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1918
W

ROCZNICĘ

ZGONU 1817-1917.

„
f

NA RZECZ
TOWARZYSTWA UCZESTNIKÓW
:: POWSTANIA ROKU 1863. ::
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NAKŁADEM

WYDAWNICTWA

„GLOBUS" w

D RUK IEM M, SZAJNIAKA,

w

ŁODZ I ,

ŁODZI.

Polecamy Sz. Czytelnikom

na zie
Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Kaliskiej
album z 47 illustracjami poprzedzony opisem uroczystego obchodu
w 1916 roku w Częstochowie, Łodzi, Pabjanicach, Zgierza, Konstantynowie, Kal is zu, z przepiękną ok ładką artystyczną, wykonaną
w 4-ch kolorach z herbami tych miast.
Album powyższe jest drogą pamiątką każdego polaka i musi
znajdować się w każdym, bez wyjątku domu polskim.

Cena albumu Mk. 7.50.
~~~-[!!31~~~-

Album z 38 illustracjami ruin miast i wsi polskich, oraz
doby obecnej, z wstępnem słowem Cz. Gumkowskiego . Cenna pamiątka dla zbieraczy i miłujących swój kraj.
różnemi pamiątkami

Cena w oprawie Mk. 3.
w księgarniach

Nabyć można

Gebethnera i Wolfa i uFiszera wŁodzi,
lub u wydawców ul. Piotrkowska 118 m. 31.

··················--··-······-····-···-··

Tygodnik mustrowany

!„Promień"I

Świat

W

.i····--·····-···········••••11••··············.i

słońcu

Piotrkowska M 81.

Płomyk

Kurjer Warszawski
„ Polski
Dziennik Poznański
@@@@@@@@@

I

Przegląd

1~~1

"""'

Nowa Gazeta
Gazeta Narodowa
Głos

Poranny

oraz wszelki; .inne c~asopisma n?jlepiej .prenumerowac 1 dawac ogłoszema w bmrze

n

@@@@@@@@@

Promi·en' "

Piotrkowska .M 81.

GeprUft und au.:h ';1r die Ausfuhr freigegeben d. d. K. D. Presseabteilung.
Lodz, 20. Vlll-17. D. .\'°'1 14-t )2.
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Przyjmuje ubezpieczenia na życie w najszerszym zakresie zapewniając najdogod@] @] niejsze warunki, jako to: @] @]

=

~

I

rn
rn
~
rn

Bezsporność

polis

=

Nieprzepadalność składek
Swobodę podróży.

=

=

Ubezpieczenia wojskowych, w arrnji polskiej, niemieckiej i austryjackiej z natychmiastową odpowiedzialnością ia ryzyko
wojenne za odpowiednią dopłatą.
Ubezpieczenia na wypadek śmierci na
mniejsze sumy bei badania lekarskiego.
Corocznie znaczna dywidenda, gdyż, jako
.w instytucji czysto wzajemnej, calkowity zysk obraca się wyłącznie na korzyść
ubezpieczonych.

·

Szczegółowych objaśnień udziela

L

Jeneralna Agentura w .Łodzi Spacerowa 27
Inż. Henryk Hertz.

,_Jj

ID
ID
ID
ID

ID
ID
ID
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Kalendarz

Kościuszkowski

na rok 1918.

Kantor Wymiany
oraz

Apteka

J.Łabudzińskiego

Ku.pno i sprzedaż
monet różnych walut

i W. Wagnera

BILETY LOTERYJNE

Łódź, ul. Główna 50.
Laboratorjum Farmaceutyczne
Wstrzykiwania podskórne.

l[~H-llBRA[H
Piotrkowska 50.

r:~~~~~~:~~;~~~~~,,;,·~:~~!,I
biorstwo robót asfaltowych, dekarskich, betonowych i blacharskich.
Specjalność :

Krycie i konserw.acja dachów, oraz roboty asfaltowe
OJ'" lil "11!! OJ 01 w najszerszym zakresie. "1 "1" "1 "1 l!l lil

i::m

mJ

™™™illfilffifilillillJHfilmfilffifil:mID

Stawarz. Zawodowe Robotników Przemysłu
Łódź,
„ PRAC A"
Sekretarjat i biuro )
l!l Piekarnia
Bibljeteka
Wólczańska 139 l!l Herbaciarnia I
Składnica I
1!1 Herbaciarnia li
Składnica li
Ciemna 4.
[ii Herbaciarnia Ili
Składnica Ili
lłątna 56.
[iJ Herbaciarnia IV

J

m
m

Filje Stow.

„P

Włóknistego
Łódź,
Grabowa 33.
Gubernatorska26
Lipowa 58.
Brzezińska 40.
Rokicińska 104.

I

RA CA":

Pabjanice. Tmnaszów, iy~~~~~
P_rostotrzy!'lacze r~żnego ro.dzaju dla uczni, uczeWaz.ne dla Rodzi· co' wI me
1 dz1ec1
Gorsety
do wyprostowania figury dzieciom
krzywo; gotowe i na
obstalunek poleca A
• • Ł o' d z,
pracownia gorsetów
nny L a f ers k tej,
1

trzyma1ących

zaczynającym

ul. Piotrkowska M 126 Filji

się pochyło.

wyrastać

żadnej

nie

polskich albumów do marek w trzech
Stef an Naruszkiewicz,

~~~~i~~~~

ul. Konstantynowska 5.

posiadam.

wielkościach.

