rold

>tdncji.

parfam!jnfl.u·.zyśe.i

przeiwklywany

na r. 1918 1 ·.test łl\WOtbtly,

~~~~~,mati'~·

~ow!la ~
~

Z Tow. imie. handlowyoh.
K<l"..nitct koła nm<'·Y·~ Tow. p.r~oov.-n. h!W'dło„.1'cl1 (Sic::ma w:-. 16)
i.l:l ;pi'Óby pod.
dyr. p. J&:r.cfa He.;;z.ke':\o
sit;: d. 20 b. m.
'\\"e

Kc"1!lifot ko!a
v.iorki i pią,tlti

oo

zapisy w dni pr.Sb, t. j..
8 oo 9 % wi.e:~r„

Liczbe seke.yj karnyeh iiądu <łkręgoW€ga

w Warsui.;r;ie po\Yięksmno do 10~u, przyczem

podział spra:w, zal~:l.nie od piei:~vsz<:i lit~cy
nazwiska -0skarżmwg-0, prz.edsunna s1~, Jak
nirej: Litery Ci D - sędzia Sawkki;
K~r;.:}z.;a J{rvwult;
N i P - si~1.lzia Boru·

m.

rr,kwizytów.

Vl!hwralil wypoi.yezy6 b. ar!y,;cie Opery, p. Tad<E'uai-0-wi Wfor.,bie1demu, rel~wizyty
te.atraln~ mi d'Wd m;lesinc-..e z waru:.'l.1d<'m wpl:ica~
nia opłaty :r..a wypoi;yc:z<:''llie po ~"i mk. miesi~.u111te i upr:oo.i.inłego zk'iienia kaucji w "'YS')kośei 700
:mk. J.ak w~domo, p. Wierzbicld organizujti ~
:reg pnie<Imwi<eń opero"Wo • konoortcnYyrh w m11'1*
$!:.a,eh prowintjonainych. !\foglsfrat chr.~ w ren "'Il°'"
t11ób pnpne6 sz.erzcnie lrnltury muzy1-:.11't'j ll:l pro-

Wirlemherscv
"

5.i\..~"1'<'19

P011zfoJ ka:myeh spraw.

l\!.~i,strat

Komisja

w

kuf1t:nego dla dzjeof'. Celem~
gami!flcie d:?iooi ta~kMlyOO i ~ydJ.

k-0nł.

~f.hg!strat asygnowal awansow'O sumę 23,000
:mk. na ikup:no p.rui.zy dla Iron.i zaktauvw dezynlek·
cyjnego i aipalan.ia śmieci.

Wypożyczenie

Ratownuie d'1i&cl.
W OO:u 00 b. Ul., l 3. W 'PO!t~ji3j~~o!S).;;, OOb•jfXI"&
rd!! w komi"§ji r.tto\v~a ~~ c
6 me.b~

pm1ji looovrej i s:ocjal:oo - <l.em{lkratycz.r:ej.
Są to PDllOWi-e: hr. V;On W11.ehoodorl, sułrugan
dr. Sprole, ;re;ifoa eknn(}mji Vogt, redaktor Kikn,er,
w?tvs
, St1mmtn·1 tajny rad~a lwmereyjny1 dr. Wie-.
Tumd~ ną<lio.wy nadradca Lies<'h.n:g., oraz p.ow:Lośtio-

>E!n:w;;ld; lit. s G, O, X i "f -

Bm:kowski; lit{'ry E,

D~niec; litery F, H i H

Wery A i B (wae:it);
Gumi!h1kl; mery '1', 'U i
'""''~·<:1~; · mery L, f, i Z _,_ sę·

Rcr-m!grntia..
W d!rlu 19 h. m. 1n·z.y~•}'l do b~uT.~~ów 1,ny
dworcu .Kuw1:: sll:im trnusp-0rt, :tl.O':.ony 1 15 (l!'l(ib,
on.u; :1 Mi.>lska z 426 osób. Z transportem :z. ;;fa\"ka
••• ..,„... "........
1 . . 1 1„„ ,1„,„,,
przyhym oclrronn1 z.·o;mna
„~,.t„, K.,.,..,,, •.••. „
,rowan~ :i:-0::;Udy do .schron.i-.b R. G. O. p:r:zy ul.
MarS11„dkowskLeJ.

w <l..'1iu 21

v.-rt.cśnia r. b. J'!"Zybyly d-0 bitr.:lków

na dworcu Kow.eli"k.im tran."I"'·rty: 1) ~ PoUawy
l37 ®'h, 2} z Pskov.a 32 090by1 8) l lfol<Jb 13U a..

sóh. Ogólem 300 0111J.b.
tr.mąpor.tem ~ HoU1b pr.zyl1;_;.ry orhl7cny: 11 Hu.
maniu m &iec.i, Cll'll7' 7'
10 dzi~~.i. Q!j!e,
oc.hro.,.y Iló n'l'tllc,n'1:Nn11·an111 i otrJ:v.;.·m::~r:u tu;:i\·w~.,,..
:niA w b!l-:-rumdt ski<mYwnne '
{UJ $.i:hrnnH~.
'ft o. o.
w dniu 22 b. m.
~rn:n~rHn·:~·: ~ P1i1slro. li3D osób„ z D:i·n.eu'.H'g.:t m! csoliy ~~
f'62

z

pieara KeiL Faoomie cl :zw!.a.dzili miasto, ~t><sklli
p~taw:ienl .P· groeml
gu:Vernatoro;ri, a Wie··
CM<r~m byl'i. n.a pr.zie<l.sw:wii<~niu w ope:r:r;Ęt,
nr :i. 1 1 „-~ns
,...,„ t~.:
ł oovby.
a

nY~·Zl4ł. li.~ .C~a~1'7JU• .

w pmryC.rtm"W31deg sietl:i1fo.e

„

.

BllI-S!.7]:.;ÓW

{t'llO(l prwwoo.niclw.ęm ka ktullOOlHta Skimoooowi'CIZ.a w mgteyrrstwie eih;()OOPJO hr. Krn'Sii1'illki€go,
preriesa Tuwanj'st\Va QPi~ki Md zabytkami

p~lci§d, odbył.o się 'WIC:ror.aj :pJiSie<l,u:..ni'6
C'JJIDn!k-Ow "''Yd.ii.atu i'101t~m'tVir.;iki-ego ,;e
~ałem dęłe.gaitów z I}eterrslmrga, Mo..
~„

i

Na

MińsGra.

~ku

1\i..lld:yikacji

diJenny.m byfa s.prirw·a

.naleiącycll

r~

do nairo<lu :pnlskie,g-0, a
1u1.hrn.uy-0h pr.zez Rivsja.n zabytków hi&1Jo,cye..i,..
nycll, biblj.ote'Jr i dz.ie.1 swtukL
