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Cena 30 fen.

setnq rocznice śmierci
Henryka DqbroC1Jskiego.

eh wili, gdy w Polsce po ws tan ie Kościuszkowskie chyliło się
ku upadkowi, 2dy barwną tęczę
nadziei, jaka rozbłysła na po·
lach Racławickich, zaćmiły chmury Macie·
jowic, tam, na zachodzie Europy, działy
się rzeczy, które znów mia\y wskrzesić na·
dzieję w duszy polskieJ.

*

*

Oto tam, na zachodzie w rozgwarze bitew, w huku dział powstaje pierwsza część napoleońskiej epopei. Nemezis
dziejów piórem, maczanym we krwi, kreśli
jej pierwsze strofy. Bóg wojny tworzy
epopeię, która swoim ogromem zniewala
umysł ludzki, budząc w duszach poetów
źródła emocji, wulkany twórczej siły. Największy iednak oddźwięk owe odgłosy, rły
nące het z zachodu, znalazły w duszy pol·
skiej.
Zjawia się w Polsce mąi, towarzysz
broni Ti::d1>usza Kościuszki, generał Jan
Henryk Dąbrowski, w głowie którego rodzi się myśl, ażeby :z losem Francji połą
czyć losy swego kraju, aby do wielkiej
napoleońskiej epopei nawiązać dzieje swe·
go narodu. Rodzi się w duszy Dąbrow
skiego marzenie -- pieśn; sen cudny snuje
się po głowie generała, sen, który zaczatował jego ofiarną duszę. Oto widzi swe
pułki na polu walki, widzi jak ci rycerze,
mając-y w żyłach krew przodków z pod
Chocimia, Kircholmu, krew Wielochów,
K.i.lit'iskich i Bartoszów Głowackich, owiani
wicnrem męstwa, pędzą w krainę sławy,
zaś przez nią do Ojczyzny; jak zatrzymują
się nad brzegiem Wisły i w krwawym
trudzi@ mocują się z mogilnym głazem
który pierś Matki gniecie. Słyszy jak w
strop niebieski bije potężny hymn zmartwychwstania; czuje, że gdyby sen ów
mógł się sfać jawą, on nie zawaha się
~łożyć żywota w dani. Gdy Polska upadła,
Jako państwo, na ekranie dziejów ojczystych pojawili się ludzie, którzy, niby kapłani, stworzeni byli po to, aby ofiarę
czynić, ofiarę ciągłą at do śaierci na
rzecz zgnębionej Matki.

Ci lućzie byli jzk pokutnicy, których
cały ofiarny żywot miał na uwadze zadośćuczynienie winom upadłej braci. Do
takich Judzi należał t"n, którego pamięć
czcimy dzisia;. Zolnierz z ::rw1 i tradycji
na odpłos dalekich sami bojowych zrywa
się, aby podjąć czyn. W 1797 roku na
obcej ziemi tw.:>rzy Iegjony, które oddaje
na usługi NapoieonJ, wi rząc, że wielki
:lesarz przyczyni się do odrodzenia Polski.
I od tej chwili wszędzie, kędy szumiały skrzydła napoleońskich orłów, nie
brakło orłów białyr:h, jak zresztą zawsze,
ile razy rozbłysła gwiazda nadziei na
chmurnem i niewolnym n!ebie naszej Oj-

czyzny. Płynęła pulska 1crew od modrych
fal Adryatyku do brzegów morza B .Ityckiego, od Alp i Pirenejów po brzegi Wotgi.
Walczył chłop Kościuszkowski i walczył
szlachcić, znosząc nadludzkie tr1.1dy ehło
du i głodu. Jedyną ich osłodą była piose11ka:
„Marsz, marsz Dąbrowski
Z ziemi włoskiej do PolskW
W niej zawarł Iegjonista całą tęsknotę
swą .za krajem, całe marzenia swoje, aby
Ojczyznę pognębioną ujrzeć znów wolną.
Na skrzydłach piosenki tej dusza tułaciy,
których udz ałem była pełna męczarni poniewierka, rwała się hen, do chat i niw
ojczystych. Krwawo pracował żołnierz pol-

Redakcja i administracja
.Tygodnika Łódzkiego•
ul. Przejazd, N2 8.
Skrzynka pocztowa, .N'2 54.
Administracja
czynna od 9 rano do 7 wiecz.
Redakcja
czynna od 9 do 3 po poł.

aki był tęsknotę swą urzeczyw.stnićl Walczył, choć zdawał sobie sprawę, ~e często
słuszność była po stronie wroga. Rozkaz
cesarski: należało pokazać, że Polak wie,
co znaczy karność. I oto płynie pieśr1 legjonów, a w ślad za piosnką idzie sława
i podziw świata. Snuje się wstęga boba·
terstwa, utkana z męki, łez i krwi!

Civ'.ta Castellana, Magliano, zdobycie Gaety, Saragosy, pełne brawury zdobycie Samo.
Sierry, wreszcie tragiczny wyjazd na San.
Domingo - oto etapy na tej drodze, po
któr~i ~zły legjony Dąbrowskiego do Polski, do Ojczyzny.
·
Napoleon dosięinął szczytu swej sła
wy i potęgi; p'ół Europy leżato u stóp jego, lecz duma nie pozwoliła mu poprzestać na tym. Trzeba byto wschód podbić
i rzucić cara do nóg swoich, by stać się
patlern świata. Powstaje wielki plan wyprawy w głąb państwa carów, zbliża się
moment, któ.-y ma ziścić złoty sen Dą
browskiego. Przyszła wyprawa i przyszedł jej pełen tragedji koniec.
W dzikiei śnieżnej pustyni zagasła
gwiazda Naooleona, a z nią nasza gwiazda.
Wrócili do· Ojczyzny biedni tułacze, ale
wrócili po to, aby znów z niej uchodzić,
na łup ją zostawiając wrogom. W bitwie
pod Lios1<iem o_stateczaie rozwiało się marzenie twórcy legjonów.
Stary generał wiuótce po tyn: usunął
się do Winnogóry, aby dokonać w smutku
ostatnich dni swego żywota. Usunął się
z areny, historji zostawiając sąd o dziele,
które stworzył. A jakież jest zdaaie historji? jakie zasługi Dąbrowskiego? Nasuwa. się nam dziś pytanie, gdy czcimy
pamięć twórcy legjoQów w setną rocznicę
jego śmierci.
Zasługi wielkie, bowiem legjony w spuś
ciżnie zostawiły nam legend~ cudn~, legendę o rycerzach z pod
Samo-Sierry,
którzy imię Ojczyzny rozgłośnem uczynili
po wszystkich krańcach świata ..
Z legendy tej przez cały wiek spły·
wała wiara i otucha do umęczonej duszy
polskiej, gdy w długie narodowe nece
ta dusza przechodziła męki konania.
Imiona mężów, bohaterów, które owa
legenda głoiiła pokoleniom, stały się jak
pomniki całe wykute w śpiżu pamięci na·
rodowej i przeto nieśmiertelne I Mizurek
D:tbrowskiego, to jedna strofka owej Jegiendy cudnej; ta piosnka była dla naro-
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du jasnym promieniem, który swym blask 1.:m rozświetlał mroki z q pień na znojnej drodze b\ towania; słowa, mó ..v:ące,
że „Jeszcze Polska me z rnęła• ... byłv tern
hastem, któ•e kazały czuwać, wzywały u.o
wytrwimta.
D i iai w setną rocznicę śm'erci Henryka Dabrowskiego naród mu s ·łada hold,
śpiewając na cześć bobatc:ra tę samą piosnkę, J·:tórą 1Jrzed laty śpiewały dlań legjony, aby dać wyraz życzeniom swym
tejże
dźwięv.i
Dziś
i swej tęs~;nocie.
piosnki r,łyną przez polskie wsie i miasta,
płyną do Winnogóry, gdzie spoczywają
prochy wielkiego męża.
Pieśń płynie, zaś duch Dąbrowskiego
unosi się nad ziemią naszą i... czyni prze·
Oto znów w Europie, jak ongi,
gląd.
przed stu laty, powietrze drg-a roz:zwarem
bitew, surmy wojennie grzmią, jak ongi,
a w ślad za nimi płyną westchnienia konających i jęki rannych. Znów cała ziemia polska spłynęła krwią. Po drogach
snują się rycerze-duchy, rycerze·l:'gjoniści,
którzy w obecnej wo1nie legli na polu
chwały, by stwierdzić wobec świat:'!, że
duch w narodzie żyje, że ..• Polska jeszcze
nie zginęłą I
Suną szeregi wojów tych z pod Czarkowej, L po'd Rokitna, suną i zatrzymują
się stając na baczność przed generałem.
A ~n~ Zadumy pełen, patrzy i„ salutu\e.
Bohater składa hołd dzieciom swoiej idei,
hołd składa bohaterom, duchowym synom
swoim. Toż leg,oniści, jak jego przed
stu laty, jak tamci, mają czoła w cier·
niowym wieńcu, iak tamci · '-Un ą w glorji
smętnego bohaterstwa; 1ednako tyle szc;;ę
śliwsi od swych dziadów, źe walczyli
z w agiem, który OJczyznę ich prZ}'prawił
o morze łr:z - krwi.

Jan Braun.
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W ostatn;ch czasach prasa austrjacka
i polska w okupacji aus~rja~k~ej co~az
częściej wspom1ra o możuwosci rozwią
zania sprawy po1skiei w sensie polityki
t. zw. austro - polskiei; wprawdzie żadne
mi konkretnemi argumentami wywodów
swych poprzeć nie umie, chyba tylko
pobożnemi życzeniami! jednalc fak~~m jest!
że przodujący mę_żowie .w· A~str11 . my~h
tej dotychczas me zamechalt. W1edenskie biuro prasowe wspomina, że i w czasie obecnei bytności w Berlinie austrjackiego ministra spraw zagrani~znych, bar.
Buriana, sprawa Polska ~ędz1e temate~
narad a być możeJ zapadme nawet ostateczna decyzja w sprawie Polskiej.