Łódź

'

Kalendarz Kościuszkowski na rok 1918.
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Warszawskie Tow. Akc.

~

Han~lu I~warami A1t~un.
dawniej

lie~non~ni A~te~aue lu~wi~ ~~ie~~ i~yn

(

Filja w LODZI Piotrkowska I 07.

Hurtowy i detaliczny skład materjałów apteczny~h, technicznych
i nawozów sztucznych, oraz farb i lakierów. Poleca wody mineralne świezego czerpania. Zawsze . posiada na składzie środki
patentowane zarówno miejscowych jak i zagran icznych firm.
Wyborowa perfumerja angielskich, francuzkich i t. d. firm.
Oddział

~

w

Ł

OOZ I

PIOTRKOWSKA 107.
~

~

••••••••••••••••
:

Tow. Akc. Browaru Parowego

:

• 55ów K. flNSTflDT •
•

r

r

ŁODZ,

li

Poleca swe powszechnie znane i ulubione piwa
lagrowe: Pilzeńskie, ~Ionachijskie , Bavrnrskie,
Jalowcowe w butelkach i antałkach,

li

•

węglany własnej

•

fabryki w 10 i 20 kilogr. w cylindrach stalowych dla

•

li
li

jak również chemicznie oczyszczony kwas

•

aparatów gazowych z

li

•

VAV

•

li
li

r

ul. Srednia 34.

sodowej i

ciśnieniem

do piwa, fabryk wody

zakładów kąpielowych.

li
li

••••••••••••••••
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Kalendarz

Kościuszkowski

Fabryka Turbin, Maszyn i Kamieni

Inż.

Fr.

na rok 1918.

Młyńskich

PAŁASZEWSKI

t Ó O Ź, ul. Lipowa f'l2 35 .

.....-==

w WARSZAWIE _.pod

Inż. Pałaszewski i T.

firmą:

Maciejewski

Praga, ul. Olszowa N2 14,
w. b. POSESJI C. SKORYNA.
BUDOWA ML YNÓW. Wialnie. eureki,
trieury, magnesy, maszyny szmerglowe.
szneki szczotkowe. POSTA WY WALCOPLANWE. KAMIENIE ML YŃSKIE.
SYCHTRY własnego wyrobu. Kompletne
aspiracje. MASZYNY DO CZYSZCZENIA
KASZEK własnego wyrobu. PERLAKI
jagielniki tarczowe. Kompletne transmisje.
GAZA JEDWABNA prawdziwa szwajcarska. Ryflowanie walców młyńskich. MotJry antracytowe, Lokomobile i Maszyny
parowe. TURBINY francis'a własn. wyrobu.

U!il Iii

liHiJll ~~~§ li !il li !il li
!il

Iii

Gabinet dentystyczny

li--

-

Iii
Iii

--

11

11

• ul. Piotrkowska Ni 37.

Iii
fil

-

VAV

II

Przy gabinecie specjalne laboratorjum zębów sztucznych, koron, mostków i t. p. oraz wszelkich robót

11

wchodzących

::

w zakres techniki

dentystycznej.

OD

Iii
!il lilll~~~§ lf[i] I I!il li~§§§§§ li [j] fil
li]

•

Od czasu kiedy moskale opuścili naszą Polskę wyparci siłą walki tytanicznej Europejskiej - wyłoniły się jak z podziemia pokryte pleśnią 54 lat wyczekiwania, nasze resztki niedobitków Weteranów z roku 1863 i do dziś dnia żyją, a więc
dumni że d~czekali chwili odradzania się skołatanej Polski.
Niżej podpisany jako obecny prezes tychże uważam
za ważny obowiązek, aby Sz. Publiczność Łódzką zaznajomić
bliżej z powierzoną mej opiece lnstytucyą której zaszczytnie
przoduję .

