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Do ludzi energicznych ni.e zaliczamy:
ludzi zdolnych jedynie. do' przebłysków
energii, po których następuje dłuższy
Program od 8 Kwietnia 1917. .
okres lenistwa i apatji. Energjajedynie
~l'za wielkie dzieła; największe talenty, . gdy me łą'Ćzą się z _energią maleją i
nie
stwarzają nic wielkiego. Jeżeli w eSensacyjny dramat w 5 częcl.tdt.
poce włoskiego renesansu spotykamy
W dniu wci'Ol'ajszym general-guber':' które stanowić rI1ają zaczątek przyszłe
się znadzwyczainemi wprost dziełami,
natoI' von Beseler przyjął członków ko- go wojska polskiego.
.
dojść musimy do przekonania, te dzieła
misji wykonawczej Tym<::zasowej Rady
Arcywesoła komedj'a.
te stworzyła energja. Jeflynie energja Stanu Królestwa Polskiego w celu wyPoza.tem pan generał ~ gubernator
dala mozność takie}llU mistrzowi jak słuchania szeregu tyczen w sprawie or- przyrzekł, w granicach swej kompeten"
ganizacji Patistwa. '
Michał Anioł Buonarotti stworzenia tylu
cji, uwzględnienie najistotni'ejszych z
genjalnych dzieł tak w dziedzinie ma" Pan generał~gubematoI' w odpo- 'przedłożonych mu życzen na tyle. iż
la1'Stwa. rzeźby j~ i architektury; dzi~ wiedzi swej podkre,ślil ważność stworze- wyraził swoją gotowość na przekazanie
związku z oddany.
ki energIi stworzył Beetheven tyle gen- nia armji polskie]
sądownictwa i szkolnictwa w ' Państwie
jabtych symfonji. Słusznie pł.'zeto twler- mi obecnie przez J. C. M. cesarza Au- P'Olskiem,po natychmiastowem porozu·
I.
Darwm., te genjusz, to cierpłiwośe. sft'ji i Apostolskiego króla Węgier do mieniu się, kierownictwu i staraniom
o He w życiu codziennem niezbęd ·dzi
dyspozycji Polski Legjonami Polskimi, Tymczas'Owej Rady Stanu.
Jeżeli maurowie mimo zdolności swej
"ą jest energia, I)ic DOwiem nie da się
rasy
zabłysnęli
tylko
j'łlk
meteor,
oży~.
:uskutecznić.hez wysiłków wełi,. o' tyłe.
czynnik ten nabiera nieSłychanej wProśt wiając w średnich wrekach,zaśniedziałe'
ważności w okresief
gdy .musimy być w scholasfy<::e społeczeństwa europej- tat()m ze sprzymIerzeńcami, wierny
rował prZ8l'1 czas pew!sn z hr. Czerninami
s~ie, wkrótce. jednsk zeszli z arenyJ to
ilPionierami. torująeemi n4ł\ve drogi.-....
wspólnemu planowi walki przeciw swar- . poezsm zaraz wyjechuł z powrotem do Ludlatego tylko. te zabrakło im enerrgji do
~la.śnie ohes, który prZeżywamy, wyliwej niemczyźnie, rząd tymczasowy uwa- :x:emburga.
.
,magae od nas musi duZ.-ego zapasu e- zorganiwwaniaswy& instytucji i do . ża utworzenie niepodleglego państwa
,
systematycznejadminiStracyjnej
pracy
•••
~l'mi. Nie od rzeczy przeto będzie za;.
Mowy
austr"
...
węg
..
minister
polskiego, zlotonego ze wszystkich tych
Brak miejsca nie pozwala
się
):ete.;:itlWlĆ się głębiej nad tem, czem jest,
ziem,
których
ludność
w
większości
swej
wojny.
zbytnio rozszerzyć . nad . opisem tych
ergja, i czy drogą odpowiedniej kul..
jest polską, za gwarancję trwałego po'dzialaczy
w
dziedzinie
nauki
i
sztuki,
Wiedeńskie'
C. K. Telegraf czne Biuury nie dałoby się wycnew-ae inłGde
którzy, dzięki ene,rgji. posunęli ludzkość koju w przyszłej, nowopowstałej Euro- ro korespondencyjne komunikuje: Cesarz
kolenia nasze na jednostki czynne,
pie.
,
na wyższy stopień rozwoju umysłowego
zamianował generała piechoty Sto:,ger'eCslne do twórćzej. samodzIelnej pracy•••
Związane 'z Rosją przez wolną ,unię
i·
esfety<:znego,·
<;iek-awego
csytełnika
von Sreinstaetien wspólnym miSteil'lera
Przędewszystkiem musimy odpoodsyłamy do biografii wielkich ludzi, w . wojskową, pań'Stwo polskie tworzyć hę
nistrem
wojny.
Generał Stoeger-Steiner
.wiedziee~sobieńapytanie, czem jest
dzie mocny wal przeciw naciskowi państw
. enel'gje.? W tym celu: zwrodmysię do które obfitują literattR'Y kulturalnych centralnych na narody słowiańskie. Wol- był dawniej dowsdzcą korpusu na froncie
i dziedziny, zclawaloBv Się., nic wsp61nego narodów.
ny i zjedneczony naród polski sam okre- 180n2.0.
:nie malącej z psycł.o~ą, a miM'lowi. śli swóią - formę rządu, wyrażając swą
Iliech żyje powszechne, rów
~c1e do mechaniki. Me~ pejęcięto
wolę na zebraniu konstytuanty, która
.definiuje, w sp'Osób. ~
y:
ne i tajne prawo wyborcze!
będzie powołana w stolicy Polski na
Energja: j~sttoZłfo'
wykony"
zasadzie powszechnego prawa wyborNa ostatnim posledzeniu sejmu w~
~~ania: p. r.aoy; rnecl:tam
..,.'. '. . . =~,·~i t.,eż ener·:CZego. Rosja mniema, że żłączone z P'OI~ gierskiego, gdy przed otwarciem ohrad na
j«Ję na kinetyczn.ą, e:ąIi. ruclm- 1 potensali p'ojawił się prezes ministrów z innemi
ską wielowiekowym wspólnym pożyciem
'cjalną. inać~ej polGienia.~.
Dzienniki rosy.jskie z ostatr:ich dni narody w ten sposób znaj.a.ą pewną rę~
członkami gabinetu, opozycja burzliwie
Gdy- kamien lezy na krawędzi da~ marca zamieściły następującą pro!da'" kojmię sw.ego obywatelskiego i narodoWOłać zaczęła: "Niech żyje powszechne,
,chUJ nie wykazujenapOzór energli, nie
mację tymczasowego rządu I'osvjskie~
_ rów~e i tajne prawo wyborcze". W se}wego istnienia.
.
~wykonywa bowiempl'acy, pnecoodzen
do polaków:
mla o niczem teraz mówić nie można, jak
Rosyjska konstytuanta ostatecznie
jednak ujrz~W52'Y kamień ów,' z lękiem
,.Polacy! Dawny polityczny ustrój zatwierdzi nową unję bratnią. Udzieli
tylko o prawie wyborczym.
usunie się z chodn'-k.p. w Gbawie,aby Rosji, który był źródłem waszej niewoli
ona· dalej swego przyzwolenia na żmia..
:kamien. usunąwszy się nie, spadł i nie i waszej niezgody, obakmy z@~stal na nę obw04ów pafistwa rosyjskiego, nieWielki ksiąife .ikołaj Mika ...
~abng'O. Kamień posiada Moonie ener·zawsz€'. Oswobodzona Rosja, uesooio·
łajewicz przed sądem
zbędnych do utworzenia Polski, wolnej
:gję p'Oten,cjalną c~y1i poiożenia, gdyż
na w swym rządzie tymczasowym, wy- we wim~h swych, obecnie jeszcze
wojennym ...
spaść może \ wykonać pra<::ęrównowaposażonym we wszelkie pełnomocnic
l'OZ4izielOtlyCh częściach.
,2 Kopenhagi donoszą, te wielki ksią·
.zną tej pracy, jaką zuzyc należy, ahY
twa, śpieszy z przesłaniem wam pozdro·
Bracia połacył Ujmijcie dlon brakamień ten-poło-iyćna dacl\u. .....
\r\ienia hratel'skiege; Wola was Ollla do
te
Mikołaj Mikotajewicz, na zasadzie poterską, jaką wam podaje wolna Rosja.
Naciągnięta spI'ężyna 7.egarowa.pożycia i (lo wolności. Dawny rząd dawał
Wy, wiem stróże wIelkiej tradycji prze .. stanowienia tymczasowego rządu, postawiony zostanie przed sądem wojennym..
sladarównież energię porentjam'ili ti~wam obłudne przyrzeCzenia, których
szłości, powstańcie i przystąpcie do epo.
poniewaz,jako naczelny' wódz armji f O-możliwiającą zegarowi-rucn.: trybików;
mógł dotrzymać, lecz dotrzymać 1'1'i
kowego' wsKrzeszenia Polski. Oby przysyjskiej,
ponieść winien odpowiedzialność
,Jol'uszająr;;ych wska.zówki. Cięciwą luku,chci.at .. Paiislw.ą. :.<;:eńirałne· wyz%kał)
szłą Jedność naszych panstw poprze~
za klęsk.ę Jlrzy jeziorach Mazurskich.
"ciągniętego ręką lucmika, równie~ tę .. ' jegi) bląd. py'kraj waSz. zająć i S9Ustodziła' jęd:riośĆ naszych uczuć i serc nai4JD,ergję posia~a.. Z chwilą jędnak, .gdy . śzye.
W.wYłącinymzamia.l'~ wałki
uych. Niechaj haslo pełnych chwały
Aręszłowania w Rosji ..
tiBmień zesunie się z dachu, spą-ęźyna
przeciw Rośli i jej ..sprzymierzeńcom,
~JiJów watlzego oswobOdzenia
"Lokal Auzeiger lO donosi, 2e w wie~arowa zacznie się rozciu-ac,' cięciwa
~""ate4alywam'uktdne f'ftwa porozbrzmi wśród was silą wznowioną:
lnku wypchnie stl'z.ąlę., eRel'gja póten- lityCzne, rozciągające s~ mlcaly naNa.pl'ZOO do wałki-, ramię przy ramieniu lu guberniach na rozkaz rządu tymczasowego aresztowanQ wiele osób.
t-ra1na przejdzie w kinetyCzną, energj~, l"óP'poIski ,l.ęczv;łko . fW! j~ jego
i ręka w rękę za waszą i naszą wolW Wiatce aresztowano przewodnia
·polożenia. w en~ ruchu. Te pojęcia
część P61s};j;l"chwi~wO przez nie zajętą.
ność""
~ .
:ezysto n):echank~ da~ą się zasfoso- Zcttę cenę ·-chcj~y&nę·J:rupić _ew na .
.
czącego.
rady roootniciej, Makłakowa, jaks. Lwow, Milllkow. Kerenskij, Ne ..
ko
podejrzanego
o propagandę pokojową..
wać i do sfe1'Y psydUcznej. Są ludzie, •• P'Ow, który nigdy jesze::ze nie wałezyl
krIJSOW, Konowałow, Manuiłow, Oucz~
W Odesie aresztowano cały jaki{
!ol których energii ~. nie wmimy
w (jlJronie despotyzmti~ I teraz armja kow, Szyngarew, Tereszczenko, Ooriniew.
• sądzimy, że Sąheztmefgii.. ~1'zychodzi' poklsa me bęUiewalczyJaw interesie
"komitet" miaoowitie robotników: Jele.
iedn<ak chwila otlpowled'rua, j ludzie ci zgnieCenia wolri~ 'Oraz cłła l'o~złon
. śniaka, Kuttermatma~Pf{łfCka i Blemanna.
"yka~ują nadzwy~jnewprostzasohy
kowania swej ojczyzny' pod zWłerzch
W' Soroka.ch aresztowano popów, 0energji. U . łudzi tych eAeJ'~a istniała w niclwem swego. :Wro~ dz!adzkznego•.
skarżonych o to" te byli szpiclami w o~tanie' utajonym~ w~. nat».ęcia, WY"
Bracla-poła'Cf!I dla \111M wybiła
chrimie.
tażając &ię n:ie~..potencłalnym.
~ pnelomOW8'. Wolna " j a wzyZmniejSEeIUJ dla hcaUcji
J;e wzglę«u na ~m 11idzi dzielimy w.a was do awYch~regównah@.r za, , Ilonfeł"ellcja II! hr. Czernina.
waPteść hsji.
Z WiedAia "nosIlIł ped da~ 13kwiet.
~ dwie kCttefOr}e:lml;t ena-gicznych,
wełność narodu. Narod rosyjski,stl'zą
nis: Ul'~ ogł86wn~: Ceilf)fs' Karol
~dolnych.do pnełluit~wszelkich ft'ud- .' Gęw$zyswe je,ł"$.m~,.. Pt'$Y~rwije row:ni,eź
sP&pDłD G~taU&Ji pi~Q w artykule
pfZ1~ył \'rezorsj -w pełudnie s Luxemkrga
~&ści źVeio"",cltJ.Ii.{~zi· bet: energii... swojemu bratniemu na rollowi polskiewstępnym: .Nie nłegt\ ~tpłi weiw f śe. ca,..
dl)
Wi9ł1ai& i udał sięnlltycluzliBBt do mią
q siłą wojenną eatemy sta.nowią obseaie
c c...'3
prz. echodx.
.... ~ .!,,'Y.:Js
. ~s.<ID.'
."," .. ja
. .19
. W.. y. przez mu :pełne ku temu prawo stanowienia
~ycie, zdol"y:eh,',.n...atwlfŹ# . . ~~i-ęrnegod~wł1łnle o swi-chJosach. Wiemy frak- .. trieterjnm spraw zewnętrnych, gdeie koBfeąHto An-głl&. Franeja i Włocay. Co .,

Obawa przed życiem
nieudane Re WIS

Iszłałmmie

energii.

w

~

l

Proklamacja rosyjska
do polaków.