*
otrząsa

*

*
się

.:oraz energiczUkraina
niej z bolszew lckich nalecialości, mimo
trudności, jakie hetman Skoropa~ski ~a·
potyka na swej drodze. W sprawie so~1a
lizacji ziemi oświadczy! .hetman, .t.e z wte!kich latifundjów, w 1ak1e obl:tu1e Ukra1•
na wydzielona zostanie z·emia et· >pom,
jednak za pewną opłatą na rzecz państwa

Ł

O D Z K I

i w tPn sposób stworzy się zdrow" konserwatywne państwo eh or<>ltie. Pn za
tern zaznacr.ył hetman Skoropads i, że
Ul raina rragnie wejść w iaknajś c 1śl iszy zwiuek o-os odarczv, han<ilowy i fi.

nansowy z pań tv.ami centralriem, ~uyż
jedynie na tej drodze widzi możność vytwo•1enia i zor llnizowan·a nowego o;arnodzHnrp·o państwa. Cn do • ranie U'< a1ny, to te nie <;ą •eszcz"' śc1ś e ustilo1e,
lecz cz ści republiki rosy sldei chi:tnie
garną się do Ukrliny; ze- os·1 s•ę np. niedawno kozacy kubańs:v, wyraż1 i~ c ż ·czenie przvłączenia s "' do Ukrainy, także okręg Doniecki, Krvm, północny Kaukaz inien we'ść - riświadczvł dalej he~
roan S1<0rooadski-w <,lrład U1ua inv, która potrzebuje Morz Czarn '.~0 i dogod·
nvch portów krymsk'ch, dla swojego ro·
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kowe i t. p. potr.teby państwowe. Pertraktaci • t wają nadal bez widocznego rezultatu. W oisk:cb kołach n;i Szląsku wywołują duże zamterec.owanie wy ory posła
w o .rę :.i Lubhn:ec-Gle1wic.
Nowowyo a y pCls · ma weiść do sejmu n-a m1eisce z1narł •go posła-cc.llrowca
Warto. Walk•1 to"'zy się m1ęd7V polskim
kandyd tem K<nfar1tym a Ka ndvd:;>.tern
niemcem, c~ntrowcem, adw. J ~1 '!rtem.
Dotychcza..; ';zanse są ')'> sir nie Kor·
fant.:· go, irtóry do 'fota 7 cz r ,vca otrz vmał
13.760 głosów a aaw. Nehlt!rt tylko 8847.Tvm wazniejs em b .;łob_y zwycięstwo
polaków w tym okręg-u, że od roku
1874 do 1907 z oi<ręgu te~o st-ile wyct10uził zwyc1ężcą kandydat niemieckiego cen·
trum. I. 01;.

?-Woju.

Minio trudnvcb warunkiw, w i:ikich
organ·zuje się Ukraina, ma ta oi;;tatn.a
perspektywy na pn:yszłość rozległe !, aby
je utrwalić, wyieżdża w tvch dniarh hetman Skoropadski do W edma i B<>rllna w
odwiedziny do monarchów sprzymierzonych państw i ich rządów.
W okręr,ach: Donu, Kubania, Karsu,
Astrachan'a i północne?"O Kau .rnz u powstał ruch antibolszewicki i w y łonił się
rząd, głową którego ie-st generat I<.rasnow,
ongi prawa ręka Kiereńskie:,o. Oczekiwane są zbrojne starcia pomiędzy bolszewi·
karni i nowy 1 rządem.
Na zachoJnim t Lnie walk w b. tygodniu zaszł , stosunkowo do ubiegłego
tygodr1i:>, zm anv ni.::znaczne. So"owadzone rez~rwy francuskie stawiają na ltnji
Rheims-Marn zac;ęty opór.
W czasie tych walk l1rzba jeńców
koalicji zw ęk zyla się do 55.000, w tern
1.500 oficerów. Waż n y punkt strategiczny
Chateau Thierrv leży w sferze ognia francuskieo-o, natomiast niemcy ostrzeliwają
skutec~nie liczne francuskie oołączenia kole owe, oprócz tego w dniu 5 czerwca
obrzucili bombami ważne punkty i miejwości: Calais i Boulogne.
Zmagania się francusko - niemieckie
w b11skości Parvża powodu:ą obracan;e
i tych er i scowości w pustvnię: Lzego nie
zniszczvł mem ei..ld ogień artyleryjski, tego
dokonywuje obecme ogień franc ust\i.
Ze spraw parlamentarnvch jest c..lo zanotowania cofniecie interpelacji w parlamencie francuskim, co groz Io upadkiem
obecnemu rządowi francuskiemu. D.., cofnh:cia interpelacji i wyraźen a wo um zaufania p. Clemenceau przyczyr uo się
ośv:iadczenie prezydenta Wilsona, że nowego rządu, złożonego z opozyCJOnistów, nie
obdarzy zaufan em.
Rozpowszechnianie tej wieści wpłynę
ło tak hamująco na op.nycJę francuską,
że cofnęła się na całe lin j1 co śwladc~y
wymownie, jak wielką wa~ę . F·anCJa
przywiązuje dzisiaj do amerykansk1ch sym.
patji.
W parlamencie austrjackim toczą się
dalej pertraktac1e przywódców rar~y·nych
z prc!zesern ministrów: d-rem v. Se1dlerem
w sprawie rozpoczęcia •t>szcze w czerwcu
pos edz€ ń pa lamentu. Dr. Seidler ośw1a~·
cz • że nie chce rządzić na podstawie
14 . §, lecz pragnie pra~ować wsp~lnie
.:. panamentem. Chce . ę Jednak najpierw
upewnić co do nastf'J 1 ow gr-up pari. men·
tarnych,' czy są one gotowe· uchwalić pro·
witorjum budżetowe, nowe projekty podat1
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kilku tygodni stolica żyie pod
maki 'm stn•ików. Zale.iw.e zaończv o się bezrobocie st1c żów,
• orzucili nr o: pracownicy m'ejscy
zecerzy p1;>m. Zdawać by c; ę m) "•'O. iż
stra1k Wvd~ta u Z .opatrywm\a M ast·>, ldbii"' się na zaprow1anto ani u syreiJ 1ego
grodu wpros t kat· strofa nie, ze c ny uodniosą się jeszcze b rdzte •, że mies •kańcom
zaj1zv glod w oczy - srowem, ź,• w walce
o żywność będą dziać s;ę scenv l tń. straszne, iż wobec mcb uajokropnie sze momenty dramatów Grand-G~ ignole'u ub dre·
szczem prze m•11<ice epizody piekła dantejskiego - będą czemś bczgramcznie pogodnvm.
Może być, że tak by si~ dziiiło w
każdem inne11 mieście na Kuli 1_ rnskiej,
w Warszawie jest rna zej: W p "''wszych
dniach bezrobocia o st e,ku w1elt: dysku·
towanv, poczem rrze"zło ię nad nim do
porządku dzi!:'nneit.o 1 obecnie mia1>to się
już ze streik1em wprost zż ło.
A owe szal . . ne, burzl we żr·e warszaws,de :ini na chw lę me z , 10. Na
ulic3ch mrow~e lud:z.i wy:--trojonv"h, roześmianych, rozbawionvcn. Moc zielem, moc
kwtatow. wyszuka112 stroje, eleganc ie bu-

CO)

1

cik.

G 1;.ieś szaleje wojna, gdzieś fodzie toczą zaż· rtą. bezlitosną "'al :{ę o byt, gdzieś
tam kradz eże, napady, samobó istwa należą do stałego po1ządku dnia •.. lt::cz cói
to wszystko obchot.zić moie ul ce war·
szawską, przypominaiącą wiecznie łobu
roześmianą twarz swawolnego
zersko -

gawrosza.
Var ·ovie s'amuse!
W teatrach, ka haretach, kinach mi~\sca
dostać n:e można. A po godzinie 11-ej,
gdy z_amykają wszystkie miej~ca rozrywkowe 1 zakłauv publtczne wstaje z_ ~z1e~
nego letargu życie nocne. Za ełma1ą su:
podejrzane kaw1ar<'nki, wychodz~ n~ żer
niebieskie ptaki i ćmy nocne. A naza1utrz
wyczytać można w pismach, że tego to a
te'go Wydział Dyscyplinarny M~gistratu
uwolmł z zajmowanego stanowiska, że
tamten się otruł, że ktoś przegrał krocie
~/ciągu paru godz111 I.„ ·
-#.(„-

- - -···< -
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Po stre-iJrnch projektowane są różne
zmiany w gospodarce miejskiej, m. in.
skasowanie biur okręgowych, wydającycł!
karty chlebowr. Czynmości ich przejęłyby
komisarjaty milicji, które już w bieżącym
okresie dokonały rozdawnictwa kart chle·
bowych.
Jednocześnie Mzgistrat uchwalił podwyższyć minimum dacy robotników o
I mk., czyli dla rob.'.)tników wykwalifikowanvch do 6 marek dziennie, dla robotnic
do 4 1/„ mk. i dla chłopców do 3 mk.
Wskutek stre,ku ceny produktów podniosły się o 2% do 3%, lecz niczego nie
brakuje Warszawie, a białego chleba jest
tak wiele, iż jest on spr:tedewany na uliu
cach. Ziemniaki natomiast staniały i funt
ich kosztuje 15 fenigów. Przypisać to należy doskonałemu funkcjonowaniu 45 skła
dów kartoflanych kooperatyw warszawskich, które cbięły dawniejsze bazary ziemniaczane Magistratu.
' - Bardziej uciążl:wem, niżłi to przecięt
ny warszaw•ak mó;ł priyouszczać, jest
zawieszenie wydawnictw t)1sm couziennych
i tygodniowych, gdyż ich „ersatz" „Dzienni'( Wspólnv 0 , nie może zastąpić druk<J•
wanei strawy, takim pożeraczom gazet
jak warszawianie.
1 choć to brzmi nkco paradoksalnie,
lecz na strejku zecerów dotychczas straciły najwięceJ„. cukiernie, które świecą
pustkami. Natomiast, pomimo braku reklamy, frekwencja miejsc rozryw\rnwych
nie zmniejszyła się.
-:W dn. 15, .16 i 18 czerwca obrado·
wać będzie

w Warszawie zjazd instytucji

dob:oczynnych z całego
kraju. Będzie to pierwszy z1azd ogólna·
krajowy, który zgromadzi przedst' wicieli
wszystkich warstw Królestwa Polsk ego,
zjednoczonych wspólnym celem: hasłem
ratowania kraju od widma nędzy.
ratowniczych i

Dotychczas

rozesłano

zaproszeń.