Jako zaproszony wszedłem do Weteranów d. 4. Lipca
48. Powoli- stopniowo, liczba ta zmniejszała się nie prze! śmierć, {broń Boże) a przez wyjazdy do
krewnych, dzieci, znajomych, przez usunięcie niektórych z pod
mej opieki jako należących do innych miast, paru pomieszczonych w przytułku Starców na Dzielnej, w końcu pozostało 30,
a mianowicie:
Barczyński Stanisław-Ber!hold Bernhard-Brzostowski Aleksander- Czerniak Bonifacy - Dominikiewicz Walery - Filanowski
Józef - Graliński f\ntoni - Harde lgnacy- Joachimski Włady
sław-Jochman F\dolf-Kowalski Wrncenty-Koz1arski Michał
Karosewski Szymon - Kozfowski Maksymiljan-Krupecki JanKrakowski Leon-Krzyżanowski Feliks (prezes)-Lenk Józef.Lenk Stefan-Łukomski Franciszek- Michalski Norbert - Majewski f\ntoni-Nowakowski Wojciech-Piątkiewicz FranciszekPlichta Dr. medycyny-Pasiewicz Lukasz-Radzikowski JózefSzadkowski Mateusz-Wojciechowski Wojciech-Wojciechowski
l..,udwik-Zendelewicz Jan .
b.

r.-zastałem tychże

P. S.

O ile ustawa Tow. opiewa, że stowarzyszony
roczne składki zł. poi. 5, o tyle wręcz
przeciwnie zadaniem zarządu jest dziś, aby dać możność żyć
weteranom, zbierać na nich składki pod postacią objętych
ustawą, gdyż są to ludzie biedni, a na domiar nie zdolni do
żadnej pracy.
Feliks Krzyżanowski
(prezes weteranów).

obowiązany

wpłacać

-

8 -

Weterani z 1863 r. biorący udział w pochodzie d. 3 maja 1916 r,

Jl L t!l t: t r !", \

~l.

:
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ŚWIĘTA
według

nieboW

13

I

31

Zielone

wstąpienie
Pańskie

Wielkanoc

Popielec

trzynaście.

nowego stylu na lat

I

Rok.

RUCHOME

I

świątki

św.

Hiedziela
I Adwentu

Boże Ciało

Trójcy

I

9

I

19

26

30

i

Maj a

Maja

Maja

Grudnia

1918

Lutego

5

20

1919

Marca

Kwiet ni a

18

4

1920

Lutego

Kwietnia

9

27

5

15

22

1921

Lutego

Marca

Maja

Maja

Maja

26
Maja

1

16

25

Kwietnia

Maja

11
Czerwca

3

Marca

I Cze:wca

15

1922

Czerwca

Grudnia

14

1

10

20

27

1923

Lutego

Kwietni a

Maja

Maja

Maja

5
Ma rca

20

29

8

15

1924

Kwietni a

Maja

C zerwca

Czer wca

25

12

21

21

7

11

29

1925

Lutego

Kwietnia

Maja

Maja

C zerwca

Czerwca

Listopad

17

4

13

23

30

3

1926

Lutego

Kwietnia

Maja

Maja

Maja

Cze rwca

J

1927

I

Maja

Marca

I
I

I

29

8

Maja

C zerwca

15

19

I

30

Czerwca C zerwca Listop ad.

13

23

30

Maja

Maja

Maja

2

17

26

20

12

Marca

Kwietnia

Maja

Czerwca

Czerwca

5

3

3
I Czerwca

I

28

Listopad.

27
Listopad.

31

2

Maja

Grudnia

1

30

Cze rwca Lis topad.

16

28

IListopad. I
I

27

Czerwca Listopad.

7

2

Czerwca

Grudnia

22

8

17

1928

Lutego

Kwietnia

Maja

13

31

9

27

26

30

1

1929

Lutego

Marca

Maja

Maja

Maja

Maja

Grudnia

5

20

29

19

1930

Marca

Kwietnia

Maja

Maja

Czerwca Cze r wca

ICzerwca I Czerwca I Listopad.
19

15

l

I
I

30

K E FI R K. Zyckiego
Apteka W. Danieleckiego,

poleca

I

······~
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1 27
28
29
30
31

@)

@)

Piotrkowska 127.
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STYCZEŃ

lol

LJ

S-ki

MA ONI XXXI.

Święta kościoła Rzymsko-Katolickiego.

W Nowy Rok. Miecz.
Ś Makarego w.
C Genowefy panny
P Tytusa b. Eugen. b.
S Telesfora p. męcz.
N św . Trzech Króli
P Lucyana ro.Juliana
W Seweryna opata
Ś Marcyanny panny
C Agatona p. Wilh. b.
P Hygina p. męcz.
S Arkadyusza męcz.
N Gotfrvda i Leone.
P Eufrozyny p. Hilar.
W Pawła!. pustelnik.a
Ś

Marcelip.Włodzim

C
P
S
N
P
W
Ś
C
P
S
N
P
W
Ś
C

Antoniego op. w.
Kat. ś. Piotra w Rz.
Ferdyn. Henryka
Fabiana i Seb. mm.
Agnieszki p. i m.
Wincent. i Anastaz
Zaś!. NMP. Rajm.w
Tymoteusza b. m.
Nawróc. ś. Pawła
Polikarpa b. m.
Jana Chryzostoma
Walerego i Juljana
Franciszka Salez.
Martyny, Hyacynty
Piotra N., Marceli w

A I f r. e d

Dla

....••.

r;::;l

@)

©

@)

pamięci.