G

(lA Z E T A
~aii,

to nie moźna elę już łudzić. Kraj,
; tóry musi pracować nad· swym W,ewD~trz.
óym odnowieuiem, i jest jakgliyby piłką w

~~ach połiąJW.w, nie jest w stanie zdchJ~
.:110 na inicjatywę wojenną. Rosjanie, w
'l:ljłeiSzym f8Yiiss mogą, 8bwi8~ tylko opór

nieprzyjacielowi, lecz do ofellzywy nie 81\
państwa.
muBZlłl poczynie jak najwi~ksse wy-

',li zdolui.

',oalwji

Wobec tego pGzostale

"ił.ki.

O OZ K A

z Rotterdamu

dGnoszą

IIhlcedonji.

W

Donoszą z S':/fji, że walki
są

tymcza-sem
Dowództwo

~ołdu

i udzieHło

nie

tołnierz

Vi Macedo-

ka na Unjach

G szpiegostwo, wytoczony gronu
do których zaliczono tez b. podko-

tikończt;me.

.,.
podmesleme
zapewnienia, że żad~n

zarządziło

będzie pozostawał

na froncIe

macedońskim dłużej niż

18 miesięcy.
Od wschodniego brzegu War daru aż
uo ujścia Maricy odbywają się potyczki.
Odbyła Sifl w stolicy Hiszpanii narada ministrów pod przewodnictwe~ kr61.~
w celu omówienia stanowiska Hi6zpanJl
względem zatopienia okrętu "San Frugen-

.
Jeżeli położenie się

zaostrzy, . to na-

stl\pi utworzenie wieJ kiego miniBterjulll na:
rodowego ze wszyetkiemi przywódcamI

partji monarchistycznej. jak Romanone1:'.
Oafa i M.aura.

Hr. Romanonee

IDiał dłUgą ll$radę

Na zachodzie shacilI przecIwni..
cy 13 samolotów, na wschodzie zaś
- 2.

mi forfyfi~iłc.jami, przeKro.c~yły r~ek:
Gejeuł; zaJęły wzgórza na Jej wsc"od

nim brzegu.
W dągu dnia

we Francji.

z Genewy: Z Francji nad..

poczyniliśmy

l

da.s~e

PierflJszy General-kwatermlstn

postępy na północ od ScaFpe, na wschod
otlzbcx::za Vimy.
,
Raport, otrzymany dzisiaj o korzys'
ciach naszych, głosi, że zhocze ubez-

chodzą wiadomości,

i i . rząd dotychcza~
nia cheiał zaprowadZić źadłłej kontroli
środkl5w 2ywnnśeiow,eb.
obawiając się

dalszego wzrostuniezadowglenia.

LUDENDORFP.

SprZiwozda~ie ~d..nliraJicji
nieml!ecku~J ..
BERLIN, 13-go kwietnia. Urzę..

pieczono a stanowiska nasze wzmocniono.
Na pćtnocny w~;;h6d od Epchy,
gdzie zaln-aliśmy kilku jeńców. silny?ddział nieprzyjacielski dost~ s!ę.pod ~~u
teczny ogień artylerji naszej 1 pomost
krwawe straty.
.
Podczas utarczek w d. '9 i 10 b. m.
B

Z komunikat... koalicji.
Z rosyjskiego (10 kwietnia).

Niemcy i Hiszpanja.

da-.

DtmnsZlł

nieprzYlaCleJsklc~1 na p~l

.brai woiska nasze zdobyły atalne.m W5.Hamineł i Wancourt wraz z gramczące'

morzego Papieskiego, monsignora Ger-

Front kaUIU1Ski: W kierunku Peud~
jewine nasze wojska, wypędziwszy tur...
ków z pozycji w okoIłcy wsi fNirwan, Ci)
20 wiorst na południowy zachód od Wenu, w dalszym ciągu posuwają się na-

~W~
i
•
Według

W kierunku Hanikina nasze wojsko warsln.·ej, 14 bawarskiej, 'Z .11 <!yw., z 1.1
KisU-Rabat, o 40 wiorst na po~ i 18 dyw. rEzerw. Li~ Je~ ~kaz
ludniowy zachód od Hanikina.
. dej dywi~ji wy»osiccmaJmnwJ łysu~c.

ł

zajęło

ll

z

Dawnłeja~sukce8Y ~ego. okrętu
uwzględniono już w obhczem8ch po-

!Josiem niemieckim.

przedt"lieb..·

.eksyk i Niemcy.
Donoszą

z Genewy, że
P,eSz nowojorskich % ~eksy~it,

alUmujące WiadomoścI, .~as.

według

ry da

.nadcho~zą

zumieniu z Niemcami.

W kołacb urzędowyc;h

Gualemala chce wojny.
Wuro Reutera doilOŚi z 'o/aszy~to..
Wprowadzenie stanu wOjennego ?'

Guatemali w kołach rządo'YYch amerykan:
skich uw&tają za zapowiedź, że wkrótce l
Gnatemala . wypowie wojnę Niemcom..

nie jeździł
do 5iekkolmu.

byś

Scheidemanł1

Berliner Tagebl." za Ił Vorwaertsem"
donosi. :2e wbrew

pogłoskom Scbeid~mann

iest w Berlinie i daje do zrozumiema, te
~ie był w. :5fukholmie.
Tak samo nie był tam żaden z posłów z centrum, o czem również krążyły
pogłoSki.
.

Niemieckie łodzie podwodne
ped San f'raru::isco.
Do Berna donoszą z San Francisco,
li na Oceanie Spokojnym w blizkości" San

umały się niemieckie łodzit
podwodne. Władze marynarskie przedsię
wzięły środki

ce:em

zapobieżenia

niespo-

·Pregram wojenny

Słanów.

Zjedn"zonychll
Pisma paryskie dowiadują si~ ~ HGwego Yorku, iż rząd Stanów ZJedn.· opracował na19tępui~ey program wojly:
.
Akcja floty wojennej. W p6łtlzumieniu
A państwami koaIieji,
dostarczanie amunicji;
.
2:sliezenie pUlstwom koalicji 3 .. miljardów dolarów;
dostarcza.nie żywności dla pln~tw liGallcji•.
W pierw82ym roku udziału Stanów

Zjedn. w wojnie prz-rgotowana-

ma

~asadnic2o

·6świadC2ył

si~

przeciw propozyeji Roosevelta co do be3armii ekspedycyjnej •
110 Fraueii..
zwłocznego wysłania

Pogrzeb ks. Fryderyka Ka.""
rola ..
dowiaduje się z
Houen: Pogrzeb księcia Fryderyka KIlfOla odhył lii~ lO'go b. ID. na cmentanu St.
"El.ienne de Rouvraix. Pół kumpanji an-

",Pstit Parisien"

gieleltiej oddało honory zwłokom.

Szpie.ostwo wojenne.
Z Hagi telegrafują: Pisma holenlłerskie pOtiają sensacyjne wi;domośd o
rozgałęzionej akcji szpiegowskie;, w którą
1:awikłani Są również urzędnicy telegrafu.
Chodzi tu o wydawanie na rzecz jednego

z mocarstw
iilujących

wojujących

telegramów,

infof~

o ruchu okrętów, Piawdopo~
:ct.ot·nb - mocarstwem tern jest Anglja,
-~~

..

dzł podwodnych.
Sile' 1l4lldrlł1likiegD szfsbu marynarRt

Czy chcesz rzeczywiście być w liczbie 1ych
Riewielu. którzy opuścili swą ojczyznę w tak
was!nej chwili'} eob,.. się z nami wSlyst1!.imi
a więc .j z tobą stało,' g1ł,by W5zy5Cy bYli
tak małoduszni 1

Komaaillat austrjaoki.
WlED~ 13-go Kwietnia.;
2 wiHwm wsebdni8j i

z

Czy chcesz się ociągać ~ będzie zap~no?

11 wi c··

widłwai łleldnwwo-wscbodniej.

Nie walnego.
;
Z widewld włłsklej.
,
Walka działowa na płask o wzgc)...
nu Kar5tu i w dolittie Wipachu przy'
ja.mej pogodzie jest nadal ożywlQna.
Wydanema na morzu.
W dnłn 13 b. Dł. przed nastai
niem dnia nasze hydropiany zaatakowały stacjE: telegrafu iskrowego Codigoro na terenie ujścia r3. Po, i
zarzuoiły jtl Hanemi hombamj~ śr6d
których zaobserwowano wiele celnych. Wszystkie aparaty lotnicze
wróciły pomyślnie. _
'

Czy chcesz się liarazićna to, iebędziesz ~
musiał oblać rumieńcem wstydu przed twym
krewnymi, pi'zyjaciółmi i znajomymi?

ł

lilii

napraw natychmiaBtawe niedbalstwo i podpisZ"
wszystkiem co mass i co możesz zebrał,
]l O ży eJ k ę .w:ole.fi aą.

to

być

armja. złoaona z miljuna żołnierzy.
W drugim robt drugi miljon będzie
przygotowany. Do AugIji nie bę~ie wysłane wojSkO. dopóki mHjon .ilołnier»y nie
będzie oap.uwieduio przygotowany i dopóki ;nie będzie .&Organizowana dostawa dla
niego żywnośei i anmnicji na polu bitwy.
,.Daily Mail" dowia.duje się, iż rząd

amerykański

wojennej.

łodziach

podwodnych, pojawiającym się za..
róWno w prasie nieprzyjacielskiej.
jak i neutł"alnej, stwierdzono dobitme: ił ciągu dWQch pierwszyeh
młesięq blokady morskiej, zginęło
6 łodzi podwodnych, a jest to Hcz ..
ba, którą przyrost w tym samym
okresie czasu przenosi wielokrotnie,
a która wogółe nie za waśy w sto..
sunku do ogóln~j liczby naszych ł~

sobie przYJlO.mniał obowiązek

pożyczki'

0-

Wbr-ew fantastycznym twierdfe-

mam o naszych stratach w

poniedziałe,k; dOm 16· kwietnia
O godz. 1 po poł.. ~amyka f!i~ podpisywanie

- 6.

dopiero w

wotnie.

W

Francisco

dziankom.

i ty

się pr.ewidzieć

sta.tnrej dekadzie kwietnia, okala!ię
meoo wyłeym, ni! podawane pier-

Otóż _nadszedł
najwyższy czas

w Waszyng-

tonie z tego powodu panuje niepokój.

fiU:

"

. Ostateu.y wynik z marca, któ-

de-

C&l!f3Dza Jest
o to, te znajdUje SIę w poro-

~.zany

•

otrzymanych donieSIeń
~:atopiono jeszcze 61,000 ton okrQtów nieprzyjacielskich i neutralnych.
Wobec tego w marcn zarządzenia
woienne mocarstw centruloych dały
dotychczas w wyniku 485 okrętów
o pojemności 861,000 ton regestr,
brutto. Cyfra ta zawiera ju~ łup
:Mowe w ilości 11 okrętów O po;emm~śd 49,000 ton regestr. brutto.

wzięliśmy jeńców. ze wszystkich pułków
l'łechofy sześciu dytNiz.ji niemieckich, a
więc z 97 dyw. rezerwowej, 1 dyw. ha-

prz6d.

r.ef1fralll'-feldm1łTSllllb

HlbrecRta mfirtemberslriego.
Sytuacja nie uległa zmianie.
Z wkfowm wscbo::tmel·
front mucedauskf. .
Nie zaszły żadne wrdarzen.la.

no~ od z~cza Vimy i P05unę!ł~my ~zę
po obu stronach miejscowoścI ... ouch .
Na południe od traktu Arra~-Cz~;

proces

Poł..,żenie

onrpIJ mojsR

Zdobyliśmy jesz<:.ze. dwa. s.tanow~s:

do "Berliner

Tagehl.aUu c : Weibtg ępeszy, otrzymanej z I{zymu przez ."Daily Telegrapb-, ~.
12·go b. ID. ma się rva,oocząć w Rzym1e
os6b~

u

Z angielskiego (12 kwietnia).

szpiegostwo.