3000

Komitet organizacyjny p1z~· zanroszemach
ro.zsyłał kop•e, uzysKan ee:o od Generał
Oubernatorstwa r>uzwole.;ia, w cełu uła
twienia otrzyman.a , rzepusr..-:k.
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dnia 11 i 12 czerwca i zabawa w ogrodzie Grand Hotelu do dn. 14 czerwca.'
- Ukazały się w obiegu nowe mo•
nety 1 groszowe, wyr;onane z źelaza
wielkości rosyjskich pół-·mpiejek.
Ma~istrat przychyllł się do u•
chwały wydziału szkolrictwa o wyasy•
gnowanie 3000 m ·. na zakup nagród dla
dzieci szkół miejskich.
- W dn. 15 czerwca otwarty zosta·
nie przez związek kuchmistrzów zakład
kulinarno współdzielczy p. n. nKuch·
mistrz polski", i mieścić się będzie przy
ul. Piotrkowskiej Nil 56,. w dawnej mle·
czarni "Wawel". Kapitał zakładowy ze·
brany został drogą 100 marr:owych u•
działów, na czele stanęli najlepsi i zna·
ni kuchmistrze, 1· fórych staraniem hę·
dzie ciostarczanie rożywnego jedzenia.
po cenach umiarkowa·,ych. Dla wygo•
dy gospodvń zostanie wprowadzony
dział wyrobów ,1 ucharskich już przyjak również i z surowego
rządzonych
mięsa. Jest pewnem, ze zakład taki,
prowadzony przez zawodowców znajdzie
_
poparcie u publiczności.
- W poniedziałek znaleziono w do·
le kloacznym przy ulicy Anny 22, i:oćwiartowane

zwłoki

mężczyzny.

Wła•

dze śledcze wszczęły energiczne śledz·
two w celu wykrycia sprawców ohyd•
nego mordu.
- W ubieg.łą niedzielę do obywa•
tela zi'emskiego Wypycha w Biskupiej
Woli, pod Tuszynem, wtargnęło kilku
bandytów, którzy zrabowali 1640 marek
i 2900 rb.
- Na szosie pod Łaskiem znale•
ziono zwłoki 32 letniego nandlarza mle·
kiem, Rogala, które~o bandyci zastrze•
lili~i zrabowali mu 800 m••·
- We w~· Józrf'n, pow. Brzeziń
skiego, w •i>uchł pozar w zabudowaniach
Mat;ow:>i· - i i szerzą i:: si„ 11wałtown!.e
01,1ar ,ą·, są!> e,'.n"e zaQroi'y. Spaliło się
kilha storlół i obór z całym dobytkiem.
W ognu zgmęłv równ eż większe sumy
pien ęd-z:y, u ,ryie w ceałupac.1.
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zgromadziła się dziatwa szkól elementar·
nych i średn!Ch. W kościele Najśw i ętszej Marii Panny

na Starem r./iieście odprawione było uroczyste naboże11stwo które celebrował ks.
prałat Tymieniecki w asyście licznego kle·
ru, zaś probosz;:-z ks„ Popiawsk: gorąco
przemawiał do zgromadwnych, podnosząc
jako
nić?srożyte zasługi Dlbrow.:.kiego,
męta

czynu

1 stawia·ąc

go za wzór

m~iom

doby współczesnej, którei wogóle brak
ludzi czynu, ludzi tak niezbędnych w przemomencie dziejowym. Przed
łomowym
nabożeństwem w przedsionku świątyni poświęcona została tablica pamiątkowa. We
wszystkich szkołach odbyły się pogadanki
o Dąbrowskim.
Wieczorem w teatrze polskim odbyło
się uroczyste orzedsta wienie, zorganizowane przez komitet obchodu 100· etniej ro·
cznicy zgonu generała H. D tbrowskiego,
wypeJnione śpiewem, muzyką, deklamacją
i przemówieniem prof. K11othego.
Na uroczystem posiedzeniu Rady Miej·
skiej przemawia! dr. Tomaszewski, składa·
jąc hołd bohaterowi, następnie magistrat
zaakceptował wniosek prezydjum Rady,
aby. w cela uczczenia pamięci gen. Dąbro·
wskiego przemianować Rynek Targowy
na Plac gen. Vą~rowskie{Z9.
Obchód cały zamknął się w ramach
skromnych, lecz niemn ej przypomniał
i uświadomił niejednego o zasługach Hen·
ryka Dąbrowskiego, który za życia nie
był uznany przez opinję w kraju, nawykłą
płytko sądzić o sprawach, nie uznawanych

w danvm momencie.
Natomiast po stu Jatach H~nryk Dą
brows1d zaczyna być rozumiany należycie,
~właszcza przez t. zw. aktywistów, uzna·
1ących · przedewszystkiem czyn w poczynaniach każdego obywateia kraju. A wzorem, godnym naśladowania, był właśnie
generał Henryk Dąbrowski. Interesuiacych
się działał :.ością tego wielkiego mężą Polski, odsyłamy do wydanej przez komitet
obchodu broszurki, pióra Z. Mierzyńsk,ego,
pod tytułem

w

.Generał

stuietnią rocznicę

Henryk Dąbrowski

zgonu".

- W zes~łym miesqcu pożar nawiedził w eś Mękę, pod Sieradzem, spaliło się

==$==

-

W u biegłą

niedzielę

w

św. Józefa odbyło się uroczyste

kościele

pożegna·

nie dotvchczasowego proboszcza tej paraiji ks. Przeździeckiego. Ks. infułat Przeździecki powołany został na sędziego surogata kurji arcybiskupiej w WarHawie.
Na mocy rozporządzenia warsz. arcybiskupa ks. Kakowskiego proboszczem parafji
św. Józefa - mianowany został ks. kanonik ~ienicki, prefekt Wyższej szkoły Reainej Kupiectwa Łódzkiego.
Znac'Z.ek na kwestę „Ratujmy
dzieci" w ubiegtą niedzielę dał bardzo
pomyślne wynikł, ostatnia na cel po„
wyiszy sprzedaż znaczka odbędzie się
w niedzie lę dnia 9 czerwca. Również
w niedzielę odbędzie się zabawa dla
dzieci w parku Staszyca.
Z powodu niepogody odłożone zo·
stały podwieczorki w parku Gajera d0

8 domów wraz z zabudowaniami gospodarskiemi, ogień objął również starożytny
kościół, dzięki jed-n ak energicznemu ra·
tunkowi przybyłych straźy zdołano uratować świątynię, spłonęła tylko wieża. We
wsi Bogum.łowiE>, pod Sieradzem, wybuchł
pożar, pastwą którego p adło 24 domów
oraz mnóstwo zabudowań gospodarskich.
W płe:mkniach zginęła 46 letnia Marjan·
na Górniakowa, która chcąc uratować z
plonącego domu pieniądze, rzuciła się do
objętego ~o~ogą domostwa.

@: itt>11ITT'Y&X:

Uroczystości

Henrgka

-

A8'::I •J.Mg(1,M rt>

ku czci
Dąbrowskiego.
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ódi uczciła pamięć stuletniej rocznicy śmierci generała Henryka Dąbrowskiego przedewszystkiem na·
boieństwem w świątyniach, gdzie

~

PRZEDSTAWICIEL
E. Tuwim, Warszawa, Leszno 12.
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Jan Henryk
1818 -

Dąbrowski
1918.

