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lHlstka, goły nagi etep bez źdźbła trawy

Lecz nasiona wolnośoJ, razrzueone rosyjskie wyjechały do Siedleo, j~
1 na pustce tej nie -pozost,awało po nloh Da grunt, utyźniany przez wieki znoj- den?1 wy!iszych wojslro.wych rosyjJ
nąj:inniej~zego śladu, nic coby na ru- nym llotem i lrrwiąniewolnik6w skioh utrzymywał stanowczo, te la.~ .
łucji ro'yj~fti8j. inaeh i !Zgliszczach najazdÓw tat~r- plon wydały.
. . da chwila wojska niemieokie będą
skieh stwor~yłysiły twórez.e najeżdźZa winy swych poprzedmków od- od Warszawy odparte, a n&.1dalej za
H.
o6w.
W Hiszpanii
po najeźd:r.ie pokutowae mu~i słaby . Mikoł&.' lI. dwa tygodnie wszystko powróci do
Dusza narodu ros;v1r::udego, Ił zwłs· maur6w pozosfhły do dziś. dnia ~spa- Rewolucja rosYJslta wybuchła. ~rak dawnego stanu.
Nad~zedł wieozór 4 sierpnia; od
~zeza. iego jnteligencji najwyrailniej niała pomniki ien twórl1zego geOluszu, jej jednalr duszy, z kt6r,ej ~ajnllr6w
po
tatarach
-n
i
c.;...
o
itrom
pustki.
wybulałyby
silne
płonkt
alł
twórstrony
Pragi, za1aśniały olbrzymie
~ię zarysowu1e j wychodzi na jaw w
I
pustą
te~
1est
dusza
przeci~tne:
ezych.
.
.
łuny
pożarów.
PaHły ~i(j z nakazu
ntwora~h jego literatury. nadobne;, w
,Zbiorowa. dusza narodu, przyuczo- władz wOlskowych rosyjskJch olbrzYi
dziełach pisarzy najnows2'ego okre~n. gO rosjanina. kt6reg.o ,!ychowa~c~ml
tejmial"y co Gorkij, Leonidas An- byH Iwany Groźne l Dleodrodm ICh. na. przeż wieki wszystko niszczyć,· mie slrłady nafty Towarzystwa NO j
bla i Mazut, dworc6'lrol~10we, skła- l
drejew i wielu innyoh. Wszystkie następcy w rodzalu sat.rapy Mikołaja azali potrafi tworzyć'? '
I-go.
.
Cżas
to
pokaże
dv żywności -paszy i różnyoh ~apa ..
ich utwory bądt to powieśoi, romanse
ByU to niszczyciele wszystki~go.
St. Łp.
sÓw, ·nałe!t~.oYoh do wojslrrosyiskic~,
lub dzi ełs soeniozne, bądź nowelki i
-j z lrtórych w chW;u dnia pozwolOńfl
utwory ulotne, pl'2lepełnione są skraj .. 00 tylko wytwol'zył genjusz ni etyl..
ko
podbityoh
przez
nioh
lud6w~
ale
Judności braó sobie, co kto chciał i
nym pesymizmem. Ioh bohaterki i
mógł unieŚĆ. Korzystał tet plebS'
bohaterzy to przewainie ludzie cho- i własnego ioh . narodu, . dżiękl do..
~rpnllllia·
warszawslri gorliwie z tego po~wo·
rzy moralnie, beznadzIejni, rozgory- mi eszce ~lrrwi sławiańsldel, którą de·
....
fi..
lenia. Od pohldnia strat n3d bezezeni, roztalenj, a nIe wiedząoy sam, spooi oi uwatali za wiełe szlachetni ejszą -od mongolskiei~ nadając rópieczeństwem miasta obięła roBie}a
czego cboą od żyoia.
tnoludnej
swe;
monar~hji
ceohy
DZIś upływa dwa łata od dnia, obywate!slra,~policla i tandar!llerja. .
Co najwa~nj elsze, niema w nioh
ani clenia woli do usuDi~eia z drogi "J)ańEltwa słowiańskiego, a ró~nople· w kt6ry'm· stolica ziem 'Polsldch, rosviska opuściwszy posterunki, wy·
ludowi swemu miano sło- \/Varszawa, prze~ywała ohwile pełne jeidżała pośpies?inie mocno zdener·
te go, c~ im. ~yeie zatruwa,. do wy- miennemu
wian.
niepolwju i trwogi wobeo nieznane) wowana. Noe.y tej nikt w Warszawie.
tworzenia Bobie Jnnyeh dogodnych
Lecz jednocześnie krew mo-ngoI- przyszłości.
oka nie· zmrutył. Nad ranem 5 sierp.
warunków. bytu, słowem niema ani
ska.
podsgeptyw8.ła im niszczycielski
Staro1:ytny
gr6d
Waz6w,.
serce
nia
zaalarmowały mieszkańców sto ...
śladu siły tw6rczej, tej mocy i tęty
zamiar,
bywszyst!de
ludy
i wszyst- Polslti nieiednokrotnie wśród dłu~ HGy nad wyra~ silne detonacje . od
zny charakteru,oo pobudza do łamania
kie plęmioll8..słowiaóskie zlały ,si~ w giego 'pasma swych dziej6w zmieni.ał strony Wisły, - szyby zabrzęozały
przeszkod,stoJąoyeh Da zawadzie w
jednolitą masę ze s7.ozepem WIelko" pana. lecz nigdy jeszoze nie prz&- w ~ wsz:vstldcn oknach nawet oddalo:.
drodze do Jasno wytkni~tego oelu.
Beznadziejne ,.nihil" - to zasadniozy ruskim, by. 1al~ r7.eI\1. w morzu. uto· ~ywał chwil tak brzemiennych w do- nvch dżielnic a w dzielnicaoh w -ponęły w .jego srodowlsku zatraCIWSZy niosłe. epokowe zdarz,6nia, bo nie bii~u Wisły .powylatywały :li oki~n.
jęlr .tch duszy.