(I

lacha.

OfanEJ_a
nji

Proces

Ł

Zl:U!ę&B 5Ze:taBZtIJbR. g8tf.ffr.::.I'wgo
1J(Jll."

li {1 8 fu.

llUSrualefe pallł)l P!JrlJC!H1.fi.

Telegral11Y·
Kemumkat niemiecId.
l3-go kwietnia. ~ Urz~d.OWfoł.!
Z widowni zacbldmej;.
fICtllt lOOjsk jenerała UJHI'SZiiłka pt')lnego
. Rs. RłJPlłTecłrt(l 8mmIrskłego.-

Na j.lÓłnocnem skrzydle pola.
walki pad Arras początkowe sukce-

~y silnych ata.kÓw angięlskich na
Angres i Givenchyen-Cohelle zostitły wyrówfi&ne. przez nasze kontrataki. Od drogi A1'l'8s-Gavrelle aż
d,? .&a:pe d~u~r~ie atakujące dy~ . fll~rzYla:re1akie zostały z wieIkl~ml . stratamI odparte. Na połu
druowym wsohodzie -·od Arras łi:o.z:ne
.

ataki Bieprzyjacielskie. w ich łlczbts
i ~6łłDky, nie powiodły się. Na
drogach, pr,)"waeqeych z Peronne
do ea_lml i Le Catele-t niez_Rczne
~zki pad C~ucourt. Kiero- i
WDy wczoraj, na Sto Quentin i na
Idące na połudl'liu linje. śilny ogień
d:ziałowy trwał i dzisiaj. Przygot-ow~ł on ataki francuskie, które dzisi1łj. raao nastąpiły z obu stron Som-

me.
<:i

Chybiły

one.

frent niemłeckłe.go łm~

U-DOO.

II

Zaciekła walka działowa wzdłut
rz. Aisne i w zachodniej8zampaBji J
trwa ze zmien~ gwałtownością.!
Wielokr.tnie wysyłane oddziały 'fj;'Y_
wiaCoweze zostały' odparte.. Przytem 100 flaucuz.Ów p<>zostsł{) w rę
kach' naszych.

Nil 1M.

GAZETA'ŁODZKA

l

nie taił, że z ni~mj nic ,wspólnego nie~cym w,~Ow.arhony nie od l-go maja.
polityce ich żadnego, nie udziela
jak lat Ubiegłych, lecz 00 l-go <:zerwea.
popal'eia, w~elki jednak wyr~jawne
- Szcz!1Ipienie C'liS}tlf o~h"rmej.
go i pubłicznego protestu był tlttmiony
, (l)WyQział Zdrowotności Publicznej
dotychczas 'Przez rząd despotyczny.
Obecnie oświadczamy, w zgodzie ,. przy magistracie postanowił przepfOwluiz!{:
t~oroczne szczepienie ospy ochronnej w
z opinją narodu. iż posłom z ziem Kró·
lestwa Polskiego i K-omitetnwi Na!'0do- mIesiącu :mijU. Szczepieniu podlegać hę
~ą dzieci. urodzone w ciągu rOKU 1916,
;wemu odmawiamy, :miana reprezentacji
tak
również osoby. które w roku li bie.
:naronowej ł za taką w Rosji uznać mogłym me były szczepione..
.
gtibySmy1ylko przedstawicielstwo. uwieł'zytehUone przez rząd n2rQdowy.
Pokaz kwiatów i warzyw na
P. M. S.
Pragnąc zjednoczyć ogół pG)ski w
.gr~nicach. p~ństwa rosyjskiego p~d ha~
Wczoraj wieczorem w lokalu zarządu
lałem niepodleglości Polski i l'ównoupra- ' plantacji. miejskich w ogrodzie Sienkiewi:wniema ,p{))aków V-J Rosji pozostałych i
cza odbyło się pierwsze posiedzenie ko~
)pozyskać uznanie dla tych haseł woI~itetu ?rganlzacyjnego pokazu kwiMÓW
~,' ej Rosji, łączymy się w organizację,
clętych 1 warzyw na dochód Polskiej Malktóra nie roszcząc sobie fyfutu do
cierzy Szkolnej. W naradach brali udział
~dstawicielstwa nal'odowego, będzie
p.Cisddewicz, ks. prałat Tymieniecki i
itłumaczem dążeń narodu naszego i rzeinni, omawiając plan pokszu.
,
iCznikniem jego paw do nlepodleg?egq
Podzięlono prace organizacyjne i pc~
{bytu, a w zakresi.e pl'awdła poIak(;w,
stanowiono dokoopt{)wać do komitetu 52e~t6rzy pozostaną obywatelami {iańslwa
reg osób z kół zawodowy,=h. Pokaz tent
!1'osyjskiego, dążyć będzie wraz z demoktóty odbędzie sie w czerwcu, mieć bę-I
kracją ROSji do budowy wolnego i d;:~zie charakter wyśtawy ł1dzldego ogrod-'
'mokFatycznego usf,i'<>ju; który jedynje nictwa 'IV czasie wojennym. (r)
.
rodakom naszym pełnię praw obywatelskich i narQdowych~apewi1ić moze.

ma i

-

lotne,

I

Br. Siwik, F. Skąpski, ."i. Więckowski"'.

- . Ciągnienie p!o"4Jmjowek.
Ciągnienie ,II Po~ Pr.emjowej ros. z
1866 w t! 14 czerwca T. b. nie Odbyło
się .z powodu rewolucji. 'Nowy minister
skarbu ogłasza, że ciągłłienie odbędzie się

f.

wjmHce.
~ u~ł"aty

-

sącbcb

w

rosyj.$k'cb.

Sędzia nadzorcty Sądu OJm;g{}wego
Warszawskiego, p. Scheringer - zwraca
uwagę' sądów pokoju i gminnych, ~e we~
· dług rozporządzenia p. Szefa administra~
cji z. d. 16rriarca 1917, r.(nr. 4(35)--,.- We

-

pa~fje

·

Jan

dZ~llie organizacyjne Sekcji cdbędzie się
W dniu 18 b. ID. t. j. w środę {) godz. 6

l

juź odroczątku
żyć bezv,:zględna

sze rosiedzenie Sekcji Wycieczkowej Tow.

tWłą~zJć
~:\l;dęBe.

zn}'.

Jutnejsz)' 'Wkc~6r łjf~kalnfl.r:ln.mat.Ycz
ny Tfiwsrzystwil Ś,pk,.WM~łł im. M~ił1S~ki
W Domu IJ\ldaw:ym pUj' Di:cy P~B.zd gi
hr&W~afl& się iU*&ili~.

Opró6r;

bowl~mBił T,gW~l'~yiltlP.a

DUl~

rze współ~udział T-DwaI1!1~tw{l Musy-em.e Lm.
Szopena.

.

....
Pozostałe 1rił'€!r hęllą d9, Ubj'CUl
h!'lie na mii3jRil ,~łlrofol g. 4 i'~.
p{)Ć~. pUlilot. '" .g. 7 'W}el»l.
Letni 1'łI>a:'hi.tadiads
kołej:ach nremieckich,podług mI1J.f

j """".

na

-

'~ji r~5cm Be!'lińskkh,

dalałwy

w n-ej och?onie
"

'Ochrony w Rokiciu. Z03jschronisk św.
Kostki,
jutro () godz.
4po poło w sali T·wa sportowego .,Slurm"
ul. Kątna Nr 2 (przy Wó1czańsklej) popis
ddatwy tejże oehrony, celem przysporzenia fu nduszÓw.
.
Napwgram. złoią się: 'dekla.macje~
śpiewy cbóralne i solowe, komedyjki, grl
na f)rtepjal1':e i t. p.
-

• T'f'Hby"

"W

'O>fecnie.

DJ niezwykle udztnych obrazów z~.
n-ależy obecnie demonstrowany w
Odeonie p. t. ?t TrUby" • Imieniem tym nazwana jest boha1erka 5-cio aktowej tragedji, czyny .której .dźwigają na sobie pięt..

no przymusIl,
woli. Dopiero

wojDa

piętno
śmierć

narzuconej cudzej
hypnotyzera-Svangam uwalni.a Tliłby z p.ę1. tej niewoli.
Obraz wykonany jest przez pierwszo..
rzędne siły artystyczne z amerykaI1ską ar~
tystką,
Kiuą Young w roli tytułowe} i
czyni batdzo silne wrażenie na widzacb f
którzy obecnie b. licznie odwiedzają Odeon.

wojny. ,Za protekst musi sIułodzi

dłużającego tę straszną wojnę.

POiyczlm wojenna daje

możność

pokazania

Wilsonowi jak w rze,-zywbiości mylśi naród n'emiecki o kwestji łodzi nurkowych. Nikt nie powinien
ustmąć się

od tego

jest czasl

/

juź podpisał,

obowiązku honoro',:vego

o godz. 7 i

"Piosnki

l Jeszcle

Podpisz i ty, Be możesz, a jeźeU~
podwyższ swoje podpisy o tyle ile', i

pół.

wieC;;.

Ułańskie,~i

sztub! w 3 akt. W. iBullikiewicza.

., Naileps~a odpowiedi
Wilsonowt

-

'IV

a:&=

będ,ie w roku ble--

TeałJ'> P·1J;!sł!i.

Dzig Dg.. dzinie 7 j 1'6ł wj~ep. benefit
JÓl':t'fa, Ma ehi.l lsk!:ego j utah!utoWatli:lll;O tuty,
st: 'l'elltrn Po1sJnegp. Fan .Ma ch ałsJ..:i gn
rQlę
r';:ajfi<ł{izn w 'Bifuee
Ro~tworcrw!lkieg-(

p. t "Judasz z K'l'.:othu". Ni0 wlątpimy.
wy l1ehi widoWllięd<l (}j<b~
, nkgo mjtli5~ft.

l
ł

że pllhlieZlln;3tl

nied.zi"lę, d. t 5 kwietni~J (} gndllini.e
poło ... M8lHhll'yn ~Vu«, aztllklllmgid&k>i-;:llińsks. Wkeg;!Jr~m ogod3 1ni.a 7 i !IM
!l2tuka WiH~Gh:Z'6l!lla w 3 aJ.;t~b Wit. BUll}·

a pi

"r

kiewicZll ,,: t. nPioanki ułańskie".

F'remjęr3
za~n'Dś~ia

uro~

rlt) tttrp!ił

Wiecił:tlł" wo'iiam,t;""i"3mai~

Popis

środków starczy! To jest

wyzli&&ła, 1'I~~.s ~~j'eeje Q1i~~O.iI j ~n~j'Jll;tM )~~y

.....

zawod.

Jeszcze nigdy cd chwili 'is'nienia państwa
niemieckiego nie pragnął caly naród tak
zgodnie decyzji rządu i nie przyjął jej z takim zapalem, jak uwoln"enie naszych łodzi nurkowych od
\\'szelk1ch 'pęt w wałce przeciw Angłji,
godnrgo przekleństwa wzniecidehi i przestępcy· prze-

$.wd:ęui~w.

raz kwa.1 i f.kAeie

cbeych, a n~rl19

Związek

związ ..

otwiera przy ul. Cegielnianej 54 własn~
bibljotekii i wypo2:yczalnię książek. {a)

\1y pl~maty(}lSne i)rcnS&flle j~ !lłlęrGzpeczęły.

k~w

Ot.,zrc5e bibljoteki przy

W dniu dzisiejszym

niemiecl!:iego.

'Gbsaóz.J.oesą
musi 'Więc być

· naldy i dypliMnf, -ytzyjJUfiWat
krełarjat Szkoły ~:e .e. 19 '8. m.

letnich, od l-go

prac. i pracownic krawieckich m. Łodzi

,P.ooalllt; w któ.ry~h lłymieilifJlle ~ye winny
<lze1łia.

. -

nurkowych; roz~iiając
swe piany nie wzdraga się WHs ~ fi przed zużytą. i ni€udatną p ób;;, wywoływania sprzeczńośdmiędzy narodem a rządemniemieckiin. Jak mało zna
WHson naród niemiecki, ducha

łłilurtłllriw.

rl:l.ta i mUijfre1

ciągu miesi~cy

ku zawo~cw.