Rozbiór Polski był wielkim błędem
ówczesnej dyplomacji Europejskiej, obawiającej się, by hasła rewolucji francuskiej. głoszącej ludom wolność, nie prze·
niosły się nad Wic;łę, w sam środek au·
tolcratycznej Europy, do Polski, która
po ogloszeniu konstytucji majowej w r.
1791 rozszerzała prawa obywatelskie na
inne stany. Intrygi Rosji, obawającej
się, by zreformowana Polska nie powró·
ciła do dawnej potęgi z epoki Jagiello·
nów, doprowadziły do powstania Koś·
ciuszkowskiego w roku 1794 i ostatnie·
go rozbioru Po Is-. i w r. 1795.
Upadek Polski naruszył równowagę polityczną Europy. Polska jednak
wykreślona z rzędu państw europejskich,
nie przestała istnieć, przeciwnie żyła
wciąż i wypływała na forum spraw mię·
dzynarodowych, ilekroć toczyły się w
Europie większe wojny. Stała się za•
tern źródłem wiecznego niepokoju, bo
hasła wolnościowe, rozsiane przez re·
wolucję francuską, nie zamarły po u•
padku Napoleona i powrocie reakcji,
żyły i działały, nurtując we wszystkich
narodach, domagających się wolności
politycznej oraz praw obywatelskich.
Polska, chociaż rozdarta na trzy
części, zajmowała w tej walce dominu·
jące stanowisl;o obok Francji, pielęgnu·
jącej troskliwie ideały rewolucji francu·
Sriiej i domagającej się bezustannie
wcielenia w życie „praw człowieka" o„
głoszonych, iako dogmat polityczny przez
rewolucję francuską.
Dąbrowski przez utworzenie legjo·
nów do wałki za wolność z wrogami

tej wolności przyczynił się w znacznej
mier:te do ugruntowania stanowiska Pol·
ski w walce z reakcją i despotyzmem.
Wprowadził niejako Ojczyznę naszą w
kontakt ze sprawami międzynarodowe•
mi a tern samem sprawił, że sprawa
polski była wciąż żywotną, aktualną,
domagającą się rozwiązania w intere•
sie pokoju całej Europy.
Gen. Jan Henryk Dąbrowski uro•
dził się w roku 1755 we wsi Pierzchow·
cu w województwie l\rakowshiem. Oj·
ciec jego, szlachcic polski, osierocił go
wcześnie, mały Henryk wychowywał się
więc pod opieką matki, z pochodzenia
ni emki.
W roku 1770, mając lat 15, jako
podchorąży, wstępuje do wojska saskie„
go, studjując pilnie matematykę i nauki
woj~kowe, a w dziesięć lat później, w
roku 1780, przeniósł się do Drezna,
podporucznik służył w
gdzie jako
gwardji elektora. Dowiedziawszy się, że
Polska powiększa swoje stałe wojsko,
do
powrócił do k r a j u, w s t ą p i l
wojska polskiego w stopniu wice brygadjera.
W roku 1793 podczas wojny pomię„
dzy Polską a Rosją walczył pod rozka·
zami ks. Józefa Poniatowskiego, odzna•
czył się dużą znajomością sztuki wojen„
nej i zaletami znamienuj ącemi dzielne·
go wodza. Podczas pow stania Kościusz·
kowskiego w roku 1·,94 Dąbrowski wal„
czył mężnie w wielu bitwach i zaszczyt·
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nie odznaczył się przy oblężeniu War•
szawy. Później przerzucił się do Wiei„
kopolski, zajął Toruń, Bydgoszcz i Gnie„
zno.
Po nieszczęśliwej bitwie pod Macie·
jowicami, Dąbrowski z wojskami swemi
przedostał się do Krakowa. Ranny w
bitwie pod Radoszycami, dostał się do
niewoli rosyjskiej. Uzyskawszy pozwo·
lenie, leczył się z ran w Warszawie, po
wyleczeniu odrzucił wysoki stopień, o·
f1arowywany mu w wojsku pruskiem i
ttrzez Berlin udał się do Paryża. Tam
Dąbrowski zaproponował dyrektorjato·
wi sformowanie legionu polskiego z
młodzieży pols 1dej i byłych wojskowych,
którzyby łącznie z francuzami walczyli
o wolność Francji, a zatem i o wolność
Polski. Dyrektorjat przychylnie przy„
jął jego ofertę i odesłał go do gen. Na„
poleona Bonaparte, walczącego podówczas z austrjakami we Włoszech. Na·
poleonowi podobała się propozycja Dą·
browskiego, lecz Pols1rn nie tworzyła
niepodległego państwa, więc o przymierzu z nią mowy być nie mogło.
Ale we Włoszech z terytorjum ode.
branego Austrji Napoleon utworzył RzE>CZ·
pospolitę Cyzalpińską, formującą siły zbrojne, poradził zatem Dąbrowskiemu, by nawiązał stosunki z rzącem tej Rzeczypospolitej. Po długich pertraktacjach, uzy.
skaw{,zy pozwolenie na sformowanie legji
polski j w służ.bie Rzeczypospolite1 Cyzalpińsk1.=j, Dąl rowski wyda ie odezwę do
polaków, służących w armji austryjackiej,
do byłych wojskowych pol&kicb i ;nłodzie
ży w kraju, by spieszyli pod sztandary
·narodowe, rozwijające się pod lazurowem
nic hem Italji.
Legja otrzymała komendę w języku
polskim, barwy i mundury narodowe.
Zorganizowawszy pierwszą legję, złożoną
z 3 bataljonów piechoty, jazdy i artylerji,
na jej czele walczył pod Reggio w r. 1797.
Dnia z ś 3 marca 1798 roku żajął Rzym.
Ped wodzą Masseny odbył kampanję w latach 1799 i 1800, we wszystkich tych bitwach polskie legjony odznaczyły się walecznością. Legja wciąż ro3ła w siły. Pomimo niezwykłych trudności młodzież ze
wszystkich ziem polskich spieszyła do
Włoch, do legjonów, które stały się symbolem Polski, dotijającej się o byt niepodległy. Ideał niepodległości Polski stał
się od tej doby wykładnikiem dąteń pola·
ków, wizją wytyczną, po której biegły
wszystkie poczynania naszego narodu
przez cały czas dziejów rorozbiorowych
aż do dni ostatnich. Mazurek Dąbrowskie
~o .Jeszcze Polska nie zginęła", do którego słowa napisał oficer legjonów Rybicki
a muzykę skomponował Ogiński, stał się
pieśnią narodową po dzień dzisiejszy drogą sercu każdego polaka.
Pieśń ta prowadziła zastępy polskie
nieraz do zwycięstwa tam, gdz=e było ono
prawie niepodobieństwem. W Rzymie oddano D ąbrowskiemu szablę Sobieskiego,
którą Jan III, idąc na wyprawę wiedeńską
wysłał papieżowi wraz ze sztandarem Mahometa, zdobytym pod Wiedniem.
Podczas tej kampan1i Dąbrowski ran·
ny był w Apeninach. Wyleczony, po bi„
twie pod Marengo otrzymał od Napoleona
rozkaz sformowania drugiej legji polskiej,
cze&o dokonał przy pomocy gen. Wielhor·
skiego. Dowództwo nad tą legją, zwaną
naddunajską objął I\niaziewic11 przez któ-
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rego Dąbrowski przesłał Tadeuszowi Koś·
ciuszc~, bawiącemu P?dówcza.s w Paryżu,
życzenie Napoleona, oy Kościuszko objął
na~zel.ne dowództwo nad legjonami pot„
sk1em1, lecz bohater z pod Racławic zra'
.
~ony ~ostępowamem Napoleona, który już
Jak? pierwszy konsul Francji zdradzał dą·
żema do absolutycznych rządów, propozycji me przyjął. .Na obu półkulach walzyłem za woln.ość - odpowiedział - szabli
s~ej nie oddam w usługi despotyzmowi•.
Wierny tym słowom pozostał do końca
życia, ofiarowaaą mu szablę Sobieskiea o
"'
odesłał Dąbrowskiemu.
. Pokój za~ar!y w ~ampo-Formio po·
między Francn 1 Austrią zakończył kampanię włoską, o Polsce mowy nawet nie
było w traktacie pokojowym. Dąbrowski
jednak nie tracił nadziei, że nowa wojna
niebawem wybuciinie i sprawa Polski
wejdzie znów na porządek 'dzienny. Formował wi~c . dalej legjony, ćwiczył j~
w sztu:e wojennej a j.::dnocześnie dbał
o podniesienie umysłowego poziomu legionistów.
Rozbita Au str ja nie mogła na wet
marzyć o nowej wojnie, wyręczyły ią Prudobrze zorganizowaną
~y, posiadające
1 wyszkoloną armję i wypowiedziały wojnę
Francji pod koniec roku 1805. Napoleon,
wówczas już cesarz Francji, zebrał siły,
wśród których znalazły się i legjony po-lskie. Dnia 13 stycznia 1806 r. stoczono
wielkie bitwy pod Jeną i Auerstadt, w których armja pruska została pobita.
Napoleon zajął Berlin i oświadczył polakom, że jeżeli pragną odbudowania niepodległej o,czyzny - muszą te~o dokonać
czynami. Zażądał więc, by polacy wystawili silną c1rmję i dostarczyli wojskom
francuskim żywności, oraz wszelkich po„
trzeb.
Wojska francuskie wraz z eg;onami
wkroczyły do W. K. Poznańskiei:{o zajęły
Poznań, Toruń, Łowicz, wreszcie Warszawę,
z której wojska pruskie wycohły się na
prawy brzeg Wisły, dążąc do połączenia
się z rosjanami, owczesnymi sprzymierzeń
cami Prus.
Napol,~on przybył dnfo 2 grudnia do
Warszawy. Rozpoczęło się formowanie
wojska polskiego, którego niebawem stanęło 30,000. Wówczas też sformował się
słynny pułk swoleżerów gwardji, który zalicwny do gwardji cesarskiej tak zaszczytnie odznaczył się w roku 1810 szarżą
na wąwóz Samo-Sierra.
Z Warszawy Napoleon udał się pod
Pułtusk, gdzie stoczył krwawą bitw~ z rosjanami, następnie wojska francuskie rugdzie zawrzała
szyły pod Ilów (Eule),
krwawa trzydniowa . bitwa. uwieńczona
Położenie Nazwycięstwem Napoleona.
poleona, oddalonego od Fram:ii o 300
przeszło mil, stawało się krytyczn"; Austrja
zaczęła się zbroić i oczekiwała tylko, by
Napoleonowi podwinęła się noga, aby
wmieszać się do wojny. To też kiedy car
Aleksander I zaproponował rozejm, Napo·
leon przyjął propozycj~ i zażądał osobistego
widzenia się z carem na neuti"alnym gruncie.
Rezultatem tego spotkania był traktat,
zw. tylżycki, na mocy którego Napoleon
zwrócił królowi pruskiemu jego posiadłości,
oprócz ziem polskich w wojnie tej oderwanych od Prus. Z ziem tych Napoleon
utworzył niepodległe W. Księstwo War·
izawskie, złączone unją osobistą z Francją.
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Legiony przeobraziły się na armję
polską Ks. Warszawskiego, której naczelnym wodźem a z;razem ministrem wojny
został ks. Józef Poniatowski. Dąbrowski
w stopniu generała dywizji przeszedł do
wojsk księstwa i stanął zalogą w Wielko·
poisce.
W roku· 1809 wybuchła \':ojna pomię·
dzy Frcmc1ą i Austrją, do której wciągnię
te zostało i Księstwo Warszawskie. Arc}·
k<>ią~e austrjacki, Ferdynad wkroczył do
księstwa, ks. Józef Poniatowski, na czele
12,000 świeżo zaciągniętego w szeregi toł
nierza, zastąpił mu droizę pod Raszynem.
Po całodziennym boju, w którym padło
2.000 polaków, wojsko J'Olskie cofnęło się
pod okopy Warszawy, lecz bronić 'ej nif'
Na mocy kapitulacji, arc.
było w stanie.
Ferdynand zajął Warszawę i wojsko polskie przeszło z bronią i bagażami na prawy brzeg Wisły.
Ks. Józef po zwycięskiej bitwie pod
Górą przeprawił się na lewy brzeg Wisły
i tam, rosnąc wciąż na siłach, w szybkim
po-=hodzie dotarł do Krakowa. Arc. Ferdynand zwrócił się przeciw Toruniowi w
Wielkopolsce, gdzie zwycięski opór stawiał
mu Dąbrowski.
Po bitwie pod WaS?,raam zawarto pokój
pomiędzy Francją i Austrją na mocy. którego Galicja przyłączona została do Ks.
Warszawskiego.
W wielkiej wojnie roku 1812 Dąbrow
ski z dywizją swoią udziału w pochodzie
na Moskwę nie przyjmował, dvwizje bowiem jego przeznaczono do osłaniania komunikacji pomiędiy Wi\nern a Minskit!m
na Białorusi. Podcza- odwrotu wielkiej
armji n:.;poleońc;kiej walczył z lforpusem
Ks. Regg;o pod Borysowcm i o..:alił mosty
na Berezinie od zniszczenia.
Po Litwie pod Lipskiem i śmierci Ks.
Józefa Poniatuwsldego Dąbrowski pri:e·
prawił resztki wojsk3 polskiego za Ren.
Po upadku zaś Nap0leona i utworzeniu
przez Kongres Wiedeński Królestwa Pol·
skiego, złączonego unią personaln~ i realną z Rosją, zorganizował i odprowadził
wojsko pol.skie do kraju.
Zmęczony trudami wojennemi wyczerpany z sił wskutek ran, odniesionych w
bojach, gen. Dąbrowski usunął się z wojska i osiadł w majątku swoim Winogóra
w Wielkiem Ks. Poznańskiem. Tam też
w dn. 6 czerwca 1818 dokonał pełnego
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Echa tygodniowe.
lUJ

