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dnia "I kwietni a 1917 ""

wy. Oddalonym o setki mU od ma- go chłopaka. Pewnego raut gdynt
zowieokich ,;piaohówc, tu wśród ob- wychodził z domu, słu~ąc:v podawa„
cych, jak~e~ pięknymi nam si~ wyda- jąo mi kapelusz zapytai oo francusku
Niedziela, dnia 8-go kwietnia i we wtorek. dn. 10 kwietnia o godzinie 3 po połuuniu
wały nasze własne śłowa. Wyraz gdyż takim j~zykf em rozmawialiśmy!
po cenach popularnych
„kocham" brzmiał 1ak · głęboki ton . „ proszę pana, jak się to nazywa po
fletu
i ~ył dla .nas pełnym treści i polsku" „kapelusz" , odpowiedz ia.
ościuszko
Racławicami·
z~aezema dźwiękowego w stopniu o łem -. „kapelusz)" zakrzyknął mu·
sztuka historyczna w 7 obrazach Anczyca.
wiele wytszym, niż „Yairrie"lu b "i'hab r~yn, wy_buchajl\C przerażającym· ry„.
Niedziel&, dnia 8 kwietnia o gbrb;inie 7 i pól wie(';zór punktualnie
lieb" albo. nawet smętne ,,,te qui ero". ktem śmrnchu. ka .. pe.. luszf ka.. pe••
Dek~amowałiśmy z zapałem „w Szwai~ luszl pan mówi ka-pe-lu1 z".
~
KaK~rm„tl!I• dr ws llkt. (6odst) ~
•~ ·
.
iii
Am
li.W ~Vti1 u. K. Rostworowskiego
caril" i „Mój testament" , uniesieni pełusz". od powiedziałem, 1$có~ w "tem
~
muzyką, zakltitt\ w szmerach i dźwi~· śmieszmag(J1" Pon1edi!ifałek dnia 9· go kwletnia o godzinie 3 po południu po eenaeh popularnych
9 Qoh, kapelusz, }akie
kach polskich słów... A tu nam mó· t~ jest komiozne•. I zaczął podska~
Z
Rapsod rycerki z dzieiów P.B.S
.
wią. ~e nasz piękny i d!hrj~czny i~- .łmra6 pod sufit, mla~kaó, robió ow 4 a.kt. J Ostoii Sulnickilł~o.
zyk ma być podobny do arabsłdego .kropns grymasy, udersaó si~ re)kami
Po.nie działek ?nla. g kwletnia . JUla.ndar1'n.· l . f U s ;,t an. q;1~l „ehińsk. w 3 akt.
charkotania
!... Fi doneL,
po biodraob, brzuchu i lędźwiaeh
o godzinie 7 i pół wiecz. - lu . .
':/
Jll'.
Vernona ! Ovena - - Gdym 1'óżnie1 opowiadał tę roz„ przyozem krz.vczał bez ustanku: „ka..:1
Wtorek, dni& 10 kwietnia.
io•malmowę znalomemu profe!'!Orowi lin~ pelusz, kapelusz, kapeJusz"l
ii llBD!si>JWA~~; a sztuka ~v 3 akt.
o godz 1 i pół wiecv.ór
liill'iJliiiill~"11 Ułl tm~illlhil~l'7'~rill~ W Bnnlkiewicza.
gwiście, ten m,i odrzekł z uśmie 4
Gdym po kilku. godzinaoh wra·
ohem:
eał do domu, zdaleka miQ docho„
~ Znałem wielkiegr> semitfilo~a. dziły wesołe o.krzyki ehfopca: l'tkane.AUelu:;a! Niechaj z tym h.ymnem który mi przysięgał ze łzami. ~e nio ht::iiz, JrnpeluszI"
G. N
:r~do~nym pobiegnie ria wsze strony ma cudniejsze j me)odli, ni~ ta, którą
~1e~1 nasze1 wi't;lki promień nadziei genjusz rasy semickie~ zaczarował
Dzięń Zmartwych wstania... Urn~- I wiary w lepsze jutro. Ufniej spoj- w dźwiękach
hebraiskieg o języka.
"zony na .. krzy~u Zbawiciel, zmar- rzyjmy w przyszłość!..
Na dowód swego twierdzeni a zareoy„
Cz~telnił{6w!
twychwsta je trzeciego dnia po śmierci,
1'!1echaj. choć na chwilę ustąpią tował mi werse·t z Misżny, ozem wy„
jak był przepowiedział uczniom swo~ troski codz_1enn e-zmartwie nia czarne, st.a wił moją cierpliwość na próbę
Z oJrnzH nadchodzących świąt
Im. Ten Wielki Nauczycie l zmar-. ponu~e, a mechaj zapanuje światłość- „ Również i język -popularneg ognia. Zmartwych wstania
o
autora.
Pańskiego, tradytwychwsta je, by dopełnić swego bo- pok61_;_wesele.„ .
„Białei damy z Liwoczy"'. jest - jak oyjny m :zwyc2.ajem spieszymy po ...
~ago posłannictwa, tutaj, na ziemi --A:feli1,ltt!
roi kazał wierzyć pewien zapalony dzielić się z Czytelnika
mi na~zymi
na tym padole n~dzy i grzechu„
porucznik od :honwedów '""- śpiewem
Hmartwyoh wstaje. by utrwalić ostasłowika, rzewną tęsknotą dziewczyny , symbolic.rn em jajkiem, ~yeząe Im tecznie naukfl swą wzniosłą w ser,
7-martiu~'chi .ustn." "r.e.
szałem orfejskim cygana i· pQtę~nym wraz z nadciągającemotywozem tohnie
cach wieinych nezniów swoich.
L.::i
Jtl! ':1
Ilf}{
uu
szumem mętne) Cisy. Co do mnie, niem wiosny - rychłego otrząśni~>.i
*
Dzień
przyjdzie, w . którym dasz im ja w swojej ignorancji nie mogłem tam cia si~ z gn~ biąoej nas ws2iystkich
*
*
znaJeżó nio więcej ponad turkot młyOd trzydziestu dwuch przeszło
[zmartwyc hwstanie.
na i przewalani e się spienionyc h fal zmory-woj ny.
miesięcy jesteśmy świadkami niesły- Tym pocliylonym głazom na mogi- tej uarodowej rzeki.
Niech nam zmartwyehwstanie
ehanej dotychczas . zawieruchy wo~
[łaoh Któt zaś słysząc rozmawiających pokój l
jennej; nad światem szaleje piekielny I przebudzo ny na wiecŻyste trwanie mieszkańców Albionu nie miał
wra·
huragan śmierci - skutkl tytanicz- D h
żenla
chrzęstu,
ch.robotu,
plucia,
1
nych . zmagań narodów potęgują · ue ' co w pożog nieśmiertelny,ch kotu, trzasku, syku i ws~ystkich beł...
mo ...
si~ - - - i serem nasze toozy6 po~
[siłach
żliwych kakofonicz nych dźwięków,
czyna coraz śmielej czerw zwątpie- Czyta komendę Bo~ą i wezwanie,
ale nie mowy ludzkiej. :Mimo to wia~
11ia... Twożnie spoglądamy w jutro:. B~dzia nad każdą z onych mogił domo. !te anglicy są
maniakami na - Od wydawnh~tw111. Nast~ymy
~<ł nam ono przyniesie'?_.
[stawał
punkcie piękności swe1 wspaniałej numer „N. Kurjera Łódzkiego" wyj„
Wiara zanikl!l - s2iatan tryum~ I
nierai własn.eJ· _ wlasne życie mowy..„ Podobnych przykładów mo· dzie we wtorek, 10. b. m. o zwykłej
3 ~
tuje.
·
żna naliczyć tyle, ile )est j~zyków„
por.ze.
Lecz oto nadchodzi dzień wielkił
[dawat
Z teg-o wynika, ~e naJe~y byó W Wydziału Opieki nad
wzniosły - dzień Zmal'twy~hwstania
bardzo ostrożnym w okazaniu.„. wła· dziećmi i młodzieźą. Wydział
Pańskiego, w którym ongiś Chrystus A każde słowo 1ego, jako gromy,
snych ołtarzy. Pi~lrność brzmienia Opieki nad dziećmi i młodzietl\ pr~y
ukrzyMwany, Chrystus ...... odkupiciel Zahuczy jasne i lak ogień złoty
,języka. jest po największej cz"ści zu- Miejscowej Radzie Opiekuńczej opra-,
win świata grzesznego - Chrystus~ Stanie umarłym źrenicom widomy
pełnie iluzoryczna . Mogliby coś o iem cował sprawozda nie z dziafo.lno~ei za,
Syn Boty~ apostoł niebiańskiej ~dei~ Na wszystkich gł_azach i krzyhch powiedzieć filologowie porównawc
zy. okres od dnia 1 października 1916 r.
emqrlwvchwstał!..
·
[Golgoty _
Wyraz „kocham" nie wzbudziu fran- do 1 marca 1917 roku. Sekcja utwo'"Uza lub esk1·mc,sa "" dnego z· tych rzon"' z"'stai'a dnia 19 września 1916 r .• ·
i.
ł e piersi rzuci złomy, U"zu"
I biegnie teraz po okrwawi onym A na sprócllhin
...
:uu
.,,
v
ja'y1'e wzbuc'lzi'ł
u pana i u pań.J · Organ1·„„·c1·
a Sekc.J'i składa si"" ·z za1
świecie 'Polskie},po zo:ranei pociskami
v
u. . h.
ziemioy naszym,
poprzez głuche lasy. It się w nich ozwą te rodzące łkania, skiego
"'
równego wiekiem kolegi: ani• rządu, „....
oraz trzech k~misji: Pe.dagoznis.z"zone sioła a pu.ste pola, ta wieść: Co przyjdą w łunie~ ldóra .zmartwych- podniebien ne k. ani gardłowe
h, ani giczno- wyobowaw czeJ, hygiemczn o...
..1.redn1·opa11a'-„ln"" o """'em zł1111„„one
lek„rsldeJ' i· finansowo - gospodarcz ej.•.
0
-resu. rrexit! ZajAozały
[wstania
~
ddzwony
·
ł kośoieltł
"
~tv"'.
"" Skład
nie. mogą ·"'""wywoła6
zbyt
wielkiego
zarządu Sekcji jest nastę·
ne, zadźwięczały ra ośrne, eoz u- God~iną b(tdziel
entuzjazmu u cudzoziem ca. Jest to. puiąey: Przewodniczący p. L. Skut„
mione dziwną iakowąś skar~ą...
Ji p",...1.
k
.l łk
·1
t\
t'
ski. delegat łódzkiej mieJ'scowe.4 Rad,"f!J'
Zm. arłv,.,1eh1vsta
ł Chrystus, by utr'waan 'fffflrzye '•Y o pewna
SI na suges ia; suges J&J
v;y
,
h
która
nam cz~sto
ka~e w ośmnasiym Opiełrnńoze
j. m1stf~pnie osoby Jz ple,,,
l1.6 nauki( swą 1@ sgrcach itczni6w swotc ·
:roku ~ycia. widzie6 w br~ydkiej J&· l!llll't instytueii zostających pod proZmarlwychw stal, . by utrwalu5 uiarę w swe
Jrniówce f;ylfidę. a w dźwi~łm "tro- tektoratem Seko,ji, a mianowicie b.
br;sku~ 'IJOSłanmettllOf zn~a:rtwyehtvstcił, by
pię
eham" spostrzegać treść uczueiOWf\. 1rałl'lt Wincenty Tymienieck i, ks. ka„,
przynieśd pokói ~ - .
""
Sugestja całkiem naturttlna. Z tege :a<mik Jan Albrr,cht i p. Wiktorja. W&
A kiedyt nam wi~<H~) potrzeba
.
tet powodu w „Sf.wajear.)i" je~t eudnf\ gner, dale} p. S.
delegat
nauki Jego. wielkie11 Kie~yt sercom .
Przep:ras~arn, ezy.pan?w1 e mó-· muzyką słów. Porni~sza1my jednak .k:omi5)i pedagogiczJezierski,
no~wyc~o~a
wcz~j,
uMiym potrzeba. wi~ce1 wiary, a du. wią. fł.6 arabsku~ - Tak_1e niezwykłe wyrazy: zol!ltanl\ b ~ame dżwi~ki~
ttła dr. J. ::Maybaum, del. komu:m hyg7efi!~ow skołatanym pokom? Kiedyt - pyta:nlG zad~ła nam milutka pam!a.· nie mog!\C podłoty6 pod nie pewnych
nio~no-lekarskiej i pani J. Wyganowd
aniteli teraz: w dni zwątpienia~..
Jean_ne,, ~dY.sm:r w je1 towarzystw ie poj~ó i wyobrdeń, nie znnldziemy
Nieohai więo w t.rm iiniu Zma:r·· samrnmh 1nlka ~~~ń w oh.rn1st.ym jEt" w nieh dawnego ezarn. Jest .t8 wi~ ska, det komisji :flnansowo- gospodarezft1. Del. komisjahyg jeniozno-le karska
twychwsta nia-wielki c .A.ll/luja przy- r;yk:u. Popatrz1ll sm1 na s1eb1e zdu •. włnściwe pi~kno tbraiów
1
figu
ma
za :isadanie ui(}cia steru w spra.„
nlesia nam pokr~epienie...
mieni. , , ·
·
aeiyca:inyell, które przenosimy drog~ wa.eh :mdrcrwotnoifoi dzieei w tyolt
Niechaj wst~pł w !'lere~ nasze,
---- Jakt. "'Jl§. -.rabsku, :mówimy fantazji i sugest}i l'ła Hmery i dtwl~lri. inst7tni;o;laeh bieo~ęeych, które
~glonowa wiara, nowa oiueha, świeża :na- po polsku. C~Y~. nasz 1ęzyk ~est po• Oczywhfo~e niesłu~~niie
.
.
.
~iły
swój
akces
do
SekcH
Opieki
nad
dzie· a.
dobny r; brzm1ema do uabsk1ego~
. Opowiadał :m.1 pan »ra. -poe,,,,t\tln1
r Niechaj ,zatryumfu je
na zicm1. ~ . - O ta.Jr, na'!'et b2J:rdzo. B1ła.1!'1 wrażenie, jakie j~zyk polt.Jkl irrobifJH. d.zie6mi.
,rzeµrowad'-lenła zamiorzo- .
nauka. Jego S...,.i~ta.
. .· .
1almł en.s v Ałg1erz_a 1 pnysłueh1„ małej francusee; J;e to w:rat~nie mole 11yolhDla
za.dań
v:rbrane Se.k:retar1at. d~
Od . sil! lat. pruszło gne~km1. !'&ł~m
~o"!1'i8 b1~łye~1 iurb~n.Gw. byl nhuwioDe ie~ i humorysty caa którtO'O ves~li
d-ny Dąbrowski,
drog~ oje~y~rui n~sH budzi 11~ lit Yovn. ~1ek1eiwi•M 11.lpłW•I~ nwt or;n- .a~e„ 4owitdt panu przykładem z '1.y;. Gundlaoh, fb,:Qdeliim~
n, 1'osiewi.<Yti
żyes1a: itrouhf',Y@h wstaje, i~lir był i::rr:;.. tałny s~•br„.
.
cia;
i M.avbam1H, 1ak0 J!f~8'rndnieflt,OY- ;
13-0wiodztał Jf:ius, i~ et urn1.rłe -- :ty~
"Włdnle Q{;pi~r@ uiedawn@ Ni~Podc:M.~ płbyh1. w A.fryce młA~
1'r~ewodniHS\CJ•nl .Immisji ped.a. .
b~zie...
lltli\'B'~t._. e pj4łnuuic:i pola.ld~j ••·. • • •~1'1 :.11.r;ivna b:u:dzG :miło·
g@gicz.no - w7c.b1wawcJiej j&~t P· Je·