TegQźdnia odbędzie slę pierw~

Studja d .. płtnn&'tye~.e i kOillS~~

adr~ii,

fryzjerów•

świąt będą nieez~nne.

po pol. w lol{alu Tow. przy 111. Piotrk'OW-

1M' Wapsza.i~

n:nrwlskc,

związku

k,.... ietnia do l października, będą czynne
od 8 nmo GO 8 wieczorem - w dni po~
wszednie, - w niedzielę i św;<:;{a 0:1 7-ej
uno do- 12 w południe, zaś w pi :fwszy
dzień świąt Wiełkano::nych i Zie!0l1lCh

Czeraszk1ewicz,

W sziwle ~l!: ilpDRl:Cllflyd i DlIll.HGwych {ut 8mvł~ nr. "3(}) ~api!y na l!tnrlja

h:ńię j

jerskie. w

Fiedler, Edward Ciszkiewkz i
F;:ancisz~ k Lenartowicz. Pierwsze pt}sie~

91.

Ze

kwietnia 1916 r' l wszystkie zaklady fryz-

Konrad

~kiej

i posta..
\'.:,zdrowie ..

Na zasadzie ro~poTządzenia Cesarsko..
Nie:nieckiego Prezydjum Policji z dnb 17

u

prof.

WtlHl1!;;leh, sprzyjająey.:h

w

-

ny:n, przyrodnic2yrn, etnClgrnficznym, przcprowanz&ć będzie pomiary antropologicz
ne oraz studja fol1dcrystyczl'.e.'
,
Skład sekcji stanowią pp.: dr. SteSterHTi~.

o.:hrora~h.

·nin. O~łnllOwsn;em cdnOlmego pr,oje}.:tu Zfijął się Se1:returjnt homisji.

(a) Zarząd łódzkięgo Oddziału Polskiego Towarzystwa KraJozn·awczego pOe
wołuje do tyd~ nową Sekcję fizjograficzną. Sekcja ta mieć będzie na celu zbadanie oh-He Łodzi pod wzgiędi'lTI geelogkz-

Nareszcie wystąpiły Stany Zjednoczone (twarde po
stronie Anglji, której sprawę popierały' potajemnie

I<cktor UniWfl5ytetu W!nsz. ulwiadoze studenckie, dowody ~biste, wydane na semestr zmmwy 19HJ-17 T., ZO~
staną w dniu l·ym reaja f. D. unieważ
nione. Jedynie dowOOy .zaopatrzone pl)~
'wtÓ'rnie na śrookow.ej swe; strooiepieClt;'clą Uni wersytetu będą wazne . na semestr
letni 1917 r.
-

wić

>C:2I!6g0.

f~!1

i

liczyć

mił,

brne

W s'~iJ:'~."i1i!!;:Ii('h, przytnłlwch

omztem iZOlrwllC je od zdrGV<Y, b

Kr=-Jo:2llo:Ow-

'Wilsonowi

władz~ ()ktipacyJil~••.

il:Cn_uHly GsolHs&!

Tow.

Odpowie~ź

i
Ir

przez innych du-cnow'Ilych,
ustaIGl;1e, prz{;z księgi kasowe, do jakiego
Clasu {:00 atkiowe były wyplaC<ilre.
Doniesienia ~ pg-siadać znaczenie
<:0 do dalszego wyphC&ui~ dOOatków ~.rzez
-

~oł$ki'ago

'I

Według urxęd$Vi"ego oowieszczenia,
ogloszoiJeg.o VI nr. 15 pisma tygodniowego "Nasz kościół" pn& prezydenta Ewangelicko·Al1gsbur'Skitg<'.3 kn.'tłSystorza hr.
Po.s;uiowskkgs, pastorzy okręgtł Warszaw
,skiego proszeni są; iżby zawia(h~mHi do
'dn. 25 kwietnia, d& ja~iegfi dnia otrzymali oni dodatki do pensji 00 rzą.ou msyjPonieważ

&

1l

Zarząd H·~j

· zaśpodjętycb. na nowo, - wszeHde vpła
ty winny bytponownre uiszczone, że za~
tem kosztów Uis2czon;1Ch 'tV sądacl1 HlSyjsSKh zalkz.. ć n~e wo.loo.

sł.iego?

bocia!1Y,

n.ującej fiiępod eg!dą T-wa
S!anisława
urządza

wszystkichsprawach,wszczętycb VI rosyjsądach pokoju i gminnych, ooecnie

DOibtfii do pensji

czajki i

-

skich

-

już

widziano

.. ft1)xiciu.

r

=

doch:' ił ?ąey lHl.wet UO 20 prciC. W1łMe t~~gQ
knm:ejfi F\~g:enie'tn(}·It'lm,r~\iR S~i OpWkl
nad dzi,ómi i młodz'e~ą przy" ~IN}:wsł
R,dz;E Opi(\k\!ńc~ei podj.;h pr
. ·utwCJ.'"
rr;enia ilzdrowiiłka d!8 dzieci,
0:\.1 . na
grmHiee, fihy w UI<'!l1 p{)miE!ści~ te grużr1arna
dziE'-e i , które w e.).1.wm obecnej Zl1;\..»1nją łI:~

płaółwa.

przebtY'f:81y równiei duże stada dzH~;dl
gęsi i kilCZe.k. Podolmo nawet w {r~lu
siychać już' śpiew skowronka, tego zwiastuna wiosny.

I

Polski Komilet Demo!? ratyczny.
A Babiwiski, J. Barchwf.c, Si. Budkiewicz, L DąbnnlJski~ St. Filipkowski,
H. OJiwic, A. Lednicki, J. lukasie·wicz.
'8. Mickiewicz. 1(. Nledżwierizki, H. Piotrawlcz, W. Rawicz-Szc:ze!lJO, J. Rak1tUlJ1,

Powrót:

Pisma prowi.ncjonalne donoszą. ze
w ost.atnich dniach powróciło ptactwo prze-

Otwarcie nowej

n~ll"bacłBrl!li.

Dnia II-go kwietni~ przy pierwsz~i1l
tkackim związku roootmczym przy ulu::y,
Nawrot 59 odbyło się poświęcenie, i. otW!!!"
cle nowej herbac'arni. Aktu pOSyil~ce!Ua
dokonał ks.: Lebioda.
Otwarcie nowej herbaciarni nastąpiło
na skutek energicznych zabiegów nowego
zarządu tegoż związku, w celu przyJś.cia
z' pomocą niezamotnym członkom sWG1m~
jak równiet i biedniejszej ludności tel
d~ielnky.

Jako dow6d, jak niezbędną jest po·
dobna instytucja służyr. mole lian.y ~"
pływ konsumentów w pierwszym tłffłu
otwarcia.
. Od godz. 11 rano do godz. 8 wiecz.
wydano tysiąc szklanek herbaty.

-

z~ Sbll'W. w",te~'an3w

63

Władze

oanoś::e zatwierdziły statut
stow. wetera::ów, uczestników powst-ama 63 f., o CZem z2wiadomion:) zało
źycieJ.a stow. p. Baw rskiego.
SlOW.

czyni starania o

UZ)'"

skrulie po:nvidJenia na oiwó!rde schroniska
d!a weteranów, pOnostajągch bez środków
do życia. (3)
-

CqD~

Ua:drswisko dh iiziet;i
_

tłf'~żli ..
®

(a) Wśród d%~ejze de!' llie.zamoźny('h,
w8'tBng atwiettlzeli l~k<>ny, k'1i~iz.r innYmi
ch",r~iuni rozpUWaeeh1l1D:sa jest
wji1;:e

grutHea phu:.

\i./czwarf.ek d. 19 kwietnia T. b. Te.
W}'5tępU}e z premjer i szi.ułd p.
Błe~riiskiego p. t. ~ Badyle i Pąki"", któ.
ra. w W:anzawie s~()tk~ła się z wlelkin!
uzmliliem zarówno pubHcznotłi, jak i kry,
tyki. Autor, który niedawno przybył l
Bcel~:;ji, zieidia WKrótce do Łodzi, by ob.

at. Poi::id

P.

łódlk.

Zarząd

1'13 rzecz ł(:asy t:<r"z1a'

VI s:hrnnislraeh i przl'tui.

kae,b, oraz ocnro tlQeh dl}",eięc,p:~h pode12s
wiZ&'ta.'OJi lek~r~kich ~twierd.:>}no nl1Uf:f wysoki sto.sunek dzieci ch I)'i.'h nu gruźlicę.

ł ąć ?.s0bi~t~ 1tier~~ek nad ostatnkmi pró,
namI SWO,e! ~1:hHU,

Publiczność łMzka bezwąłpienia

E ..

peł:ui szczelnie sai~, licznym przytyderr,
wyraż1jac m:naUle ola SV!11}}atv€ZUvt.u p n"

co~vników naszi:j sc..:ny
a tym ~ E,rnyn;,
się do rDzwoju rak po2y1~{'zn~
instyt:H,,)i te"trainej, jaką jest k1j:;c pneJ __

. przyczyni
zOrbtOSCś.
-

!; ;>łie.Eła?t U 'IN

Stow. harHHaHCÓ~J'll,

Ta swojska i wdzięcwa O~-eH~
ELqfr2iilsl~~:::dGl

ubrana

K

VI muzyczną S;:i~!ę

...

GAZETA .tQOZKA

4.

~"""""""",,""-"I"""""""~
Dnia 13 KwIetnia o godz. 6 wlecz. po krótkich I ciężkich cierpieniacH :z;akończyłswe

I

zawsze

ciężkie

tycie

ś.t Po

Józef Kazimierz trelewicI

w wieku lat 65.

Wyprowadzenie z"WłoI, :t domu tałoby przy uj, Gubernatt'rskiej N'e 15 na cmentarz
w Zarzewie, odbędzie się w Nierlzlelę o godz. 3 po południu, o czem zawiadamia l zaprnsza
!ll smtttny ten obrzęd pogrątona w talu
RODZłnft

I

Po raz
pierwszy

iBM~~lJm!IB..~~..~t'21""mE~l~ld.t&I"~~"~~"aEBE.c~ammm@i~~~ia~BEe~~~tt'E6ei
wieku-Karpińskiego; Serenadę-Mascbne
przez Ostrowskiego, wykonana będzie dzirai Sęn - Gounodf!; "Rźy koniczek" - A.
Sial przez K lo miłośników sceny przy
Stow. bandlowców polskich (Piotrkowska Listowskieao wykcl1a chór męski pod dyr~
nr. 108), pod kierunkiem utalentowanego p. W•. K" p~ińskiego: "Starzy Towarzysze"
marsz-C. Teik':'; Uwerturę "Farrnelli" muzyka p. E. Fotygo. Liczny bardzo zeL. Zt1mpe wykona orkiestra mand:>linistów
spół, bo około 70 osób liczący, przyjmie
pod kier. p. M. Kozaka; .. Jaś .111 e doezf!"
ud;::ar w tym widowisku.
kał" - M. Konopnickiej, wypowie p. 'Nt.
B'!ety nabywać można od godziny
6·ej w. w k.łncelarji Stow?riyszenia.
Cielecki.
W cz.~ści dmgiei: farsę '!' l akde
Kuncert w Koołi~nóVll!lQe.
Jutro, o godz. 6 wiecz. w Kocha- F. Fe:dmatla • O. S. S. czyli Wyprawa
Slubna" otregra kółko dramatyczne "Lutni".
nówce ocib~d.zie się na rzecz .funduszu
W częścitrz€ciej: Powitanre wiosny
couywck chorych" irancert zgierskiego
- B. ~,dłUmalHl; Serenadę ziiop. "GioOOJiiw'
Tow. śpiewaczego .. Lutnia".
da- - iJ anchie1li; M:uzenie - F. Ch ... ,,>,,, ...
W c>:(~śd pierwsze:: Polonez z XVIII

Kłno-Tefitr

--

W
Łod

I,~ B

Tragedja duszy kobiecej w 5 c;:;ę§ciach ze słynną amerykańsl~ą
tytułowej.

w roli

K~ÓLA IIU'I~9LA

~Dra

II

\i

~nnc

Wamawie.