P.o o.ż}'i\Vi'On.ej d~~kuisji, w iktóroj q,a,bierali głos :pp.: ;prof. D.tiC'f'l.@O"\~·;ld~ Wolill, Du~
i:nh1, Lalewicz, baron Daing{~, D:uie:rzz..>\:i;iska i
dr. I\1y'$'liow"Sl1d, posfani0wim1i0 spr.nivę tę przekrez.ać ik"'-"m:isji specjalnie p.ow-Ołanej do tej
sprra\!tJ ~>w,eq; mtni!Sterj'!lm 'W)imań. roell~drn::rcl!
i iQli$wiooe-J'.lia publi'l'Zn~
&lil:tiewat w~:~UttO' tlrn'ld.rutów dodat1rowycl1

WO'js.1\a nie:mi.ookie u~~ępiuJ.ą w flliedf.ugim {'.(Ulmie r& dh.10tli-o, 1et::icyOO. UUl wooMd od Ber:eT.yny,
w Mdhtl:e"\\~it\ w.ecUe r.elaoji ityilikto «>
pn,z;yb·ył.e.gio :z .Mińska p. ~ międ!ey oby-

-wa'te<lmni po~ polsk~ rŁamąl się
:mclb:, dąący do aprv..edafy wla:~uiOOci miOOk.ciki-e-j
w obaw.i.e piogJ'IOfiló:w ooazewliGldcl:t i PTZEm'°"
~a się w inne strony. Skurtldem itegiv zagroiioin,enti .są liie.me za!bytki i &ida !Stltu!ki,
~ al.t ~ Id.ww.a.OO. ! d~ mlta-

W dl:1U 23 ~· m. pr~y'byly d~ .:,~r.i;?~ prey
dw<>reu h:owchhm trt1t"pnrt).' $ l dbi>.!l. v.H
oraz m Dyncbm.•ga tl.2 or..11by. Ogi'.lkm !)C'.!

W np:tn1~ch mlr:-jdcieh
aµ'teld dla
p:r;i,ygotowywan1a lekarstw d1a chorych Wl'lillug r.e-oopt ~y, eo koS'Ztujt' taniej nit st'b:iwanie lelatrstw w >11.ptek:i.tl1 prywa!nyeh. Pn}'t\Otiow1miem
lekaratw zajmują &i~ pnewf\ini~ eio3tcy mi~erw
dcia w z.as!ępstwie inrmac-eutów.
.led.:nak szereg 1~:kari.y i wydzial szpitaJnie-twa 'l.Wlają podobny stan apt~k z:i n:0w.H·m:ilny 1

v.'\Ololiby, aby apteika szpi~lne byly obsadzon<ł
łudtmi fadwwymi, odpcn\i&l!l.ialnymi tli! sv.1e czyn·
:oości. W s.pmwie tej de1or,acji SI.piital'Illdwa zfozo--

no v."lliosek a :reo.rg:rrti:mcji aptek s:z.pltal,nyd1 w
wylusu:ronym kierunku.
De1egacja &pitalnlr.hm w rnsad.rie 1;5~1l~ją.c
się na projekt, uł.lhweliła ł~zasow.o "Wi.drzymac ••Ił ~
o-bsadz.miem .nptiek rufami fochowemi tl<> d.oglhi~
!ULejsu,ej cl1wiU. Z~ szpitali m:iefs:kie]1 tylk-0 lilZp.it!i:te
św. Ł.a.zru:iia, iy<l<Jwski i pl'".,;y ut Zakroe:tynrnki~J
porua<laj.ą obslugę faeh-OW'tl i ~7dzfał m;pita1ny uch w.alil wyznae.zyó zamt!dzającym aptekami pensje
w ;vyso1llości $.OOO mk. memie i pomo...'mikom }li>
S.000 mk.
Wałówik:-a,

ezy W(lló-rika?

N.am.\Vlę ta.~. na.. pJaoo
... Brom.· w .w~.
. ~e .n.i~
st.órą ~~'~:w~~ - - w...

Z mr~A1=.nr-·

. . f:łłłPU:'ff łl

·.;.,

Miljonowa afera.
Op.róea: shladu w 4omu 12 przy; Uil. • Targowej! K-0chan{}wi>Cfi
posiadał

Z

drugi mniejszy skl&d

w d-0mu nr. 4 pirzy ul. Srero:kiej.
W1SZY.sttkde meczy z ~ego składu gdzieś •

żałobnej k1rłv•.

nęly.

Certowitttów~
W~'Wli<e .miW ł. p. Tolła Cemwdczó•
ae., a.r.t~-tka-n:..eźbiairka, :mwina pęed kii!Jlm1181!1tu Jiai.
ty z lio.Mlyeh p.rs:c, ~ ~'Wiała w Mlooie .za,.
cb.ęty, oraz na wystawie Krywlli'la w bo.talu EUil'O-

ciaeh

pejekirm. ~śó ~VrllY była ~
pJOO.n:a.; :nWe było bowm wystawy SLtuikli, na któnij me ubeywałyby $tę jej produkcje..

którzy

Była. t:o :neźbiaira niiewą~li;wycli !lid<Jilin.ośm ł
iwiclfil,ego umiltowalllia. S'llbu!kli. ~y jej odmaczały

sp.rawdzenie W księdze ma:ga11y_w:>wej, jak WY;:

S•. p. Tolla.

W

się wd.7.Jiękiem i lekloo-ścią.
- Wf:'tąpd:Wsrz.y p;raed SfJel"egiCllil
do klas2rtiotru
P.P. Kawiooi.cwek, u.sunęła się ~ od kwW:a

WC©orajsza nasza .infiormaeja o

fu.eźby zgalS'le.j llllbzjd.ują, ai.ę ·przewl81Ż.10ie

~

całe zas,tęp1

.L

Z Bojairkiewicz6w Ma.rja Wojnowska, lat 56,
!lm!Mla 22 b. m. Nabożeństwo żałiOlbne. d:Li.ś o godz.
110 i p-Ol rz.rana w k-0ściel& św.· Am.toniego, ekspor·
beja :tA m.pitru.a. św. Ducha na P.ow~ o godz.. 4
fP.Opol.
Wla.dysław Jantimeivski, lat 58, zmarł 22 b, m.
!Naboumstwo ~ o go~. 10 i pół u.ana w koście
le W.
ilwd..ętych., po<:t1oem eksportacja na Powpli
Halinka. Beatrlx Ryczywolska, lat 6 m. 4.,
~ark 25 b. m. Naboreństw.o dmi.ś w kościele OO.
(fea.uitów o godz. 8-ej w.Lecz.
Wanda z Bookerów I v. Ness, II v. Issenberg,