niana Nr.

pod

Judae z •

10-ciu

awiak a

===

.4.

Resurrexit!

Do

.

0

.LL>t:•

k.··nosci
• mo y...

o

5:•

'

I
.

'.

t _ _ _ _.....;,..__~----:.!:!.:~~~~~..!.....!!..!!!!!!.!;~~~::=.-------·--:U WY KURJRR ŁODZKT 7 Irwi Atn ia 1917 ;oku.
3\1 ...........
H
...... _!_

zierski, instruktorką p. Marla Grzybowska; członkami: ks. S wietliński,
ks . . Kowalewski 11 panle Kwiatkowska,
Przedpełska, Mtehelisowa, oraz dele„
gani Polskiej Macierzy Szkolnej. Do

komisji ftnansowo-gospodarozej nałatą
pania: J. Wyganowska. przewodni·
o~ąca, p. p. A. Juszkiewiot, El. Kaiser·

breeht, ks. T. Kowalewski. ks. Szoze„
śniak, M. Skolimowski„ panie J. Krasuska, H. Bttrcińska, ks. Albrecht,
A. Ende, T. Keilieh, L. Skulski.
Przy komis!i istnię.}e kooperatywa,

operująca fund1Bzami? składająceml
się z potyczki z funduszu aprowizn•
oyjnego od łódzkiej mieiscowe1 Rady
Oa_iekuńozej w sumie 40~000 łllk. oraz

· łó W Od. ZtZeSZODY,Ch W Sek Cj'l
instytucji.
.
. W listopadzie i grudniu urządzi)·
no kwest~ pod tytułem ~Wieś dzio
·
1 k'
Sk ·
t
01orn· po s lln •• . e OJa roz acztt
opiek~ nad 12068 dziećml w 42 in·
stytu~jach. od 27.X 1916 do 22 ..II
1917 otrzymano od łódzkie) miejscowej Rady Opiekuńczej 5,000 rb. z czego
1. ...n· • •
h · ·
J Jr
wy d ano ~Ou.ilSJl ygJenrnzno. a ar...
skiei i pedagogiczno „ wychowawczej
U Zia

ei;

Ze

tvcMo uslmtenzńiły prteprowadziła foh reorganizacj~ ~In.
starych legitymacji na zaoszczędzenia kosztów lokalu, swrn.„

tyw„ zarza,dy
"amianę

nowe.
Jednocześnie pr~eprowadzono kontro~ wysokóści wpłaeon:vch przez
członków wfrład6w i uilzinłów.
.
Kcmirola biulO?•h na pro~
wincji. Dotychczas wzuoszanie bu•
dowli na -prowłDGH uskuteczniane by„
ło przez właś0icieli b~z .tadnego '(}la~
nu ani n1\dZuru. Obecmte 1ednalr przed.
stawioiele wbdz po wsiach nie do pusz·
czaią do wznoszenia domów mieszka!~
nyoh bez odnośnych zezwole:ń. organów
bnd.owlanych.
·
W o bee. tego starania . o zatwier'"'
dzenie budowli po wsiach kierowane
b yó WlnDY
·
d
~1r d · ł
db d
O n Y Zla U O
U r; WV
wsi i miast przy Miejscowej Radzie
Opiekuńczej.

_ Kolekta bile.łów loteryj„
nych. Sprzeda~ biletów lotery1nvch
folerji klasyozne1 Króleshva Polskiego
na Łódź łód~ka. Rada Olrr~gowa· od-

1200

ó

O

e w4 o

h

cza. Przy ul. Rzgowsk'ej róg Bectoarskiei
otwarta :tostała nowa herbaciarnia robotnicza Sekcji
herbac arń ludowych Stowarzyszenia ·„Światło"•
- Świąteczne obiady. Zarzątl taniej kuch·
ni robotników fabryki Potoańskiego przy ui.
Ogrodowej M 35, asygnował pewna sumy oa
:iakup wcbwin:r i pr:iygotowanłe na pierwsze
i drugie ŚW ęto
Wielkicjn::cy
świąteoznyah
mięsnych i posilniejszych o·P•adów.

}lińska Sekcja kobiet przy Delegacji

.
Proszeni jesteśmy o zazna- z=em-;;-'11.i..; dll;;,. .ll!...,....,.;,,..e..
llf-„„„
· ,., d · 11 b
(ś
d )
"
..... „_'Ili.„ Ila ll.P 1111 """" 11111 n....,
czeme. :tle ma
· m. ro a 0 go- ohen. Komitet tanicil lrnchen przy
dzivie 8-e.j wieczorem odbędzie się magistracie rozpoczął inż prawidłow sali koncertowej Vogla. na dochód .
. . t . h k ł
.
Koła Pomoey odczyt Hr. Adama Ro- wą aprowizaCie} · amc
uc len w Złe·
nikiera ·p. t~ „Rewolucja. w R~s)i".
mniaki, wobec czego w dniu wczoBilety wcz.eśnieł do. nabycia w ra}szym w wielu iadłodajniach wyJ
dang obiady z ziemniakami.
nisłów.

biurze d~ienników

.·Promień", w dzień
odc~ytU'"'-przy we)ściu na salę.

'- Zarząd „Koła I 1omooy dla Le•
·onistów.
polskich i ich rodzin" ukon•
gJ
stytuował się w następu}ąoy sposób:
prezesem został ks. Popławski, viceprezesem-p. Swidwiński, sknrbni

ki.em-p. Grado. zast~pczirnifł s1rnrb
•
"'
J
·i
nlka-p. Pry$sewiozówna •. sekret nr

Cukier bez kartek H::ll świę
ta. Członkowie łódzkich !woperatyw spoźywczy.oh otrzyma in_. nrt ŚW'A.
"'
ta cukier. wydany przez \Vydział aprowiineyiny magistrnt11 dla sprzedaty bez kartek, w ilości lJO 4 łuty
na osobr;-, stosownie do spisów czion-

-

}rów kooperat.vw. ną Zll!~adzie zaregeNeugebnuer4)wna, zast~pczynfą strowanych legitvmao}i.
„
i;ekretarki--p. M. Pła. ckowska. · Jako ... K
im
.11
ftłł i b
„ 1U11
k
i&.
nOZwZ„ ~llille a I liHąk.ii.
·
· dl
przewo d n1cząoa l
e ega[ a sekcji
zom.
powodu świąt wiclkanoon.vch
. nerbaciarnfonej weszła do Zarządu nciastki rozdawnictwa kart chłeho·
P· dr. GarHeka, sekcji J!mrnsowej- wych nozosiają zamkni~te ai po dzień
p. F. Pieńkowska. sekoH. gospodurb t'
·
St kl ·
·
k ··
· 9 • m.
~ze1-p~
ar ewrnzowa 1 se CJł zaNarty na chleb (serja 49) wydapomogowej-p. J. Wojoieohowaka.
wana będą w czasie między 10 a. 14
„,Swiilll!iCOne" dla l.,emi•tuii• kwietnia wląmmie. Serja ta zawiera
"
"i'
~~
f t
6 · , t· t
!
:i •
słów. W poniedzia!ek dnia 9 b. m. 3 UD owe„ 6 WiefC UO ·owyc l Ot1Cl!1o godz. S·ej po poł. w Helenowie od- ków na ehleb - oraz kupo~ na trzy
ką-p-.

będzie się „śWiQcone"

na które ~er*
decznie zaprafil'lia
yn·zebywa1ących
w Łodzi i jej okolioach Legjonistów,.
„Koło Fomocy dla Legjonistów polskich i fob rodzin".
··
-. NC,we legitymacje człon~

czw art~ funta mąki i zwykłą normę.
cukru t 1hydłn
Ciągnie(11~ie loier~i R. G. O.
klasy III.ej odbędzie się w d. 16

17 b. lll.
Reorganizacja tanich ku„
kowskie w kooperatywach. - chen robotniczych.
Komisja
Po przeprowadzeniu wymaganej miedzykuohenna ianich jadłodainl
.•• eh przy Zw. in z kach zn.wo·
Przez Wydział aprowizaey1' ny magi- robotnfo'Y.V
f'•7
'1
s t rat u regestra<:* członków koopera- dowych w ce]aeh oszczędnośoiowycb
j

-

e straszn9ch lat,
Wypełniły si~ czasy: groźnie, niespodzianie
Boży si~ opuśoH na niesforne
ogarnęło ziemi~ burzy rozpętanie,

. Bicz

·i

ludy.

Jakiej nikt nigdy jeszcze nie oglądał

wprzódy.

Na niebie niby ptactwo orkan zwiastujące·
Samoloty znw:rotne zataczają koła:
·W dole-j~k czarnyc_h wężów wyległe tysiąee
P~fana~ pociągi - z dymu obłokiem u czoła.
Od potworów lHlncernych

wzmszyło si~

morze· ·

Jedne pr~}t\ .-powier~c~nię durn~emi I~adluby, '
lnne w o;ł~biaeh, grlZ!e oko do1rzeó ieh nie mote
Czają się juk

n p.

Teatr Polald
Repertuar

rekiny, ludzkiej ohciwu zguby.

i nigdy chmury takich nie

6!1)

świąteczny.

-~~

Racłswicami".

~3

Zarząd Teatrn stara slę o uświe!nienie

przedstawiań

tych

starannemi i bogatemi dekoracjami
oraz „esoołem wielkich tłumów.
Udl!lał bierze cały personel. W niedzielę, d.
8 kw'etnia o godz. 7 i pól wiec.z. ciesząca aią
wyjątkowem

odsł

} K.
z Karjcthu".
W

pd

powodzeniem ez.tuka ·w 5 aktach
Rostworowskiego. p. t.
„Judasz

po'niedziałek,

doia 9 kwletnia o god:i:.

3

poł.

w foDzi.

1

..-....