biegły tydzień upłynął
wzniosłem hasłem

nam pod

„R a tuj m y

dziec i•. Ody przed dwoma
laty rzucono to hasło, tak się
ono przyjęło w całem społeczeństwie, że
już corocznie j~st ono powtarzane i rezultaty wykazały, że stało się popularnem i sympatycznem w catym kraju.
Swiadomość społeczeństwa, że należy
uratować z zawieruch wojennej, co się
da uratować, wzmaga się, im dluż~j
przeciąga się okropna ta wojna.
Zaznaczę jeszcze, że takie zbioro·
we czyny całego społeczeństwa, są do pewnego stopnia szkołą cnót narodowych,
które naród rozwi}a w sobie, o ile zcło·
bywa się na jeanolite działa11ia pod
wspólnem hasłem.
Zbiorowe urabianie w narodzie wo·
li jest zawsze rożytecznem i w pewnych momentach dziejowych winno być
zużytkowane. Narazie wola narodu m.
in. ujawnia się w ratowaniu dzieci, które wszak będą tą najniezbędniejszą czę·
ścią Polski, tej Pols i, którą dzisiejsze
pokolenie ma z martwych zbudzić a
przyszłe utrwalić i rozbudować. Pię
lmym wzorem budziciela narodu był
generał Henryk D4browski, stuletnią
rocznicę śmierci htórego obchodziliśmy
w dniu 6 czerwca.
Jest on dla dzisiejszego pokolenia
wzorem, jak nalezy pojmować służbę
dla Ojcz!1 zny.
Henryk Dąbrowski nie bawił się w
frazesy, lecz uderzył w czynu stal i dla
te~o spuściz11a po nim tak jest nam
drog~ w dobie, '!dy wi~kszość narodu
rozumieć poczyna, że jak idea legjonów
D<lbrowsliiego, chociaż być moie, nie
wydała na razie widomych owoców dla
narodu, jednakże w następstwie przy·
niosła wprost nieo~liczalne dlań moralne korzyści, tak samo idea legjonów w
tej wojnie ma w sobie nieobliczalne zarodki kerzyści narodowych. Wpatrzeni
przeto w świetlaną postać twórcy le·
gjonów napoleońskich, czerpmy na·
tchnienie do nowych poczynań w stuletnią rocznicę jego śmierci.
Jak społeczeństwo polskie podno·
siły na duchu czyny żołnierza polskie·
go, widzimy z pism polskich, wychodzących w Rosji. Oto w jednym z tyzasług żywota.
wychodzącym w ub. roku w
godników,
Z jego śmiercią nie zgasła przecież
miesiącu sierpniu w Charkowie, czytaidea, której lwią część swego życia i czymy artykulik p. Stanisława Widomskiego
nów poświęcił.
w kt6rym pisze o bohaterstwie ułanów
Pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła" ...
polskich pod ł{rechowcami .w nastę·
~yła w sercach Polaków i rozbrzmiewała rozpujących słowach•:
głośnie w roku 1831, wiodła powstańców
„Na ponurem tle zdrady ! tchórzo·
z roku 1863 do rozpaczliwego boju z całą stwa, na którem odbywał się niesłycha·
po\~gą caratu rosyjskiego, z nową ożyła
ny w dziejach .odwrót• XI armji, wy·
siłą iaraz na początku wojny obecnej,
kwitł i zajaśniał o~lepiającym blaskiem
pr~ypominaiąc światu prawa narodu polobraz polskiego bohaterstwa.
skiego do niepodległego bytu.
Nle zbierając się na mity, , ani
nie lic?..ąc z górą sześć razy liczniejsze·
S . . . . . a.
go nieprzyjaciela, wykonali polscy uła
ni szarżę, przerastającą warunkamiwsp6ł
czesnej techniki wojennej słynny atak
pols"'iego pułku szwoleżerów pod Sommo-Sierra, dokonany pod okiem wiei•
kiego wodza Francuzów.
Generał

Korniłow,

zestawiając

tę
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szarżę z atakiem pod Sommo-Sierra, w
słowach pełnych zachwytu podniósł poi·
s~de bohaterstwo, widząc w niem najlepszą rękojmię przyszłości Polski.
Oto widzimy w tern potężny przejaw siły orężnej polskiej. tryumf idei
Zołnierz polski popolskie~o wojs~a.
stawiony na każdym posterunku spełni
swój obowiąze!<". Do czynów na miarę
historyczną zdolny jest tylko wówczas,

Qdy walczy w wojsku polskiem. Nie jest
to rzeczą przypadku, że z dziejów obe-

cnej wojny dochodzą do nas z przeciwnej strony kordonu odgłosy polskiego
bohaterstwa dokonane tylko - przez
galicyjskich legjonistów, a po tej stronie wpisuje Krechowce do księgi dziejów, polski pułk ułanów.
Nieprzejrzane są bowiem siły tkwią
ce w idei narodowej. Umieć te . siły obrócić na potytek dobrej sprawy,
donioślejsze zadanie polityków

oto naji kiero-

wników narodu•.
Czy kierownicy potrafią wykrzesać
z narodu. tkwiące w nim siły, czy potra}ią siłami temi pokierować; niedaleka
przyszłość pokaże.

Przytaczając gło<> jednego z poła·
ków, zamieszkałych w Rosji, chciałem
tylko zazn!lczyć, że polsk:e społeczeń·
stwo i po tamtej stronie kordonu już
w ub, roku odczuwało wagę żołnierz 2
polskiego w tej wojnie i zwracało uwafę na to, jak wielkie zadanie mają polscy politycy, aby czynnik ten umiejęt·
nie wyzyskać jeszcze w czasie wojny.
A tymczasem wszyscy narzekają,
na te, że jedna część ludności żyje i
bogaci się kosztem drugiej; niezadowo·
lenie rz sz pracujących przejawia się
w odruchach, s~kodliwych nie tylko dla
pracobiorców, lecz bardziej jeszcze
szkodliwie odbije się na tychże pracoKierownicy związków zawnikach,
wodowych świadomie zamykają na to
oczy. Weźmy dla przykładu drukar·
siwo. Wobec droiyzny pracownika drukarskiego, znacznie taniej będzie ko·
sztowało drukowanie polskićh książek
za granicą, jak w kraju, to też, opiera·
jąc się na tej kalkulacji, w Lipsku utworzyło się akcyjne Tow. wydawnicze
z kapitałem zakładowym 3,000,000 mk.
Towarzystwo to ma zamiar przystąpić
na szeroką skalę do wydawnictwa ksią·
zek polskich, zarówno naukowych, jak
belłetrystycznych, przedruków literató .v
polskich i t. p. Do Towarzystwa przystąpiły najbogatsze firmy księgarskie
lipskie.
Informację tę czerp emy z wiarogodnego źródła, bo z Gazety Lipskiej
(Leipz, Ztg.)
· Takie to bywaja skutki wojny we·
•
wnętr-mej.
Charakterystyczną i n ter pel ac j ę
wniósł w Warszawskiej w radzie miejskiej
radny Kirszrot: Oto pewien urzędnik
wydziału zaopatrywania w Warszawie
sprzedał w d. 11 maja p. L. Karasiń·
skiemu (skład win przy ul. Bielańskiej)
59 beczek śledzi po 480 mk, za beczkę.
Siedzie te były sprowadzone jesz·
cze w wielkim poście, ale w sklepach
miejs~ich ich nie było.
Dnia 12 maja p. Karasińs~i odprze·
dał żydowi po 1500 mk. za beczkę, któ-

l

Str. 6.