l:it 39, zmarta 23 b. m. Eksportacja z kaplicy Hal*
p&tów iulxo o g.00.a;. 5-ej pp. Eksportacja z domu,
ll:oż:a 80, dziś o god:z.. 4-ej pp.
"
Zosia Rudow11ka, lat 15, :umarła 26 b. m. N<abOw
i;eństwo w Jrościrelle W. W. Swiętych we cruwmrtek
o godz. 10 i !)Ql m'an.a, ~m e~rtacja na Po--

w.

'Wą;zki.

wi:ez-0wi na przechowanie rzeczy,
gląda

Wiktorja z Grossów Braula, W 28,

mn~

23

b. m. Naioożeństwo jut.ro w P:r;u.szk:owi.e o godz. 10
z:ran.a, 1rogrzieb o god1.. 3--ej pp.
Wandzia Prus~ska, łat 7 m. 10. EkspOII'tacja
111

kaplley szpitala :n.a Woli W

~pp.

-

.

śr-0~

si-ę

25 b. m. o IZ·

peop-nerabia.ł iełl

o

'd!olwdarcLują

·

· Teatr

Nt>wo~

·

d141.

,,.Kldężna Cmr~sikia" dana będzie
w. NioJrotci~ s p. ililebk:ą w !1'00. ~- .. ·.
Jutro Tu.rg .na dz.i.ew,ezęta'\ 111 p. Messal. . _.
W. p.róbooh ,,Piękna ReJaha'\
.~

„

.

Teatr .Praski

nuwi&k&

i woro'bil adniotooje, że :rrzieez.y ~ wyidanie •
, W ten sposób wy.ooodizą na j.a.'W CCJ['M.i to
Kocll11.oowi~·,

itoony.
Jak
chociaż

o

klt~cb.

mlDdlnaibY,

pisać

oote

.
wy~

poo:wad:ziil

życie,

merDbY,'t

dloch'+em:Le, Koolwmow!iiar;
d!otść wyistawine

i

dostaw~

-Ob.ętllie !J.'fU'.D&taiwru e:ię

z pie-

niędrz;mi\

Na leroni-e ~ wysyłait ~dd!z.in,ł do
Ci>OOhocinlka, sam. zaś .nie .r:oozał się ~ WmiE'iZll-

wy., ~męty ca:tilrowd'Ci>e piJill'Owamem &'W):ch
miteresów.
Wgląd.al on osobiście w kaifily szczegót,
tak, iii istnieje prawie pewn'Ość, oo sp.rwniewier.oo:nia, jtakieh . d>0k?nial jego m.agazyn1Jer,
o erem 1P·iisa~ wC1Z1oraj -

spehlkm<e

~.

jeżeli

nie
na jego l'Mka.1,
to w każdym razi-e za j.ego wie<J.74

l'Stniej.e P.rzypU>Sz.czenie,

~

ma on

"
Wiadomości

gdd.~

wltkslQi gotówk„,
ta, ja'k.ą 2.IlJ8le:tlono u. niego w kiasio

sum1e 83,000 marek.

.

spra wdzen±a tego przypuszcze.

W eelu
n1a,

,.

w.

wdrożono

odpow1edni<e kroki.
Kwiestja, ·ezy Koclranowfoz wimen jest

~alenia

pukryta jeist

swy.ch składów,

wciął

iesime

--·-

literacko-artystyczne.

ulokOWanłł

nit

Pn1rzeD nltar ,okowiązkn.

proszą

kh pozytja.

W wielu w;ypadkadl Wooci
7.e Riocha!IlfO!W'i°'
-

staly,

~

pos.z,k&d6'WMLfeh,
dowody na oddan,e Koobano"

okazując

w

rodooimy.

naduży·

d-0 P,Olicji

sprowa<Wila

kryminalnej

w

! ludzi.

Koohauow~'CZaz

H'001umen.Wne

wycla~Otwo.

Z poilec&lrla ·~ dla ęmw ~
,eyeh Ł~• . mbl'ał lłt.~··Godrdł do
~wan.iła

monument.am.„ .·

ędnllf.etwa.

Zw.all at~ b~ ~~"i o~
2000 auto :1Juat.rowu7Ch tomów. Kdd.7 -łlom mwib- ·

:rad będM Jeden, dw lub tnif utwor7 beUet r 1 t c:z n• u 6 m a Ol o lil e, Jl8j'baird.zzi.j · -

„„

nikterysty~ ~

·d®ego ~u.

JedllOOZ.leśndie. ma byó W}da\Vall.-7

~

.2l8tLllllje.~cy .społecflleństwo rosyj$kie .z kuJhmr
mgranicmlą. J.\.ilają go vedlagowd ~. Łuna..

c:rexski

LGoo.-Jcld.

Rzą.d

.

.

lrolszewiclo.I. :.w$&Y:Jla imprezy: oo:r.minowe. .;.
~I.:~"

.,

~·

~ po1*i&f". Wa ~ .-ąoo. ~ W· b. Dme&i-Lub~ Plu~ i Woo~oVłlłtl.
W Luhltn.i& w ost4tnidl ~eh daj& slf2. odezu.
•
ogromny bntk mi~ llltÓ8 d~y do
w:p:rost bajeemy®. «'li.. Miej..'l!'lXIW! kiltmi~cy u~
twonyłi n~k, klócy ma M eeln *1& po<lillo~
n.ie komornego. Miej!'lW\'i~ i;towłll'i.yau:nie fob~-0-

rów

wyt-octrło

'\\"Alk'i tej lichv.ie

ml~niowej.

'Wkrótce v;yjcb.l.& ~dfm ,.StNtży kre<So\\'l!lj"
~wka p. t. „Życi~ lubels.kle'\ \:t.óra hęd:l'.le
m.\\i(!il'!ala szer~,g ro:tykuluw i il~:u~traeyj, dvty~
cycl1 dcby obectlej. &~y dochód ~ sp~etla7.y jedno±iiówki ~acz,cmy będ:&!e na 7.asilertle kasy
,,Stt'AiJ kreoowej". Dc>, 'V\'łpć!pmoov.~wa sbanr.H

Mlejsldc ~T qpielowe.
'(<>) Magl.st:rat pnystępuję do urzą&e:ni't!

dwóch nowyeh nhladów qpi'61<ov.7ch -prą
ul. K.ruo:zej nr. U i Wolbol'Sklej $(). W \fin
.tposób Mdt ~ pooiada6 P116 mlejUicll
~~~~