Burza trwa, i nikomu nje przepuści w gniewie:
Mroozy trwoine sumienia. łamie przekonania~
Nienawiści śmiertelnei roznieca zarzewie,

I groźnych chmur frolislderu wid n okrąg przesła
nia ...
~e

(OegieJnła.nia

rapsod rycerski w 4 akt z dziejów P.
Do ambutatorjum wysłano 46,55B chorych. P. S. Sulniok!ego p. t. "10 clu z Pa'łliaka" po
lekarze badali chorych. w domu w 12,192 wy· ceoach popularnych-wieczorem o godz. 7 i pół
angielsko w ehinsh
w 3-ek aktach
parikach, akuszerka w 31, felczer w 69. Poży sztuka
wienie wydano w 136,935 w:Ypadl\'.aeh
Rozdano Vernona i Ovena p. t. .Mandaryn Wu".
mkka li1r6w 4.7,726 i p6l. opał.u 78158 porcji,
bieH2oy H32 sztuki, cddeży 266:, słomę do sien·
Xino-Teałry
D k6w
w 123 wypadkach, Jrąszy ięc~mi!mnej
214.703 t p6t funtów grochu 2oso i pół, płat·
„CaginoU (Płotrko'łl'l!ka } l 6'1). Wspa•
k.ów jęczmiennych i mąkl bobowej 8863 funty, niały program ·świąteczny: m. fn. wielki dramat
kastki manny 1347 i pół funta, cukru 413 fon· z życia w 5.ciu aktach p. t. „K o b 1et a b ez
·.
tów, ryżu 389 i pół, m'ęsa 59 1. okrasy 30.99s woli•..
fontów, proszku mydlaoeg:> 34,{]16 i jedna szeW głównej roli wyst~puJe piękna Er n a
saasta funta, mynła 22931 ·kawałki, oraz 5847
Moren·a.
i pięc ósmych font., buljonu 415 kos;et: i her...._ Odeon1 (Prze}az:d 2). Przelillezny pro•
baty 30 i trzy czwarte funta
Wydano U<\ żywność 18 4. 80 1 marek 35 fen• gram świateozny. a mianowiele dramat.legenda·
mleko 23 647 Plk 86 f, mydło 26,264 m. 50 f • w 5 ciu wielkich częściach p. t. „Z i e 1 o ny
opat 2039 mk:, wydatki nAdnryczarne na po~ c z ł o w l a k z A m s t e r d a m u", z słynn:flll
tricby .chorych 4,609 pensj~ kontrolerek i pie· artystą Erichem Kalser-Tietz w roli głównej.
Uwaga: Podczas demonstrowania obrazu. lł'J•
lęgniarek 3.J;39J m 50 fen .kancelarja i urzą.·
dzeniesktadnicy1452m.49fen,lkoszta prze~ stępują soliści śpiewacy oraz chóry pod kr4r.
wozu 916 m 86 fen. razem 285.,000 marek.
Ant. Rozwensa przy akomp. znacznie powi~~
- Nowa f!lja „świ:artła"„ Otwarła nie-. nej orkiestry.
Widowiska rozpopzynalą si~ o godz.. 1 pq
dawno przy ul Bednarskie! pod 1'F.1 5 nowa 'fi.Ua
Stowarzyszenia 'Jf>w alowego RobotniczegJ "Swia· P oł.
tto ... rozwita się nader pomyślnie i uczy ooecnie
,,Grand „ Kino" lll (PJotrkowsb n}
z a6rą 300 c;bnk:ów. Przy filji otwarto bibHoOd
niedzieli, d. 8 b. m. .125
i at n ietekę, które księ\;pzbiór Uczy jut obecnie ~ góra
w o li Po 1 ski" pierwszy polski obraz. łmpo·
tys'a,c tomów, utyskanych c:ieścla z księgo:=biorn n11jacy ckazałościa i technika.
zwiazktt zawodowego murarzy „ Ła~zność. ". cieś·Arcydzieło sztuki kinematograficzne}. w wy,
cia od firmy Leonh'1rdta~ oraz z.-(ifiar i składek
robotniczych. Kttrsy oświatcwe. oraz nau~zanie konaniu artystów "Sceny krakowskie). z udziałem
10,000 osób - odtwarzalące dzieje PQlsłi w o·
anaUaoet6w: p_ro;vadz1 w n;ri . „sw;;atła"·. prof. kresie 1792-1917.
Łukasz:ewskł. \liyk:łady obe,mu1ą kursa Języlra
Pieśni narodowe do ®.ruu 'llr,Jlona cb6r
r;sk~~go, hist:;rji Polski, arytmetyki, geografH
kameralny
- „SyreinuliH: Zamkni~ty :i= powodu panują•
- .Tow„ im„ Paderewskiego. Grono csób
w Radogoszczu organi2uje zespół wokalno dra· jąeych chtcdów kino teatr .Syrena• ~ostanie.
w niedz.ieię 8 b. m. otwarty i wystawia dramaf
ma:tyczny pod nazwą Twa imienia Padercw·
detektywny p. t. „B a n d a. C z a -r n e .ł
skiego.
• Re ł i".
• Nad program: kuplety, ilpie:w i monologi•.
- „Pesm:::h" dfa Żyliiów w armji„ Dla. oficerów i tcłnierzy niemiemieckich-żyd6w.
poczyn'one zostały przygotowania ku rytuabiemu
obchodowi „Pesachu·.

Burza wre„ i co żyje -porywa ze sobą.
Na wiatr, na 11oniewiedr~ łudzlde dola eiska„
Tysiące serc i rodzin powleka ~ałobą,
I rozdmuohuje w popiół ~omowe ogniska •

się

.

W niedzielę, dnia 8 kwietnia o godz.. S.111 ~
po pot i we wtorek, dala 10 kwietnia o godz:. R.j
po pot po cę:imach popularnych dramat naro~ ·~
dowy w 7 odst Anctyea p. t. „Kościuszko POQ ~

bie·

chorych do przytułku położn•czeg:)189. wykreśli:>
2: przyczyn Dgranic~en'o\ bul!i.żetu
32.790. pozo~
atab na 1 kwietnia 1911 r 10,083 chorych.

Zda się, ~e 1udzkoś6 pychą szatańską µharia
Samo niebo \l1yzywa swem dżiełem riniszczenia,
Ze woła do wszechśw;atów jedynego Pana:
lir Tak sig pali! morduje! kraj
w pustynię zmienfa"

Zda

Miło

ozyka.

Teatr I

$tąpiłoby poniekąd subsydjum mate- dnym przy magistracie wysłała do $~pitala 1242 (6

Z Koła Pomocy dh11 Legja• tialne. ·

-

Koło

Nowa łania herbaciarnia rcbotnii•

-

. dała osobii.o prywatne}. :tie względu - z kooperatywy nZwią~kowiec''· na pokaźny dochód, przywiązany do Zarzad. koopera1ywy robotniczej „Związkowiec•
postano w ł otwcrzyc c:iwartą UIJ'! przy ulicy
.kolekty µowytszych biletów loteryj. Rzgowskiej. Na członk6w nowej filii :r.apisab s'ę
nyoht uznaiamy krok ten za nader 1uż z górą 100 cs6b
.
''

m. Ł«uizi"

Handlu

i

mania personelu, zredukowano liaz· Soeoy przy Stowarzyszeniu Hau.dlowo9v
bę prowadzonych kuchen z. 21 d_o skłch w Łodzi (Piotrkowska 108} Wyatawlaw
14 zamvkaiąc 7 z nich, a rnfanow1- botę i w nledzielę. dnia 14 i 15 kwietn 1a
godz. 'Z i p6l wieczorem we własnym ło
c~i~: IL V. VH. IX. X, XVII i XVIII. óopere
radową „Wlesław", Brodzińskiego,
W pozostał.vch 14: tanich kuchniach ka
Ostrowsldego Udziai przyjmuje łącznic z
komisja międzykuchenna wydnwnć rem i orkrestrą 10 osób Rctyserję powiat
będzie w dalszym ciągu dotyohcza- p. J Sachnows!ki&J, artystce Teatru Polski
sową ilośó obiadów, czyli 17,000 dzien„ częśc:tą zd muzyczni\ kierować będzie p.. Em
Fotygo Koło dokłada wsze1kłch s_tarań 1 !lifl>y
nie, w tem 10 proc. bezpłatnych. zaś przedstaw<enfa
udały si~ pod ka:<ldym wzglt~llł
oszczędnośoi, osiągni~te na opala~ lo· jak najleplei.
.
·
. Bilety wcześniej nabyć można oodde-nn
kalu i t. p. użyte bt;.)dą na zwiększe
nie pozywnośoł obiadów i zmniejsze- mlądz:y godz. 7-"9 wlecz. w lumcelarji Staw~
(Piotrkowska 108).
nie deficytów kuchennych.

:rb.

:r •

i stevarzyszei. ·

tła. opału„ kosztów p:r2.:ewo~m i ut~zyM X Ze Staw. WzaJ. Pom. Prac„ w Pne

ora21 na organizację nieodpowiedni~ gdyż kolektę ową - Ponice nuiriłerjaina bledll:1ym chG•
oehronki na Bałutaoh przez ks. Kowa- mo~na było odda6 jednel 'li. miełsco~ rym chr:a:eśćjanom. w ciągu czasu od 1
lewskiego 250 rb. i ogniska dla chłop- ·wyo_h instytucji snołecznyoh, eo za- kwietnia 1916 r do tejte da1y 1917 r. Cłirześć·
po

zvlązków

wsiystko padnie w tej gromów . go-

dzinieZe orkan całą przeszłość obali i zmiecie ..•
Ze Pokój, Sprawiedliwość, Dobrobyt zaginie A Wolnośoi j:iż nigdy nie bQdzie na świecie ...

wydałv głosów

Ciemność· była straszliwa, niebo jak z ołowiu,
Znikąd żadnej pomocy, .brzeg wokół daleki,
A On, na tyle łodzi, wspart.y na wezgłowiu
Spał.

l

Po dziennym Mu znoju sen skleił powieki..„
I iu~ w niechybnej śmierci stali pogotowiu,
Bez1•adnj, wyczerpani trudami. podró~v,
A on, na tyle łodz1, wsparty na wezgłowiu
Spał. Jakby nio nie wiedząc o wyjącej burzy.

Obud_zili Gt) w~e~zoie ·wołaniem :rozpaczy:
„Pame ratu:l gm1emv!-zaohowa1 nas Panie!

„Zali nic liasza zguba u Ciebie nie znaczy?"
•.• Wśród szumu uawałno.ści dosłyszał wołanie ... „
Słyszał

je iuż oddawna~ znaiąc serc ici1 męk\
by człowieczą ulemnoM poznali; ·.
Wstał .na łodzi, wyciągnął wszecinnogącą; rękQ.
Zgromił wiatr„ i Zt\milczeć kazuł morskiej falL

J.iecz

czekał.

I zwolna - straszna w sercu obawa się budzj11
Ze mo~e my zginiemy \itśród tego chaosu...
. My biedui - zapomniani od Hoga i ludzi...
Jrzmiącym i śmierć niosącym ognistym oddeol1em I stoimy - czekntąc z drżeniem swego lo'!u„.

I przyszło uciszenia ... "\Viclrnr opadt na.u-le
Miesiąc wyjrzał, y>osłuszny na: życzenie'P~na,
Lódź kornie prżystandn, zwisły mokre żao-Le,
Na gładkiej toni biała rozlała się p!ana ... ei

( żaden pi01·un takiej nie wyrz_a.dzH szkÓds!

powietr~m i wodzie~
Co jednem słowem napaść żywiołów rozpra:szn,
lfotnie1szy od !\1o1źesza, wię'irszv od Hiiasza Obrócił się do Swoich w bolesnym zaw:1ih:le
I pytał ich z wy rzutem:„ Gdzież ]est wiara wnsza"'

Jak te. co się da1ekiflm ode~wały "eo.hem
Kiedy zionęły paszcze spi~owych kolosó.:V

Obr~co>:1e w pcrzyu;J wiekopon.rne µ-rooy,
A ziemi lono pęirn. 1 o pcnustQ woła!

A Ten. co rozkazuje

*

Wał~ sit} bory całe. z dyme~ idą sioła,

Onego czasu

weszła

taka samn trwoga

<iWO 1m Pańśki& wezwanie
Przez morzo rryb~rjadzkie wyp~dła im droga,
A w nocy na nich burza 8padfa 11iespodzianie•.•

W serca lrnzuMw, gdy

I :'..aiJ~m inór t:ik wielu ofiar nie ws tra.ci
.Jak lullzlrn %lo~ć sprz~gni~fo. z bezmyślnym 2wyczaiflln!
t~~ac~a tr:1h'., kai~ez~. zamt;cza.ją braci
\v !flf:lkleu1y0h Sit~ wymystach I.>l'Ześcigając wzc.
jem!

Lce!ab,, j13 k nll flkn~ydlach-z każdą eh wiła Nsła

I poi:uszenie wielkie na ii.·odzie się stało
1

•

,~ rzeszczał maszt pod na.porem, h.mn.ły slę wiosła
I \•1delk!e wały łódk~ zalewały caJą....

Jadwiga&.

r

~~

...__,,,.......,,~................- -........__--iz-.__~N~~o~W':.::...;:Y~.~K~U~RJE:.,;~R~·~Ł~O~D~Z~K~I~7~·~k~w~iA~t~n~.~T~fl~1~9~11.:....,:.T~ol~tU~·;._,,................,.........;.,_____......______.......,____~NP~-~·~n5~·-npiaę,ć,t.ej1·eniezooostna:,.1•• .ba.~ąk,!.
z~e)łllei p~·zpy~~!yst.
od 21 do 42 lat do wojska, zawiesił 'uczonyc h Polski Austrii, Węgier,
że wodzowfo Aleksiej ew, Ruzski i
, . . , _µie
„"', ostrą cenzurę
...,.....,_._..._..,....,,__.,........