J
I

st 1• 11 e

r

jedynywŁodzipod
wzglę dem

wyboru

Salon żywych kwiatów o Piotrkowska NQ 4.
Zaklady ogrodnicze: Brzezińska M 57a, vis a vis 102.

S-ki

K E F I R K. Zyckiego
poleca

Apteka W. Danieleckiego, Piotrkowska 127.
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Święta Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

1 P Ignacego b. i m. t
2 S N. M. P. Gromnicznej
3
4
5
6
7
8
9

N
P
W
ś
C
P
S

Błażeja b. i m.
Weroniki panny
Agaty panny męcz.
Doroty p. męcz .
Romualda op. wyz.
Jana o Maty
Apolonii i Cyryla

10
11
12
13
14
15
16

N
P
W
Ś
C
P
S

Scholastyki panny
Objawienie NMP.
Modesta męcz .
Popielec. Katarz.
Walentego kapł. m.
Faustyny męcz.
Julianny P· i męcz.

17
18
19
20
21
22
23

N
P
W
Ś
C
P
S

Alexego Falkoneri
Symeona bisk. im.
Konrada wyzn.
t
Leona bw.
Fortunata męcz.

24
25
. 26
27
28

N
P
W
Ś
C

Macieja apostoła .
Zygfryda b. i Wikt.
Aleksandra bisk.
Juliana i Leand.
Romana opata.

Dla

pamięci.

Kat.ś.PiotrawA.t

Piotra O. i Flor

t

Alfred Stiller
Salon żywych kwiatów
Zakłady

ogrodnicze:

Brzezińska

o

jedy~y w Łodzi pod
względem

wyboru

Piotrkowska 4.
a vis 102.

M 57a, vis

Il{
poleca

E f EIR Ko Życlknego n S=kn

Apteka W. Danieleckiego, Piotrkowska 127.
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MA DNI XXXI.
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~----------------Święta kościoła Rzymsko-Katolick
@
@ @
iego.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

P
S
N
P
W
Ś
C
P
S
N
P
W
Ś
C
P
S
N
P
W
ś

C
P
S
N

25 P

26 W
27 Ś
28 C
29· P
30 S
31 N

Albina b. i Anton.
Heleny W do wy
Kunegundy ces.
Kazimierza w.
Gerazyma p.
Marcyanna b. m.
Tomasza z Akw.
Jana Bozego w
Franciszki wdowy
40 męczenników
Konstantyna w.
Grzegorza W . p. w.
Katarzyny bon.
Leona b .. Matyldy
Klemensa Hofb.
Abrahama pust.
Gertrudy i Patryka
Gabryela i Cyryla
JÓZEFA obi. N. P.
Klaudyi i Eufemii.
Benedykta opata.
7 boleści NMP.
Wiktoryi i Pelagii
Tymoteusza

Dla

pamięci.

I

Zwiastowanie NMP.
Dyzmy i Emanuela

JanaDomasc.wd k
W. Czwartek. Jana
W. Piątek. Wiktor.
W. Sobota.Zozyma
Wielkanoc. Kornelii

Alfr ed Still er
Salon żywych kwiatów

Zakłady

ogrodnicze:

0

Brzezińska

Łodzi pod
względem wyboru

jedyny w

Piotrkowska J\fQ 4.
M 57a, vis

a vis

102.

I{ Ef Il~ l{o ŻyclkJeg([)) n S=Ik~

Apteka W. Danieleckiego, Piotrkowska

poleca
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MA DNI XXX.

Święta kościoła Rzymsko-katolickiego.

1 P Poniedz. Wielkan.
2 W Franciszka z Pauli
3 ś Ryszarda b. w
Izydora b. w. d. k.
4
5 p Wincentego Fer. w
6 s Wilhelma op.

L27.

Dla

@ @ @

pamięci.

c

-

Epifaniusza
Dyonizego b.
Marcelego i Maryi
Ezechiela
Leona W. pwdk.
Wiktora m., Dam .
Hermenegilda m.

14 N
15 p
16
17 ś
18
19 p
20 s

Justyna i Waler.
Anastazyi i Wikt.
Urbana 1 Julii mm.
Aniceta p. m. Stef.
Apolloniusza m.
Tymona m.
Wiktoryi, Anton.

c

'·

--

7 N
8 p
9W
10 ś
11
12 p
13 s

w

c

21
22
23
24
25
26
27

N Anzelma bisk.
p Sotera m. i Teod.
Wojciecha b. m.
ś Fidelisa, Egberta
Marka Ewang.
p Kleta i Marcelina
s Tertuljana b.

w

c

28 N Pawła od Krzy.2a
29 p Piotra m. i Hug. op.
30 w Katarzyny p.

-

A I fr ed Stiller
Salon żywych kwiatów
Zakłady

ogrodnicze:

Brzezińska

o

Łodzi pod
względem wyboru

jedyny w

Piotrkowska 4.