wszystkie do najdrobnieiszych, cechy była to jut tylko zamilma l e dnych. 'Wysadzono mosty ks. Józefa POn1l1~
• Weźmy dla przykładu dramat- swe'l rasowei 1 plemienn e 1 odrębnośoo. wojsk na drugie. wywołane yrzez towskieg-o Kerbedzia i Kole'owy.
"DzieoiWaniuszyna", którego akcla
W piekielnej tei roboci~ dr,ieln.ą kapl"yśne losy WOlny, tacz l>rZ&lŚGie
Wars;'awa została odci~ta od
rozwiła si~ w środowisku zamotllej ich flomocnią była "Potę~a Ciemnoty, stolicy w nową fazę dziejów całego Pragi, nad Jd6rą unosiły .sj~ . dymy
rodziny mieszczańskiei na -ponurem trz:vmal8,Ca naród-niewolników w ta- kraju i narodu, czująca~o w łonie pogorzeliska.
tle żatargów dzieci z rodzicami. Nie- lrich okowach carosłnwia. ~e nietylko swem obfity zapas sił żywotnych,
Około godzinY7-ej rano weszły
ma tam ani jednegil typu zdrowego ich ciało" ale i dusze gniotły i krwa.. ~ywiołowo dątącego do zmiany swe- do miasta od stronv Mokotowa. przed.
moralnie. Wszysoy są rozgoryozeni, wiły okowy. W podo b nyeh war~nl~ach go dotychczasowego bytu p1."IlWI10- nie stra?;e i podjazdy wojsk niemiee ..
roztaJeni a ich filozoflA życiowa ro- tblorowa (]U47,a narodu r08'Ylslne~0 polityozne~o, narodu. kt6t'emu ulm- kich. Ok()ło godziny 8-el rąna ju~
zwija sif}' na tle tak mglistych rozu· nie mogła byózdrow.ą. nie mogła się zano jut iutrzni." zapowiaflaiącą na· na wszy~t1dch ulicaoh si.ały -postemowań. ~e l'liepodobna .nawet wy.oz~6 rozwiną6 w całej pełni,nis ~yiąc, 8. we- dzieje jaśniejszego ania, niż cały ich run ki niemieckie i -przeietd?;af-v pacelu do jakiego dątą Ich pragnlem8. getuiąc racz e; miasto w słońcu-w po.. szereg, prze1.yty w oiągu stu lat hoole lronne. Ruch na ulicach poozął
gdzi~ś w głębinach na1tajniejszyeh nUl'ei oiemnicy."
zg6ra,. Nie zapomina1my, że w ów si~ ot.vwiać stopniowo; około -POłllr}·
lch duszy ukryte. Ale ~iema. te~ i
Do tyen loch6w car~kiego samo· 'dzień pami~tnv przyszłość tak hoga- . ni~ ulice zaroiły 8i~ publioznością
'tego csynu, co oburz~ SIę na IS~nłe· ·władztwa, strze~onych Vrze '7J falnngi ta w niespodzianki, b.vna\mnie1 nie Ludność zachowywała się. spokojnie;
j~ce warunki i got6w 1est wystąp16 :li zdepraw{)wanei biUI"olrrac ji i "Potęgę oczekiwane, zakryŁa była jeszcze t.a- poważnie. Przyznać należy. że i za.
uimi do walki :li dokładnie i rzeczO- eiemnoty", wdzieraĆ się p.oc?:ęły pro- jamniozą zasłoną"
chowanie sil'} WOledr riiemieoldch, zaj·
wo obmyślanym planem. Jakit po- mienie ~łońca wszechświatowe' cywiJut na pari;: tygodni przed tern mniftovoh ~t()li~~ narazie byłO no·
nury ob'raz stosunków panuią?y~h w Uzaoił i kładły chryzmat.a geniuszu panował w ·Warszawie ruch gor~c'7.i- prawne i ~yczliwe dla luenośoi Wa~
nizina('.h spOłeCZ8tl Btwa rosYJsinego Da ozołaoh wYbrańc6w. POhlWili się kowy. Po ulioach dhlg-Im sz~rBgltrm szawy. N"a rogoach lllio ukaZAły Się
malUje nsm Gorki; w sztuce swe; taoy p08oł, jĄk: puszkin, Lermontow sunęły wozy wojskowe.
furgony odezwv. wzywające lu(Jność do spo ..
"Ńa dnie". Na to II dno • społeozne, '!l j i~ni; tacy FHltvrycy, iak Gogol, PUt~Z- przedsiębiorstw przewozowyen. ła~ kOJu, (Jo odd!lnia stf) 9.iwyldel codzien
środowisko tych mętów s~oezyły SI' karew i myślic 1 ełe tel miary,. flfRZ downe na.ir61;norodniejszymł sprz~- nai pracy, oznaimiaiąoe -pf3ytem. ~p'
osobniki rótnych warstw l wl?ką n~ wszeohświatowel sławy jak Tlew Tol· tf\mi i 'Pakami władz .woislro~!ch, Niemcy nie nrowaiJzą wojny li PoldZllY tywot z biernem . poddan!em . Sl~ stoj starzec Z Jasnei Połanv.
cvwilnych i r6inych mstytuC}1 u· sIm leoz tyłko z Rosją i din/eg:o polosowi bez cienia bodaj ehęol wydo'WszYSCy oni ulegli Trrz&ślndow~. stęll u jące,go r~ądu rośyjsłd~g'(). Po ]ac~ mogą z oałem zaufaniem pooyoia 'się z przepaści nędzy i rozpa.. niom carslriego rz~du w pełnirozw:01u sieci linii lcoleiowych przele1.dtały wr6cić do zwykłych swych ohot:lzy beznadzjeinei.
swoi~h talentów. a iud. rOByjs!f!
wagony tramwalowe dawnego t:rpu, wia,zk6w. Od strony Pragi tymc'7.a"
głuPlOUY
przez
"Pot~rrę
Clemnoty
11e1
cingnione
przez konie, napełnione sem gęsto oz0.ozęłv pn.rJa6 kule r l Duszę warstw lud()wyc~. ~wł~
służalców,
dnchowień13two
pr&wosł~wHel
rannymi