::i\!

i-...
na<l dziennik ami, doty~
~:,.i~:· ·_.~ypgJ.• dęypane tyłk~//wierzohołki ło„ .kająną~„ oczywiśaie, prz~dewszystkiem Niem'ieo, Francji, Włoch, Bełgji. Rosji. szyoki
Anglji, Szwecji, Szwa.joarji, .· StEtuów
J..

.•

są. w śo1słem µorozum hmiu
.przywód zcami kadetów i kierown ikam
Zjednoc zonych, Ameryk i Północnej zwiazku ziemstw . Zwłaszcza. Komłte
i JaponJi, które były jedną wielką Prz~myshi Wojenn ego wywiąh.ł
wiel
manifestaąją
•1 la
reprezh ! owanej. ki wpływ na gene:rałó-w r-awoluoyjni
przez nieo-o

>·.

•1

,,Luptę ~ ..

organ partyjny .
RakowPok. takt iej odpei"c~ji ;krzak .ziemni a- sky't ego próbowa no zrazu przekutpić1
6
.ka w J~ .ee o i;ne1.?1e przycho dzi po em aresztow ano go .1)opros u na
·:; J na rozłożonych w. _ziemi łodygac
h uliey. P:rzeclsi~wzięto tak?;<' wiele aren~i . i polskie} .
ll$posob ionyoh.
1; .tworzy 'f)J:Zy.bys~ow~. k,órzonkj, pom1:f)- sztowań wśród soojalist&
•
v.r, a z. więA po~a t.ern 7. wielkiem poświę1:[~ dzy którem1 k1!k~l" lub kilkanaście zienia Vacares ti
Na oz.ele tego komitet u 'staH. „ła~
uwolnii y dopiero oeniem oddawał się gorąco
pąpulary- knąoy władzy mHjona r Guazk:owc i
1:} ,kłębów.
.
/ J
aresztow anych wkraczające wojska
·,~L
Podbiórkę /~i/~niak?w należy niemiec kie. \V Bukares zcie z ob wilą za~ji wiedzy. Szarecr dzieł popular - zadłuteni generałowie: Aleksiej ew ,i
nych uprzystępniał~ wyniki wiedzy Judenic z. Komitet uchodził n inety„
:~ ~-vylrnny'tll'.a6 . W/ 9itas_1a,· kiedy, słońee wejścia r1iemc6w i bnłgaró
w było ścisłej szerszym sferom,
„~ ~byt s1lme me/uper- q.je.
zachwycając tucj~ regulującą tmdne i :powikła .. _„._c .,,,.•.•.
36,000 robotnik ów. a ż n1ch 20,000
J
Hodowl a /zi~mnfak6w wcześniej' bez wszelkie go zaj~cia. · O zaopatrz e- swym prostym i wykwin tnym sty- stosunk f fimmsow~ osób wpływo. ·
:i'. wylriełkowany „;h w sprzyfająoyQh nie :rodzin żołnierzy i urzędników lam.
w. armii. to też Jrrątąeyoh po .szt
ś. p. Hilarow ioz był przytem je- baoh armji pełnomocników komJte
' warunka ob, ppy zastosow aniu roz·A :postarał się rząd rumuński przed
dnym z najszlae hetnieis zych i na]- nazywan o w woiskt-1 złośliwł-e „kas1
~.·!dada. nia łody'g wydaje 100 proc. wic:i- swoją
. wypłacając im kHko~
pi(lkniej.szyeh charakte rów.
? cej kłębów niż z tejźe ilości ale wy„ miesięcucieczką
rami general skimi'\ zaś o oficera
zne zasHki i pensje, robotnic y
S.
:i~· sadzony ch bez kiełkowania„
P• Józef Nusbaum „Ififarow foz 'p-Olowych ~Y.jrteyoh ponad stan m
natomia
st
zosfali
pozostaw
ieni
swemn
; 1~
.\V ziemi ~yznej, wilgotn ej i l>Ul- losowi. Przyb.vcie niemc6w zmieniło urodził się w . Warsznw ie d. n gru- wiono: „ci żyją na nu:hnne k Gmm
~Jrnej kłęby wyrastaią większe 'leez ich położenie ria lepsze, gdyż wobec dnia 1859 r. Po ukończeniu gimna- ·wa". Nie .można wprost irrzedst a
l 8ą raniej smaczne . ni~ z ·ziemi ltei· otwarci a wielu fa.bryki znaleźli zajęcie, zjum w Warszaw ie i studfo.ch uni- jak wielkie1 demo:ra l!zaeji ulegl '
· szej~ /W dzisieiszych .wyj4tkowo tru-.
niemiec ki zarząd wojskow~v !l:mu~ił ·wersyte ckfoh w W at~szaivie i Odesie, :pus 0fieeNi!d w osta:łlńlm roku. . ·
t; .dnyqh warunk ach bytu~ nie wkatde j ad~rekto
r6w fa.bryk do wyznacz ema habilitował s~ę w r. 1891 na uniwer~ ziny generałów i· setki oiłearĄw
syteoie lwowsk im, na którym był puszczały ber. u.r-iopu struwvrisks.'
r.··:Hośd~ można mieó kłęby na wysadki „ jm odpowie dnich pła.o
- po 4 franki przez szereg
lat (1892-19 013) dyrekto - lowe i „znikały bas 4ladu•. Byli
:~ /
:Prak kłębów motna zastąpić, do na głowc;&.
rem instytut u anntomio2mego, a od oi" którzy nie ehoiali 11lee- : o.gólnam'1
~·/· pew~e~o st.opnia · · przez wysiew. n~:r. 1906 profeso rem zoologii i dyrekto - -nastrojowi~ a wid111ąe nietroik
Sfon i ziem maka. W tym oelu. robi si~
rem instytut u zooJogfoznego. Równi et ;przewró t-opusz czali szeregi. nfonf
n odpowie dniej. odległości rowki 12
··
był w latach 1894-1 906 profesor em
tali głębokie i stosown ie szerokie ,
Co do generała Rn~słdego wk\„
anatum ji we lwowski oi Akadem ji we· dzieliśmy, ~e nie daruje e>n, oar<Jw,ł
jw które wysiać można nasiona w kwie„
terynarj i. Piastował godności dziekan a . zeszłorocznej niełaski. i ohwUow&
~Jiniu lub w maju, p:rzyk:rywnjąe nasion„
1,
Polska
nauka_
uniwers
ytet
Ja·
·
wydziału :tllozoficznego;''-pre 3 esa. -pol- maskow anej dymisji„ R-mlski jeszcze
~ka na vół eala grubo. Wzeszłe roślinki
gielloński i Akadem }a poniosł.v wiel~ . skiego 111owarzys twa przyrod
mków jako poruo.znik miał o-pin}' ozfowiekJ1
~prze.rwać i w miar'J przyros tu,· łodyg
ką stratę. Jak donosi „Głos Narodu '\ im. Koperni ka w.e Lwowie ,
dyrekto ra mśoiwego i bezw21gl~dnego. Bruilttakowe, obsypywać.
zmarł w Krakow ie '.w sędzi wym wie"' polskiej staoji biologic znej w
Drozdozaś uobo(!ził za· generała, którego
ku Frydery k Zoll, b. rektor nniwer- wicach ,pod Gródkie m, członka lrura- łow
sytetu„ znakom ity profeso r prawa torji o. i k. sta 0 d zoologicznej w Trye- asprawy połityczne.. nio ni~ ,obehqdz~
przewró t w ROSJI b~d~ dla _niego
r~ymskiago i wicepre zes Akadem ii ście.
'
. rzec:?:Aą oboj~tną.
.
· .
umiejętności, dr. Fry~eryk Zoll: .
ś_ p. Nusbaum mla·rowicz chory
Co do iednei rzeozy-końoą &We
Socjaliści rumuńsc"9
Była to lJo~ta.6 od la.t dztes1ąt· był od półtora rok~ n8: rzad.ką
opowiad anie oflcer to.sy},'.3ki prz~l!tWJ!i
ków w Krakow ie ~nana 1 „ otaczan a robę. t~ zw. leulrnm1ę (bm taczkę), eh~kto· si~ jego zdaniem .kadeeJ. &\dZI~l &,,.
a·wo jna.
głębokim sza0tml dem •. \~ ychowa~ca. rej przyczy na nie jest jeszcze
nauce .że propaga nda wojskowa .zrew~lta.)&
Od początku wybuch u wojny szeregu volwle~ p;awmk ow_ polsk1~b, znana.. \V ost.atnic11 tygodni ach na"' źoJuierzy i o:ficeró.w przec1w ...~1koł1·
europejs kiej, jak i w o.zasie; kiedy serdeoz ny przy1ac1el mł1 odz.reży, (to: stąpHo znaczne pogorsz enie.
jov•i lecz nie przeciw mon~??hJJ i m:nloPogrzeb ś. p. prof. Nusbau ma- mali, iż osadziw szy na mte}S<Jłl Miko·
dwu21naczna gra dyplom acji bukare- ozekał się, gdy nadszedi: wrnczó·~ dni
szteńskiej i jej przech'y lenie się na jego, zasłużonej powszec hnej czm, na HHnrnwicza odbył sit~ dnia 16 marca łaja na tronie którego z wiel.hi®
stron~ ententy, stawało sit) coraz bar- in.ką uczoiwą, 1)ełną 1)oświęcenia pra- roku biez.
ksia.żąt będą mogli w je.go. imieniu '~:
_
tlzlej widoczne# rumuńscy . socjaliści oą ua katedrz e })rofesorskiej i w ~yc]u
rządzió bez mała autokrat ycznie.
.
.
oświadczali si~ zdecydo wanie przeciw obywate !s!dem zasłużyt.
~yll?czasem, za~a.ch stanu pne- rj1
s. p. Frydery k Zoll urodrtnł si~
wojnie, i prowadz ili Y.aciętą kampanję~
mienił si~ w rewolucJę, a ta w~sła 11(;
w r. 183-4: w Dolnej wsi pod M:yśle~ ~, ~4;c~r l!\•1!.:.s~1is'"1'
aby uchronić Rumunję. od. następstw nicami
nad głowy przywód zoom kadeckim .. •
w Galicji: Do gimnazj um
UJ t ł! . li':! J ~ Ili
~-wmieszania się w konflikt . światowy.
Lud rosy·jski nig~;v nie uzna za plZJ,- f
•
K„ Nowak w „Pester Lloyd" daje UCZ"'SZC";ał w Boohni i w Kra.ko wie.
ii H•*'"
w:'.dr.eów rewoł~lCJI Guc.zJrow..
a o2iy_ijjg'.p_ ~;
O
ogólny pogląd na sytuaci~ wewnętrz Stopień dokt.ora praw U:1,VSkuł na
i"t!WO~u\
..)1~·
1ukowa.
Nie wolno bow1~m zapą~n~t.? ·.ł ·1
uniw.
Jagiell
ońskim
w
r.
185.6,
w roku
ną Rumunj i bezpośrednio prze.d przyże siedm 6smych wo,Jska s~noWI
1863 zaś ""obiął Jratedrę n:rawa rzym·
Korespo ndent rosyjsld „ Voss.Ztp.:." chłop rosyjski - ów zaś s~or~. l'~ i"ft
łączeniem się jej do państw koalicji~
jako taż po Wypowiedzeniu .nieSZCZEl· skiego. na której pozostawał przeszło nadesłał pismu swemu interesuiącą wyrzuci ze swego serca nw1elł..il1eme
lat 40. Czterolu otnie piast.nvl·ał god- relację, zaczerpniQtą 7' opowiad ania bahYoch
śllwej dla niej wojny. .
walcze dla o.a.u i rozp~iSWe" ;
.
ność dziekan a. Rektore ui był w Jatach pewnego rosyjskieg·o
oficeira sztabu, instynk ty stanie sięi soojalnym( r~wo~
Przez dwa lata rozwijała rumuń· 1875-18
,
77 oraz w roku . szkolny m który jaszcze przed wybuch em rewo- lucjonis
tą i będtie p-0dport1: · ~·
1 ska par~ja socjalisty~zna niestrudzoną 1893-18
94.
W
roirn
·1873
wybran
y lucji uciekł z Petersb urga i podczas krańcowych.
d~iałalność, ~adne jej zgromad zenie
/~ -.. QI:
członkiem czynnym AkademJt jej trwania ukrywa t się z kilkuna
stoJlie odbyło si~ bez tendenc ji i pro~ został
·."',
:>
umiejętności, w którtn
sprawował 'ina kolegam i, równie~ zbiegam i w pogramu antywoj ennego, organ. przy- przez
~ :.·
dłuższy godność. prze".11'0 • bliżu stolicy a dopiero później zdołał
·";;;wódczy socjalist ów rumuńskich tow. dniczącczas
ego wydziału historyc .zno·fllo - pr:.1ekraść się przez granicę do
Szwe·
~Bakowsky'eao „Lupta" protestowaŁ
zoficzne go, a .w ostatnic h ldlkuoas t.u ojt Oficer ten opowiad a, że już przed
'0 stale przeoi~ współudziałowi w woj- Jatach tak?:e godność wi ce prezesa.
wybuclr nm rewo!un ji w kołach woj.
- nie. A kiedy po przełama11iu frontu Był
•11v··l·talrż!' członkiem ozeslde j Alrn- skowycb, wiernyc h carowi, wiedzian
o
rosyjskiego pod Gorliea!ł'li!> 'ruso:fi~e~ deroH umiejętnoś~i w Pradze.
1
.
na co się zanosi.
pragnąc podni~ść . n~st~óJ,. urzągz1_l1
Dzfafalnnść naukową rozpoczął
Załoga Petersb urga, skłaaa;ąoa·siQ
wielkie zebr~me, soc1allśo1 starali sJę w r. 1862
pracą .habH~tacyjną p•.t. z bataljon ów uzupełnia.jącyoh, stała
Kmmmikał
< przeszkodzić temu i
pr~ys~ło n.awet
O skardze przeczące)". a za nią pod rozkaza mi oficerów zapasow ych,
~4t'do krwawy ch starć z wo1sk1em· I poposzły nader liczne praoe polskie którzy st.anowiH koło niezado wolo· BEI{LIN . (U:rz~dowo)„
licją..
i niemiec kie, które zy:;kały d,m~,e nych
Wielka Kwatól'ft. Główna, 6~go
W początkac~ r~ku 1916 ta~ z:iv,a: uznanie w świecie prawuw zym. Jesz' Rozluźnienie dyscyp liny wojsko~ kwietni a
ni „Transsy lwamem "', aneks1omse1 cze w r.
1912 ogłosił rozprawę, wej było zupełne. Dowodzący w Perumuńscy, mający na celu. opanow a- 0 „Służeb
nościach os'~bist.vch w prawje tersburg u gen. Cha bało w przewid
\i?schó dnia widow rm wofny.
ynie Siedmioi:trodn, zorganrn nwawsz y rzymski em· i w nowszy
ch
ustawod
a.wwał
gro~ąoe
niebezp
ieczeńs
twoi
zwróa
sie silnie ro~voczęli gwałtowną agi- stwach" . Najznak
m ]ego dz1e· cił się do głównej kwatery o ,prz:v;. Pr(mt wojsk ks. Leopold a tla.war•
ta~ifl za ~o1nil, posługując si~ kol- łem naulrnw em sąomitsze
"Pande
kta czyli słanie woisk jnnych, iednaki e geneskiego.
portażem uiiczny in. i terrore~, stoso- nauka rzymski
ego prawa prywatn e„ rafowie Ałeksfojew i Ruzski odmówili
wanym do zwo1enmkó~ poko1u.~ So- go" (trzy tomy).
Na północ od Rygi, pod .Iłł}lkst(~
.
·
,
temu żadaniu. Tymcza sem stosunk i
cjaliśei nie dali się odstrasz J;o: wy1
tą,
'l1ohołem
, nad tJłotf;\ Lip4 i NaFa}•
Rozległa jego dzrnlalnoś? zys:rnri
1
w st.oilcy pogarszały się z dBi~ na
słali żony i córki swoje n~. uł~ee, n.~y należne u~;nanie.
Był członkiem izby dzień.· Już w nierwsz ych
jówką,
oraz
na południe od Stanisła.·
dmach
Bprzedawały. llis~1a par.ty1n e l. zam~ panów, obywate lem
honorow
ym
Podmarca
Jroszm-y
w<lwa
artyforj
pułków:
a rosyjska . wprowadził!
pawfows lde·
kłośó przeenv: n1irów me mo~ła s~ę; górza. l\.1yś!euie i
Zrrtora. oraz hono· go, jzmaiłowskiego. siemion owskieg ?, w- działanie przeciw ko
Ldecydować na czynne przeszk odzeme rowym duktore
stanowi skom
m Uniw. lwowski ego. DOWOCZerfraskiego i koszary JrozaokI~
naszym
&emu.
znaczne
ilości
amunicj
i..
wyglądały na· po1fobieństwo lokali
W czerwcu 1916- roku wojna była
Udarem
niono
atak
rosyjski
, roz
wiecowy ch.
zdee:vd<h1Vtrna. Gałacz był centrum
wijający
się
-po
wybnch
u
miny,
na
Dzień i noc hrązyii agitator zy,
:prop'a!!andy rusofilski~j. vVówcz as sowzgórze Popielic ha (na południowy
rozrzuca
H
proklamn
c.1e.
przemaw
iali
cjaliści zaprotesto~al1 znowu: ~ Gado Młnierzy i. rozdawa li czerwon e wsch.ód od Brze9Aan).
laczu wybuohł straJk gbneral ny 1 zno·
Dnia
Przv odbiera niu rosyjskieg-0 prz,.·.
18
go
marTm r. b. ,zm.arł wę chorągwie: ~fic~w"vi~ niżSzych ~ang
wu polała si~ krew masakrowany~h
przez :7.ołnierzy mężczyzn, kobiet Lwowie jeden z na}znak om1tszy eh przył_ąc:r..~h s1ę _ ;Jo ~eJ p~~p~ga~dy a czółka ~1ostowego Tobol nad Slocho·
uczonyc h polskfob, protes~r un~.wer wygs1 of1cerow 1e byli hez,,;1 !m. ':1'1 resz- dem, w dn. 3 .kwietnia
i dziecL :
.
, w ręce nasz~
.
.
.
cie dnia 10 marca około 100 oficerów
W dti;eń ogioszen'ia. w'1Jn:V. - r;io· sytetu lwowsk iego dr. Jozef Nusbau m- wiernvc
wpadło
130
h
carowi
oficerów
opuściło
,
prze~.zło 9500
Petersb
urg
wnoc?.eśnie 7. odbywa1ącą stę ra„~ą Fi:H~rowicz.
, . ncborfząc przed . knfastro
fą,
wiszącą
.
żołnierz
Na
polu
y,
15
pracy
armat~. około iM,J5,~~
naukow ej w dzie„
lroromm -od bywało sitJ, '! Bulrnr~s~zoologji~ autonom ji porówna w- w powietr zu.
bin6w maszyno wych l przyn;ąd6w 'O.o
~.ie zgron~·~dz."'eni~ prote~t_u. Jące; Polie'.a dziI1fo
Wedle opinH zbiegteg o oficera, rzucania min„ oraz wiele materja.łów
1 wolsko bstaw1iy m1e1sce zebr~nrn czej embrjol ogii i histoJo~ji był. ini· wypmh_ J;t lrnzestnikó-.v . dopiero stytut ś. p. Nusbau ma --I1Ilaro~1c~a .Komitet Robotni czy, który stanowi wo_jennych różnego rodzaju.
z chwila~ kiAdy stni;i oblężenia zost~ł ;efinvm z naHepi:;zych na św1eme. obecnie drugi rza,d istniał już w peł
ogfoszo n} Gd~' !fJierwsYie wrażenia Set.id d:;;ieł i rozpraw, wychodzą13ych nvm swvm·- składzie i fnnkcinnował Froncie wojsk ~enerała pułkownik1'
" arcyksięcia Józefa,
minęły, 't"bsto '' ia.h:by ol?umarło, nie z pod jego pióra lub pod jego kiiero- od lutego, . upra'lii:iaiąc agitację· repubyły
podstawą . s.1.ar11~ bliirnńską 1 poko1ową.
b:vło ślad iadne{!O entuz1az mu, nato- wiifctwe m,
Nic nowego.
Również było rzeczą znaną, ~e
ni'iast na urzedmreśc a~h odb.vwa!:v współczesn~j . wied~y p_rzyr?dmaze7
w
różnych
wśród
J8J
gałęzrnch spee,1alnp~~
kieruje,c ynh kół ~ojsko~yeh Grupa wojsk general a feldmur szaH{
się t]emon ·!racje robotnic ze prz~ClV:
wojnie. Rz. d ·poradził sobie z _nrnml Kied:v w roku 1914 obchodz ono .1ub1. Jll11n-owano zamac.h stanu 1 skłama.n_o
Macken sena,
. A
-po swojem , ~inż następ~ego d~1a. po- leusz jego pracy 11aul{1nv.e),. ~mpł.v~ sif;l 1rn tendenc1 om antymo narchi'
'cin;
wały
t\dresy
styczny
od ,uajw;.vti1tmeJszych
m. WiedJieliśmy mian~:wioie,
Sytuacja bez zmiany. /
~woła.ł wsz„ ·tkich robotmków w wrnlrn
..:~:
.•·-~~_,3·
;1:'.
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. · . nie i .odrost korzonków: mlt!emy
do sadzenia to może. uł.o!!enie ~rem7' przełotenie oukolwie~ mohem, · przaz
starą
4