hMf
'(o) Ceti.1 ~ w

„

ariyiJty~ pl)n:lll.'!dą.ts ~ n.Ml\'ll(j
1ngnąeyeh J!ekkioj ~wld.

~•

w końou 'npOmini~ :naW]'y Ił ~ ~

:r~•ld.

~ł.r:ril Pol&kim -w Ło&i
1"~hi~m~~o'Mp~
tak lł kttpno hih>bu pm.yo~ .iimle nu1.te.rjallł)'lll ~ •Łal& tii dla pn&i'd~ .D&\11~ r.ru:aoi~

prn;wj$ W1!1LY'lbe"f miej!k."!Owi liteM<i i dmem:u"lmne.
Toaw Wielki w c.b~enym ~ pod dyrekrją
p. Hallcldeuo tiaje doboroV>7 i ~ ~mmoony
repe.rtU«t. Próa popnlarn.yth o~łiQ wys.ta'\\i.ono
ki'' · "3.iel<:i ~łów ! ~· Dyrekcja *tru win.*lrompWowd ehór1„ któr& dotłd pawstawiaji&
"'łlo do b~ Mtni~l" u 1 * równit3i teatr Al'.1ty&t)'~lit~radki n WtiJ&oly ul"• pod d~k~!ł utyst1~ Sar~<"lt.fogo, któt-y 'tli~ ·Il.o!. m. p~i>mi&

l:ndr4 lii6motllv.'em.

~OO:;;:i~ w tubftai~ ty~'k hu~yi:ll!li1 p. t,
„Plob kih&~". którego ~orem ·~ b,-6 ;e1 literatów, ta".tłUl1 dobt» ~mu m!Utu.

o.

S~n

GtrL

»

.d,n . pn:e~ ~ .
~rntło jtlj.!fl.1$tlie na frekv.~j~ tieatru. ~t.Q,.

JU itJio

~ ~ po.li& ~ inaUłW'~Yi
aym i ~rami :ni&d!r.i:el!nemi, iWifq ptmkantl.
~ ~klińców, trw:lni.ąoa lit ~.im",
~ ~· w Ł!xla nie !X'po.ria. Ci ~ ld6;q:m
M i-e.a~ Wei.y, nie a\ W ~ pl.a-Old "pW.a.ralrlch" ce.n 1:11 miiejsca.
Podn-Oii!U Oli.Ilf biletów mołie dJreltcja tMtn

:P.olsld.~-0

w .W~"~ któ.rei

Zeb::-!tn.I. po krót1dej d~·Eolmsji pt'l)~U do

d:onania, f,e .saifr:r1 ... rv:m !:J'l"l-00 wyi.y.iilk!em
niczbF,;<.lntl i
p-owołać w tym
~elu d-0 iyeia
fiipó.ikę lc.śną, o.par~

wydatlrl tll'łM~

n& wyn~ nttJ.»-mnl&j w.i~j, niż ~

~
111.1}
chyba o Łod:d.

t;i na mi'Zinforh tysiąekor<iniowycll.

toatru w LOO.zi. Pouttem 144 daj$ li9111.tr ten
~

widowiaka pie~n.ę<lne
'Wi~btyeh my&ów po'l.runicll.. A •

„ udWllem

powi~ n:it"; nwżru!..

Dział

Zatem w pod~u Ot!fl.lJ bilJflt6w w *Łttie
lóch;kim rogrywak jeid;rniie rolę Md~ eh~
•t'leydl.; a ~JC.b ,iraków.
~

t'(';atialpĄ ~ąee ~ gorllwiie o .11.isJd podom-..

~ P()$}rl$ifO W ~ i popieraj.p
~\. ·
.mlie.I'ru)it. w1lrlno. p:nynajmniej Jllit~ zbyt ~
rwielltio •Ptd'1 pubml!U ~ ~· ł

ekonotniczny.

Dsrawa urn1tiw o rh.
.• Oftnmilo

~.am •awę glt!lb ~

1eikkiOO w rum · . . .,,,,.i...,,i,.uk 4~....
& ,. '
~ :"'""'"""
P "'.7~ ~

f ltptrli'wy. ~~ etętlddl.
ł
Otót llaJ~~ ~wę, •oowiąe:ą
·
.
..
. 1 funid~t pn:ywJydl z.~ jest rydMe pod..
Do mupehlJ~ni• .~ 'JX>~a t~ ~ oranie ~er:nisk:a. Jak 'Wia<kimo gleba · je&t
in~ ni<& ,I»trzeibe jut i Pl'?~~ teatru dr-0- ; pu!clmiejsr.ą po ro§J.tnaclt sz.oook~~ o1t
g1ego, dootępn• tylk<> dla ~o plierbau. 1· :PO. ~dl ~dl. Puk~ talka ~by
Tydsieli nł~eiekł.
po kiltiu dn.Ut~ :.zmib tak dalece, .te:& wial(o) .w.t
łfgOOclk De~e Foot'* d. „ kim 1.iood't!411 gd-eta dtrj.esię up;rwwiać. Jediali więc
2'ł b. 'm..
•
$1.ę w~~ ~W;
ll!iez.w~e posp;męcie.Lboż.a ~my nolę
~~ i. ~yiów nietni~®, !iltóJ'e n~ b~ kuJtywaw.rem łub, htibną tal~wą,, to pul:cliuQ&C
dyrekt()rów

·

k~oo;rue do d. 5 P~h v;~ .Między ~U..e.tlU Q>bradow~
• 'r<YW. ~
zwięUik kas pożyailw ·
DM.~w~ w
:Pol$oo1 ni~m. :tJWit1Jlro ~~ i t. d.. D. 1 •
d:zi~~ika oob~e. $!~ M.·00~ •d~'fket.yme
ree~...lllltów meim~ ~ pow.rócill
P-Oi-

oo

•

·

:riDłi ud.a się zaeho~·a.e óaść d~. Resztikl ście.r-

Ł~czycy.

dowodd, te .rolnik je.st albo lekkeduoh,

dz.iernika. Na p~t.k.odna ~e~o 161 n.t'U-

stoa· brtllk odpowiedniega lokalu.

W~łe

bl'l!lk pd~ daje się tu.., od. p&'I\~ .. ~ do-

Mimie Od.czuwa6. , .
Według ksiąg

rmmu cyv.'lmego w 19115 r. ll.C1&ba
m!as:z;bńećw '.Ł~cy ~ 10.800, p~lb
l&Illarlo 3$ osób; U;r{)d:tilG lrię 'm.
W 1i>16 1. -.
10.922, zmarło 842, urodtU.o się S-24. W 1917 r. 10.864, pl"Zj~ ~lo 419, nr~ .tt 268,
X.

Z Lublina.
Stów. m~ały riem. - . Szkoł4 dla kobiet. B&nk Jimnt pi>lskiei- ;1... _Bółne.