:M 5 7a, vis

a vis

1 O~.

K E F I R K. Życkiego
poleca

Apteka W. Danieleckie.go, Piotrkowska 127.
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5
6
7
8

9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19

20
21

22

23
24

25
26
27
28
29
30
31
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MA DNI XXXI.
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Święta kościoła Rzymsko-Katolickiego.

Ś Filipa i Jakóba ap.
C Zygmunta,Atanaz.
P Znalez św. Krzyża
S Floryana, Moniki
N Piusa papie2a w .
P JanawOl.ap.iew.
W Domiceli p., Bened.
Ś Stanisława biskupa
C Wnieb. P. J. Grzeg.
P Izydora rolnika
S Mamerta b. w.
N Pankracego b.
p Serwacego b.
Bonifacego,Justyn
ś Zofii męcz.
c Jana Nepomucena
p Paschalisa, Brun.
s Feliksa, Eryka t
N Ziei. Świąt. Piotra
p Pon. Ziei. ś. Bemar
w Julii pm. i Wiktora
ś Faustyna, Emila t
c Andrzeja B. Juliana
p Joanny wd.
t
s Grzegorza VII t
N Filipa N., Urbana
P Bedy w., Jana pap.
W Augustyna b. w.
Ś Maryi Magdaleny
C Boże Ciało. Ferdyn .
P Anieli p., Petroneli

Dla

pamięci.

w

Alfred Stiller
Salon
Zakłady

jedyny w Łodzi pod
względem wyboru

żywych kwiatów 0 Piotrkowska NQ 4.
ogrodnicze: Brzezińska .'v.! 57a, \is a vis 102.

S-ki

K E F I R K. 7yckiego
poleca

Apteka W. Danieleckiego, Piotrkowska 127.

I

MA DNI

xxx.

I

--~~~~~·--~-~~~~~~~~-® ® ®
Święta kościoła Rzymsko-Katolickiego.
® ® ®

1 S Jakóba b. w.
2
3
4
5
6
7
8

N Marcelina i Bland.
P Erazma męcz.
W Franciszka Caracc
Ś Bonifacego b. m.
C Norberta, Pauliny
P Roberta,Sabiniana
S Medarda,Seweryn.

9 N Felicyana, Pelag.
10 p Małgorzaty król.
Barnaby ap.
11
12 ś Eschylego, Jana w·
13 c Antoniego z Padwy
14 p Bazylego b.
15 s Wita, Modesta m.

w

16
17
18
19
20
21
22

N
P
W
Ś
C
P
S

Benonab .,Justyny
Adolfa b., Jolanty
Marka, Marceliana
Gerwazego, Protaz
Sylwerego,Florent.
Alojzego Gonzagi
Paulina,Flawiusza

23
24
25
26
27
28

N
P
W
Ś
C
P

Agrypiny p.. Zen.
Nar. ś. Jana Chrzc.
Wilhelma opata
Jana i Pawła br.
Władysława króla
Leona pap. wyz. t

Dla

pamięci.

··-····••••« ····· ··-··································· ··- . •. .. . .

„ .... .......•............

"'"l"

29 S Piotra i Pawła ap os!

.
Alfred Stiller
30 N Wspomn.

Salon
Zakłady

ś. Pawła

jedyny w Łodzi pod
wzglt;dem wyboru

żywych kwiatów a Piotrkowska 4.
ogrodnicze: Brzezińska M 57a, vis a vis 102.

1( IE F Il ~ ll<o

l yckliego n S=kn

Apteka W. Danieleckiego, Piotrkowska 127.

poleca

r.:;-i

~~. I
I ~·····
...••.

L.'.:..Jl~~.:I
~

---·------'
@

@

@

1
2
3
4
5
6

P
W
Ś
C
P
S

7
8
9
10
11
12
13

N
P
W
Ś
C
P
S

Rumolda, Teodor.
Naw. NMP., Otona
Anatola, Heliodora
Ireneusza, Józ. Kal.
Anton Zacc. Filom
Izajasza proroka

I_,_______
xxx1._
Dla

@)

@)

@)

pamięci.

Cyryla i Metodego
kr., Eugen.

Elźbiety

Weroniki,Mikołaja

7 braci męcz. Aleks
Piusa pm., Pelagii
Jana G., Marcyany
Małgorzaty p.
Bonawentury bw.
Apost.
Szkaplerza NMP.
Aleks., Marceliny
Szymona z Lipnicy
WincentegozPauli

14 N
15 P
16 W
17. Ś
18 C
19 P
20 S
21 N
22 P
23 W
24 Ś
25 C
26 P
27 S

Daniela, Praksedy
Maryi Magdaleny
Apolinarego bm.
Franc. Sal., Kryst.
Jakóba, Krzysztofa
Anny, matki NMP.
Pantaleona, Aurelii

N
P
W
Ś

Wiktora, !nocent
Kunegundy p
Abdona, Julity m.
Ignacego Loy., Hel.

28
29
30
31

MA DNI

Święta kościoła Rzymsko-Katolickiego.