~ołnierzami rosY1- svi;l\ie9.i mitraHez i karabinów, r,1śó;a.ństwa rosylskiego geolałnle n,wlniąo i zabi1aiąD nteostro~,nyohJ>r;r,e·
dacznia Lew Tołstoj w al'cydzl~Ie Da szerzące kult ofll'osławia" zam19st. .. l i j
n~iłowanja
i
ozoi
s~rdec~nei,
d~ł'z!ł
s
{
ffi
7.ystko
to
dai:vło
na
Pragę
-..
chodn16w. To t.vlne stra1.e rosyjskie
swoiem .,Potęga ciemnoty':, s.tanewlą
Ioh
9ł~wami
urągo~łska
l pO~~n!Anllł. a w oddaH~
od
strony
MoIrotowA
.
i
bronlły
ies2ioze przeprawy wrze?: 'Vi.
cem naipotę1.nie1sze oskar1.eme obaloBlada nftł'odowJ, 00 SWOIch mor- Woli nochodził' bezustanny prawie sIę. Powoli ucichł bój o PrilQ:ę.vV n lnego caratu r~gy18kiego.
•
duje yroroków.
.
huk dział.
ska rosY1skie odsłąniły w kierunku
Bezpornie, lest to DalPotwor~1 elDzieła ich, stwC:H'zyły 1ednak
W Ul''2:f}dach władz rtlsyjeldch Brześr.!a Litewskiego.
.
sza'iego wina, której poozątek Sll').~e. iownilr6w wolnośoł, n~tchlłdy lOh ~apano~ał !tom płet.ny z,asŁ.ój., C~łe
Dzień 5 sierpnia pamiętnym 1esf
w !:;'Jąb iłzie i 6w tego stra.sznego r~ ą myślą o prawa?h ,CZłowH~ka do ~::o. rodzil1yi urzę dnll{ów rosYJslrloł~ I WJ?~ dla Warszawy i całego naszego krn~
spadkobiercy chal6~ tatarsłnch bodoego ro~wom lego władz du\.,,:o- le rodzin. pf.vwatnych posplesz·nte lU ;eszcze iedną roc'1.nioą ale bolesną
ber.pośrednlo a pośredn1O T~~erła: wych, napoJtywstrętem do b:repu.'!\- opuszczało murV stolioy. w sHnem· pełna, smutku i ~ołob:v.
,
lHHV, Czingishan6w•. Af':r Ilów ,l cał~J cyc~ go? olrOW?w. lęcz nie z8.szczep~ły podnieceniu ner'wow~m oczekUjącej,
W ilniu tym llastokach cytadel!
, tej pleiad r,r d BSPOtów a~natyc,lnch, 01- w głf:bi naeb 1e g o . dus7iY ~łonkl slf co lei lutroprzyniesle.
warszawskiej 'stracono z ·rozlra'hu enr\H.czących WS'7JJ1 !-1tlw,cokołwlek pod- twórezych ł nałrazuląoych. l1derzyć w
Nie przeszkadzało to wy.b1tnym skierto r7.a.du rOS17isk;ego przez ))0pada nod władz~
.
ozynów sta~.
.'
. Ul'zę.dnilwm rosy1s1dm upewnlać lu.. wles;'enie' na s~mhienicach ostatnich
Toć sama nazwa tatarów, poc~o
"Vreszme przebrała SH~ mlura.· d ~ci·· te Warszawa pod ~adnym członków hyłego rządu narodowego z
Gząca od słowa.,tar~a:"-pje1d.o, wyla- Po ~Ielrsaf!d~ze IT~ za, kt.órego pano~~~r~m nie będzie wydana wojskom roku 1863. Byli t.o: dyktat~r Rotnn·
. l'
a cała ewalmac;a iest ald Traugll.H, oraz o9,;łookowle ł'ządu
~lita 'alrnaid0ldad0161 psychikę tych wanJa lUŹnieJ zrob!ło SIę na rozleg~ych p.
}}ier nIemIec {Im,
.
i
J6 ef
;' l'·· z"'kwitłvtłuszcz atlatyckich, -~ znaczna do- o~szar~c h _R OS,l
.. , . Y . - t Um przygotowani_em na
wszelki
'narodowego. R a f ał . K ra,1e~s I5,
m~(}szka ich krwi płym6 w żyła,ch wl0snkl swobodYI wst~plł na II t.ron Jypadek bo losy bitew zawsze są Toc7,vsld. Jan JezIOransIn. l Romo li
..
'
Zuiiński.
I}l:ĘImienia wiellrorus.lriego,., stanowlą AJel{sa.oder III. Jak pod stopą o }fZysło'nl"a giłl~ rośliny, ł{t6re do· zmIenne.
b .
W
T
tJ. ufaJ''''''' ol}ietnl-"'om Na
~eg(} najlicznieiszy T panu~ący s~ezep ml'e<yo
r-,.
ł
fi": talr pod naoisKiem
'l'vmczasem
61 o.
arszawę
rangIl I , . [
t.k nęla Jego
apa"
'ł·
t· J
zez
w
rzed
poleona
Ił I, 0. dburlo. \I\i,ralliem ni efiodle.
:o~rodu, zwanego rosjanam1.
A'!i1ksandra nI gin~ło wszyst- wr,zał wen: tjj ·!)Blfll. ~s, A~ P
.lk b
,.Piekielnilmmi" zwano .tatarów, ~ządów
t
f.
"''7.f>.ło pod pan owa' il'1;wń pllmlf~!nt'g{) dnla. 5 slarpma głel Polslo l l.ądn)l\oego ty . Ot Y na,:
a~
1915 r .. gdy Jut na dobru władze ród polski wytrwał w sweJ walce .E..
\'!'.rsłannHwmi pjełd8~ bo gdZ 1A tylko lf~, co, wage OW~G
.
~
f,rzcszly kb ilOrdY$ tam powstawała nIem .1e~o PQP~~:...o.ka.
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cnj ąoyoh licznie W ostatnich, ozaS!lch
,
. ' .1e9t b"Ąrd"
...·0- . .Ot.....
cllooia""
powstanie "lut om dl,e- no.rany. c,h ". (l
p an l 6f10wan1a
.. 0
. ar. cie herbacia. I"ni. Dz'sial
9 odbgodz
d ..
Z.
k
4 po pol. przy tlHey Zarzewskiej ~, O ę z:e no oktlpaojiaUStro~wQ[!'iersł~le' przv...
wa~ó.w paź(J2i18tnj~(U 1863 r. Objął korzystny). 7. d,rugiej zaś prze ona- sie otwarcie taniej herbpciatni StowanyszeQ1a hvwa 19 tak zw. "Niepolmiane.kc ,
ROS II~-.
"f