De> nerr* mstytueyj kulturalno-oświat.owych
~·miuta .Uezyć Mleiy polilltięi St-0wanyszenio k:atollekiej młodzieży rękodtlelnictej i robotni"'
tz.ej,
Ste~"l!'Z~ii.e t<> tiiloł-0ns rostala w maju
1916 r. ~grono lu.dd, do.brei wo-li. Pn.5 ®11
e21115 .swego iWrl.ema dtit1 Mo do skuplooia około
łii!!bi.~ j~wl~j .·~ ·n®d~y ręlwdzi~

oo

~• i g~ muclly &W.ed:cldej li~b t. 'P·t
~kę naileq ~adzi6 głęgieij.
J.ęteli lll®tnY na oolu wad.kę z eh~,
M61."1Ch Uf1U.Ulęeia lub &pd.elOO'ie joot Jro~e,
to należy 'uiyó kultywatora spręiyoowego.
·
Im baridzi~j gleł>a j~t d1"obn10 „ rz.iaroimą,
tam· ~yooej należy 11$lutoomi.e podorywkę.
N&W'®.Y Wj-'\'V"07.~my i :rezl"liUoamy na podoryc-e
tyllro diateg-0, to u.iema czasu wyw:l:eiw W\P'~

na 9oiern.i.stlro.
0 He by 0leba &cieir.nm{);Wa byJ.a skli.lma

do ihryil.ania. 1Jo po PtX!o.r;y-w~ ~ty ją 1t;wal~a-O. Zwał<0wimą P'O<i<>rywtę ~...aw!ć d>0
~ przegnida r~ ~mydl lub gnJju
~~pme. 1Jhron.01Wa.-ć,
ttf~ \V'}'~Ó.

i

a.by gleby l!lbytetlmlie

O .tle chwasty będą się roz;wijaly i taka
gleba ®b.rze zanJelen.i mę, wteillOUlS nie bron'!)..
~ lecz te cli we.sty preyio ra~ Gleb lżejszy-eh
m~a nie waJ~ó o ile po.goda nie będzie
stałą. Ozyoo-!'}Ścl wal;Q;wa.nia, bron'°wmtlia uSiku„
~-O. W&Mug wia1m<ij.o'bserm:eji i dośwlad·
~la.
· Jeięlf mm.i erz.amy Maść 000\m.ik pod <>łopówe. .łio .!11Mbo.$1ow1lie;i wywieźć go je:1'Lenią
priOO orką zimową. Poo btliraki 1Uljlepiej kltlść
naw-67; za plu.gil:'m w bruzdę.
oir~e p~u
giam paoovtym naw&z przyorany glębiej l\'Yda
reznltafy pcmi~·ś!ne, gd~·t pług pa:roV.'Y 'P'OZQ~lA·
wta ~'ił \Vięcej pulcl:u:u~ i pc;r-0wat!l, niż plug

my

e7iej i rob<>b!ietieJ.,. w celu bufu&niĄ między truonka- Z\'ijltly.
Orkę j~erimą trze-ba u~knte~,nić w wą,~
mt ueruć (lb~tehlkfoh i ~~ w nieb po- ·
Bk.ie
skiby, a ro w e.elu s:pule.hnic!llia :rol~ tegi:i
ezueia soli.dam~ Raa:to: ttW jtdnoścl aiła*' stal~
jednak warunJm ID"~..żemy nie 1.fl.coować o ile
prLyśwl~ pMCy Soo~>~ Do rozv."Oju wyteJ W.$łiomntanej twłt)tu:t'ji pr,z™,,Ua li~ -0woena orkę uSikutec.zn;iaroy plugiem paJ'OWJ"m. Jeśli
rola ma być obsiana wiosną, tQ należy ją za·
~ośó ks. !'· Cyhukkmg&, który niejedookro.t~
m& !tli dawłll dowooy•~t~ 11. ntWie &p<r raz po Olttsron.iu uiwlócrtyć, bo wlóez.enie wi'°"
senme kµiej wyrównywa pow~erxit.Jw.ię !'Oli nit
toom~1..

Na ~atu

~a~ oiww·.w Lubli·
ma mola nem.i~~ dl4. .ll!Q.biet, ktlil'l!1i bru da,·
'Wal się odi!fiU.wa6 od ~.a.git laf., Zel:-Oąeie.łkamt j~j
·aą ~~we.~~ kcbl('M;~ ;ak1>.to; lro1{>.lu..bllirl1.lllłlk. Tow. !lebrottf ;kcbi~ Ko.Io !ismi&Mk
ł t. d. S~ęła mieśt'.1 &ę w doił .ó~~ lokalu

Lipowej: O.~~ !Stu~~ ·lturł · .. 'htt.lltdlu

me-pQ.w~.o·,~Q. .~U'alq~;fto~~~ .. ·..

Vt J,11;lj[n/e; po~ :na·. ~tb!e• kapUllłrn U.

-:;,.,;..::

Inicjal:ywa sh•v:r;Jt::Łia n.owej placówki ekonomiczmej wys:r,la Qd związku wlośriań3lde
go, który jak wi<lać z tego !llietylko pięknie i

· · · ·. ·J!Oi~

I~

on

nuwt.~

8 zbluze orzethów

po.a.

orkę g?ębdką
jamt}my.
Opóźniona podorywka

'WMO 120.000 mk„ 21 c:z,ego potowę lll'i!ty J.y:lld~
WS.1"mlwski.. Do i.n&tytue-ji .tej ~1~ sł~ opr&&
wlaśticleli wi~kswj wllasuoge! Vi'lielu malo~y®..
Czy;imośei ~poewle ta :no-wa pl!aeówka z· d.' t ·~

.~o

świa<le-t·tw'il 7.r<Y.tumienia has.la nmoobró'ny
'P!J."ZOO obeym handl~m i wy:z.ys.ldem.

su

mlny lub

Tnrejs;zb Tow. · wlnk:z.e ~wilo fiłtoły6
1Y11d?lmt roln.iay. Na !IJ!ł"Oteni~ syndyk.a.tu pygoo.

miey

:rialu budcvwlnne.go jakQ też opnlow:eg<i. Niechaj ten apel nie przejdrt.ie be-~ ooha, dniąe