I

r'3ii'

~zli!lii~l!i;tll!lwl!l!iem..!!IIidllllzlillloCl!lln!ll!aiii!piii!rlli\lziliielllzli!wlSliililt~iI!ld'l!llZ:'&-Nn

biii?#iMnm;~=7erdzona

przez

Ceny

=J&ib

~~

~

!J

I

OEZA..:Fł. ~

Piotrkowska 154.

wyt.szy i ni:.tszy. K?iicząc~ ~urs, otrzymują pateniy na n3uczyt:iełki robót w
:: :ł~ch tl!d.o~y:ch or.az ~!ero'NntCZRI v.:. Szko ach robót. Wykładane są prz'dmioty: haft biał"
, } ;.,:,)'.':Y 1 Kos.:::.clny, KOHy~atSŁWo, gUl:karstwo,krój kwi.'l.ty slojd, roboty freblowskie intrclig~:
:<)', ;.t\\·o w{palame. na drzeWie. wyrzyname na szkle, malarsLvo, ry~łjnkj, wydnanlti oraz wsz~l!de
",:)~tz pra;{t,;:czlle 1 ~rtysty~z.~e. Dh'. :nalLlo~l1'.::iero!: h.lrio~·lycl1;.fre.bg:aa1!ek i ochroł.h!!'ok
~:a. ':: ~~ś~.~~_~zn;y~ Z:ll:J\:!
co.dzlen,:l~ od 2-7 wlecz. Dla mezamrt.nych uCZenia prowa
J .. on" J,-st I)(lQ,.,el.uesala z.Jęc Q,,,,Z naul,a robot ręcznych, ~a opłatą SO kop. tifllJt!dniowc.

.uc::nlC

i2S1łidR2t%i4i{gW~S.hp

l!§ł:MI~

3*3

&&MW~~_!i'@!

mo

*

b

"BRAND".

skó~ne
przyjmuje crl8-2 i

"i

51

442=-4'4W$i.

II· PruculOPJtb
ZarzaD Słowarzyzzenia Wzajemnej pomocy
UJ
I
lodzl.

IN

I

:;;;sq,

mi

BerZaW
obszerneg~' domu z gruntem, ped' Łodzią,
zaraz poszukuje schonisl;o dla dziewcząt.
Oferty pr.()szę- składać Andrzeja S miesz. 4
.
~
od3-ej do 4-ej po pol.

Resztki

i;

manufakłurne. ~ł

ł.·IW~:~:~~~:kQw~~11 :1

Lcczywistych Czl<:mkÓVi Stowarzysz. prawomocne w pierwszym terminie.

dzienny

Cerowaczki
do pończoszarni mogą się zaraz zgłosić,
Przejazd Nr. 39.

*2*__

li ,

hM

e,).

.f!

1

..;.:::::t

Od 3 do 4 i pół zamknięte.

~

..

KEFI R

aT

eMhl&S§-&9#

następujący:

g

4

'ifi;S7e:e{'~ . Dr~ylll:1fa-ul. l'iutr:~I{:ł.~23
.M. m. 25 prZY.lmn,e.
i!!l. ~n~?'Arł...~ ~3,l"je. Kub teKa
pr~yJmn.J"
.~ł\u~~_u I\u Plot'rkowskD. li 199 lU. 7.
_

Bardzo

ważne. kupuje S:t.tucl.lle zęby

3
l połamane, oraz szczelombardowe. Ul. Nowo Cef!ielniaDa 10 m. 18, M. KORt·t Prryimuie od
10-6 po południu. Urzedowo dozwoloJie ..

ki; złoto i kwity

-Oorn~g4;~=d~ ;;;';'e~~nia· ui, Now7;~
u&.!\a I'lOtrowSJa .

.1)0

104.

l

. .

".

II

WłoGztnuer!'ka. 9 m. 4•. tramwaj 3.

Naulii;--a
·,_es

Meble

raIne, pastewne.
drzew, tytOnI, warzywne. kwiatów, miodOdajne, dla lltaków
i narzę<lzia (ogrodnicze) tylko w składach
L. Ja-sińsk'a<ego w Łodzi, AndrzejalO
1 w Łęczycy. Cennlld na tądanie bezplat·

42 Z-:'

snrzt'dania
pr~siaki 4-10 :u7jeSj,~cz.
f'
ne
starsza wiadon'c"ć

Forteoian Wiłl!deń~!;ł'
~
~ 1\,

Zagaicllie. i wybór przewodniczącego,
Odczytame pro.toKulu z f;Oprze?nlego Oi;6In~go Zcbraó·i:l,
sprawozd:mia z dZ1ałalncści za '!'<.Ii( HU6
'"
sprJlwozdania raclmnkcwcgo za rok 1916
':
~rutokułu l(am:sji Rewizyjnej,
a} Załw!erdz.::me: budteta na rok 1917,
4) ~y~orJ: • 12 cz!oRk6w z~r~ądu, 6 zastępców, 5-członków komisji rewizyJnej,
5) Wnll}sk! Z:lrZ1dU i Człnmww.
U\\Ił\GR: wnioski Vlhmy być z.łoione najpóźniej 3 dni przed ogólnym zebraniem
l)

"%A

A! -;"\l
Zn3kGmit.Y ęrodek od·
Jl! Al
żywezy K. Zyckiego i
Al Al
S·k" poleca apteka. W
D.ANIELECKIEGO, Piotrkowska 127.

Brze~dńsk!>

2}

I

r~

II

l YUijoe Igółne le~nnie

H~nńlu M.

\Stowarzyszenle Hand!o\ilc6W F'olskkh)

Porządek

~1JI

-,

~Ę4A4M4#ł'i",i!§!i#i

zawitdamia Stowarzyszonyc!~, że w dniu 29 kwietnia r. b. o godzinie
4-~j po- południ:.: odol;'dzie się w lokalu Stowarzys~el1ia (Piotrkowska 108)

Przemyśle

-

,,3 a~cydz~ełg; UJ§E~Au. VI czwartek dl>: 19 kwietn
piątek d. 20 kw. ,.PEE~ 'Hrr,~T", i w s botę dn. 21 kwietnia
"PretendenCi de tro!1ll2.~IU.

Sprzedai; 46~ taniej n. c. z.
en •
~sziki. TQwar z wełny z jedw. i flanel- ~
kJc!ta blUZKi od l rb. Wkop. do 3 n;b. ~
Szewiot, Boston, Melanże, Alpaga i t. d.
.
~ N~ damsKie i męskie kostjumy i na pa!t~ C'j
+aJ d 8-20 rb. Materjały balowe, tałobne e.t'I
(J) i na fartuchy. chustki i baw. towary.

r~

I

.....-::łc'Sów

i

od'I-Q.P~.m{a od5 -5;;. ")

Sprzcdat biletów w biurze ozienn .• Promień" Fiotrk. 81, a w dn. oĆc7.yt6w od godz. 6 przy kasie.

.=m!=l==:=::====:;=: II'!