lo':

dykt~turę·

nt~ł'~ Że- lrupUląO losy loterH .. ł~~j-ono: spOżywozego. Wyzwolen!e ....

'Tymcza~em J'r,ąil ro~vjsld uznał Wef i llopleraląo ją - .wielklemu
Napoleona HI lako cesar'1f\ f~ftnc'łlzó~szlaohetnemu .dopomagaią oelowi.

Przerachowali się. SpekuHHlCi ł6dzcy podnieśli ceny na toj le~o obietn;oe. obróciły SIę Wllf... ...... Q".owanle dzielnic zapomogo
wary białe do niemo~łiwoś"f. Doszło
weoK Traugutta' aresz!" wano i ałra.. .,.101$\11 Wobec zmnieJ<r,.en1a Uczb-~2głaszeJ~· do tello. te ?Ja, sztuczkę towaru, Idó"ono -ba.niel)'nn ~młeroin .wobee tłu"oyoh sić po zaoQmogł. VlI i HI dd~lnft:o pr Y .
l
ł
b
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I
'1'
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I
"t
. Delegaoli NiesIenIa Pomocy Biednym zostfły shra W 1914 roku {'osztowa a $-4 r ..
m6wro:ł.imodlonego i roztalonago fI()wlJn~ł od dnia on&gdajstego włac-zQne do V( kazano sobie płacić ISO rok.
ludu.uc~ąstk11. mies2Jeząeeg ósię przy ut św. Anny 19.
. Na podobnego rodzaju zdzierstwo
l ń
.. t
d
. d . li O
l) rI)]'ś na tem ""'mem ml'e~s"'u W"",no lEtCZ I ten lołal.Ja1to niedogodny,wJn-6tce ~psta·
I ""
~
nie zmIenIOny,
" m i e s z {a cy mlas a Q PQWle Zle
,sI si~ krz.yt pamiątkowy ku nozcze- _ Ppzył:ułek dla Z~~~oż(iny.ch graniczeniem kupna.,do minimum, co'
nhl m~czenników. . walcząoyoh
o nruźlica. Sekcia opleln nAd dZH~Ć- doprowadziło nieiednego 'spekulanta,
,wolność narodu. przez lat sto zgór!\ mł 'Przv:M. R. O.; ma1ąc na wr.rsl(t~ do zupełnej ruiny j spowodowało w
l
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LJ

kt6re opuściwszykhl;sztor .w Jazłow~
en za Krakowem osiadły w daw~y~'
monasterze prawosławnym w WH~:tO;'"
wie w Sokołowsk1fnl1,. gdzie za'ęły,
si€) mlęd'Z:v innemł .w..-vchowywanłem
dzieoi łudzi za.m()1,nH~1Rzy()h za opła ..
tę. ubogich 'laś bezpłatole~ w staran-

nie prowad7tónym intern 11 ()łe.

fi",,'"