· pożyteezn.i.e k0cntynuuje swą wlMUą dz.iaia~"
-:-1~ ł *~ 1~ .
•
hh
•t:a.
...,., • n.tVI
~a ..i. .~ne.ooooy•i.;u VOS!..llll w W3iravn'.ie ,Yv"•
llOOĆ, ale i po Ul jej t&€'Jl pr.ze.D:Osi dGDiOSID
ciętęj \}lu.głem, ~ eey.bl.tn, ~oo drobtnl.:>- haslo ekon:omiew.ego organiz.-0wania
ludu
tmroje ~wija.ją swoją p!łtyteemą dz.i.a?~. poLs.Wego.
Taka Sj}Ukhn.iooa rola nie twardni-ej.a pm.e:i
kRka ty~ 1 111D.weit przy suchej txtgodzie.i a

albo ni-ezbyt rozttopny.
O ile za,.idzi<fl po.tn.eba wy~enia jaje-

p~

kól spr,l'ot':r.eń.::.twa.
t~go v;h:r.ani pir
sts.nowm ui..11:pelować do sze!'Okieh mas 100.0..
~·~h, jak ró\'\1lid mtc.~~r"~kfoh, o pnyilStę.
irowarue do M<';'<mtw-0:nronoj spółki, która
v.·zJęfa e.;:>'bie za ud.mie: 'W.J'Pi~ć obćych handlar:·, daó illhłŹ' ~ w.fokiookiiowt pols1demu
odbu<lovrn.nła w-si, jak :ró.Tni~t mi-emtr,!Uliłtwu
npnys!;ę]'l!O.i6 knpIM> 1ak d<0ść drogi• :rr:atJ&.

ma.u talk.i. .roJi ~. ulatwia 1Jll)l\awę :pod w-

Z

chom.i~riil:u

W pr.c::mó>vicniadi. :...::bra.nyt"h wycrtuwało
gi. t:"OS.kę o pr:r.~"'Silość pn.emyslu drui1\\1l~1'!0,
który caly jest w 01x·y0ł1 ręlraeh, jak równie!
st ..'1-er<lz.<>no b.:-ak z.c'lin!&esnV\>ania sz.ev.szyt'h

o~ drzewo w da-wnie~ dzii'!Siątka>Ch lat
ttruM>hardlX)~w~ion.e, obeeni&&kuthlem.:n.ie~ullliaJ,egio f"Allioobania. a mot.& i <:letryoo zim
trloo~1:iw1ycll, i~ OM.'at rmdm:~ w tUt$.'.tycll obej~laclt
a pmeoi.e ro tak pożyteouie i wdtięeme dr:r.&'l'.'n. Poniewri v.i~ r.a~rlołó tł~u. (40-70 prne.) w

tym Oll'OO'll. brak mig.-fałów i t. p. kiól<0n}..'1lnycl1 owonwk':.uj~ o:ooenie zi.vróeie nafi więk~ uw~'Tt>,

oow,

w.ię.e :p.r.iy ~lib:jąie~j sit 2ibióroo nalriy l~';traeg'tii~
n~ę:r>u:ięeycli Ufilid: Owoc <Frzt-rl:iia ma tę tiftl~ę.. te

00.Ju~3lły, sam <>;pada i h~y ~ię z 7.iekmt'j Iu11inv,
tak, te z .ko.6ooilu l'i~m 1 w paidzięrn;:ku wy~r
fn,f pozbi.e-rnó go Jl'{}d dr.rmvrun.
Ponie,;;a:iJ. jedn..;tlr nie ruiWi'l'!~ t'ltw,o . upil!lwl\'36
talldegó ~o:m:tt, ID<Yt.OA -0w« takt'& drązk :e<m po7.r.i·

jae z gnl~:tt, jem oo.w€'!: 1..f!~m~rywanie,, że tylko p~
trz~plllie drą:iJdem.1 galęzhi w :p~ym. l'ob1 owoc
V..1'1!.i".'lją. Wy:zhierony luh 1.lJiły owoc po7J1.l!Stawia Rie
w kl»'F.H..h pn& kilb dni, aby 'liiekma łupina sama
odS<tal.a 1 poca,em filę go luszcey, .aby z:aj &ię ruJtnwe
p~

~m uu·a.z m'U!S!.ą być ~by giroo:to·wnle wymyte.,
a-żeby pozOS'tały śhJtt, który jest pow-0..-1001 plewi~

duhNJO z lupki
~i ith

oo.nt. W tym l.5elu

dai~ :idę je do kadzi

(OOcz.ki. kufy), gtlt.!-0 się ie 'W'()!t!ą. naltnva i mfotlą
lu:b ~tką b~.'!.niku mi~ Wooę :naJ€!iy 2-3
1'll4Y zntiemić. Poez<l'm Qrzoolly riYLSypnje ~ę eieroilą
'\V.llil.'3~wą na po~rietrzui a gdy doh~ Wj'll>clrn.Jt pr;re.
eoowuje w UU1$.l~ll su.ehem i prun\'1{:Wn>t>im.
Ażeby za,pobiec pófniej;;.z~mu 1)k:śnie11i11 one-chów, nsJczy je, gdy OOiH'Z{l Wj'~.:,["J.liną 1 nns:a.rkować..
W tym celu uklatla się je na t. "l.W. la.~<eh, 1.amyka
l!lię je ~.cze.lufo w Ollp{]wie1t11lt'j S"rdie, ;i;.ap:iliw.ilfly
w.pierw wewnąm ltii'ka ułamki.iw siarki.. P'rze-.z dz.ia·
Jan.i& k'\\"a~U si.:l\rkow~, ,k!iiry w.cy t~m pmn1!Aje,
iupa O·r:ller:ha zatrzymuje J&'i>"!1Y kolur, 1'o \\ysfarkowan:n. ni.e m mMnem. oo jest rek-Orlliwe, oo.le-iy ie
je~ pne\vietrzyc. Tak przy·g'{JtowanE' 017r;-ehy da-

ją, &ię długo

i !!:>brze

pnetrz~;m.aA

(My'l>y rola :PO na.ę$tĄŁe;j U!mie ulegta. ?Ja.muleniu, to ją r~. j~ należy wliooną zoo.
.ra~ alQo moro.nowa-O tnlerowemi hmrurmi. Taj

~ ~··Ju~. ~ gd}'. rola.~· ó-

(e) W)'WOienie mewa 1 Rygi. W~
tfDeu'bsalw ~I~ po ~u, Ml ~ 1~

Ciężką glębf?, poi'rost&wLGną dłui€łj
pnt\'ey', :po oolrnteiezn.iooym 2awłóczemu1

bez U•
nale:i.y

-i>.p'llk:1mi-0 kultywat<Xrean. I.hłjoo.ą glebę rutlety
tyilk!J ,glębl<Bi z.abroo.oW6ó pod s.iew wiQSenny.

czynności nie należy ~ stooOtwrae, gdyż i.:m.a
poiwOOuj;) wssycllani.e glooy. Załooa się ns'ku·

wrz~nia.

28

.a skoi1.ciy

12

rot.po~
p..afd.U~

ka.
Stopa

4Mi %.
~ S'ltokhołmie ptł~o „T~,
df2.C'W'll.eeo'• 1 tym.