Rozesł. św.

.•

Czesława,_!i~eron.

Alfred Stiller
Salon
Zakłady

jedyny w Lodzi pod
względem wyboru

żywych kwiatów a Piotrkowska NQ 4.
ogrodnicze: Brzezińska M 57a, vis a YiS 102

l\' JE F ~JR l< lyclldego i S=td

·

o

poleca

Apteka \V. Danieleckiego, Piotrkowska 127.

t~··1! @]
······~q

'~,4!il
• ••··• ...1'-.•• I

I
:

•

SI ERP I EW
I

I
----------------~-----@ @ @.....
Rzymsko-Katolickiego.

1 C Piotra w ok. Fausta
2 P NMP. Anielskiej
3 S Znal. św. Szczep.
N
P
W
Ś
C
P
S

11
12
13
14

N
P
W
Ś

Dominika wyzn .
NMP. Snieźnej
Przemien. Pańskie
Kajetana w„ Donat
Cyryaka, Emiliana
Romana, Juliana
Wawrzyńca, Pauli
Tyburcego,Zuzan.
Klary p., Hilaryi m.
Hipolita, Radegun.
Euzebiusza b. t

15 C

WniebowzięcieNMP.

16 P
17 S

Rocha, Tarsycyus.
Jacka w„ Juliany

18
19
20
21
22
23
24

N
P
W
Ś
C
P
S

Agapita Firmina
Juliusza,Mar.iRuf.
Bernarda, Samuela
Joanny, Fremiot w.
Tymot, Antonina
Filipa i Benicyusza
Bartłomieja ap .

25
26
27
28
29
30
31

N
P
W
Ś
C
P
S

Ludwika,Patrycyi
Zefiryna pm.
Przen. r. św. Kaźm.
Augustyna, Aleks.
Scięcie św . Jana
Róży Lim„ Feliksa
Rajmunda, Paulina

Dla

pamięci.

„

Alfred Stiller
Salon
Zakłady

żywych
ogrodnicze:

•••„••

MA DNI XXXI.

------·-----------------@ @ @
Święta kościoła

4
5
6
7
8
9
10

~······
@] ~~;
~'

kwiatów
Brzezińska

a

jedyny w Łodzi pod
względem wyboru

Piotrkowska 4.

N! 57a, vis

a vis

102.

K E F I R K. Zyckiego
poleca

Apteka W. Danieleckiego, Piotrkowska 127.

WRZESIEN'
~~1rn-il
t.~#7 ~I

__________________...I
@ ® @

MA DNI

~~.:

xxx.

Święta kościoła Rzymsko-Katolickiego.

N Bronisławy, !dz.
P Stefana króla węg.
W ZePona, Eufemii p.
ś Rozalii i Rózy Wit.
C Wawrzyńca, Just.
P Zacharyasza, Eug.
S Anastaz„Reginyt

8 N

Nar. Naiśw.MaryiP.

P
W
Ś
C
P
S

Gorgoniusza,Serg·
Mikołaja z Tol.
Prota, Jacka, Teod.
Waleryana, Gwid.
FilipaAlex.,Amata
Podw. św. Krzyfa

9
10
11
12
13
14

rn-i w~;II

L..'.:'.J

===:;:;---------;:;===IL-...!~~··::··::·=..!·

• •••• „~

1
2
3
4
5
6
7

S-ki

Dla

@ @ @

pamięci.

15 N Nikodema, Emila
16 p Kornela, Euzebii p.
17 w Piętn . ś. Francisz.
18 ś Józefa z K., Zofii t
19 c Januarego, Konst. ··· ······· ·······-················-··-· · ·
20 p Eustachego, Zuz. t
21 s Mateusza ap. iew.t
.„ ••

22
23
24
25
26
27
28

„ . „ „ „ . „ . •„ „ „ ....• „

••

N Tomasza z W. b.
P Lina pm., Tekli p.
W NMP.odwyk.niew
Ś

Ładysława*),Kleof

C Cypryana, Justyny
P Przen. ś. Stanisław
S Wacława,Eustach.

29 N Michała Archanioł
30 P Hieronima,Zofiiwd

Alf red Stiller
Salon
Zakłady

jedyny w

Łodzi

względem

pod
wyboru

żywych kwiatów o Piotrkowska NQ 4.
ogrodnicze: Brzezińska :M 57a, vis a vis 102.

K E F I R K. Życkiego
poleca

S-ki

Apteka W. Danieleckiego, Piotrkowska 127.

:~···:
1······~
\.śł!b'cd@

I•"•••• . . . . „••

,

@]

PAZDZIERNIK
I

.I

~······
@] ~~:
~'

....••.

MA DNI XXXI.
.............................................
,._...........................................
@) @ ®
@ @ @
Święta kościoła Rzymsko-Katolickiego.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

W
Ś
C
P
S
N
P
W
Ś
C
P
S
N
P
W
Ś
C
P
S
N
P
W
Ś
C
P
S
N
P
W
Ś
C

Remig.,bł.Janaz D.