TYGODNIK

ry w dniu 13 maja odprzedał śledzie
po 2500 mk. za beczkę.
Oto są zarobki wojenne! W tak
le\, \d sposób zarob y. u ących mamy zbyt
wielu w czasie tej wojny, dla te~o· do·
póki tej plagi nie wytępi rząd, dopóty
nie uda się polepszyć na dobre doli
-rzesz pracujących. Bo nie dro~ą podwyże ,-;:
zarobków uda się rozwiązać
problem poprawy bytu rzesz pracują~
cych„.
detilł.stom

I Gr.
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ZRU~HU WYDAWNI~~EG~.
uchliwa księgamia M. Arcta wydała w ostatnich ty odniach kilka cer. vr.h d-zie• , s •erszym zakroju, jak np. „Hygiena soortu", pozatem
kilka podręcznixów,
zn c zon ych tuż
to dla nauczyc'el'. "uż to dla uczącej
się młod zieży . Po ż. · "'ra~n1 erny na
niel<tóre z tyc wvc..aw ctw zwróci ć uwagę c'Zytaiącec-o (I ułu.
Wyżej wsoo•
mnhrna ks1ąż .a, Hv 11 ie a c;portu, jest
dziełem z tor ·
oprac w~ em nr-d
rec« cla D-ra T. H~rynga i D-ra W. O0

,

smolskiego.
Z w1o snl), w chwili rozp ocz cia naj0

wię ksze~o

sez" u wsz a 1c 1 sportów,
ukaz 11e się 2·i"' wu aa me tej dos .o na le
opracowane. "' az .
Po sezonie teatralnym w roku 1917/18.
i-raca 02:~
· · na dwie cześci : W
pierwszei
ześci, o ó nej, znajduiemy
miłość łódzkiego
prace o fiz 0 o i i oato'o.~11 l racy mię·
śniowe„ o pr7 m r zel u serca i szer~g
A niechaj cię „Diablico" porwą wszystkie arty1..ułów opó)ny n z dziedziny hygie·
· czarty,
ny; C'Zęść druga mówi o trenini;.! u gim·
bo serce twoje, to wszak istny „Dom
nastyce, w1os ldrst e, harcerstwie, sporotwarty,"
cie pieszym, taternictwie "eźdz;e kon·
nej, jeźdz'e na rowerze, plvwaniu, łyż
a chociaż znów za chwilę niewiniatko
wiarstwie i wrot acr; s orcie saneczkoudasz,
wym, r,arcwrstwie myś list wie, rybacm.iem, żeś pełna fałszu, jak z „Karjołu
twie, lotnictwie, · idzie samochodem,
Judasz".
szerm nstwie at! ' ce . t. ci.
Och, tobie „Niu", ma boska, tylko o to
A"tvkuły powvższe skreślone zosta· chodzi,
ły rrz z d-rów: B ·zyń5 ic:~o, Ge nera,
aby c_ię podziwiali i „Starzy i młodzi",
Grobeliniedo,
H "Yn"a, Kramsz vka.
ci „Zbójcy", dla k tórych ma ,. Miłość
Kucha rzews 1·ie
Kamockie ~o. Nu~hauprawdziwa",
ma, Osmolskie o Pawiń i it_o. Pr •
~ows ' o, S owrońsk e o, Trzc iński ego
to niewyczerp ~ na kpin ł drwinek nizqja,
o.
Nawet i ty gdy ci składam me ptomienne i S. \Not ws
Bezwat
e
a
a a ta
wyczerpuody,
jąca odda
na i m spo tmen on jak
śmiejesz sie poblaźliwie „Oj, oj. młody,
i n łocz. zy h· rcer k. , poświęcając ym
młody",
sie spe r o , z a omifo uslu" , znaczc~
lecz kiedyś byłaś inna, daję na to słowo! .nie · e i ofr eb• zr zumiano w dać
Czy pamiętasz tę cudną „Noc listopad8wą". skor0 nż w drur em ur,azuje się wy-

aktora.

gdyś

mi

rzuciła

wyznanie: „Carewiczu"
luby,
dla ciebie pragnę złamać ja „Panieńskie
śluby".

I gdy we mnie gorzały miłosne poża, y,
nagle „ 1 amten" się zjawił, rzucił na cię

czary,
odtąd

tylko nim zajęta jest twa {[łowa,
chociaż to zwyczajny „Dzierżawca
z Oiesiowa
Dziś zaś, pani, żalów mych ledwie raczyć
i

słucha,

ha, trudno,

już

taka two/a „Konstytucja"
ducha!
Boć to t śmieszne. Ktoś ci stroi ceregiele,
że ty chcesz z kimś innym święcie'
,, Wesele"!
Bo cóż znaczą u ciebie amory pa/aca aktora, którego miłość bez końca
„ owraca",
Więc znęcaj się nademną, o ma „Ntu" 1
boska, złota,
kiedy ze mnie jest taki, szalony „ldjota".

ddm.

B rd:rn oź:ytecz a i wielce na cza·
si e ks ąi"C<
n 's· ł na 115 stroni·
cach, w f rm1c as„ej i zwiczłej, znany
pedti 0 11 i wvchowaw a, J 'izd C1embron ~
z, • t. „Jak wychowywać dzieci w

szkole elementarnej".
ró ich

s

wach

ob ;ęt e

'"ZVm '

fvtuły

jest
wa·
w: •
wy ho wan iu i
" . owa" ; \.\ v owame s z k o I n e;
\\ r vw środ01.ds a na wyc owanie; Pomoc.nicy nau czyc1 •l ; Zewn •trzny wy ~ ąd
s oły; Au torytet nauczyciela a auto·
nom a sz o na; ształce n·e i wvc owa'e woi; U zuria; Wyc <'w3 e dobr:ych
ob 1wa t li; osłw:zenstw o; O •nmowan u
nad sob ; Wvr bianie samodzielności;
Przyzwyczajen. do czynir->nia dobrze;
Zam 'ł owanie prawdy; Zamiłowanie pra•
cy; Posza owan e ·cudzej własności;
Pny ycz• 1enie oo oszczędności; Popiera e przemyslu l·ra1owecto; Szano~
wan e swo1szczyzny; Wyc owanie fizy~
czne Przepisy zachowania h1gjeny w
sz olach.
Słuszni e autor zaznacza, w wstęp•
nem słowie
e zadan"em nauczvcie.a
jest nie tv,f> naucu1ć, ile raczej wychowvwać i ze fa tyczna trudność zawodu
nam zycieJs ' go po ega na OWI' Urn e~
jętności wych"Owywania. do czego nie
W~ •yst O, że
żn; • sz
rozdz
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każdy nauczyciel ·est ,rzy~otowany od
pow1'"'dnio W p .rwszvm roułziole w
ktorym traktu e o wyc 1owaniu wychowawcy, p{)akr śla autor, że „dobrze wv~
chowywać innych mog~ 'edynie ci, którzy sarl'ł posiadają dobre wychowanie•,
i siuszn•e zwraca nozatem uwadę na
op.nJe fłośne~o pedac<o!!a niemieckiego,
D-ra Ado fa Matth as:"ł, który '.)owiada:

„Przedewszystkiem potrzeba nauczycielowi miłości, życzliwości i zaufania do
młodzieży.

Kto n.e zna t~)c ·. uczuc 1
jedynie talent do nauczania
cnoćby ten talent był tak potężny, że·
by zdolat poruszyć g9ry, lepiejby zrobił,
gdyby się wyrzekł zawodu nauczyciels l--ie.Po ".
Miłość i zaufanie do dzieci i do
młodzieży, to pierwsze podstawowe i
zasadnicze cnoty nauczyciels~te, przy
pomocy htórych nabycie wsze! dc;:h innych przyjdzie nauczycielowi - wychowawcy łatwo i bez trudu.
Kto kocha dzieci i młodziPż pra•
wdziwie zbliża się do nich z zat1faniem,
ten zdobędzie się na wyrozumiałość i
tego miłość natchnie do znalezienia
właściwych dró<' i sposobów przy wy·
chowywaniu i b~d-zie mat zn5cznie uła·
twioną pracę, bo miłość nauczyciela
stanie się ki t e m, który złą czy
dziecko z wychowawcą we wspólnych
usiłowaniach c...ążen· a do doskonałości.
Ta~- pożyteczna i. na czasie książe·
czka powinna się znaleźć w rękact\ Każdego nauczycie.la i wyc owawcy.
A.rótki zrirys logiki wraz z elementami · eo~raf· lc'1 czne;.
Po obszer• ei ' siążce swolei p. t.
.Podstawy Joiiki" nap·sał Wł. M. Ko·