(ie)

mw~ aik...1·~ue wy1vbu w~Ja

óU.l.IOOwym

.kapiibtłem

akeyjn)'m I mit.

~

(e) Z TOT\~~ kred~ -. W...
na:wy. Wypłata kuponów, płatnych w dJllu li
pddził)l'nilr.a r. b., od ltt.tów ~eh To<
w-ny&t~ l>ę>hi>l!I dolronrwan.a od 11?;0 pd.o
dr.i.e:rn~ w pdowio w 'fr.ltlude mmo'Wl6j i
w pokrwte w. wal~ :rublov.~ r.a ~oe..
niem pod'at1ru od kupionów w walu.ci~ marko.
w~. Nadto w?a~ polą=ou•
To~tw.
kredytowego m. Wa1:ł:JJ11.wy poii.~,
zgodnie :i; art. 16 ustawy, pnr.yjrnowiać na 1111~
tę

rat ulcgl'ych

~ rntą

kwiet:nioq HUB ;r,
,wl<!cznie i~pieg~ 1mP'OnY i lis\y Ut&tawne
goi 'rowuiyst·wRi \Yylosow.ane w dn. ;i. ttierpni111 r. b. 1 po ·wniesieniu :fH'Z&Z intereaantów

»

podatku cd kuponów w w-aJ.ueie :i:Da.rkiowej.
(e)

m~ld

Kul"ł rubla. w Rmnunji. Rąd nizamierza. zroorga.niwwać stosunki wa·

lutowe w

~ahli.

„Keroo.ki'', oraz tak iw.

»ruble odeskie" nie mają tadnej wartości. Rur
ble earakie pr:zyjm-O'waJle s.ą po kUMI~ 1,62 lei..

(e) Fintantkkie row. bankowe ~
sallis. 0.sa:k-e:pankki" za.mierza ?Xhvy:iszyć OO..
miljonowy kapitał akt>~·jny na OO mll. mk.

tmL

(e) Otwarcie łab:eyk:L W,ezoraj o
10
l!'a!ThO oohyło
poświęot~e
w
Wat'Srll..'lwie pi.erw~J 1'.ll'ajow.e>j
rut..l'Z':"
mi cllirurgkwyd:l pmy ul. Hożej '!Er. 55.
ł'~{'.hr.y:ka 1.:11.rudnia. na
kilkudzle-aięcru robotn:ik.óv.", dla
fat ich

bryk.1, p;p. J'fiid!J:;:rw<Slki.
"'Slpń<Jin~cr, ~,i,Jli ~

~4. wrz:t11h1b. N111bwuia kurt~w
wypłaty łtl•ttarifłl'!l!Ul,

Berlin,

oo.si.Mt.

~ wypłt.lika.ni.e ~ s1ę ni«yllro 8001-iw&pleiniooia, &le. i on«iJ1y biefoją. e-0 2tt1.am.ni<:\

M Zbiera.nie met w Nfomezooh. wed~ug
„Berli•ner Ahe:ndp.1'st", ur:ią·d wo}ein.ny 1.lliĄ,'(tal
zbiernnia liści do d11ia 25 wrz~śnia, ponieważ
diowóddw'O Vli'lO}ska potrz.olnije jesrz,w;e wJe'1ki..ej
łlooei liści, m;'·wanycl:t na pais:tę <lltt kJ111i.
Ni-emiecltl pnemy.sł krajiO\\'Y ma sz.eroli'i·e
~-OSO'Wamie 'lila łisci dr:z.e:w ow·.oooVv'Y·eh, w
p.i~ej lin.fi dla liśct wiśni, jabłi0illd, g:r:uszy,
lipy, k~a (dl{) fa!brykaeji „1yiboittlu"). W
lumidilu d-e.Wi.c:mym placl si.Q 40 <fo 50 fani.g-Ow
za 1 kg. dvb.rw w:·1inmonyoo i czystyoo liśol
d\1'1iCIW OWQ00W7ch.

b>rooowam.ie..

pusz.ezan.o. Podpisywanie
się

difugr.rtrwalyeh na rektteh, w st.aryeh reka:wfou

koob glaie. Więlmu; ifokl daje fili~ do worków i
tnlóei ee,pamt dll!l oiM.zie!(ll:ńa (H\'l()eU od lupki. 1'3-

go
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Cyrulik Sewilski

' fHzątEk a fi. 'f m. JO, kllllll'I
g, U whm;.

lir1111 rnzzurnołł.

I

Z:o•11ójm.

Kra. bla. Alma:w1wa, g:rJLlld

ran Damazy

Antoni

)

lch

siolltruńoy

Dama.zy Żegota
.
.N&lsn&1 jego córka.
Bnjdalski, JeJ11nt
Genio, jego lj'll

·

Maniu~

Du Biu:yll,

orga.niata 1

naucz;rc!el śpiewu
llłokes, Btar1 11łnga
B&rtolt.. •

A. RUycki

J. Sliwieki
.M. Frenkil!l
H. Gromnicka
W Rapacki
T. lttlaail

J,lkad.

Pacząhlk

Jl,

111

Dełałiatow·

)i[uz;rńsld

T•baczny ·ch ,,J:edn~~ś6''

·PI ROS Y:

g. U.J.

u 1. 1 m. ao. 1u111tH 1
I• 11 m. I Włll&L
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'

.T11tr L1t1L
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.

ioiłile

·. · i

:;::::::::::::::::::::::: . Zapisy

KR\JlffRfnKn

bimo

Bernard' a..

:

. ){. i.ioraiekt
S. Rutkowslca

11. l'ewłowsli:a.
K• .rarazowald
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Joner&ł

Plourlet
Elaston o•
J&kob1na
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., . -:lillllll•
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FlLOLO.GlCZ~ . (Złota Ga)
popierane ppJeez Towarzystwo im. ADAMA MHlHUEWIC~A. ·.· · ··
Zapisy oraz podania do otwierających się oddziałów równol•g.łyóh ,przyjmuje lCaneelarj..a
od B-1 pp. Do kl. padwńę,l.!J przyjmuje się chłopców od lat lłSblła bez umleJęt.nosl
.
czytania i pisa.nja;.
·
,. •
... łł4Ją;-

VIII•kl. GIMNAZJlJ: U

w. Baam.n

VeMtcheM

członków pr~yjmuje.

do 1 i od 4 40 'l po .poł.
ŻÓRAWU\ 16 4-a•
. .