Aniołów Str., Teof.
Kandyda i Ewalda
Franciszka Seraf.
Placyda m.
--Brunona, Romana
Winc. Kadł. *)Mar.
Laurencyi, Pelagii
Dyonizego, Ludw.
Franc. B., Pauliny
Germana, Firmina
Maksymiliana
Edwarda, Daniela
Kaliksta,Ewarysta
Jadwigi ks., Teresy
Saturnina, Florent.
Wiktora, Małgorz.
Łukasza, Tryfonii
Piotra z Al., Pelagii
Jana Kant.*), Ireny
Urszuli, Hilariona
Filipa bm., Korduli
Ignacego, Teodora
Rafała ar., Feliksa
Chryzanta, Krysp.
Ewarysta, Lucyan.
Sabiny,Florentego
Szymona,Tadeusz.
Zenobiusza, Narc.
Marcela, Zenobii
Lucyli, Antonina t

Dla

pamięci.

Alfred Stiller
Salon
Zakłady

jedyny w Łodzi pod
względem wyboru

żywych kwiatów 0 Piotrkowska NQ 4.
ogrodnicze: Brzezińska N! 57a, vis a vis 102.

IK IE f Il IR IKo Życlldego n S=ki

Apteka W. Danieleckiego, Piotrkowska 127.

poleca

~11·•···

tef~'

LISTO PAD
I

~~~~~~--~~...

®
1 P
2 S

3
4
5
6
7
8
9

@)

@)

MA DNI

~~~~~~~~~

10
11
12
13
14
15
16

N
P
W
Ś
C
P
S

Andrzeja z Aw.
Marcina, Felicyna
5 Braci Polaków
Stanisł. Kost. Dyd.
Józafata, Jukunda
Leopolda,Gertrud .
Edmunda, Otmara

17
18
19
20
21
22
23

N
P
W
Ś
C
P
S

Salomei, Grzegorz.
Anieli M. Romana
Elźbiety wd.
Feliksa Wal., Eust.
Alberta b. w.
Cecylii, Filemona
Klemensa, Lukrec.

24
25
26
27
28
29
30

N
P
W
Ś
C
P
S

Jana od Krzy2a
Katarzyny p. im.
Sylwestra op. Piot.
Waleryana, Maks.
Grzegorza llI p.
Saturnina, lllumin.
Andrzeja, Justyny

Dla

· ·- ···· ·······
....................

c...

@)

@)

pamięci.

·· · ·············· -·- ·

..•...

Alfr ed Still er
Zakłady

®

Święta kościoła Rzymsko·Katolickiego.

N Huberta b, Sylwii
P Karola b., Modesty
W Zachar. i Elźbiety
Ś Feliksa, Leonarda
C Amaranta, Florent.
P Gotfryda i Maura
S Teodora fol. Ursyn

.....

xxx. I

Wsz. Święt. Juliany
Dzień Zad. Wikt.

Salon

~~.:
•..•„.

jedyny w Łodzip~d
względem

wyboru

żywych kwiatów o Piotrkows ka NQ 4.
ogrodnicze: Brzezińska M 57a, vis a vis 102.

_ij. ~Ko ŻycJldego n S=kn

1K IE
poleca

Apt ka YV. Danieleckiego, Piotrkowska 127.
.

llJIJA

·

w~i
@]I%.~.=
~ •••„••
·--------------·
1

ARUDZIE N'
:·~~1f01
~.~M? L':'.J '"~
•••••• ~i

I

I

MA DNI XXXI.

·------------------kościoła Rzymsko-katolickiego.
@......
@ @ -..------------@ @ @
Święta

„

1 N
2 p
3 W
4 ś
5 c
6 p
7 s
8 N
9 p
10W
11 ś
12 c
13 p
14 s
15 N
16 p
17 w
18 ś
19 c
20 p
21 s
22 N
23 p
24
25 s
26 c
27 p
28 s
29 N
30 P
31 W

yv

Eligiusza b.,Natalii
Bibianny, Aurelii
Franciszka Ksaw.
Barbary,PiotraChr
Anastazego, Krysp.
Mikołaja b. i w.
Ambrożego bwdkt

Dla

pamięci.

Niep. Pocz. NMP.

Leokadyi Waler.
NMP. Loret., Julii
Damazego Sabiny
Aleksandra, Dyon.
Łucyi p. m., Otylii
Izydora,Spirydyon.
Wiktora, Waler.
Euzebiusza, Alb.
Łazarza, Floryana
Oczek. NMP.
t
Tymot„ Urbana
Teofila,Juliusza t
Tomasza, Sewer. t
Zenona, Honor.
Wiktoryi, Magda!.
Adama i Ewy t
Boże Narodzenie
Szczepana pierw. m.