.
.
dzie odosotH~ienjA dzłeef zdrowY6h .od
. Dr.1Ś. ŚWltR. 16j Jutrznia odrodza- z8gro~nnyeh $!rl1'ź1ic4 we wszysUnćh
nHL Oby iednRk me była nowym oehron8~11.j -pr?ivtnłkach - poshmom!ra~.em, nnwą ?iłt1~&... W~rszawo -.;.' wiła wyznnc7.Yć $lleclalny dom! ~
w dnm .tyJe dla Clehle parr.it}tnym f Jd6rym llomies~mzonA
hedą d?iHH'Jl
ślem.v Ci gor~cf.:\ ży/ezenJa, byś rychłocltore. Naiodpowiedniels7.vm na ten
rlo('l~ekftłR . dn i.a, w . Jrt?l"ym nad .mu- 'cel okazał si~ dom przy uHo:'!Wiznel
:tJlm! TwoJem
WtnlZ18 słońce odro· '8 w lrt6rym lst.niele sclu'omslro (ł,a
dżonfc1 'llepodJegłej .Polski t by już d;ieei ł Q'dzle ?;ało~ony !1Jostat szpitanigdy nie zga.snąb.
]ikHedzie to wj(>('\ l'Cldza1 . sanat.or
~
jum obliczone na 200 'Przeszło pen'sioDa,f?'Ył w ldórem 'Przebywać heoą
TJodopieka. lekal"flką 7ragl"o~one. gru·
~licą dzieci. Po wyłeC91emll R!~.rriłv
,;drowie nfe bęiłzfe nfzeiłsŁawinło ~n,~, ....... Obchód ,lPOCZnBcy Koście- naQ'o nfeber-pieczaństwa. nftpOd~tawle
. •~,kowskieD. Oddz!ał P()lsidel De- kwalifikacH wy(Ianeł nrze7. Sekcię
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wlilf'SlOlHlb~dzie do Wydziafu phm~ , Zar3~~d Idaszf.ol'll zająŁ si~ obao..
'Na uroozy~t.ość koble\j6tl;Q, mętacH ll1je~sldch~ w sprawl{'\ ustaWienia, nl~ s,lr()w~'ldzeniem 1.iWar~r.awv r'''ł~: Rtwfl i paf.riotyzmu }wz.vbyły., delełł!wek w. a!ei przy ulicy P~Iisk~et CZf)zl~h.weów, l(tó~zy- wra~7. mie.hH'l'i'" gatki rM;nyeh organ17ateH Ir oh: 8cy?h,
CIągnące} SIę, wzdłut par){u młefslue .. WY~1I1 11l7.~''n!eramJ 1 arcłlltehtaml or1~ m. in. był!\ ohecno. stynnabOl(1Wrn~~
go at no Rad,wa:ńillldej~
byli długIe narady,. poczAm -postano. , or6wnóuprn.wnlanla lcobiet IN. Augh\
- Z . Giełdy Pracy.
Za okreswiono przystąpiĆ,do r9b6t reparacyj. p. Pankhnrst.
'AC
czasu od 2~t7 do 29.8 'tokubie~ąt)e .. nyoh z takim obhmr,:emem, by je ZB.~
; Ze1lski
hataljon Śmiel'C:l lnil wygo z..a pośred.nictwem Giełdy. Praoy kończyć TltZed jesienią. '
stąpić na fl~~nole lednocześnl~. z.e 'Zm~~
bylo zatrudmonyoh 196 Judzi.
6. Powret :.takonów. Do sz~re. ganizownnym niedawno oddZiałem ()_
Zarobki ich wynioslymk. 3018.
au zakovnn7...... braoi i sióstr, '. jJT· eb'l;;~a.~
k6w of'tyl1nowoni
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Jak wiad{}JJH) ~. depesz, "bataI- Do iegO'~awilldomienia 'Phnnahlę..
jon Ś#lieto j " przed kilIm d oiami . o"mieckia dodaią; ." Z włflściweti;n tró~
tr~ym~ł dl}~~est uojowy w bitwhq}o~ dł8.d()wiad~iemy si~. ienapadten
Sm()~gonla011.
nie wYfządz~ł SZ.kÓł} WOlskowych,in'"
(P. P)... be zaś tylko nie:znac:zne."
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Komnnil(al· niemiecki,
\1Vł4'lilUt

sierpnia:
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Zcu:lao.ClJtQ .włdO\\toid "wol"9.

t-lront ,\,,'()j~kge":;fe!dttUł1·s'.talka
1(5. Ruppreebta Bawarsldego

wywozU

z: Ameryki.

KOPENHAGA, 4"8. Do "Na.Uonal
Tjdendell: donoszą z Chry-stj ann:
.
Zd~,e się bJć prawdą. ii AmerY...
kn zawiesiła ill~ wszelki . Wywó~. W
chwili obecnei w 'Portach nmerykańsl,i..,h -przebywa wielka Jiczba . okr~q
t6w,Jlorwesldch. nuładowąńych j go~
to:wych do iboITi, nleząbronlono . fm
opuszczać ·port. '. To
się" dzie18

samo'

olrrętami innych fHlństw skandynaw...
skieh.
.
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Obch~d.

,BERLIN, 3.8. Biuro Wolffa. do ...
nosi:..
' ...
.