~e pomieszoze nie iest za ciepłe nale..:.i
ty wtedy temperat_ui:ę uno:rmowa
które sto- lub naczynia -p~emesó. w tnie1s

czesne ziemniaki

niak6w wykonać U siebie VI nues~ watą ~m~ytą wełną li.p..
ka.niU nakładając kłęby w pu~~łec!li: pnio~o zroszone utrzymują regularn. ą
(ka.-tofle ).
ka Qd cygar,1 w w. azonr~. misku.t.p: 1
szybko bn•
ta.I.de ustawia si~ w .mHnsaa . na1bl1śd wilgoć. GdYb1 kiełki. za.
.
.~
. k
Pizzar i Kortez, za. których przy. S:?le światła•. Przyspiesz
yć kiełkowa- dziły sit} do, ży~ia byłobv tQ o-zna. fł,
czyną .ziemniak :zm~lazł si~ na konty~
~. neneie Europy a. ptel~gno~~ny kulturalną ręką, ze .stanu dz1k~e~o prze:
· ·~edł do :roślin najużyteczme7s?iyoh. l
'w ostatnich czasach rozra~za1ąe. się

w

mnogą HoM odmia~ ~

ohłodni6jsze„ Krnłk?wa~1e P!owa.dz
ne jest prawidłowo Je~ell .kiełek ·
:rasta gruby„ prz_Ysa~zts~y 1 1~d~ny„
Wybujałe zbytmo k1ełk1 są dla przy.
rosł;n szkodliwe~ Kł~by ze zbyt
bujałymi kiełkami zmuszone są s
raó si~ 0 nowe Jdełki eo ~nacznie „
późnia pr~y:rost i ~o w t~k1m stopm

n~~pomle~

ną zawartością.· jakości l

!Ze lepiej wtedy p6'Przesta6 na wy

dzanb1 kłebów

w1~~0.śc1ą

wątłym.

dzisiaj jednym 2: :pow~żme1„
seych artykułów odżyw1ama 1 że·'!
tej· chwili mo~e ratuje od głodowe}
.§mierci nawet ich poto~kówl
..
·
W ·porze, kiedy :roślma weześmeJ
~' zaczyna sit} rozwija6 tem samem 11rzy
§piesza swoją użytecznoś6 a skraca
iak zwany .. przednów~k, który t~
jest dłnższyim póź~1ej z~o~Y:na. się
,~~"'wiosna)' oo szczególme j dz1sm1 no~e
§nie odbió si~' może w naszym kram.
Dla przyśpieszenia wzros~ n!e:
.których roślin słu~ą przyśpies~mkt
(inspekty), wysiewy w . szklarmac~,
wysiewy w mieszkaniu 1 na gruncie
w miejseu osłoniętem a zw_rócone~

p

-ISZ

j

stron~ południa.

"'Wzrost I wyd~Jziemniaków mo~na rówmet
przyspieszyć. · Dla te~o celu . p:r~e
znaczamy mieji;;ce um1arkowa me. mepbr:i, w-idne, nie za mokre•. Wybiera.my nłby z wczesnych odmian naprz.
amerykany , kładąc je n~ półkach.
specjalnie urządzonych .Jedna nal:J
ftrugą, a praktyezni ei w pudełk~ u-

wtenczas przyczynisz

I

się

na ten cel prz~gotow~ne i _u„

wojennej rozehodzi się o każdą markę.

poobrywać ·młodszej

.

~bną spulchnić ziemię w

miast

kał

wy1eMtał

do N., gdzie miesz.

mój wujaszek.

Pełen cię~kich przeczuć, pojechałem do N., i na foksalu spotkawsz y
ciotkę, dowiedziałem
sił}
smutnej
wieśei: wujaszek
mój wczoraj umarł?

li
Humoresk a.