pe siada

złows

'Iową pracę, zaw:erająćą treści·

we zestawienie l_lłównych zasad Io~iki
ogólnej. ) rz znaczona jest, jako środek
powtórzenia i przvpomnienla dla tych,
któny słucha l bardziej rozwiniętego
wykładu. NauoydeJ, wprowadzający ją
j<„ o "odręc-zn•'~ sz„ olny, zna\dzie to
rozwinięcie w iaśn:e w „Podstawach Jo·
giki".
Ponieważ nikt nie nauczy się,
porządnie lo~iki bez przerobienia pewn ej
ilosci zadań, przeto dołączo.1e zostały
do pracy niniejs7ej. jak równie·i; podano g ówr.e zasady ideogref 1 logicznej,
zajmu ącej dziś w nauce logiki stanowis ko wibitne.
Książka przeznaczona jest głównie
dla s e- minarzvs tów i samouKów.
Rzym, J. Qadoms·d, podręcznik histor' i star ożytr"' .
Au to r tra tu j ąc przedmiot obo:zer~
niE> r;1 al moź nrlść wszechstronne.go omów1e a d1 · • ow i ~ ultu"'y Rzymian
a dla Jepszef1o ~rozumi~n1a poparł wykładv swe 121 rysun ami i 7 mapami.
Cy I, nadesłanych nam wy dawn' ctw
M. Arcta, h ończy sią„ecz1>a o 'I adeu•
szu Czac kim, jako jednym z twórców
szlmlnictwa polskiego (1765-1813) pió„
ra I. W KosmowsKiej. Praca ta winna
zna 1eźć się dz s ai w Każdym domu polsk m,
teresu1ącym się sprawą oświa•
ty w Polsce. 'f' ie postac e ak T.
CzacKie~o. należy sporecze ·slWU jaknajcześcief przyoom nać, nic ta" bo·
wiem nie ~szta4c1 chara teru narodu,
jak pie ne wzory, wy;ęte z historii ojczystej.
J. Or.

Pamięci

wielkich rocznic czasu
wojny światowej w Polsce.

=@=
~od powyższym tytułem wydał p.

lt' Jan

Braun w oddzielnej odbitce
4 artyi~uły mmlicznościowe, dru·
kowane w „Gazecie Łódz 1e1 ", opatru·
jąc je wierszowanvm wstępem, zaczynającym s~~. od s.ów:
Ma naró~ polski w pośród wieamialh. Jedną najbardziej
lu sw1,ch
Z niej
cen 1a: d e ów lfS ę ~ą z~otą.

I

na pr.zysz.0ś;S sn..ił dotąd aumnycn marzeń wąt

Do niej w chwilach nie·
z tęs.;noi:ą ...
W 125-tą rocz IC"' 3-i:<o maja w ar·
tv kul _ • ou vtułem „Sursum o a" p o , · u~ i
Br 1..
doli powr

8
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3·go maja, malując obrazowo dzi ~1e
Polski • •.:irzytacza;ąc treść pełne~) ?la·
styk. utworu p. t. „Lei;;enda że;::lars~a"
genialnego pisarza, H•inrvka Sien dewicza. N-tst~pny art ~ur nosi tvtut „Zlo·
ta li.sięga" i napisa:"ly byl w rocznicę
L\st.> ,aaową w ro u 1917; róź i ~1 z powodu roczmcv nows'-lH a s 11czr••.'.)wego,
napisał p. Br~u~ podn ,„ v i .-,ełen sz-ia·
ci-ietnei;so nastro·u artvku, ooa tytułem
e1. z a.;.tów pols.dei
„Rok 63·ci, ja ·O
„trai;;ed•i". Ks'~żecz·e tę kończy „U na·
szycr. mog l" tw 100 letnią rocznicę
śmierci Tadeusza Kościuszki).
Wszvst .ie prace, jakie wychodzą z
pod pióra Ja"1a Brauna, odznaczają się
głęoią uczucia, o elmvru i barwnym ję
zyk em, pozatt;m ~orącym patrjotyzmym,
ażdą stronicę tej pięknej
kraszącym
książecz 1:., tóra spodkała się zasłuźe
nie z uznaniem, zwłaszcza w świecie
nauczycielskim.
J. Or.

Kl~

tymczasowa

3ł 43

Sezon od 20 maja do 20

22000 Bo 123 b2
755 93 834 23039

88 252 410 4.6 97 549 62 ()()() 19 43 74 99
69 99 118 202 :o 3J 362 -13·~ 561 90 602 8 18 57 68 89 713
22 75 85 90 813 24 916 34 51 62 24025 61 66 73 135 43
209 30 56 79 337 55 71 95 447 328 39 76 95 608.

-

września.

Reumatyzm, Artretyzm
przymiot. choroby s kórne, choroby nerwowe itp.
Oe!ray utrzymt;,l:nia nitsze niż w innych miejscowościach kraju ..
•w<azd przez st. kolej. Kielce, skąd 1izosą dorożkami lub samochoda~1 rzą
dowymi z Kielc do Buska i dalej końmi do Solca. Od strony Galic11 lub
gub. Lubelskiej przez stację kolei galicyjskich Szczucin, skąd 5 wiorst do
Solca. Prospekty i informacje wysyła J?:ratis Zarząd Solca (Poczta. Stopnica,
ziemi Kieleckiej); w Warszawie p. Fr. Jakubowski, Al. Jerozollmsk1e 93 m. 8,

YGRANE:

59 534 69 89 99 674 959 78

Fijałhowska, zgubił
ksiąieczkę legitymacyjną na 2 osowydaną z K. R. Ob. i M..

Karol Frenkiel, uL

Choroby s!ootutecznie leezone

czerwca 1918 r.)

343 52 72 74 514 28 45 55 612 06 721 41 800 13 942 16005
129 54 75 240 97 319 49 76 88 415 49 503 2i. 55 77 644 7 .!.
701 3 C7 900 77 17047 91 153 271 95 3Q7 23 4:27 57 95 516
25 8~ ~15 39 50 90 701) 811 18 92 906 48 18073 247 409 81
572 685 'l\)E) 14 56 884 997 19063 80 92 116 2v3 21 4.4 55 87
453 69 534 'OE) 665 87 714 37 54- 830 89 912 54 97 20059
155 ó8 Ml 82 ~W. 9~ 206 36 65 97 307 33 4Q 83 98 4 79 524
46 62 68 75 96 843 72 83 8'7 . 21039 49 180 95 Q8 278 355

14

Ka", Przejazd 8.

siarczano słonych, kąpieli błotnych
i lecznica fizykalno·djetetyczna
pod kierunkiem lekarskim dr. med. St. Kelles-Krauza•

NQ 3246. • o

413
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Z akład Wód Mineralny, h

Mk. 30,000 NQ l4700. _ Mk. 4 OOO N! 1 392. Mk. 3 OOO
Ma 800 n-ra: !0162, 10:,, 1. Po Mk. 250 n-ra:
7600 13725 '962 1112b 212 l:-> 2 7 {' U„;, . Po Mk. 120 n~ra:
2690 3026 3058 4986 9154 10895 13 iO 15044 15493 17132
17858 1t>i71 18210 18259 19769 21059 21717 21720 2~602
23988.
Po Mk. 60 wygrały następujące n-ra:
125 231 4 63 66 85 , 0 321 4. 87 454 87 521 85 613 44
49 87 7 ó_..98 808 14 30 t 1 931 56 62 1089 159 69 260 86
331 so 63 78 86 4.:38 73 627 ~o 34 799 so2 911 64 83
2015 1~1 80 155 „2 65 87 31'i3 17 .AO 56 602 903 09
175 ?49 70 307 20 95 447 71 550 749 812
3081 S5 91
'J1 94 380 402 63 522 89 727 52 862 908
90~ 6J 4073
54 62 85 5005 45 90 136 53 200 393 492 551 68 610
1 L 18 48 54 757 92 853 74 941 6005 08 22 54 75 135
347 91 462 637 82 814 28 89 908 24 7008 14 28 38
8010 16 187
144 79 671 88 790 883 906 28 37 51
213 32 79 320 39 48 403 37 69 610 19 75 702 41 9 3
830 916 29 9000 11 18 35 105 53 55 64 75 361 435
520 34 41 61 766 79 841 85 10013 78 104 50 55 252
76 337 53 67 68 78 88 89 '118 44 66 95 518 29 39 91
662 , 69 '.10152 61 71 87 818 19 9J 933 88 91 11053
109 11 33 200 04 34 332 467 75 560 707 55 65
841 922 12024 26 48 72 80 105 :HO 56 73 89 305 28 70
4 23 30 543 761 80 \15 862 905 13102 13 24 26 213 29 36 48
67 330 34 48 5B 4Cl2 74 573 606 9 7U 78 83 807 26 66 88
909 39 14021 31 135 61 72 213 77 79 505 40 89 601 23 42
48 731 91 817 38 900 56 88 15058 83 95 163 95 ~25 1:!3 65

Orac;ana Pyrka,

.N'2 l (potrzeba 20 egz.)
Zgłaszać się 0o administra-

. - SOLEC

\'Jygranych -11 klasy ~-g e Loterji na korzyść
To warLysi. w Ku turalno-Oświatowy<:h.
WIĘKSZE ~

larji Kutsów

by,

(nieur edowaJ

(Dnia

swą

(Warszawai Swiętol>rzvs~a 17) a
wys ane mu będą bezinteresownie odnoś
newsr.2zówki i rady, jaJ,ie na.lepiej przyjąć
należy przy odpowiedniem doborz~ nauk
i rac onalnyrn sposobie studjowania ich.

af ,.,.

P'ł abeią

się uczyć lub uzupełnić
wie .. ę, a mieszka na prowinc i, ten n. ech . a pisze do Kance·

pragnie

w

Sol1::u:
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~ 1'\łbumy

mód!
~itł\ Faworyt''~
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uł
najobfitszy i najstaran· ~
m niejszy wybór mód, zawie- \li
ra ą setki najnowszych mo- ~
~~ deli, uwzględnia1 ąc tak O·
tl~ becnie pożądane przeróbki. I/,

m
(() dają
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m

f.