. Jut.ro, 1akow ·tfZEH~lą roczmce
l>aJlłiętoeg?d~ifi 4:-~~ s~e~pni~ 1914

,nalr przyznać, i~ my. nenlrnln~e rów- aot.l'(-'hQzf1~owj czlonkowiepre21yd1um
nie~ (';i~tlu.\ 'znoshnyniedolę, z po.. W(l~ennego UJ:'złJdu Z'.vwnośeiowego-':"';
wodu tej Idęski .wszechświatowell że dvrek.rriinlsterialny bar.v. Braun i
już z tego powodu mnmy llrawo tą.. iłr. August Mnel!er- iłotychoz1lsowy
dać. źebygłos" misz byLwysłuohany •. kierownik sOl)1a! - demolrratY<ł2mego
Nadto zaś.pl'z~ciM.uklady pokojowe Związlru Konsum~yjnego w Haro ..
Tlie będą dotJczyły. wyłącznie przy- burgu.
.
s:ztości narodów' wolu}ących,lec7.i
Van v. Waldow obejmie sw6,. no·
ta lcze j neutra] nyoh . i zpewnościł+ wy urząd mniei więcej w'. połowie b.
nle VIi" na1mniejszei mierze przyszło- mies. w trakCIe, czego u~urlie, Sif), -p.
ści małych naroqów. Wh-sloe korzy- v, .Bat.ocki który ł.ymozasowo prz&t
stn.e byłoby także, gdyby wS3ystki~ dZłB w stan spoozynku. !.
Jlarody !7.ostały· dopuszczone dol"o~
O ustąpieniu pana v. 13utoekregG
kowań pokoiow.voh ieteH' ma. być b~dzte poiJane do wiadomos(~i w ber,
osjąg-ni~t.y pok6j trwały_ V\Tjdolri yv Jińsldm "Lokal Anzelgerze."
tym kierunku nie są, ooprłl.wda, 11a~,
Przygotę'ttć3J1ia Ame ... YIr~.
zbyłpom)lślne".
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Z R H~ 5.8 (w.) .....; Jak don.osi
KRAKÓW, 4.8. __ Warszawski ,.N. ~urich_. ~tng~'" .;....,. 'VI półnoouel
Jrorespondent "N~ Reformy" nadesłał częśolSachalmu, którą Ameryka
:swemu pismu treść rozmowy Z}l. ilziertawi od UosH zawi nc~ły tl'anRpo't:"
Łempiolriem czl-onkiem T. R. S. P. towce amer.v1rańslrie, pf'bybyłe tu pof!
Łempicki wyraził si~ mtędzyinnymi esIcorfą okr~t6w wojennych. . ; "
o zadaniach pl'O)6kto\Yanego' :r~ądu
,Cel teJeJrspedycjl n ia został do"
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· Ną.fronoie}land-ryjsłdmrówniet r'fodb~d7.IB SH;l w wlelklel salI, spa~
wczot'a 1, wobeoulewnego deszczu, oerowel -parlamentu, o godz. 8 lllÓł 'rIołskleO'o:
.
. . ty ohczas wyjaśniony. " "
h;ln.tfll.nnBó wOJ" ennauleO'ła.
l)rz.e.Twi.ę.
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b h
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J l 1:'. 18 h ąd' polski . musi działać. w
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. PETERSBURG,5.S. (wo)IłBir~e"
rinchodiłł' d() w;eJlriegp lla'li~ejn.Dó ~ł6w, tlała?y SH~ spl)~ziewa6 przy tel nveh i musi być WY~ł\zioielem .nkty:- wyla Wie domosi.i" dQJ10RŻf\: .A m-o

więJr~zych. 1lfnk6wjednalr nie (looho- sposo?nośe'. wystąpteniakancłer.za
d7.Ho··
dl'. M!cbae!ls~. z ~łu~sz}t lll?Wą.
\V' . Arfnl~ .' działilJDoś6 . wojenna
Wadzlef2 K~eren.klłego.
p~zy Hullueh'( I.J€ms1 · lak r6wnie~ . BERIJIN. 4.13.' \ĄTedłng telegramu
walki. pt~edpołow..e na wscbód od ~Vosstscbe Zł.g.«, "Dień" petel'sbur ..
~lronchy.'
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.
' s l d . donosi: ~Kierenslrij ośwhtdezył
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j8tnie~Ao.vmi

ale. ilczących si~ z basador japoński w' 'petersburgu,
warunkami,' lenilencH podniósł u rządu j(wesł;Ję dal(:)lw

społeozeństwa polskieg:o.Zasadabka idącyohpolHyoznycb

powinna być kr.Vł;erjumprzywybolze odoowiednich ludz}.Sldad osobist.y rządu powinien. by6 talti.ahy
znalazł w sobie sIły dostatecznie dla
oparcia się illIrłulą~ymies~oze w

odłamaoh . społeczenstwft
. Nieszczeg61nego.
,
przylaeIelsklb~dzle powsf,rzymanYt -prąti.Mn nHutru,listJozoYtn a· nawet
l>ónje~aż sprzymiel'ze~ey rozpoozną koalioyjnym.
ł ront wOJsk gener~ła..feld ..~lar~~,ał'ka, operaOle na wszystlneh ,frontach.'
R.ząd Mn powinien zatwar. sia' .. ks Albrechta 'i\ln·tembersluego.
:Moźna
be7.warun!cowo
hczyć na n(}~.'Vezo z ROSją. ezyto dawną, r,~Y'
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~
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wróciły z więłł.szą ilośóią ezarnółi- mo~Uwą siłf\".
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gie~n~j w Syberliudzielónę Am~ryce,
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W politycznych kołach .Jap(m.Hpisze tenże dziennik --- pAr<:.ie).me •
r.vki "na Syherie, wr wola:łQ' wielk18
podniecenie nmysJÓw.
. ZURYCH, 6.a. (w.) . "N.:Z~ ·Zt.g_",
donosi z Peter~;burga: Rząd smary"
l.ańsld l7,tlroż,:)·} u r:M~du rosyjskiego
prot.e~t

ł·rxeciw llbsadze-nin.,.okr.~f,pj
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Ałak na Smyr~ę:
KON S1'AN'PYN O POfJ'd5.s. (w',)Sprawoz aanie urzę d owe '. o,llosi:; '"'V'.

!.rzymama w o plS16 a]nyc l ra { a-o
sldego.
t6w, zawaftv~l1'sweg{) cznSll przez
Nhemieccy męż3w~e ~łll'('Ulr
donosi 1 sierpnia lotnicy' niepr7.yh,";
'Na~pó!noeo wsćnó:1 od CZflrn!!)_Doumergue'a z rządemcarsldm VI PeBERLlN, 5.8. (W.) Jak si~ dn. delsey ohrzuolli l10mbnmf Smyrllt:.
wi.,.,. pr n e)lroo"'yliśmy rosYl'i;:ka rtr" tersburgtl.
l' d"
Vo'"'' ZA. II: Il..it" now". .... h Szkody Ilj~'lmaczDe.J·eilen7. htfawc6w
:t)l;~W ~zte;~astodniowylń'" ;O;h~:
Na uczcie. wydane; przez korol. ;:l~r~~~7.Y st;~ll i~' ~linJ;ł:;6WP;I;~" strąMno ogniem art.ylerH. Znlor(n tAdzie ~Wych~FdriIń wo~skfl'nfemieclde, slę polityczną pal"lamenhl franell~ ldch zostftł~ ustalonp.. NffWn -pań- r.:-o~, ~lrł8d81ąoa się: Z 2' oficerów·il1n.
flllgtro"w~fóers]{ie t tUl'aelrll1 wydn....ły- slcie~o .na OŻ6Ś'Ó/ deleg~lt6w :rosyj~ stwoWfl po za. kanoler7.em Rzeszy. gielslriob ponió'Elht śmierć. aparaL:gaś
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ozas o:ięsei Gą.liQlł. ~.:. wyjątkiem' wą;. Swam oświadez-ył: .Jesteśmy argo- zastępca kanolerza - dł". HAlffrntich.
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sJrjego pasa od Brodów do Zbarata., :nliu~nmI pokolu. Ghociał. rosyjscy ~elrretat7i stanu mlnisf. spr!\.w y.ewn0~
80cjalłśei sto;ą po stronie 1roalic1i~ h'~nych - baron dr. v, KuehlmnnIl.
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Formularze do podróży.
ta. .ze do