f3
~~~·.\aiE~i!iiiL2&22g.;;."" !Z.IłB~~'S
~~=.===.~~.~:
cy;~~~

.

JEI..mLEN"T.A..

\\ygłosi 3 odczyty p. t.

• !'S

;

1.1

Dnia 19, 20 i 21 Kwietnia r. b. o godz. ;) wieczorem

Wyższa Artystyczna Szkoła Rzemiosł dla Kobiet

1\połonji I\opydłowsiiiej

przystępne. Początek o g. 8 wiecl.

władz~

Z:::,~,",~i!:lt~

~~

Występy IH1YU1Zaangaiuwanych Artystów i Artystek.

WEJŚCIE BEZPŁATi'm.. Pierwszorzędna Restauracja,

lm PRYBUl.SKII

cRl!or~by zewnętrzna

Codziennie wielkie przedstawienie

11

~

.

, r: rrrcwacl,,!{ .1'; .ia
l'JR
,(i1; ?1c:ukowskiej, '.lo domu Szeib'era

Nad Program: KDROla.ACJA
w Budapeszcie i
wspaniale obrazy.
Na ~cenie: Pierwszorzędni żydowscy artyści pan H, Kutner z panną SzemerowIlą z nowym repertuarem .
. a:e!,s ..':ndrO\\'ska 37. •
.~_ _.......!i~~~~~~~~~~~~~8'l:",__..........___...;...____......'''''''''''''''''_

Zachodnia 53"

sp~~ja~~Sł~

.

OSTf1TłłłE 2 OlU.....

rnn'J Tajemnica X:"!d~,,,~w~!,p,!~~,,~lbdeli
II

artystką

:a;:I:....sAJE=ł.Ą J'OU"~G-

u

Ilj

i

kOS7.t'l

.

~

krótki, tan;;;
sprzedam
~

s1:oło~e. Byp.'alnia. ńąbowa i kuchen"e nr"ądzeme sprzedam po cenie
Orla 23. Stolarni".

PENSJONAT
n~ .wsi i Szko.ła k<},::dukacyjna przez
Zgier.~ w CELlNOWCE przyjmuje

dzieci od 4 lat '.vieku na bardzG
przy~tępnych warunkach.

Dr•

s.

lewkowicz
chomllV ZeQiRetrzne I skórne.
KaD8łantyno~.ka 12·'
Przyfmuie~

Panów
dQg9-1 lod 6-8
Wi

11

Panie

w. . od gad",; 5·-6

wiec:t
A
M'R

J

DC>:D.A.
'PlD ~ d o "c:r.A.2a:ET"Y" Ł..ć)::02i~El"'"
. ' - ' ...
SOBOTA, dnia 14 Kwietnia 1911 roku.

N! 101.

#łntolo,ja JVlłodycb.
Intart,flJ9chfIJstanle.

Ż du!lttygOti"iOf!J.egą.pJ9~ł! .• Anto w
logji 'młodych,,'zdoI8Iiśmy wybrać tylko
aW~j niestety, ~tw()ry nadAją~e się' do .
...

druku.

}v1edlitw& legionisty.
----===a1±:=a=---

4)

w słomę,

w rogożę go okręcHi-zmi-łuj
Panie-jak psa...
.
. • Wszystko. co uznałem za nieprzy.
zwoite,ma być wyrzucone. rozkazał Mi. .
się

DumUr merei:lłowski.

kolaj I ..szy wydawcy pism pośmiertnyCh

Puszkina.
.
· . .T~k pochowano tego, kto porówny'A ' .
. ..
.
wał MikOłaja l-go z Piotrem Wielkim i
.... wIelki wonczas był na 5wiecie gwar,
rzekł na łożu śmierci:
Ody powiedz{eli: zmartwychwstał Zba~iciel;
- Powiedźcie cesarzowi, ~e mi żal
, - ' Azali był to" cud, azali czar,
.
. W dziełach ~ archeologicznych nie umierać-cały należałbym do niego. .
wolno m6wić, it imperatorowie rzym- · . Gdy umarł Gogol, Pogodina oddate.· wyszedł z grobuWiefki· Nauczyciel?
SCy zostali zabicl; lecż należy:. pisać zgi- no pod nadz6r policji za to, Że wydał
Drżał z przerSżenia całej ziemi lud,
nęli; greckie słowo demos---naród -zaswe pismo z obw6dką żałobną. zaś gł6w
· mieniać słowem obywatele.
ny cenzor oświadczył, że nie p~epuści
Bo martwy, otył, z mogiły wystilPił.
·
I znów powrac~· wspomnienie o Ma- artykuł6w o Gogolu - .lokajskim pi-.: A;ali był to.czar,ażaU cud?
sarzu-.
.

"Chora Rosja"_

Wstał Ten, co Cbleba nikomu nie Skąpił;

gnickim, kt6ry dowodził ongi, że dzieło
prof. Kunicyna "Pr~wo przyrodzone- wywołało rewolućję w Neapolu •.

Uwarow pragnie~ aby literatura rosyjska przestał~ istnIeć: wtedy-powia.. ,.A wielki wonczas był na świec;ie .szum·
Ty w piersi: włóż
O kSiązce"Sp1'8Wki na Kaukazie'· da~ będę mógł spać spokOjnie. .
Izdj~ła trwoga małodusznych serca.
. miraisterwojny powiedział Dubeltowi!
Zresztą poc6z Rosil literatura? OjOgień ząpału!Kl'wawą zonąz6rz
Padł na k.olana· pełen skruchy tłum
· "Książka ta jest szkodliwa już przez to. czysta· poezja knuta. i bagnetu.
Rodw.,ietl .nam drogę, roznieć .światła,
.
Wreszcie wpakowano do więzienia.
.
[błysk!
. I płacząc wołał: ,,- Jaru Jego lIIorderca!~. że co wiersz-to prawda. . .
.
Ten sam Dubelt przywołał do sie- samego Nikitenkę za tO te, jako cenMleczyslilfiJ Braun,sfein.
hie ·Bułgarina.:czyniąc ·mu w ostrych · ZOl'. przepuścił W "Synie Otieczestwa"
My lc:łii'eJllL. ' .
.'
słowach wym6wki za nie pochlebne odekilka uwag satyrycznych o feldjegerze,
Lecz patrz, o P~nie zwanie się o klimacie petersburskim:
f'obrzękującym ostrogami i kręcącym
~chyłone czoła,"
- Cóześ tam naszczekał? Smiesz
wąsy,· wysmarowane fiksatuarem.
JęK rzewny serca, głosdusily, co woła
byćniezadowolony z klimatu rezydencji
KleinmiChel sądził, że to o nim moW piersi: młodzieńczej...
Leon. Tarł.
cesarskieJ?! .... Strzeż się!
· wa. Czem był właściwie Kleinmicheł.
ił)źe!Taki ouien nam w. piersi włół..
"Ja jeden opisa'Ć wam mogę,
Kiędy wstrzymano wydawnictwo pijak nie ogromnym feJdjegerem? ,.KleinJaki toczę z sobą bój. .
sma ,.Teleskop" za ,.Listy· filozoficzne"
michel upoił się łaską c~rską" -mówi.
Zagrzej Ishiłrtuj je w taką;. stal,
.
Bo.
wiem.
co
i
z
kim·
idzie
w
nogę,
redaktor6wpe-.
Nikitenko
i opowiada dalej o wściekłym
Czaadajewa.
wszystkich
tebyrozbily na.wałyburz,
Aby zdusić serca Czuj •••..
tershurskich ,zawezwano do· cenzury. wilku. który zjawił się niegdyś na uli ..
'Byowe świ~tło poniosły w dal!
Niech pan lepiej nie opisuje.
Weszli wszyscy 'schyleni i przestraszeni, cachPetersburgai pogryzł wielu ludzi.
ą!~~Lt:Y,,~ s~r~ach ri~szych miłość nieć,
"Wpływy jego będą coraz bardziej w.zra~
Jani1J.a KepPÓ1A!na. Utwory ..pani, nie jak uczniowie.
Skuj bratrilą:-ółOń i:~dilsze ;'złą~Zt'
,
po·zbawione pewnych zalet, są zbyt długie.
stały.
Wraz z zwiększeniem się niena·
Cenzorom mdło' już .od cenzury:
. Ęl, Rosa. ,Nie do druku•
. Rwiemy .te' więzy;.. tęśmiert~Jną' siiĆL. : .
"Cenzura jest obecnie gorsza •. niż ko~ wbici społeczeJlstwa-:-zwiększać się hę~
L L. . Wiersz p. t. "Do;~." kosza... ·
·Nabój. '"nabój idziemy krwawy
njisarz policyjny. Zrobiono·z. niej areszt .1 dzie moc jego w sferach dworskich ",
H. C.
..
Du!y Kleinmichel powtarza się w
""";j myśli są traktowane jak złodzieje i
·Dla·$~iętej 'Slmlwyt
mniejszych, jak słońce
.~z·eki płyną swobodnie
..'
i>ijacy
.
.....;.Fe!
C6ź będziemy robić W Rosji? . niezliczonych
.l;ló~e! 'Z~qdicmfna łanach, krwiil zlanych,
wkr.opli.l'osy.
..
.
A chłopcy brodzą po wodzie zakasując. Pić i łiwanturowaćsię?· :
.
.. spodnie~ .. "
·z, kl'WĄweJ 'wizji p61-..2... my - żywy głos
"Niedawno·
dwaj
oficerowie
spotkali
.
N~ pogrzebie Puszkin1:,ł. ludność zo.
. (Z wiersza .• W~os·na").
' : . . .'
. ....
. ' . [wiary!
na
ulicy
pewnego
uriędnika. i-takso~
(tpdobre.' Za to wierszyniepis%ll. staJa oszukana: nabożeństwo żałobne bie. z łaski na . uciechę - obrazili go
·Ołos dusza·' wieczności z naszych clał
miało s~ę Gdbyć w Isakjewśkim soborze.
/.
L.UŁwór "ł(iedy~ przyjdzie lato?"
w bardzaniepr.zyzwoity sposób. Ul'żęd
. ". .
[skowanych ..;
a
nocą potaiemnie .. przewieziono zwłoki
bez wartości. 'o
.SoJowej krwlza' krew!! Za kl"8ite.n szary.
-do,' inn~j ..«erkwi. . Benkendol'f uprzedził nik zapytał, czy są pijani. c.zy tet war.. B. M. Słabe.
.
cara, ze oclliędzie się manifestacja; na j~ci? Wtedy oficerowie. odwieźliuI'zęa·
"Bó~ei;Wr6e'Pol$ki miecz! Niecltws.tanie
.. M. R.ół. 'Nie : pozbawione uczucia,
·ulicach stalypikiety. »,oj,skowe, w ·tłu~ nika do cyrkułu i mU$iał biedak' dać
t~.~chl
lecz nie do druku jeszcz.e.·.
.
mie _zas kręciło'się Jnflpstwo . szpicl6w. strażnikowi 15 rubli, .aby go wypuszIl!,udnomi ś~lt;.ł'-ozp.łom. ien cKrób\-ych . . ,Zdztsłf1:w Morski. P.rzekladu z Szył w L.złl~owąniem ~toli wszelkith ,środkó,w czono". ."
~J~ra. nie 'żaiJtieściinY.
".
. {krew,'
.' Oficerawie."g.wardji ~ębrali się nieosfrói"nośC1. tak samo potajemnie wYSt•.NQijJj. Nie do· druku~
gdyś i pili. .Dw6cn pOKł6c;iło się, więc
, Aroy 'llokaiem, .czympo~$kizuchl .
wieziono
zwłoki Puszkina na . wh:iś.
.
'
.
Sł. Plusk.. Utwór pańsl~j. "CiE:!ka doreszta postanowiła, ~by załatwić spra~Ą\~;. pok~ż~m, _ć~y'm 'P~l!lk~ 'k!~w~·,
"la na, ubogi ród--dowoózi spostrzegaw. . . Zona·· Nikltenki J.1jrzała· na pewnej . wę .. honoru" na miejscu, zamiast wyst~cji,
niedaleko.Petersb~ga.
zwyczaj
..
'.Boie., źywo.Ła'syvego kwiat;
. .'
czoś.ci: .. .
ny w6ż, ria WOzie słomę, a· pod. słomą wolywimia się na pojedynek.Oficero.Mróz
na
dworze
a wiatr wieje·
wie zaczęli bić się na pięście i w koń
'~wot~ swego plon
trumnę, zawiniętą w rogożę. Trzej ~an·
I
do
mieszkań dmie,
.
cu
się pogodzili.
W· ofien~ .niesiemJej-my 2: Tobą!
darmi starali się usilnie. o zmianę koni,
A w kominie śkra się tli,
'(d. c. n.).
aby jakn~jprędzej pędzić dalej.
Tgromem,"stły ruszymy dzwon .
Niemasz węgla,ńie ... •
'.'
'I lZ~zęścięm. zagr;mi C),n
...;.' Co się' tu staro?.....,. zapytała pani
S. K.
Wiersze pana nie na- .
,. ".
"Mieczysław Frakowski.
dają się do druKu. Najlepszym stosunNikitenko jednego z chłop6w.
k0910jest utwór: "Jest w ,mojej duszy... •
- Bóg ra~zy wiedz1eć! Pono zabi!i
jakiegoś P~s7kina, i pędzą z nim gdżies;
ao~e, przed n~mi świt -

j

Odpowiedzi redakcji.

..

" . .

.

a..

----------

Szanowny tatuś pani poWiększył grono ł

tyjemy sobie - jak Bóg zda rży,
Zrywamy kaNki z lialendarzy.

' wspomaga matkę?
Stryjo? No, no ... Może pani przyjmie ten
,
bukiecik fiołków?
Motewstąpimy także na Mrbatkę?..

Kwiaty miasta.

3.

l.
Przed

..

stawy,

ady patrzysz na snóW swoich ja1l!if. nle>

•

•

dosclgłą,

.

Trud oj~f:'. tw.ego·wstaj,e przed ~czJfma

.

...

. . '.'

rr-rwawy

lckora' matka"twoja, zawsze
.

wpiwnicy

'W;idzę izbę

'Ul ręce

z

pif!mnej lub na
. strychu,

proszę

.

pani, czy to przeszkadza pra-

płaczącej po cichu
l. ~t!~nego ojca pooranecz%.

Nie 10zumlem•. Ja

przecież

; ' .

kn

Pani nie za~
wadzę .. ,

jak patrzysz: z .. Skąd znam Panią?, To dobre!.' Widziałem,
zachwytem
..
jak z kinematograjn
·N..(J.wsżystko~· co -dla clel!i.e ,jest Jedyni~
Wychodziła palet zeszłą raząw towarzy• J

cię, dziecię,

.

.

'.,

. ,mytem
. Glł.bliskie-a daleleijejestłjakśnief?ia. rłot~;
. .

..

(ił

.

wtedy 'llltwym serduszka każde drgnie-

~I

.

.

nie

czuję-:.-

stwie gości!
Szukałem PaniąJlakbabcię kocham! A
tll trzebatraju,
znowu. Panią. widzę! Co za zbieg

te

,

okoliczności!

ratloH, Je,lór4 szybo wystawy .Ilł!strzy-

'. .
. . . . .. ' .. muje
k.niesjJełnion)'ch marziń wszechludzlią·

2.
·Skir.sZleowie;

t~sknotęt..

~trzym.y. sqbieną uljcę

Pr3.3: 'Wp~lt(Jz7llart'ł

oIUenntc~.

Pani~l'vbaczy. że

ja tak

---

~

-

-

5.
Solenizanci.

Którzy

jesieście

obcy w tym ogromnym
mieście,

A w dali też nie macie domlL ni rodziny,
Którzy w samotni pustej i w smu.tku je-

A obchodzicie może dziś. swe urodziny;•
Pieśń sobotniego wieczoru (r. 1912-13).

Hel-rozniesie się echo po szerokim rynku.
Kiedy mi buc/znie z gardła pijacka pieśń
szczera!
Pójdę dzisiaj wieczorem do dymnego
szynku,
Uchleję się gorzałką, jak jasna choleraI

wdziwej miłości?

Pani pozwoli, żeją do domu odprowadzę..•
Co? Pani nie zawiefanaulicy znajomo-

~~~.

.

l sriili,iit,e 'oczy matki,
i(ilt.dy;widzę

• Pant ma baldzoładne czerwone usta, .
się, że są troszeczkf· poma~
lowane ...
Co za dziw? Wiadomoj że kobieta jest
plIsta!
Puchu marny, powledziai Mickiewicz .. , To
przecie 't znane.

Ale zdaIe mi

.Ale,

-

steście,

igłą.

.,.
Swąd, zaduch i złą Nędzę, plądrującą
.i

Proszę pani, a kto

Colloquium niedzielne!ia oulicy.

wystawą.

'Kiedy,widzę cif; dziecię, przed oknem wy~

,

aniołków?

Co za nieszczęście!..

-

--~-

I

W czółka cału.jemcudze dziatki
1 podlewamy
oknach kwiatki.

w

./ULJĄN.Tl.lW1M.

-

---

-------

mówiłem

na pani usta...

.
Ale, moja pani: w dzisiejszych czasach..•
Atakto mi się Pafli podoba!
. Nte 'luóię, gdy kobietajffcst niesubtelna j
~
..'
, fłasia,
A pani to Ul sam raz .. , Przepraszam, po
kim ta żałoba?

Trzasnę

w

stół twardą pięścią--a narwę

,
.'
. się lichu,
Bo mi ivesela trzeba n,a te podle czasy!
Fajrant, psiakrew! Swoboi.al . Niech gniją
.

Rachitycznych· bachorów

nasfrychu
kulasy!

skręcone

A Jlly{iję-potłukę wszystko! l.zapłacę! .
Sam zapłacę! Co, niestat mnie na lJlCle

Stać mnie,
.

stac

Mogę·· mieć

,

szklanek?!
mnie na więcej! Za swą

czarną pracę

ile zechcę,

chcęJ

do woli,

kochanek! .

Którym cierpliwej świecy gasnącyagatek
Rysuje cień na ścianie - wasze przeszłe

.

życie.

od matki dobrej dostali po.darek,
A w duszach tkliwą pamięć jej pieszczot
tulicie;
Gdyście

Obrażeni na szarą obojętnosc gadzin,
. Która w.am uroczyste serca wasze rani;
Kt6rym niema kto tlItaj winszować uro..
.
..
dzin.
Solenizanci biedni, cudzy i nieznani!