~

Album mH ~la mło~liezy

~6 zawiera nowe

•

m
u1

dla

i dziewcżynek
ił>
oraz zbiór
V

~~ chłooców
·

wzory

m

m wzorów bielizny. ~
mPrzy pomocy form „Fawo- ~~
ft)

m ryt"

osoby nie znające zut& pełnie kroju mogą przy~ krawać ubrania, spotrzem bowując jaknajmiej materli) jału, r .Jwnież znoszone już
m suknie można przerabiać,
zużytkowując- celowo rozmaite resztki.
9~

m

~ Skład główny albumów

iR
m

~
\li

m

~

J,

m
:.
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ul. Przejazd 36.
powr ócił i rozpoczął
przyj~cia chorych n::i oczy

Buchalter

do dorywclego prowadzenia ksią
żek w instytucii współdżielczej
poszuki\~ any.
Zgłaszać się

do administracji "Tygodnika", u'. Przejazd 8.

S@t&RZJJf
nawet zadawnioną i z bolesnymi strupami, pryslcze, m12czące swędzenie
leczy radykalnie, be zwonny 0 Krem
od świen-zb11u wyrobu apteki Ed.
Lipinsk!ego, Warszawa - Mokotów.
Sprzedaż w &ptekach i skład. aptecznych Łódzkich i okolicznyca.

ie bo bez na.uczyciela
Bezpłatn
nauczy
$ sam
łatwo, prędko, gruntownie na Samosię

:
,,Faworyt'':
$
Biuro dzienników
~ „Rozw6j" Przejazd 8. ~
-""•::.ce""~.c..,.c.t::""·~"""-cc-·""'~
&..
........... ~ ........... ~...... ......:·'e~............... ~;;g,:;iil'
~~;;::'W'

i

Dr. W. ~arliń~ki

'

każdy

uczkach Reussnera po angielsku, fran·
cusku, niemiecku, rosvjsku. Adres auto·
ra Złota 6 Warszawa. Cennik bezpłatnie
Salm skrad1i.ono
Witoldowi
niemiecki, wydany w

P.aszport

Łodz1.

Str. 8.
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Cllereby ze nętrzne, 1kórne, weneryczae i wloaó .

Towarz. Akcyjne
BROWARU PAROWEGO

SSrów K. ANSTADTA
w Łodzi, ul. Srednia NQ 34.
llajw1t1 szy Brew P
mt•J&scu.
FabPyk•cja che•icz•ie czystage płynnego~ kwasu
wę9l11nego w cyli&dr•ćh stalowych po 20 i IO kilo
poleca powszechnie uznane, pierwszorŻędne:

p I wA

n. ·n.

PILZENSKIE
BAWARSKIE
MONACHIJSKlE
Uprasza się przy kupnie o zwrócenie uwa_gJ na ety~i~ty i korki ste!inplowane i
nie dostawy z bro\ aru Akcyjnego przy ulicy Sredme, n 34.

URAN JA"

~ino-Variete

Kino-Variete

Cegieln. 34. ' - ' - ' - - - - - - - - - - - - ' Ce„ieln. 84.
Codziennie w teatrze zimowym od god. 3 po poł.

SC>::BO~TÓ:Fł. DramatW

Poznać p~~!Pd~a~holewoch .~li

4

a~tach.

"

-

,

Szczegół\' w programach.
Ceny miejsc: I miejsce mk. 5, II miejsce mk. 4, 111 miejsce mk. 3,
IV miejsce mk. 2, m;ejsce stojące mk. 1.

leczniczy

I

t

I ntO-fOStt1IYnt1
wyrobu apteki L. KLIMPLA i S·ki

Ż „·'a• dać

pokarm
lekkos!rown9.

tylko

doskonnł9

z

sową„

Stosuje się: Dla niemewląt, zwłastc21a w okresie ząbkowania; dla dzieci;
dla osób karmi~cych; d.a osłabionych i rekollwalescentów.
Do naby•ia w a11tekaoh i skł.a1daob aptitcznyoh.

l<edal•tor i wyd.:1wca Jan Grodcit.

!'uia
cd goalz. 5-

6·

szybko Ieq;y mydlana
"MAŚĆ P-ra HE' DY"
w słoikach na 1-3-12 osób. Nie p'amł
bielizny, ma przyjemny zapach. ~ą
dać wszedzie. Skł. g:ówny: Tow. a~c.
Fr. Karpiński, iEłektoralna 35.
W Łoriz'.: Lipiński, Orla N2 3.

powierzonych materialow. Wszelkie reperacje na miejscn.

RESZT'K

I

Ogłoszenia

A A Mehle
U

nrem wymowy 1 1łlczern, pod tyt.

~

SmOUCzek

P o I ako • • iemiei>ki kurs
pny (Ele~. ntarz) po fen. 20,
50 i mk. 1,-2; - kurs 1-y mk. 4;
kurs 11-gi mk. 6;-lhtSke-Nie•
•iecki po fen. 20, 50, mk. I, 2,-· 6;- Pelali:o-Francuski
kurs I-szy mk. 4;-kurs II-gi mk. 9;
Pola O•Ailgielslri kurs 1-y mk. 3;.
kun 11-gi m. 4;-Pelsk••' ua\ti fen.
20, 50, mk. I. 2, 4 I 6. Adres autora
(R.eussnera) Złota 6 w Warszawie.
wstę-

Ceny

przy·

f

na ubi•'ry i palta damslde, męskie i
dziecinne oraz alp11ga i resztki na blaz~
ki, ubrania uczniowskie i skautowskie;
•
•
chustki. Piotrkows'.10i1 34 1 drugie
dam tanio
piętro front, m. 5.

cały

Konie zakładowe wtorki i piątki na stacji. Poczta i tele2raf: p. Wąwdni:a
pow. Puławy, Dr. Szokalski. Informacji udziela biuro arch. O:ROCHOWICZA
w Warszawie, Mokotowska 45.

JedYD9

//

ul. Przejazd M 14 1

rok ot~arty. Zródło szczawy ż~la- K s i ę gar n i a Gebethnera i Wo!~
. z1ste~, raJ1oaktywne. Kąpiele fa poleca dzieła pedagogiczne REU sżelaziste, borowinowe w lecie, kwasowęglowe, tlen we, ciechociń =:.NERA do bardzo prędkiej i najłatwiejszej nauki Jęz„ków Obc„ch
skie, słoneczne jak również elektryzacja. Praco nia dyagnostycz!1a w
Szkole i Domu bezpłatnie,
na 11Jiejscu, choroby nerwowe i wewnętrzne, kuchnia d;etetyczna. bo bez nauc~„ciela, z ob aśnie.

8

P11new

od 9-1 i 6-8.

&T1llil&b1\ WhiłPARTY

Wyprzedaż

Sztuka i humor.

Zakład

H!

polec~ wszelkie obuw~e ~otowe, przyjmuje takte obstalunki z własnych

artystycznym personelem

·
'
ACZOW

s~ "\

l';zy;r;tuje:

stępne.

Wielki program · czerwcowy
15 atrakcii.

choroby skórne i weneryczne

źąda- ;

Wielkie przedstawienie
angażowanym

Dr. S..Le~vkowicz

Magazyn obuwia

R.ównlet i wystepy 5 pierwszorzędnych Variete·artystów.
W ka.żdy piątek noRy progranę.
Codziennie w ęgrodzie przy t<>atrze „Urania" od6 popoł. KONCER.T
i 0d 8 i pół wiec. punktualnie

z nowo

@™~~

f.<enał...;gty11

Swierzbę

Od Hełion~~t~r~. urw.sk Hei

I

ZAWADZKA 1, ri1Pińtiev11-ti8'
Puyj1njc etl I-!!! I •Ił -4 1 t,
Paaie od 5-1.

Główna

d bne.
z 0 pokejó"'

jezdzając,

wr-

sprze-

Ng 9 m. 14.

przyjmn·
Akuszerka·JeDrzymał~
1'1.[, Piotrkowska

Nl 2!3 m. 2i'>.
Co:-IJ-ł:o-O-p~l.--C--w--w-ie"'!'k_u_o_c1__
11--iat

0

potrzebny do posług
Piotrl<owska N2 35 u dentysty.

Dom

z małą fabryką, przy ul. Nowo Zarzewskiej N2 24, taniOI
do sprzedania, gotówką 20.000 marek.
Wiaóomość na miejscu w piątki od
17 dz.____
10 rano. '!"'-_ _ _ _ _ __
~„.-,

Do . sprzedan1·a

majątek w
Zgierzu.przy

Szosie Łęczyckiej m 65. składający się
z 250 prętów ziemi wraz z placem, domu mieszkalnego oraz ogrodu. Wiadomość na miejscu. Aleksander Andreckt.
krawcowa. sk.rom·
nych wymagan do
przerabiania i reperowania na przychodnlą z pół utrzymaniem ( t. j. bez obiadów). Adresy z podaniem warunków
składać w Administracji .Tygodnika•
Przejazd N2 8.
portfel. z.2 pas.tport!lml na 1m1ę AndrzeJa
kompletre białe orzechowe. dę Grzejszczaka i Rozalji Grzejszczak oraz
na 15 hektolitrów kokbowe i garnitury mebli salono- zaświadczenie
su. Znalazcę uprasza się o zatrzymanie
wych do sprzedania
pieniędzy i o zwrot dokumentów do
Piotrkowska NQ 17, Guhl.
gminy Bruss.

Sypialnie

Potrzebna

Zgubi.ono

Druk. Jana Orocll:a, ui. Przejazd 8.