Nr. 2.

kąpieli

stołową.
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Przedstawiciel!
MARSZAŁKOWSKA M 149.

w §odBlnach od g-ej do 1-ej najpóźniej do as sleri1łnła 19'''' rOkIII.
Pian .~ i warunki są do przejrzenia w "Głównej kolekłurźe"

"Dyrekcji Loterii" (Marszałkowska Nr. 87 m. 5),
otrzymaó formularze zgłoszeń. Kaucje .złożone zosta/'
ną w Banku Ziemiańskim.
WaI'Slz&wa; dnia. 23 lipca. 1917 r.
Dl'rekcja Dobroczynnej Loterji' Klasowej
Legjonów Polsldcb.

dyplomculI Cesarskiej Ak.
demji medyoznej 1M' PiotrogrodzielI pra.lrt.ykująea 20 ht przyj
mule. Płotrkowska1!ł2 w flodw-

. :E

szlam, lUf!, wodę mineralną
A. SZMOLKE, WAJ1SZAWA, ulica.

w domu poleca
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prz dam

I

!llmżemo~na
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Park StefafDakieOlo.
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Towarzystwa Akcyjnego

Żq się:

Elekłrowo

Ogniowa Ochotnicza

C7.arny -

dwuch orkiestr. Na

urozm~iQony

program

zło-

Oleandry kwitnące.
Szafy i ~iełiźnia~r~c:ę
Ław~~i elegancko politur ..
Lustra ii obrazy.
GlI"amofon szafkowy.
Altówkę i numizmaty.
F orte~Jian kr6t. cz:nny

.

śpiew" chiu".u miei?cowe~() .. Kos~e szc.zęścia. ~

mi 'niespod7,lankam1; Confetti a między InnemI
tradycvllla Karpzma, "pod Strażakiem"

1

Wejście

illa. ocrosłych SD Ien. ola dzieci 30 feli Początek o g. a-ej.
UWAGA: . W razie niepogoliy zah9wa o~będ31e si~ 12 slerpni:t

południu odb~dzie się.

(damski).

p a ata męskie
Muszle morskie.

dnia S sier;uiia ba m.

wartościowe

ni Żgiers!dej
~,ą.wiadamia ninie ;szym p. p .. Akcjonarjuszów, ŻB w
~,.'rodę, .dnia 5-go września r. b. o t~odzinie ,4-ej po

4.te

niedzielę.

Kostjum akS2liniiny .

Wielłtą Za{)a~J~ ef1rQaO~~ą ~~
Z udziałem

Larząd

VI

Straż

na~yciiac

nsz rka

Zarą:ąd Kąpielowy ..

CesaJI"ski
tjla

sub. K. K.

8:,ód:i. PoI'udnlowa Nr. 2,-Ie P.

Główny sezon = odł;"go czerwca 'do 30 sierpnia ..
Od l-go września do .8S"go października karty seZODowe i kąpiele po obniźonyeh cenach.

Tadeusz· Zychliński

Ł,

Konsulent prawny

Zalecane przez lekarzy ,.'Vszyst~im repmatykorn, podagrom, chorym n~ serce, nerwowym, osobom z r.iedo::: stateczną przemianą materji i chorym kobietom. :::

Xlas. tegjonów polsldch'

Trębacka

Of. w N. K.

. - _.....................J 'CioGhocinek. I!-........................_-.
Zdrojowisko
ec;"ocjn-ekm

ćwiartki •.

PragnqcJ\ uZJ'skać kolekturG! powyższej Loterji winni
.
się zgłosić do

Warszawa, al ..

maszyna' parowa
osile 4-ch do 5-ciu koni.

~

I Zakład Kąpielowo.Zdrojowyl

cały

1

!

hnrlydatów.

Zapisy przyjmuje kaneE'larja Kursów codziennie od godz.iny 9-1 po poło i od 5-9 wiecz.
8.
Dł'rektor kursów

Wydanych zostaje 32,000 losów, z których 16,000
i1 premja wygrywają mk. 300,000 200,000, 160',000,.
130,000, 120;000, 115,000, 110,000 i wiele innych.

lG'ł6wriej kolekłary .Eołerji

POSzukiwaną ij est na wy_
jazd dla przygutowania do
szkół' średnich. P, o Ż l~ d a n a
ewau2,elicp ka z dobrym niemieckim. \Varuukidobre. Wia.-<
dorność W IHIm. "Kurjera".

się Y;7.rk

ilość

DO,cW.ód z tej lo~e~ji będzie użyty na za.opatrzen1ewdów i sie
pot, po legjonistaeh;. inwa.li~ów legionowych i weteranów !II r. 1863.