-.- A którego dzi9 mamyt-ap y_Swiat tajemniczy i zagadkowy talem.
- świat cudny i ponętny, a jedno- Dziesiątego.
. .
oześnie świat straszny przez swą ta- Zdumiewające! - pomyślałem„
·.• Jemniezoś6 i zagadkowość...
- Właśnie· minęło trzy lata i dzie. ·.
Nie wielu mo~e zajrzeć ·JM> ·za si~ó dni od oh wili mego spotkania z
straszną zasłon~ niepoznaw alnego ten cyganką...
Slrąd mogła była ona
~aś, kto zajrzał, zachowa na oałe ży- . wiedzieó o. bliskiej śmierci mego
~ie w duszy ziąb grozy, a na . gło- wyjaszka i o depeszy ciotki?
wie sporo przedwoze nych siwyoh
Opowiadając o ostatnich. . ehwl. łosów.
Jach wujaszka, ciotka zakomumk owaYv życiu mem zaszły :raptem trzy ła:J ~e stary na dziesięć minut przed
padki tajemniczy ch. niepojęty~h śmiercią jeszcze żył... . .
.
isk, które całkowicie znajdu7ą
To jeszeze · bardz1e1 ; urnoeri1ło
z tamta.j strony poznania ludz- mnie w przekonani u, że międz,- dwo„
go. i na wspomn'ienie których ser- ma opowiecłzianymi wypadkam i: ~rze~
me napełnia zdumienie i strach, powiednią cyganki a śmiercią WUJ~sz·
o. plecach przebiega lekki, clifod- Jra był jakiś tajemniczy,_ nie daJ~cy
dreszcz~..
sii:; zbadaó rozumem, związek.••
Pierwszy wypadek

był

oawnoi'

dni mej młodośct Razu pewnego,
dym spacerował po pustem polu,
eszła ku mnie stara cyganka i zaj-

szy mi badawczo w twarz, a:
Przed panem wkrótce leży

, .

~ A ty skąd wiesz?- spytałem

zdumiony.
~_, Stara Lubka wie wszystko)' ) :~łowrogo rzekła cyganka.
. •
·"
Rażony, jak gromem tą dziwną

o

rzepowiednią. dałem

cygan~e

pół

u bla i ta znikła.
Minęło trzy lata
Począłem ju9; ~
j:tpominać o sweJ przechadzc e, o
rf.ft1 tkaElu 7. 0ygank~i ~„ o _jej slowac~1,
' Il.. ty :nzu J.1t'.wtego Jt•s.iemrh
mi mo1e
·"rzys:da depesza,. abym .natych-

.

\ ..

mo.

około ·1u:

l

z boku krzaozka, ~eby ko:rzonJrfWJ
nie uszkodzić, ręką „ wymacaó"· ,, i~
wyjąć odpowiedn iej wielkości młołe 1
kłf}by nie naruszająe kłęba 9 matrd"•
Łodygi przy pGdbiórce mo~na za„
raz rozkładać po powierzchn i, od.gar;.'1

.

„DJUSZ A WERCZENKO.

generacji . Id ;ćr

bów. Trzeba wif1C wpierw

I

1,.

.

wcz•s

J;,·

.

.

•

i ty do
zwycięskiego rozstrzygnięcia wojny.
Tak jak przy wyboraoh zalEŻy ich
wynik od każdego pojedyńczego
głosu, tak i przy tej pożyczce ·

stawione jedno na. d:rug1em. Ztemmaki układa. si" w trzy warstwy.
Podobne urządzenia_ stosuje ~i~
w większych hodowlach. Kłęb_y ziemniaków winny być do układama wy„
ne średnie i· raczej mniejsze nit
,;·"':~z
_ute z 'Wyra~nemi. oc~kami, U·. kładj. anie kłęb. ów . nastt'lpUJe w lutym,
marGm i kwietniu. W tym roku wy' ma~zy to. iaro bić w kwietniu,
.
:rzyg.otowanie w.cze. snych ziem. nia~ó
robi się jednako.wo czy d}a
m.o:r~;. wy. oh h-0.dowli ezy te~ d.la kll'llun .Ętu krzaczków . Kto ma mało
.

.\

Ieinie od pory„ winniśmy prfte~o
je ezy przewn.zió bez przekładat,ua
mie1sce wysadzani.a i podcz~s ~dz
nia ·a to w tym celu teb;r nie ojikr
szyć kiełków i przez to nrn µozba~i
się wo3esnego
1Jlonu. Tak sa~
szczególną ostrotnoś? z~ehowa4 P
czas przygarnia nia zrnm1~
.
Czas sadzenia wybieramy map
j lepiej dM~ysty ni~ moyno słon~ozn
lnb wysadzać rankiem I nad w1eez
rem Sadzi ·się na zwykłą odległ
pod· motyk~ lub redliny:; kiełek d
kladnie obsypująo zie~ią.. Przy. dał: :
szej hodowli, kiedy ~rnł1n .z zienp •.
wybijają się na pow1erzohmę naletr ~.
ziemiQ przegrabkowa.6.lub .z~bronowa6 1
w celu wyniszez~ma t>Ierws~;y:ch 1i
chwastów. Nad kiełk~mt zgarmd:lil
kopczyki z ziemi ręcznie lub za po-~
mocą radełka by oe~ronió je od przy„;·~
mrozków, do czasu kiedy obawa zmrQ-c':
żenia zniknie i dla wydajności .ko-}~
rzonków na łodydze a tym samym,4•
przysporze~ie :Pło~~ który wtedy f
zwiększy się na7mmeJ o 50 proc•. -~
Zaletą jeszcze przyspiesz onych kieł·_~
kowaniem kłębów jest to, że. podbl~\
rać je motna o 2-s tygodme
śn.iej niż ziemiaki wysadoone · wc~.f
t:mia ale nie kiełkowane.
~ f;
Samo· podbierani e ~aga .P&~•}
nej znajomości i wprawy i musi byłt
przeprowa dzone z pewną ostroin<?ścilł.(
teby nie uszkodzió korzonków l nłe.t,

. do zupelnego zwycię1twa,
do zawarcia honorowego pokoju,
do prędkiego f)owrotu wojsk
naszych t
Wszy$6Y twoi krewni, powinowatłi,.
. twoi sąsiedzi muszą pomódz t ·

nośó

myślnie

pr~et~ym

Przyst"'pująe do wxsadmnh~
bów .w marcu, kwietniu ~ub m'JU

ła si~

,w

do~{ze

nycb, większye~ niż .~y6 z..kiełlde

kłębów, stał sił} tero ozem. dzisrn.} g<?
'Widzimy~ Gdyby ci dwa) ~en1alm
bąd·!Z co bądź zaborcy, m?gli sp-0jme6 oezami przes~łych po ieh zgonu~
wieków, dostrzegli by, ~e S o l a n nm
tu. b e ro s u m ta przypadkow~ ~d„
naleziona w Peru :roślina, pomew1e-l"ana latami przez nieświadomość, ~t~·

l

Ostatnie miejsce, dokąd po,jechato bank. Załatwi wszy w
kilka minut swe sprawy wyszedł~m
na ułio~, wsiadłem do dorotki i kaza·
łem doro ~karzowi jecha.6 do domu.
Ten ciął lwnie biczem , i pochylony
na ko:tle,. - (o, Ja nigdy nie zapomnę, tej chwnn„. - powoli zwróeU ku
mnie swą twarz•.•
- Dokąd pan kata? - , spy„
tał)' patrząc na mnie .z podełba.
Krzykn.ąłem i zakryłem twarz z
przera~enia; Oto patrzała. na mnie
twarz
b :ro d a t a, p o s t ar z a l a,
z długimi wąsami i zmarszczk ami n11

ko wała mi, że po d o z a s p e ł n t
na strychu ukazuje się jakaś postać,}
która straszy wszystkich swym zło·,
wrogim wyglądem.
'
- Głupstwo, pomyślałem S<>hie,t
- Dlaczego właśnie p o d c z as p eł-j
n i~ Jeżeli ta postać siey ukazaje, fl>;~{~

Jiśmy, był

może przecież się ukazać

kiedykol~~~

wiek!
·
~ć;
Ale słu~ąca obstawała przy sw~;~~

jem.

~~

Dobrze„ - powiedziałem -'}(:
Sprawdzę to. rreraz właśnie niem11.~t"'
pełni i zobaczymy , czy też pokue ' .;;'
si~ twoja widmo...
.
czole!
1
Tej
samej
nocy,
z
zamiera1ąe
&m?~
Dotąd jeszcz~ pami~tam dobrze„
ze strachu sercem, nie słuchając Ztr'
~e między tym ezasem, kiedym po
raz pierwszy najął doro~karza, a gadnień s~u~ąc.ej„ iż."raz niema pełni ..... ,
to i widma nie b~dzia"-udałem si() na't
strasznym momentem jego zwróeenin. strych
..-~
.·.
się i.Io mnie -przeszło nie więcej od
d wuch godzin... Skąd więc mogła
wziąć si~ t:a długa broda, wąsy i
Nazajutrz ranoł wybladły 1 W~"'T
::r,marszczki. u młodego dorotkarza krzywioną ze strachu twarzą, Jedwle:'i!
bez wąsów?! Co zaszło w tym czasie zlazłem ze strychu na dół Na wszyst· ·~
w naturze? Czy przemknęło · może kie JJytania ledwie, ledwie starczyfo ~;

nad naszemi głowami kilka przer,
Dr-ngi wypadek ~a.szedł bardzo nikogo nie r.rpostrzetonyeh dziesiątków
niedawno.
·· . ·
l&t_ czy te~ może„. sam djabeł sieDo tei pory nie mogę przyjść ąo dział na lrnźłe, zmieniając wedle ehoe
siebie
i ie~eli
dotychczas . me nia swój wygląd. dorożkarza'/
wierzyłem w „niepoznaw alne" w natu~Tatdzi wriieisMm zaś było to, tle
rze - to ten · wypadek z ·.ka.tego.rycz·
stary
dorotkarz inf; nie pamiętał nu~
ną jasnością .musiał zachwiać. ·mój
cy,
z
której
wziął mnie do do.roz.k:i,
sceptycyzm .
·
.
.· ~
.
Był jasny słoneczny dz1en, dzień równie~ dziwnymi wydały mi się t~
wykluczaiąey wszelką mo~Hwość do· jt'go przesadne ukłony i dziękowanie
puszozenia czegoś tajemnicze go, co gdym mu zapra:cił umówione dwa ruzdarza si~ tylko w stra<:izne ciemne ble zn. czas jazdy.
Kto był mój 9-orożkarz? Tiliemninoce jesiem1e... Wypadło mi poczynić jakieś., zakupy. Wynająłem tedy ca dotyelrnzas osłania to straszne pydoro~karza-m ł ode go,
be z w ą- tanie nieprzejrzaną zasłoną. 02iy wysów - (~ak, z~pamiętałe1:11 to . ~o„ jaśni si~ ona kiedy': Któż wie!..
~rzet) Za7eżd1;ahśmy do kilku m1e1sc
l,, myśląc o .swy{!h sprawa.eh, zupełTrzeci wypadek uwataru :i{il. naj:nłe .zap~mmałe~n o dor-0tkai"a« lo dziwniejsz y.
jego ordynar.001 twa.ny„._,
·
!ła{ru. JleWD-egu służ.ąca zia,k:O'mttlli"'

mi

-

sił odpowiedzieć:

-

było -

Słu?'.ąca miała :raolę! Pełni

·~

nie,

nie było i widmaf Oczywista, że p o d cz a 15 1) eł n i ono rze- ·
ezywiście sifl ukazuje!.,

Od. tego nh„wyjaśnionef wypadku wiele minęło czasu.
/ ·
Po wynadku t:vm n~:qwłocznfo
za~ądałem zmiany mieszk,lJia. ale :qa
wet i tera~, kiedy wsporo; am o tej
strasznej nocy na stryehu. włosy ml
stałą na głowie, i staram
•'JfWY@:Daó
z pamięci tę, noc, która r . ni zawsze
pr%ekon~h\ muie 11 ;stnh• iu' tajemniezyc.b, widmowyc h iator
gro oo wego...

.

.

fWiata

za-

3

~·lff
......o. . .____'."""""_____......,__......_....,..._...,..._~N~~~W'ł""~~-n:-'ł":l~--V~emim-~""l"t>'lm.
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Front mąccdoliski.