Którzy nie macie

dokąd

kroków swoic!!
zwr6cić,

Ody

.

jajrant!Wolnośćl

w wif!ąór

zimowy przy
. stole,
Patrząc w kąt nieprzyjazny zimnego po..
. .
,koju,
W wyszarza.nym surducie, zjedzonym przez
.
.
mole,
Lub w sllkni komicznego' i s.tarego kroju;
Którzy siedzicie
..
.

pleśnią

smutnej nudy pokój wasz

za~

rasta:

Bo 0, moi nieszczęśliwil Przestańcie się
mam . władzęl
smucić!
Hulaj, duszo, do rana! Zdrogil! Dzi$-. PrzYjdzie dziś do was wszystkich Jasny
my panyt
Chrystus Miasta .
A wyjdę z szynkll-ręce do. kieszeni wsa~
Tlnkf--bo

Zatocz~ się

Bo

dzę.

szeroko poulicypjanejm- -

d

e

.Ni 161.
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Najgoruym natchnieniem w polityce
naatr.oJe. Polityk.awyntsga trz,~~wego
l realnego myślenia:' Bę<fłe' sztuką.' która
dąży do wyprowad'zenia IiajwTękl!lych ko:~z~ic! li! ~~iiegG u~to.~~,Dkow.'iuiian:otl.iwo"
.~ą

sof Ole mOEa

nerwowoprzuzueacsnę

z
jednej illatformy
·drugą.o. Mu,sf ',panować
nad nerWam i. nad wrażliwośei!l, l\ olobliwi.e nad. 'nastfojątPi,ktpre ' ąąąqnlchem
temperamentu, póa,wJ!lY:we!DźłpIl7Ill}tr~nych,
~ezi\wiadpmych l'ealicli~. D'ooelu polityczt~zeoazmierr.iać' zniew'zruazońą wolą je~(j ręaliza,eii. 'RÓŻpemoiliviqś;Cl mog!\:
ten' sam eei popiera!}, ąle ?'zasątfa musi

na

nego

!Ohie

sprawę

z ,zaiadnijity:eh el;emgn..

tów sytuacji.
Tyłko realne lłtawlanie
kwestji. uz~anie tego, co tuisJę. spełniło,
baz 1łykto wa-ni a nam 'zastrzeżeu, byłoby
ze strońy Rosii rewolucyjnej krokiem, odpowiadającym jej rzekomym dążnościom d.o.
sprawiedliwego rozstrzygnięcia ..... wes t11
polskiei.
. ,
(N. Ga2)
~"_.-!'

teclmłklm

Zjazd

~~łP.~ . pos~z~e ~RYłlo się

w ratuszu 'pod przewodmctwem mż, 'rE.
Wagnera z Łodzi, któremu .asystowali wi-

· i inź'- F. Bańkowski z L.ubl;na.

f

1

slę,.

w RIł~ji dgieje, }e.lt

ręce.

RetereJlt wyjaśnił, że %ąJadnic~ de~
cyzj.,a w tej mier~e nie jest ą.warta w zło
ionY1l1 1Vniosku~ gdyż pO?if.oJanie urzę,du
elektryfikacyjnego nie pr~~!Za, ią-Jc sgr-apowinno działać na n4ia.zi\ "yo~r!,źllię.
wa plektryfikacji·w p.rzyszłości przeprowaMamyo.bowiązek ilitęreJow-ać się teJil tak
dzoriabędzie,. Zjazd uchwalił wniQsek,
Bamo, jak WIJ$ystk:i~ ludy. J.wiatll1 jak oba· przedstawJony' przez.refe-renta.
óboll''''alczl\ce, z ktArycll kf\Żdy lliew=l,tTrzecim z· kolei referentem był arch.
pliw,ie bierze w rachubę rewolucję r:osyjA.. Szczepański z 'Krą kawa, który mówił
s.ką, lecz wielkim błędem byłohyszukaó
"O sianie obecnym przemysłu Y( Galicji
tu jakiejś s'y mbio$Y ncz,uc, Ci)1 nawet in- i póstulatacbdla rozwoju jego 'po wojnie".
teresow. - I niety.lko 41~tego-, że· rewolll-~'ja
Obfity materjatprzedstawiony przez refe·
w HOlji jelit sfinksem o ńieodgad't1i<mym.
r.~tlilł livł l1Zasadriienięm głównegowIlio.
obIic~,u" nie~ylko ,dhuegp, ż~ R!Hic)ę, 'ąu'rto~
sku' okariH~cino~ci .. utworzenia zwi~iku
wał zawsze, auanzm-konflikt dwóch krań
gtiśpoAaićzeio ,wszystldCb
pols~icn
co~oic:: d6~POtY2iinu i nilliltz.mit,. !ile nad- ,oraz, wnipskóy.r szczegółowych; o poązebie
~I),. ienawe't na wYIJadek zwyeię$tw~~ił
titwor2~rira por()~umienia pols,ich instyt~~
'oV91nOlŚcio WIch' w RGsji, nlę. 1Jl!l*~ bl:ć
cii balłkoWyda i specjalnego uwzględnie
mi~dzl nimi .aiiłami naszy.mi ~gfjqy. Pol~
nia
jeden z 'hanków .przemysł~
...
..
51.:. dąły do umodziełriego iJyttl~ do narOM cianego.'
dowego państwa, do wewnętrżnej odbudo·
, . W dalszym ciągu przemawiali i~.
wy,-Rosj~ re'wolucyjnll do federacji luA. Zigrodzlti "Stan naszego pożarnictwa
dów, na terytorjllm dawnflgo caratu o- i organiucje samQrządowe-«; inż. Z: Rauszer
siadłych. Jei-l-i lto'~l!! w~Jno~eiowa odsu.Zadania praw<ldawstwa miar w Polsce
nie swe ręce" od Po Jtjl.: i, , tem- lepiej: może
i ich zwią~e~"; inź. K. Gn(liński .Eij:spertyzv
to zmniejszyć linię oporu w międzynarodetecĄniczJlę, $ądy arbitrów i ą,r,birtrai-e mi~ważne

ze lilbnowillKil przewrotu Ipofęezni!
goi ze ilanot\'iskaaYtliacji mit;dJynaroccw ej, jest może' ,. z-apowiedzią . epokowych
przemian dziejowych, ale j-a&o nasirói nie

ziem

przez·

'nat-

;dJ '1\~9:~~ni~~V~~:iflue~n~~~J;~k~\~t ~~~~~{;k~~~yL~~~~~I]~?t~rrd~~tt
naszego
zanim
państwa,

ksdałty

Rosji.

wyldarulą

się

politycznych w
w da~.pym caracie nie

reform i fli'rm

Chaoe

~ąlk

może han:ować

tej

twórczGści.

* *w
Polekim"

W .Ecbu
Moskwie ogło'
sił L!Quieki 'ut)'kul,'w którym poruilza
ź;tgad:iiiEmie ·niepodległoici·
'·związ-kli I

w

r~wó~ucjl! rOHyjaką.
. ,
.' CIłÓ'cpolityi poliki, przemawiający
po tamtej .ironie frontu, nie maże iujl\Ć
ciłiig$ problematu Z' li8·leżytym· objelrty:'
wizm-em, Ledolieki, I!!lu\!zni~ ieQnak .wywo,:,
dzf. ie nie '»alęży być ze iob~ .. apraeczńo'ei, nie możQa bez komplikacji, oBłabia
jącjółr itanowi8l{~,. własne, uwIHiat za cel
wojlii restaurację Serhji.· ~~lgji i CZ8ch,
pomij-iljfłc j'edMCi"einieuzlłsadńione dązno';;
śćr narodu ,polskiego. Naleźy llrzytym de-

łh:ze'~vslilięUć; ŻB ?ulika je~t obecnie lU,

rzec&y'w

s.ferze wpływów· Niemiec-:..iiou~

je Lednickl~

,

'zaznacz.tei trafnie, że Ro.ja nie

powinna t'r.&ldo,wae

Swierczewski z ŁCJdzi .Kilka słów o potrzebie gazownictwa. w naszych miastach
imiastecźkath"'; inż. Emil S(}kalI!Odbudow~
kr.aju w związku z uzdrowotnieniem miast
polskich~.
.
. Następnie odbyły się wycieczki: do
elektrownitramwajówej, do gazowni . na
Woli, do kanału pod ul. Karową i do gimnazjum im. Staszica.
<

rzecźeneT sprawy

,.

ł'

.

l.

We;~z;"Sitkich

i t. p. w:dni,w ktare\wol.aop:0~wat po
trawy mięsne pozwala SIę umleszczac '!'
spisie potraw i wydawać tylko 4 ~odzaJe
i dron;e.m; 2 potrawy mogą byc ~leczon~.
Ceny na wi-no i wina m~suląc~ n~~
powinny przekraczać cen z dma ~ Slepmli
1915 f. więcej niż o 75 proc., O de obecnie ceny Są ,wy~ze, nal~~y je odpowied.
nio obniżyć: podwyiszeme. &becnych ęen
w cennikach napojów jest medopuszczaln~.
Ceny VI spisach potraw naleiy podawaĆ" w walucie markowej. Przy przerachowaniu obecnych cen należy brać za podstawę kurs 1. rubel 2.16 marek. ~sz}'st
kie cenniki potraw i napojów, znaJdujące

się

w rest&ur?cjach,muszą być jednakłJ we .

Hotele i pensjonaty, które z8"!odowo wynajmują obcY!D n~ noc pokOle.. obowiązane są wywIeszac we wszystkIch
pokojach ceny za pierwsze śniadanie. Te
cenWki,ij:l.)l~ b~ć 9StęplO\\Vane przez Pre·
zydjum Policji.
•..
. _ .
Za pierwsze smadame składafące SH~
z 2 fiłi~łc lr;!lwy -h"h~tI.tJ, 1 dzba~
nuszka mleka, 3 kawałków cukru (lub odpowiedniej ilości kryształu). 2 kawałków
chleba i potrzebnej do posmarowania i~h
ilości masla nie· wolno iądać więcej mi
1.50 mk.; o ile zamiast kawy lub herbaty
podaje się. czekoladę. to cena nie moie
wynośić więcej, ni! 1.75 mk.
W wypa.dkacb, H~dytądłlna .cena za
potrawy lub napoje zupełnie nie odpowiada rzeczywistej wa.rtości ich'. c-ena ta może być obniżQna prz~z PreZydjum PoliCji
i właściciel lokalu może być ukatiany za
wyzyskiwanie publjt:zności wygór,owanemi
cenami~

".4rsaorłfa,

• ~
U
~. PISTaK!.lW.... 84.~
-

•

Przepowiednia wojny napawietrznej z przed :ła1 250.
Znakomity fizyk włoski, ue:o.y 1.-..
:tui t!> , Fr:mcinek-Terd Lllllł (le3!-ftł"i),

dwieście pi~ćdgieji:lt lat tem~ ~&ł
nad obd2ernym dsiełeln,. w Ittorl~ U.l~o;
\\'al moiliwoić "jegtugl. n.po"Wt~t
wyprowad:tid z dolwiadcz.u arynnłn, lll.ł
'wów;-c;mB blll"lui!itu.a UI,yqdehu~t&!.
ka niemiae.kieg{l, O$ld* ~ ", leli
(1602-1686). Lana, !~I> plUS .. FraU.

Ztng.", do gondoli . U~ll.ru~ ,pnywilłue

duże ku!~) sposobem uuendt6 Ii!U, po ......
wione powietrza; kule Ud.! e, I'n}~all't ~.lęe
lżejsze" od ot.lczającego Je powsett'P .llsferycliuego... ~danietn. autora n~'ł.oł
powinny poruunc w. gorę f)dpfHn.~
rozmiarów łódkę. Ale uczony u.ko.a.k
zaro.mtii;ał puytew, że ~rÓini& kul cn
prawds. dążyć mUli do :;o:Y•. ~e~.t powłe.
b I.: ul, mli!,!ca wiltuymac ~~nIe$ ".ę
vlietrz;a xewnętrZDego, przeculX ctiłYPNT~
rząd uczyni zbyŁ oci~iał~·Jł1.
. .

m

.

Jedna-kowoż

wldokl

lt~ ..

wOJO)

wietizne i wniolko'wana priez La.nę l j8"
go teoret~'eznego n w,ynahd.:u·. W spu.6b
nader ciekawy i-.itualny~' ł~elł\ tłv~Q
ie:o z t~raźniejlłzo'~ią. UClłony jłł.lUłł1a

bowiem jest wpra.wd~l-e pueli:onaay o W'Ożli \1 Ości skonstruowania !-amaloLu •• Ie ~J'
.wi on inaego rodzaju powątpielu,~lie-t:'

łigijnt>. Oto co piue w tej ffilitef}1 PUBłsny bl'aeis-sek:
.
.
••.. Poza rem nie .iłbę .illdnyehtru4-

nOBci ja.ki~ k\Gkol wiaknądj mógłby pr.ay-

toCZY;;, oprócz .. j~dnej·, ,.wyda.ł.lłee-j mi aLę
.większą·,

uiż

wsselkie

.inne":' B1ig

ni,1l;dy nie dopuści, aby mau,ntau-st2Wykroczenie przeciwko powyższemu
stała wyKonana, gdyi %eełlee On..zapobi&4k
fezporządzeniu karane będą grzywną do 10,0.0.0 mk.~ ,która. w razie niezamożności licznym t1altępitwom, groiącym u!tłóoe·
niern i!połecmego i polit'yc~ego por~
zastąpi się a,resztem do 6 mi;esi~y.
ludzkaśei.Któź to b1Htiem nie WidIi. j .
iu~,~ei ia.dne m1-allloniebyloby lt~~P,i4~
ne wobec' uap.adów, ,koro ab.tak nap~..
mochód. Płaca pd oSQby wynosi 7 m,k. w~e:trzny o k3żdei godzinie sjJt wh! się m~
Kenad przestrzeni.:; onego, a.by lit .pu'K~ltsują rówpiet karttkJL.
'
Ceny przejazd'u w komunikacji pas~·. eie-~ iWil~dowae z3ł~.. To 1QIlłt) .~
żerskiej poc~tpw~j na 'prźest:r#i)i Kplisz":'- . by -ulanye łi~ VI' pud wórsacił domów pry..
w.tnych oraz ąkrłtoID, ).:f;l\i~ey.Q1 po .0Kpnia zostałY J}Qdwyż$;zpnei'WYnoszą orzach.. Ba, ~dyby ,~s.tek nspowj~trsQ;f
bec~le~. z Kalisza' do Konina 8 tnk:,z KaBfJuieił się li prże~tworz. tylko de 'W Y10lisza do Stawiszyna,
Stawiszyna do
kosel żagli na okrętach 'm!}r~ktcbJ 10 ~
Rych~ała i % Rych,vała do Konina 2 mk.
by jut poacjlliAć liny i, nie bpUN. .łffe
70. fen.
'
nawet.gondoU, 16t.sicy nllłgHby ~a'll!ri
lIapad band,tów.
Komunikacja .. a prowinoji.