Losy

'abitur!entka

Op;-{cz przedmiotów. programem kursów obiętych, wy~ła.
pOlski i nIemiecki; stenografję polską iniemleaKą, pisanie m. maszynie z ob1aśnieniem konsłrukeiL następnie
Esperanto, o Ue się zgłosi na ten przedmiot odpowiednia

. da

hoter!a 'klasowa
legionów polskich
Cena lo stlustanowioną została na 2& mk. za
.
.
Jos do ka~dejklasy.

lub

W Łodzi, Przejazd 12.
",";yl,'ady lPozpDoznąsię 4 w-rześnia P. b.
'. ogodźioie 7·wieczorem..

czyn.n-

r

19U5

Kursabuchalteryjne
I. Mantinbanda

Niniejszmi zawiada.mia Się. że Ces_ niemieckie @enera.ł-Guberna
torstw~. reskrypt6mE. Nr. ·K. S. 3827.i dnia. 4:.7 - 1917 r. zezwo.
liło Wydziałowi Opleld przy Dowództwie Leg.fonćw Polskioh na
Uł;WOl'z6nie S-cio klasowej Loterji. kt6rei nazwa brzmI: .

D

założenia

Zwyczajne" g ó I n e Zebranie w lokalu

Poludniowa24,

'Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, na Nowym Rynku

PORZĄDEK

DZIENNY:
1V ŁOdzi,' Pańska 9 róg Zav.lad:zldej.
1) Sprawozdanie Zą.rządui Komisji Rewizyjnej i
Kur~ przyq-otowawczei ~dasv obejmniq na~tt}pujące
zatwierdzenie bilansu za 1916. rok. 2 \ Wybory jedneprzedmioty: :uytmetyka.l alg."Ibra w zakresIe kursu
.' go członka Zarządu, jednego kandydata i pięciu człons-ch klas szlrół średnich, przyroda i geograta, jęz.
ków komISji rewizyjnej. 3) Zatwierdzenie budżetu napolskj j niemiecki, rysunKi, kreślenie i kaligrafia ronrok 1917. 4) Zatwierdzenie funduszu do dyspozycji
do. Zapis 'lrai'ldydat6w do tei klasy odhYW3 sj~ bez
na wydatki nieprzewidziane, 5) Sprawy bieżące.
egzaminu ('odzierinie między 3-6. Do spa?~alnrch kl~s
.
P.P. Akc]onarjusze, żyozący sobie przyjąć udział
nrzyjmuiePlY kandydatów i kandydaik1 po zdanIU
w Obradach Ogólnego Zeblania, obowiązani są w myśl
~dt>owiedńiego-egzaminu lu.b ze świadecLwem s.zkol.n~m . .
§ 57 ustawy, złożyć Swe akcje lub kwity depozytowe
Kończący szkołę otrzymuJe dyplom pomi)cmka lTIZynaj-później do dnia 29-go sierpnia w Banku Handlowym
nie:ra budowy, mechaniid lub elektrote0hniki. Nauka
w Łgdzi lub w Towarzystwie Wzajemnego Kredytu w
'teoretyczna i praktyczna. Całkowity kurs trwa ~ !atv.
Zgierzu, gdzie będą przecp.owywane aż do uk(lńczenja
Egzamina od 16 lipca do 1 sierpnia.
Bliższych informacji udziela kancelarja międz.v 3 - 7
ogólnego Zebrania.
- _ _IIIIIIIIIII_ _IIIIIIIIIII_ _IIIIIIIIIIIElIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_IIIIIIIIIII_lIIII!lIIIiIiIIiII'!III_ _ _!iWll1III!IIIII!B11
codziennie.
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Ił: z kapitałem

m r

wolne w klasach wstępnych (wyższej i niższej)~
I, II, V i VI.
Kancelarja czynna w poniedziałki i wtorki od go. d?:iny 10 ,ej rano do 2-:-ej po południu. : ':
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go znafąr.a siQ na kuchni Zgła

szać' się
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Eks-PRACO NIK APTEKARSKI
przyjmie

kowale
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U
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OGŁOSZENIA

;,~4otrzebni

do i niere su, mogą<tego śwaetnie pro ....
spel'owaf !eszcze przed ukończeniem
wojny i zaraz· p~ wojnie. Oferty pod
IIlntereslii sklrmdaf w adm~njstracli §IN.
Kuriera .t.6dzkiego lł ~
Zachodnia 3'7 ..

do wiadomości rodZiCÓW> że miejsca są

N~GRO,))Y.
W nory z ~O na ~1
I1f}ca skrat17.iono Katarzynie Male'
sr konia we wsi M'iladla pow~ Skier'
niewicki. gin Słupie /rarlj gDlarJy. lewe biodro oqraśnietę .mllki st,emolowe O.1\.. Na łysinie. "'!nywll wy ..
t~rta..
K t o b y cokolwiek: wiedziaŁ
raczy (lać znać ul Zacb.odnia M 3 L
!li 'eliński.

I
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87 V m:ll1" \f o"zbpr"
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=

m. 1.80,

Redal\cja i Administracja

kwarL ~ m. 4.50

Na prowincJi (z . przesyłka pocztową) rocznie marek 20
półr.- m .. SO, . Irwart~- m~ 5 .. 25, mles_-m. J.73

Zachodnia 37,.
ot~arla

l'.a:~rallicą: \I1NiPIJ1e7.~e·h roczflie-mkk 241 pMr.-mk. 12,
IrwaI'L-ndc. 6,mies.--mk. 2.

W A[J,,;Lrll: roaznie-ko .... :łO, pÓ1r.-k~l"..

m,
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--:"",'"--~-~------_.----._------- -_._--kor" 7 .. 56, mies.-kora ';';.50
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.

'od

8-~j

rano -7 wtecz.,
od 8 - 12.
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przyjmuje od godz. 12-2 w pol.
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