,te

o ieh

We wschodniej ezęśoi łuku Oerch wilo wo wzmogła si~ akcja ar.le.ryjek a.

szłoby

Wfond

W dolinie Wardaru samoloty nae przy .pomocy bomb zapaliły rozgłe magazyny amunfoyine.·

is wzmogła się znacznie w ciągu

wielki dramat

ostatnich szczególnie od Ancre

·do _południowago brzegu Scarpy
owiska nasza trzymano wczoraj
silnym ogniem wsgelkiego. kali- .
.
Załogi rowów nas~ych odparły
#elokrotnie nacierające angielskie

w związku
przesi~wzi,eiem na.szam pnd Sapi·
auł, na północ od Reimsu, o któm doniesiono wczoraj. a które poodło .sił) zupełnie w zamierzonej
oiĄgłościll' doszło równiet do, oty„
·onyoh walk ogniowych. Za.braliśmy
do niewoli 15 oficerów. s21 toł·
rzy, oraz zdobyliśmy 4 karabiny
szynowe i 10 przyrzt\dów do rzu„
Na :froncie

Aisne

ma

MOREN

l\f

nej w dobie przewrotµ„ Zdarzały si~
wypadki, że dzi~ki agitacji soojaU„
stycznej, rótnl ofiee-rowie byli zwalniani ze słu~by mi skutek tĄdan ~oł·
nierzy. inni zaś byli powoływani na
ich miejsoe drogą · wybol'ów. Takie
oddziały wojsk trzeba było natych „
miast usunąć ~ linH bojowej w głąb
kraju. . Mini ster KerenskiJ zatądał

też

gu

na celu wytworzenie sobie

poję„

~ysta. pogoda sprowadziła w cią~· cia o istotnem pogotowiu wojennem
dnia. i podezas noey nader oty„ Rosji.

f,

Tak~ 1asność sądu co do
wo~ci dalszego -prowadiienia

:możli„

wofoy

Eska.dra angielska, złożona z 4 nie jest dotyohozas jeszcze zap.ewnio·
na. Położenie ma. być znaczme gor•
~~;·~samolotówjł która dotarła do Doaai, sze, aniżeli to
przypuszczają w Pe~,:,3ostała
zaatak~wana i zniszczona tersburgu. '\V zwia,zku ze zmiennym
%przez jeden z naszych oddziałów po- nastrojem kół rządowycll, „Dień" ko·;:;;~:$eigowyeh. Wszystkie samoloty nie* munilrnie, że w Anglji wzrąsta coraz
~)przyjacielskie spadły za naszemi li- bardziej niezadowolenie z przebiegu
wypadków w Rosji.
.
"~~
i, prnyozem podporucznik br. v.
Enwer
Pasza o sytuacji
thofen zestrzelił 2 2i pośród nich.
·
woien1u~i„
·zn. H i ac z kolei. f PróGz tego nie.
KONSTAN'I'YNOPOL, 6.4.~;_ Pod:rzyjaclel stracił w walee powietrznej c2ias przyj~cia, wydanego przez wiel„
S samolotów, z których 2 strącono kiego wezyra, "jako głowy stronnia· 21 ziemi. Z naszych samolotów a zagi- twa jedności i post~1m dla członków

t: t~

n~y,

Pi&rwny Genarał-Kwatermistrz
Lu da n do r ff.

francuskie.
PARY.li_, 5 kwietnia. - Urzędowo
kwJetnia wiecz. :
. "
W ciągu. dnia wojska nasze po„
imo gwałtownej burzy śnietnej i roz„
if2kłego gruntu odpierały w dał
.•. szym ciągu nieprzyjaciela na całym·
~~froncie od Somme at dó Oise.
::F Na północ od folwarku Folie
'tnJemey, wprowadzeni w zamieszanie,
donoszą 4

·~~poparte
niepohamowanym atakiem
~::wiak, opuścili trzy linje rowów wraz

&ze tnajdującemi si~ przed nimi za·
„·. aiekami z drutu, przyozem por~ucili
~~lannych. 'V r~ce nasze wpadły 3 hau: bJce 15 centymetrowe.
Na południe od Ailotte sytuacja
w niczem nie uległa zmiani~~
..
W okolioy Ma:rgival i. Laffaux
·,·tvczą się

.···~kie.

·

gwaJtowne walki artyleryjw
·

Na pozosta1ym fronoie trwa bez

, :>rza:rwy kanonada.

.
·
"\V Woevre nasze cii;źk1e daleko.
nośne armaty ostrzeliwały oddzi~ły
nieprzyjacielskie, o których ist.nieniu
, p.;:>d dworcom doniesiono w Vignaul„
ies.
PARYZ 5 kwietnia . ...,- Sztab artnji wsolwi1~1iej donosi 4 kwie~nhl:
Dnia 3 kwjetnia trwat ogień kal'A.binowy i armatni w okolicy n~ P?ł·
1100 od Monast.yru i pumięd:z;y Jezio~

' ·

· r~uni.
Nien~?.yjaoiel rzucił ldlJrn bomb
fotniczych na szpih.1 Vertelrnp.
Lotllioy angielscy z })~w.o~z~
niem t",uoili liomhv na barakt Jotrntzo w Jłi:dovJ i „ ttwieedz.iH pożary
i il\lybuchy.
~.&:ąd w kwałea„ze główneJ.
SZTOKHOL!tl, fi 4. - W sprawie
wyjazdu rosy}~;,ldego r:~ądu t.ymczasowegn do g1bw nej . li'uatery donoBZi~

Przybycie

zesłanców.

,. '·

SZTOKHOLM, 5.4. Donoszą :1l Pe·
tersburga:
dniu wczorajszym przy.
byli tutaj byli posłowie soc}alistycz.
nl drugiej Dumy, którzy w swoim
~asie zasłani zostali · na Syberję.
gdzie przebyli lat 10. Przyjazdowi ich
towarzyszyły wielkie owac1e. Pray-.
wie~ieni zostali z wielką okazałością
przez umyślnie deiegowanyęh po . .
słów robotniczych.
·
:?
.

·w

roli„

Rowy hymn 1utpodow:w rosyj-

ski..
petersburskie oo . nast~puje: śoi w pałacu eesarskim są surowo
SZTOKHOLM,
6.4. Na - łamach
Podró~ ta została. p?3edsi<jWZięta ce- dozorowane. Baczy się uważnie, aby
moskiewskiego
"Ruskiego
Słowa• w
lem nawiązania łącznośoi pomi~dzy na ~ądnt\ osobQ w pałacu nle przypa·
numerze z 20 marea znajdujemy ar·
rządem a armią, całkowicie przerwa- dało

pisma

min jVraz z liozną amunicją.
wynalezf.enia kori1pr6-misu pomiędzy
Pomiędzy Sapig_neul l La Neu„ ideami socjalistycznemi
a ·zasadami
odparto kontratak francuski.
dysoypliny wojennej, koła wojskowe
Na zachodnim brzegu Mozy w go- zapatrują się 1ednak na to, jako na

~ wi&ną a.kej~ wywiadowczą i zacz~pną
samolotów, oraz liczne walki powie-

z

•

.

~~aoh południowych wzmógł si~ rzecz niemo~liwą do prze1>rowadzenia
w praktyce. Podróż ministrów mi.ała
·• ::cdiwilowo ogień armatni.

"·'

gt

napewno przy„·
nit z eesarzem.'

Nie ulega. jednak wątpliwości, że'
Rosja ohce pokoju i dąży do niego,,
a· ei~ oo dziś. stojąc na czele pań.
stwa, ulegają Angl}i, wkrótce zmu,
szeni b~dą do póiśoia za. ogólnym
pr&dem.

Ll

z ~ycia. w 5 aktaeht z pi~kn't:

me
,t;.

11

bez

:.lacbodnia widownia wojn9.
Walka artyleryjska. na froncie

"ały wywładoweze~

świąte12:ze:ny pll'-Oł!lll"&m

między:bmemi

usuni~oie. A
mu to łatwiej,

wi~cej potywienia_ ni~ wypada
przeciętnie na każdego robotnika.

Jak z Petersburga ~elegrafuią do
wszystkie dobra
Romtu:iowów, których wartość oceniają

.

„Petit Parisien",

na kilka mHje:rdów
rządowi

będą,

przymusowemu.

poddane za,

6

Zamordowani e szefa

ochrany. ·

tykuł, donoszący, 2a nowy hymn rop
syjski iast .1uż napisany i zostanie w
naj bli~szych dniaoh rozpowszeohn.io•
ny za pomoQą prasy i osobnych pism
ulotnych. Jest· on ttło§Jocy wedle wzo·

ru Marsyljankl francuskiej, nie wspo
mina ani jednem słowem o osobie pa-;
nu\a.i0ego, ani o p:rezydanołe lub in- ,
4

nej głowie pań~wa, lecz wspo~in~
tylko o narodzie, o wolnym ludzie i·
demokratycznych rządach. Dzień opublikowania hymnu ma być obcho-.
dzony w· całym kraju .jako wielkie
buchu rewolucji umknął on z Pe- -uroczyste świ~to narodowe.
tersburga i starał się ukryć w Hel- · ~wolnieeie
z:akł_adniikiJw.
singforsie, lecz gQ tam odszukano i
1
PE'l
ERSBURG,
5.4. Przez
zamordowano.
Sztokholm. Depesza ageneji telegl'8.·
Zamordowani e atł:ache am• ficzne) petersburskiej. Tymczasowy
b~sady rosyjskiej.
rząd rosyjski zarządził, aby 500 za„
AMSTERDAM, 5.4. Tutejsze Biuro kład ników~ poddanych państw ni~
prasy donosi, że attache ambasady przyiaoielskich, .których w rozmairosyjskiej w Waszyngtonie, lir. Bre" tych czasach wzięły wojska . zosyj-.

SZTOKHOLM, 6.4.-~ Z Petersbur~
ga donoszą, te teraz dopiero ogło„
szono o śmierci gen. Kothena, głoś ...
nego· sz0fa „ochrany"„ Zara:?.l. po wy-