Od Kutna <lo Oombina kur$tie sa-

ze·

Dnia 4 h.m. około godz. 10 wiecz.

lcilkunastu zamas~owany~ą ~OOyf6w,
u~rojonych w karabiny i rewolwery,
wt~fgnęło do dworu w majątku Krubki,
wt pani Arkuszewskiej, w pow. mlń·

skQ ~ mazowi~ckim, w gminie
Dębe.
~Wienne.Grbżąc rewolwerami, Opł'VSZ~
kowie zażądali oddania broni palnej.
P. Arkuszewska oddala im dwie dubel. t6wki. Nastepnie zloczyncy domagali
się oddania 75,000 marek. Pani Arku.szewska wręczyła im posiadane w domu 3,000 marek, 18 nakryć srebrnych,
dwa zegarki złote z lańcuszkami, pierścienie z brylantami, futra i t. d.
Bandyci zniszczyli całe urządzenie
mieszkania; jeden z nich strzelil do pani Arkuszewskiej, ale chybił. Przed oddaleniem się opryszkowie pobili panią
Al"ku$ewską, oraz jej córkę.
Koł"o.

-

Od miesi,ąca uruchomione zostało na
ulicach :hyiatło elektryczne o napięcia 220
'hlrsy pożał"lIliOZce.
wolt. Wiele już sklepów i m:eukań prywatnych z,oatało włączone do sieci miejZapisy uczestników na organizow~
ne przez Związek Flóriański 8-tygoanió- skiej. Op.ła.ta za kilowatną gudzinę wy.nowe kursy pożarnicze przy szkole te ch- sL 80 fen., dzierżaw8 licznika aO f. mies.
.
Koszt elektrowni w,ra2i z. siecią miei..
łł ic2;nej Wć!\V.~lb~rga (M-ok9towsi~ą .N2 6)
p~zyjm()wane będą do dnia 2o-gó b. m. j lłką· wynosić hędzie przeszło 150,00t> mk.,
OPJ,'ócz słu~haczów s2;koły 2.apisywąć się , l\tóry pokrywa w części 6.proc.pożyezka
'
mogą na ~urSll' in.ni uązestnicy, przy- i miejska. w części4-proe. powiatowa.
.
WYPuszczone obligacje na 50, 100.
<;;~ pierwszeństwo mają
słuchacze
wy,~zych ~~~w r()ln~ąych, wych()WAA- i 300 i 500 rubli podlegają loaowaniu~ po· cy seminarjów nauczycielskich, oraz je- i ca~WJJzy od 1 kwietnia 1918 r. po 4-;I}OO

ze
stałłowiska wewJł~{rznego, lecz z punktu
widzenia mi~dzynarodowego.
'Polskan,ia być poqstawl! rÓWQowli!gi
E~roL)y. Nie mog.na ta-kże Jl~minl\ć, ~& · dnostki, których przyszła działalność , r.u.bli' r(}c~nfe.
- W kościołach prz~ grolHlCh,. w tym
związana będ:Z.ie z pracą' 'na prowincji.
Kongrell Wiedeński ~fół~8tWO !:,olttłiie da
.. 'Kursy .rozpoczną się dnia 25 b.' m.) roku hOnQ..fo.wą wartę pełnili legjoniści.
.życl,~ powołał i nietykalność jego ulltroju
kończęty je otrzymywać będą świadec
konstytucYinego uch\Valił j BagwarautQw-aL
Sosno.ieo.
Jeieli potam w konsekwencji wrduseń z
twa, w mial'ę ujawniónych" kwaHfikacji.
W Sosnowc\( bandyci napadli nil
r. 3~1 i 1&l.3 .wQ~od! konstjtu,c;inę zoSpecjalne kurs! 4-tygodniowe dla do", rzeźnil~a, Fr. Labusa i zrabowali
st~l,y c.ofnięte. to ~ocJ prawnej z punktu
uczestników. przyhywa.jących z§pi'owincji i kilKa tysięcy rubli i różne kosztownow~~~nla- prawa ml~tlzyn~r;odo wego- '~ar:~ '(delegatów Straży ogniowych, Kółek rol- , ści. Sledztwo stwierdziło, źe napadu doqZ,~o.l •. te nie n&br~ły•. Wubec powagi teniczych oraz gmin) projektuje się, nie- kcmali: kOclt3cnek służącej· S:z&łowakiej.
go. dZl~nym, w;ydaJ6 ~\", \JP.ie1'Ml:~e, 8i~ pewz~e~e ęc:ł p()wyższych. kursów,. urzą'"
l'&botnik z kopalni .Klocek", Romański,
nych koł- pohtycznych rOSYjSkiCh "r~y tam
<kit w lipcu f. b.
ORZ oddaw-n.a pószukiwany bandyta~ł
1
ie 8pr,aw~· P9 ę,ka· jeS;t spr.a:wąwewQ.ę.trz,n~
SIII.I"&a.
szen'ka.\JSzewca Widawskiego znaler08y.lak ą. Tą,lne stanowisko nie ma pod. ;.
W czwartek, po dość upalnym dniu. ziano 1.000 rb. ikoszto'wn06ci, llIt1ładnię·
stawy ani w prawie, ani w fakcie-o .
·
o~ob)
godz, 5 i . pól po p~ł. prze~a mul teg,o. UOIszenki w DąbrowL znaleZatem i politycy polł~y w Rosji zda-

pIerwsza w roku bież. burza
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Warszawa.

Jl\lł\atem

KONSUl€N"'rA PR'ĄWHI!8e

c...y .~.
W pisma.ch warszawskich znajdujem. ~. nast. tozporzfltdzenie p. prezydenta pol CJI'

potraw~~snych:;wł~e ~. :Z;~lerzyną

polskich.

ceprezesi Pp.~ dr. J. Rakowlcz z Krakowa
.
Pierwszy zabrał głos inż. Frałlc~szek
być ···~yr,źnie 'wytk.nięta.
Nerwowe na·
Sokal na temat ~Zadinia inspekcji pmy·~
itrOje wytr,cająalicjf~' lł . r4wn owaigi i ui1i~
'ceiltw,iają, S8!D' cel.
,. . .
r·
Referent podki:eśtiłinaczenie sprawy soc.
jalriej 'przy odb~dowie k!aj?, ,aw. szcze~
.\V" naszej polityce, nieitety. nastro~ólności . PfZY ·urucho,mle'rJlu. przeptysłu'
jowość była za WSie cechą dominującą.
iźądał lltwC}:tzenia polskiego ustawodawl!ie-i:'awid,~iliśmy Rosji. "-a jedńsk . idące
stwa ocbronypracy oraz inspekcji pracy.
etańltąd' ·ti~8tt'oje CZ~ito u.s' fasaynowały.
POkrótkiei' dyskusji,.., której zabierali
~~!olucj.ą rO$yt~ką vi. r~ 1905" pl'~ei'ęlf~!DY
alę nad .,.zelkąmiarę.
Pb,tem, utrac!'w- głos in-ienierówie : Moczulski, Boczlroww
sld. Wagner i· St. Koszutski, Fniosekr:e~
azy wi.łUę .. ~ iewolucię,polwl>I1:n~my' jedferen~a .'zjazd uchwalił., .
nak' su~ero~ać się i~:łrie:ol!fowiańską.
··Drugi z kolei przemawiał i,nt. ~.
którał}yła iuż próstem . YSJ;us't.we·m ~mo_lki,e\vsk.Fcb nacjona.listów. , .. ' .. '
'-'
Kfi:I:in "a. współczesnych metodach elelwy.
fikacl' krąj6 w l<. proponując w ko;nkluzii
, 'Na 'polepoIityki' realnej, ag1lra,zem
utworzenie państwoweg-o urzęd,u elekJryfina prawdę revt:'olueyjnej weB~ły dopi ero ży·
Iracvjnego dł. opr~cowania zasad i m,etQd
wioly no w e,gkióre; \fzillwŚZY r9!.bfa t z
zasilenia całego kraju energią ,elektryczną.
na~trOja~i,poczęły . stosow,ać polald radyDyskusja w sprawiepowyżs~eg6wnio
kaliZindo, całego p,olltkiego iagadnieni;t.
sku, VI którei brali udział intetiierowie:
Brli 'to szczel':&y -niepodregfoiciówćy, ktsBańkówski, Mocztłlski, Sułowski i' Gierli~z
TZy zdecydowali śię wYlarzmić Polak! z
niewoli caratu.
..
. '
· z Łodzi, obracała się około z~gadn,ienia.
Jest-to jedyny realny punkt. ~yj!{jja,
jak daleko powin;:ló. wkraczać p.ństwco
nie podlegajl\cy JUź zadnejdv s!tusji. Nie
w sprawy gospodarcze kraju, a w szcze~
mOlf! 'iuHt' powinny -go podwdać nowe
gólności, czy państwo powołane jest do
nałtroje, udZielające .się z n!Jw·ej rew,oluujęcia sprawy elektryfikacji krliju w swe
cjf .rosyjskie!.· Co

deszczem.

ziono 3iOOO rb.

żelaza, rZJil.'anymi & &AmQlom na dół.,

..

i.:ręty uutodziĆ,

majtków pozabijać i .tat-ki II Pl\lió "utuczuym- ogniem. kutawii
"bombami·. A niat11ko obę~y, lecz lati miał.ttl i to
ni~beipil'cJeńitwa

ze domy, zamki
młlie;u~go

heli nai-

dl.

tycu,

~tó-rzy -ta,kie-

prae,u.Ult-}' ~zueaj~; . . . .
miernej wysokcici •.• "
. .
Tak liądził pobożny ulwnnik dwi.licie pięćdzieiiąt lat temu ....
.Ale jest to znamianne dla uwei .PUA
ki, iż I~rllpufy uhgijne Franciui& 'L.oj'
wi~kue budziły zaintereowJ<uie. aii'-IA
pomysł st~tku napowietrznego. Albowiem
w kilka lat po wyj4eiu dy;ieła furyka wło~
ski~iO)

niejaki profeior Lohmeiar z !{inIiIwych .łu
chaesy polecił teorję lilW)', jako temat
pr8~'y doktorakiei, w której .bila w~tpn
w08eł jezuity temi dowy:
CZ~'ł Bóg ni.
dąpUl!cit do wynalezlImia uabel. Itrletb,

tein w Niemczanh jedna~ s

arlnat i prochu, któremi od kilku już wiek,ów tyle krwi .', lłrzelewa? Jeieli dojdlie
ras tak dalece, WÓWCUI pańltwo wyna.j.
dzie już środki ~aradeze, i jak Itrnlbfua

przeciwstawiamyatuelby, a armatom-.ar-

mat~ł tak Bamo pOlyłalibyliB:łY ••tatek napowletrłO}" przeciw datKowi na powte1fZnemu, ataczajl\e furmalne bit1'ły aapOWi$trl ..

ne ...

Jak w,idzimYJ profesor iwieeki był
lepuym prorokiem, nii fllcyk-łfracistCtt.'

---
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śpiewu
NerH

W.ilko.szews.kiei
ul. Widzewska 36.

lekc!~ śpiewu salowego, Zbiorowego.
• dyl\cIL, dekIamącjit oraz 2ry na ltłcte.
. pianie z wykładem teorii.
ZapIsy od S!odziny 3-6 po południu

Na ządanie lek.cje lłł mieście.