Albert. ga.rson
A. F11rtner
Filibert, włdc. Jra,wiarni C. Kna.pc:i;;rńl!kl

lwou jego oórJCa.
At. Zarembia.nlca.
:Bigredon, poklłtn;r doradca M. Tra!'"O
lleuntera.
H. BruozóWll.&

.gatu1lól

po cenie monopolowej. _

ZWiązku od 9

Krotoehwlla w 1-alt aktaoh Triatana. ·
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,
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orgaliizatóra.
Adwokata MAURYCEGO. FRYDMAfłA.
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rozpoczął swojo''eeyrtnośol pod kierown~ctwem zało1Yei~la'l
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'
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J. Bukowsld
J. Guttur
J. 1'11remblto

Rei•nt

T. Trap1110

Jan, lokaj

•

hlnp., nlotnik Jtoz:rn.::r J. Leuosrńlld ·
Bai'iolo, lell:us,. opieku11.
Rozyny
S. Ja.r&a1
ioXJ'n&, -wyohowa.nlu,
'
·Buwla
)(, Yajdrovfo:i:.
Flg11.ra, cyrvlik
A. Zelwerowicz

Komedj11. w 4.·ch akfltcl: J. Blizlń1;kh1go
Pani Zegoclna
A. Lłldow11l>anl Tyk&lskr., !oj slolltra M. Miaiuska
)

4.-ch aktach P. A, Or.:ro:iu• d•

11'

B11a11111arohai•.
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·sf!weryn

Konkur eDcY.Jp :y

cąll

·Gounod'&,

'W. M.1111łler11ki

M:. Kalillowaka
lt. Szobtko
Penrł
S. Ordęita
Jabort
J:, Willlarsld
Dziennika.n
1!'. Norr;ld
Z&rz\dza.il\C1 re1tauracji T. Orłowski
l'11m1va.c~ w ka. w lt.rnl
W. łlioiblu,
Ganen starn:r
w. lld.eln1ki
l'lot.Arjusz
I!. Jdarbwllld
.Ajou policji
.&;r'błeld
S.kr.my11dyka.h1garaonllw )(, Tllr~uki
LJ11ieno11s
~
•
0
.Amelja
J:. Z.'ll'tlliuka
Dama
Z. Bt.rau1w11h
Gar89ll
Jll. Linke
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spleszelde

Ił

11w1tnlema:
ro sua cebulko wyoh wwazenłkaeJa.
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_I lldL UL łllllłU I
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1:. Zi•l1i111d
Gffcle 1 wuJer•k& erki1111tre. U.llllUa..ga.rnJIJ., ploooUo.

,; '

.......

·warew f.··

Tow. :a: ogr. po.-..k19

BERLIM li. W.

1.,

lllitlelst;e•. 1---4•.

dostarcza po cen•ch p„z7słt1pnych ·

Ant7ohlor

iii.nem!:

111

i

Siarczek sodu blGHtrllDJ
Kw11ui •zczawifHlllJ'J
.

Arauie~ik,
pooiadaj4q klllmnut<>l•bilil p:raktykt; po1zukuJe posady.
Piae :u. muąna.ch w1zy1tldch -q1temów. OfertJ pod
· Ałun chromow„,
Ałun.
„biW'OWJ" w adm. „Godliny Polski", Warauwa,
Z
zamówieniami
p~imy l'Wl'acaó sit do
·
Warecka 'l.
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R UB.LE

Kl1r1~1kla1::„11K~rb1~ailc1

w złoc11e, srebrzf!! 11 papierach

.

.wszelkie

pożyczki r~yjskle

K. up uje I

srel11•ne.

sp:rz e daje
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i &!!r
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··~:!:.!ł:!a,
z
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Próżnej.
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własność

lnwaHdi.• W0Jenn1ell

i dniówki. . Po oenąch doatąpayca..
'

. Oferty ·
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. .
.
.

143 Marszałkowska 143~

J. Szejn mana
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· ··· · ·
M.

chemiczno-tschntcznega
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włók, dobrej ziemi z in
8. t·;·t>···.··,,.··.···go
uD ~ .n" kupię
o f e r t y il.~
· "riezów
. .. m . . źerk.&,: stoMk :do nrt, . • Ił 11 J·.e
· ·• syplaliil, aa.łanu, g'"'
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·
......
·
.~~'17.ł
1U$tro
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Or9,711aek&
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Dl 'JfZll!ldHii

a869
kupię .. Płacę całą sumę. Ofer- pocztowa. Nr. 6. .
ty pośrednio lub bezpośrednio i!JD;DO krzyżowe Wl!lpaniał.e oraz
meble 1 pięciu pokoi.
wZa.wierciu pod .Majątek", Filj& Godziny Ul i
Il
fi 111
dom murowa.ny Polski, Będzin.
3431 Wilcza. 42 m. 26. '
881:4
dwu.piętrowy 15 pokoi, 6 kuchen,
6 przedpokoi, 3 wanny .1 klozeskromnie ume.błowany nie- POSZllklję się asystentki dÓ gatami,
3 wanny same
j daleko ul. Wiejskiej dla
I klo. bi;ie~ ddntrtiycme- ·
zety same, 1 pokój· na podda.szu, „urzędnika. niemieckiego•. poszuł dużo suteryny, fi piwnic, ko- kiwany od l października. Oferty ~o
ptOWłll~~·
ł.a omos' Dent.
· ussner, ..... „c:iyoa.
. BBłO .
Jnórki, stu.dnia artozyjskn, cały w .Godzinie•.
64:12
dom sk1maliz-0wany, plac z !t'
~is.zaje rady~a.lnie; mo~
fronta.mi IO ~ łO m e t r ó w,
słonecznego przy izra- U IU~, zna wyleozyc. tylko zbacena 150.000 lik~ Wiadomość
I
elickiej rodzinie poszu.. wiennym „Srunarum". Wyłączna
Zawiercie, Kalinowski, ul. Tade- knję. Oferty z ceną „Starszemu" reprezentaeja. tielazn a 8a •~· 1i
usza. Kościuszki Nr. 17.
M6r> Godzina Polski.
··
1887
t'Oae

+

+

P

rakói

P.1r0J'I

it·
fnzem.a ·

to.·.'.

H 111·· owocowe wyłuskan.• 1 ~n'- .· ·• .. •.· . .. . . .. .. , . , 3.tG7 otomanę sprzedam Hot~l 9lkp~es*
szone. kupuJ,.fJ•
. t. e.r-:
wodne. 8:.0.d.• •
a, s_t:::.;K;r;zy=s=k=a=5-=l='=·
ska. 27 m. !fi.
. ·. · .. · ·8324. łłlił · _ług•. Pozw~lenie w_y<Uia„ ::. .
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0 ![ Odświeżam,. :·· ta:r,b uj 'ę' łln~\f'Y ·8kl1•...d ~.aJtańs·z.
,ap.fe.e~y• · Ogro•. ku u· e'
wspaniale na różne kolor.r, gar'- do!~}8 w. p~dwórz~•.· . .
il292 17~7~ , płaci n&jlepieJ~.

·wton
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