skie do

niewoli wypuszczono bez·,
brania bowiem,
do n]ewoli osób, :Których jedynym
zarzutem jest wierność dla ojczyzny,
nie jest usprawiedliwione. iĄ
·
fUe@.n2any
zamach
na
f:króla
dnich.
greckiego • .- ~, /.
„Deutsche Kriegs Zng"' komuni·
AMSTERDAM,
6.4. Dziennik a-.
kuje z Malmoe7 powoluiąc się na do~
teński !ltNeologes" podaje sensac~jm~!
niesienie „Now. Wrem.":
wiadomość ~a został wykryty spisek
Położenie w prowincjach jezior venizelistó~ przeolwko królowi
Kon·
wsch'odnich jest jeszcze dotąd niewy- stantynowi. Zdradził go siostrzeniec
. jaśpione. W małych miasteczkach miniŚtra z gahinetu Veni2!elosa, ofi-_
tego stronnictwa, Enwer Pasza, który i na wsi ruch rewolm;yjny kieruje cer
Danglis, któremu p_o~1e~zon_o wypowrócił z odwiedzin w niemieckiej sifl przeciw ludności pochodzenia nie•
konanie zamachu. DwaJ mm oficerokwaterz.e głównej, oraz na fronQie za.. mieckiego. VI Pernau, Walk i innych
wie, mający w;Zi'ć udzi:1ł ~ mordzie
ohoduim, wygłosił przemówienie, w mfojscowościaob doszło do krw.awyoh zbiegli do Salomk.
Dzienmk ten o„
Jdórem uczynił przegląd sytuacji mi• prześlado.wań hiemców. W wielu wy- znaj:mia że zamach
,powyższy był
]itarnej, przedstąwiająceł siQ, według jlad!rach komitety Łotyskie nie :rea- przygot~wany -praw.dop'odobnie
w pojego optnji, nader zadawala.jąco i Ua gownły zupełnie na wskazania rząd'u rozumieniu
z SarrmUem.
spakajająco na froncie zachodnim za„ tymczasowego w Petersburgu i oświad.d S{u:;jaliiścii
wszysłkf eh krajów
równo jak i na. wschodnim. W spra- czyły, ~e -prowincje _je~~ior wscbo„
zabie{l}lsiją o pokój. .
wie odwrotu n1emiec.kiego minister dnich stanowią nową rzeczpospolitą,
CHRYSTJ"ANJA, 6.4° „Politiken„
ośwJa.dezył, iż _jast on zarządzeniem, w której jedynie sami łotysze mają omawia
wyjazd przywódców socjali„
równającem si(2 pod względem war·. prawo rządzić.
stycznych ze Szwecji i Danji do Ro.i
tości zwyoiQstwu. Wywody ministra
Rydze powołano komisję~ sklauczyniły głębokie wr-atenie.
dającą się przeważnie z samych łoty- sji. Celem tego wyja~du jost t10info~ ... ·
Rodzina cesarska. ·
szów, która rządzi miastem. Ohecnie mownnie kM socjalistycznych rosy]•
BERLIN. - Z Genewy donoszą organizuje się komitet łotewski, któc skich o faktycznym ustroiu wśr~d 1
agencji „Telegr Union": Agencja }fa„ rego r.adaniem b~dzie ogłoszenie re~ socjalistów niemieckich. i utorowame'
vasa przynosi z ,;Petersburga. wiado~ publiki estońsko.fotewskiej.
d.rorri do rokowań pokoJowych. Zd~
mości nast~pujące o .członkach ro·
nie~ wymienionego pisma po~rórt ta.
. :z~ r.3feczpospioUl:ą.
dziny byłego cesarza: Wielki ks. Mi-·
.BERN, 5.4. n Ternps" donosi z Pe- ma bardzo doniosłe znaczeme dla
kołaj Mikołajewicz przybył dn dóbr t.ersburga: Prawie wszystkie wielkie sprawy pokoju.
•
swoich w Krymie w town:rzystwie dzienniki„ które powstały '[IO wy bu- Naemcy nH>nard11ą luda·
strzegą.eyeh go dwuoh członków Du..- chu rewolucji. opowiedzialy sic; . za
wo-socja!n11.
myG Cesarzowa wdowa, ma.tka byłe- ustrojem republikańskim. Bardzo ·wie.
BERLIN. Orr;an kanclerski
go cesarza"' znajduje się w Kijowie, lu wybitnych publleyst•5w, .będąeyo~1 „Norddeutsohe Ailg. Ztng." pisze w
o;dzio zapewne będzie zatrzymantl. dotyohezas zdekla:row:tnym1 anar_eht~ w numerze \!VOZorajszym:
Siosf,ra byłej cesarzowej~ wielka ks. stami, przystąpiło obMnia do obozu
„N11 pewien s~c2'ególny rys chaElźbiet.a, zwr-óoifa sił) z tprośblł d6 dl'!lmokraeji republilrn11skiej. łvfo!lar.~ rakterystyczny nalety · wskazać
w
rządu tymczasowego, aby -pozwolono ehiści, wci&;t jeszeze przygn~lmm1. mowle ·prez1denttl. Wilsona. . ~V: o-,·1
jej nadal -pełnió obowiązki w szpifa. trzymail\ st~ w rezer:vle. Ja~ dot~eh 0 etach iiarodu nM~ego, w ie-hw1h ]!rO~
fach w J.foskwie. Miała przytem o- ozas, nie ulega tadneJ 1.'f[\t.phwośm. te wadzenia straszliwej W'liki o :Zy.cie i.
świadezyćr że dawno jut zerwała prądy Zll. :rzeczposptilit.ą demo!rnty~zG wolnośó, prezydent Wilson chc1ałb.~:
stosunki z siostrą ze wzgl12du na ną są w opinji społecznej bardzo uchodzić za tego, który przyn?s1.
-przyj8źli jej dla. Uasputina.
moone„
prawdzivra,; wolność .. Ja.kąt to. m_e·
Rodzina cesarska w twierdzy
Rosja przed pokojem.
wolniczą dusz~ widzi w n11rodzie me~
petropawłowskiej.
. SZ'rOKHOLM. 5.4. Dagess N.rhe· mieckim, skoro pr~ypuszmm, .te na-.
SZ'rOKHOI..1M, 5.4. - Donoszą tu ter" piszri: z oświade;~eł1 r_o~n_1a_Hyth :ród fon pozvrnliłby na . odn:ierzanie·
z Hapara11dy, że wedhtg obiegaj~cyoh przywódców r~wolucp ~osy1 s;neJ, do· gobie przez obcych, granrn te7 wolnotam uporczywie }JOgłosek,, b. cess:r~ magaj~cye.h. _slQ .d~!szeJ ;.~o 1 ny. n1a ści. Wolność, 1rndawaną J?:zez na·
Mikołaj, cesarzowa oraz wrnlka Jrs1ę~ nale<ty byn:: 1mn:eJ . ~v11os1c, ~;e .cał11 szych w_rugó~·. ·;_uż. poznal1~~y do
zna Marja Pawł6wna znaidują si~ Hosja tak wo7owmozo ;est usposobiona stateoznrn. 1vV i m1~ wolnosc1 chce
w twierdzy petropawłowskiej.
Przeeiwni~: N~)wyr-nż~iajsze. ~}:;tniają Anglj~ wtrr\eić riti.!S ~ -no'Y.r~tem w'1V 1m1~. w~l~
Los Cam"a.
oznaki, żo 0n.osHl pragnie polrn1u. A le n~3zą da vrną niemoc.
BERU N. Ze S~tokholmu donoszą przywM:r,cy, itnydzi~czni_~c~: swe 1:0: ności chce .Francja zagarnąć _memle
do Lolrnlanzeigera. ": Los cara zam~y- wodzenie pop~rcltl A 11~d11 I :rn!r;z;n1 s~~c7.epu niemi-eckiegu, ~ 'vV nm~ w?lna t:vć niebezpiemrnym. Had1t robvtni· od ,jei knpitał6w, mu_szii powtar:mć ności ręka cary:rnm wlekła do nH~'
woli 1~osyjskiej njomieckfoh starców,
k•)W ~już si~ oświadczyfo za wywie· to czer.;o A ngUa otl wch w ymag·:t.
zieniem go tfo Auglji, ale tylim pod
.··~
,
' "Gdyh_\r l\li!ukow. Kim:.·en3kij i inni ko blety i dzieci.
warunkirm1, ie bt:dzie trim trzvmany oś~'riadcz_v ;! si~ prui<.~i ~'t wołnie, to
Naród nłemieoki, dzi~kj w~nie,1
illko Jeniec. Zupasy ś1·odków .zywuo- p. H1.L·łrnnan posUu·f..łby t-:lt} wnet sfał si'~ dalekowidzący.m. Widzi!oo;
tialrnwskij, znaleziony zosf:ał bez 'lyeia w jednym z .klubów baltimorskich. Obok niego leżał rewolwer.
Badanie lekarskie stwierdziło. mord.
W p;-owincjach jezior Wl!H~iuo•

·zwłoczni& na wolność.,

w

0

l$

4

w słowach Wilsona o wolności nia
innego, iak tylko usiłowania rozluż·
niania tyoh · mocnych węzłów, jakie
.b~?Zl\ lud. niemiecki z jego książęta~
m1. Cel tego jest iasny: abyśmy sit}
stali . łatwieiszą zdobyezą; dla naszych wrogów~
My sami wiemy dob:rze1 że. dia
wzmocnienia naszej potęgi· nazew~
nątrz r naszej wolności m1wewnątrz
trzeba nam bedzie r6\vn1ez niejedno

cesarz w awych zapomniał o zagadnieniach nowej
sierpniowych 1914 organizacji w polity·ca .wewn~trznej.
Gdy niedawno· padły w parlado parlamentu i ·
do "narodu, otrzymały 1uit . obecnie mencie mnamienne słowa o monarchji
skrystalizowany program, który z socjalnej, to i. to właśnie .było wydnia na. d~ień przybiera kształty OO• m o.wnym dowodem zauf~nia, panują
cego między narodem I cesarzem.
raz :realniejsze.
Mowy inmclerza niejednokrotnie Nie absolutyzm, jak to myśli prezyznimowały siQ tą kwestją określając dent Witson, lecz monarahi~ ludowo.

SłQwa, które nasz
pamiętnych dniaoh
roku wypowiadzfał

mi ni~mieckiej - oto jest wsp-OJna.
droga dla cesarza i narodu nfomiec•.

kiego. · Ku temu urosły
w burzy wojenne)". .

siły

-

Zakład

nasza·

Leaniay

ra J111

ity

socjalną dynastji Hohenzollernów w
Pomim-0 naporu wy- dalszym ciągu pie!ęgoowa6 i pozwo- \Varszawa. ulica Nowowiejska.~·
Ci1 orob y gardła, noe11. i nszów.
rozwiązać. padków wo1ennycb, nigdy cesarz nie lić Jej tkwić nadal korzanlami w zie·

ważne zadanie -pomyślnie

.każdym
dobitnością.

10 za

razem z coraz

większą

·-·························

Od 8 k~ietnia, t. j, w pierwsze święto Wielkanocne demonstrowany będzie ·

I
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W'ieik~e-i!~'~'i~d;;~!l;elo ki!ftfl!n!l~aiło~mr~tlłC!:~Ene

i

, im~onujqcJ

oKazatnśc!ą i tecUnitą

w G-clu aktach, odtwarzające tragiczne dzieje ujarzmionej Polski w okresie 1792-1917.

Wykonane -przez najwybitniejszyvli artystow Sceny Krakowskiej z udziałem 10.000 osób, pr\)021 walczących wo- sk. polskich~ austryKostjumy i reinvizyty oryginalne z Muzeum Nnrodowego w Krakowie.
ł'oczątek o godz. 3, 5, 7 i 9 po pot
W niedziele i święta o godz. 15 3 1 Si; "l i ~ po poł. punkiualnie.
. Passe-partout 1 bilety ulgowe nie ważne.
Orkiestra symfoniczna pod dyr. R. Ka~ioPa.
.łackicb,. oraz rosy~skioh.

ka "~~;eralny wykona

pieśni

narodowe do obrazu.

gm•••••••••••••••••••••••••
sezon letni
~~a

Wielki wybór mateirjałów i resztek
z tabry k :różnyeh. Jedwabi na. ko,..
!!!ljnmy, białej i kolorowej etaminy
oraz Hf\FTO W Kl\LISKICHi SZWAJ~
GARSKICH. no cenach dostępnyah
nabyć można ul. ANDRZEJA ~ 44.

iąteczny!

part~r, pn.wa. strona.

rz

w treli

tyttt-1ł«t"t..Jlłfe~

5,~'l' n11J;y
wsp6łud:dałem

Singa:ra.
Stolik kuchenny
i r oz ma i tą.damską
garderobę i in. rze~zy.

ii cb
P·}d k ernnlc'em solisty µ. A.nło.-i.liego
Haz~i'.!C!iiZ<ai z akom!J~rnjamentem zcrg~~~!lllie flilli.Hlf~~·~5ztJn!lei olP~iestry.

:rn

a

Szafę mahonio~ą.
ł..6żko mahon. rozbier.
aszyn~ do szycia

I
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·
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Po.łudniowa
stróż wskaże.
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Wałchovncza
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wfoizi·

zawla,r:i:1mi.a, że w mie)3co wej s1li licytacyjnei-Połudoiowa
Nr. 20, odbywać się będzie 20 kwietnia 1917 roku i dui
nast~pnyc.h

Ll~:YTACJA

na "przed aż zastaw~ vv_ „w~ właściwym czasie nieprolong!l)Jł:
wa14ych. Pro?ent naleZ\7 • 1uż wl?łacać, gdyż w dniu licy~jif.
takowy rirzy1mowany me będzie.
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Ciaclrncinokl •" "'"'" " " " " '. . . . . . ___
droiowy

,=v~~=--··~=........J
Il ·l!\ ~piel,e
sol~nlrnwe, ~lotne, kwascH.ivęgiowe, efoktrvczne
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--=-=~=---=-=-----~---=„ utrżyn1anie.
Tt>goroczny sezon kąpielowy w Ciechocinirn roKpocznie siP.
l-?? ,..:'~~~la,: Ażeby . klasum .m~iej .za.możnym: z Król. Polskieg~
11muzI.:'1"'. .... ~rzystame z ką!=nel1 foezmczych, aeny kart ~'ezonowych 1 b1letow zostały do dnia 10. C;r,erwca o dużo,· w stosunku do
ce_n w głównym sezon:ie, ohniżom1. Kąpie! solankowa kosztuje od
o~;o ~fciB ~/~ 1.~0. M~. ką::iieł błotna eie:.:h-yezna i kwas(' W<:glowu
o· • ' 1 • .r.1.tr. co 3,0u Jl:lJL E1 let,y dzieeimie Jrns:i;tu •a. . mnie}-wi•~
ce.J pn~owę.
•
·

~
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Se::m.on -wisiępny.;r,~ "ii ~"Il.aga; dt-:» 1l c:i:cll'Wca.
.
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Letnie mieszkania
w Bolesłsii

Wiadomość:

owie 15 minut

od stacji Andrzeiów, dojazd
kole1ą bez pr1epust1d. Bliż.
mi,ych informacji ud z. ie la
O. Ma.isel. .Ewamriel eka 5 ol

dy-rfo·3'>1em C~~i!!i'l"!f:>kiej IHu11
demjii llU!lfiyc~nej w Piotrufllrn~
dzie, pr.a~tyirni'fe.it 2Cl Ilu
\iifZ~"i
mn je. Plotr!wwsk:n 1~2 w pod w.

11t.

~ych~ ii od wypatHu~w

li

:rolne, pastewne, drzew, tytoni,
warzywne, kwiatów, miodo.daj- :na dobr.vch warunkach. Adr.:
ne, dla ptaków i narzedzia Rob. Rode, Senatorska 18-a,
•. „
:: (ogrodnicze) :: ".. .. poru. 1.- 3 po pdudniu.
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· Tylko w składach IL. JasUii ...
S5kie~o Łódź. Andrzeja nr. 10
i w łięczycy.
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stołOW<'i. 3ypit.tlae
salony·, biurka.
b.ihljot.ei.:i Rąafy
otomany, fóżk:l.
metah:owe. i\r.r.~t1. · glęte. Wube~ za
sto.fu sprzedaje JIU· eem1.ełi wfasnye!i
i niż:~!. l.L®.g:u:ya Mebli WJ1a.dy8ława
Romiszow:!kieg•::L Plotrtrowska. M 116
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dęb<

· tr'uchenne urząd<'lenie sprzed
e!'ln 'e koszt u Orla 23 stolarni
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Sesitkt; ptęlrne czysto . wełnian.
f t mat.EH"j<Lty na męskie nbl"anla.łta;(
nio. Spodnie z „Amerykansk:ie1 8lt6.-,
ry"' które można nosić 5 lat Piótr·
ko-wska 14:> m. 34·
hep z przyle~ałcicym miesztć&• 1
ni"m i :różne inne· loka.le do WY"'4 . ·~
naięcia.. Wim.do mość Cegielnia.na. M 10~<·:~
.od 12 do I szej
· ·.·•
,s c~.rsty, !llilny, chętny potrseb.;
. św. BenMylda. .N! 88.
młot.la, uczciwa. umiejąca.
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