Jana apost. i ew.
Młodzianków mm.
TomaszaK., Daw.
Sabina, Eugen .
Sylwestra, Melanii

Alfred Stille r
Salon żywych kwiatów
Zakłady

ogrodnicze:

Brzezińska

o

jedyny w Lodzi pod
względem wyboru

Piotrkowska 4.
a vis 102.

M 57a, vis

-

22 -

Zarządy i biura wojskowo-administracyjne

1)

władz niemieckich.

Prezydjum policji - f\leja Kościuszki 14.
Biuro przepustek - ulica Zielona 8.
„ paszportowe- f\leja Kościuszki
policji - ulica Benedykta 6.
„ kryminalnej - ulica Olgińska 5.
polowej - ulica Piotrkowska 135.
3.
„
„ meldunkowe Stacja .Żandarmerji - ulica Ewangielicka 10.
ulica Benedykta 6.
Wydział cłowy Oddział prasowy ·- ulica Pasaż Meyra 10.
Biuro pośredn. pracy-f\leja Kościuszki 3 i Górny-Rynek 3-4
·
ulica Ewangielicka 16.
Sąd wojenny Sąd okręgowy-Pańska 115.
ulica Pańska 115.
Urząd Hypoteczny f\rchiwum aktów rosyjskich - ulica Pańska 115.
Drukarnia miejska - ulica Piotrkowska 85.
Poczta - ulica Widzewska róg Przejazd.
Telegraf - ulica Pasaż Meyera 4.
ulica Długa 13, Milsza 29 i Targowa 14.
Więzienia, Ucząstki

Policyjne.
9) Rokicińska 1.
1) Zgierska 107.
10) N. - Spacerowa 25 .
2) f\leksandrowska 107.
11) Rokicińska 99.
3) Plac Kościelny 4.
12) Widzewska 136.
4) Konstantynowska 54.
13) Karóla 3a.
5) Średni.a 16.
14) Górny-Rynek 5.
6) Karolewska 51.
15) Zarzewska 47.
7) Długa 29.
16) Rzgowska 46.
8) Skwerowa 1.
Benedykta 6.
17) Rezerwa
Spis alfabetyczny ulic z podaniem ucząstków policyjnych.

Ulic~mer domu· oo.
N

""

Aleje Kościuszki
Pd eksa ndrowska
„

"
f\leksandryjska
f\ndrzeja

„

Ulica

o

Numer domu o.
..;

I

""

7 f\leje Szeiblera
1-23, 2-24 ,12
10
1-23, 2-24 3 f\nny
25 i26
2 f\nstadta
Bałucki Rynek
do końca
3 Bankowa (Chojny)I
16
/11
1-43 i 2-42 10 Bawełniana
16
do końca I 7 Bazar Leonarda

!1~

-

Ulica

Numer domu

23

I}

Bazarowa
Bednarska
Bekera
Benedykta

2
16
16
1-65,2-72 7
„
do końca 6
Biała (Bałuty)
2
Bicha
2
Biedermana
6
Biegunowa
6
Błońska
14
Bobowa
2
Boczna
12
Borowa
2
Borysza (Bałuty)
2
Brajera (Radog.)
1
Braterska
14
Bratska
17
Brzeska (Bałuty)
17
Brzezińska (Bałuty) 1-27, 2-34 3
29-57,36-6818
59-69, 70 17
do końca
12
Brzeżna
12
Brzozowa
Cegielniana

"
"
Ceglana
(Bałuty)

1-35, 2-32 7
37-119. 34-140 8
do końca 17
18

Ceglina
Cerecka (Radog.)

14

Chłodna (Bałuty)

18
4
1
6
15
16
6
14
1
2
14

Chłodna

Chmielna (Radog.)
„ (Stara Mania)
Ciasna
Ciasna
„
(Zdrowie)
Ciemna
Ciemna (Radog.)
Ciemna l,ll,llI,IV,V
Ciepła

1

I

Numer domu

Ulica

o

~

""
Cmentarna

(Doły)

.
Czarna Droga

Czerwona
„
(Zdrowie)
Częstochowska

Dębowa

(Chojny)
(Radog.)

"

Długa (Bałuty)

.

Dobra
Dolna (Radog.)

17
4

1 1~

6
12

16
1
12
1
1-27, 2-96 4
29-93,28-86 7
95-131. 88-132 1o
do końca 13
9
18

'17

•

Doły-Droga

h6

17
17
Dąbrowska
15
Doroty
1-21, 2-16 16
Drewnowska
18 i 23 d. k. 3
"
2
Droga Heinzla
17
Dworska (Bałuty) 1-75, 2-78 18
Dzielna
do końca '17
8
" (Radog.)
9
Dzika
1
Ekaterynburska
4
Ekierta (Radog.)
1
Emilji
12
Engla (Bałuty)
2
Ewangielicka
1-23, 2-10 10
do końca
Fabryczna
12
„
9
I. Fajfra (Bałuty)
1
18
li
"
•
Feliksa
12
Dolna Wostoczna

-

Ulica

I

24 o

Numer domu

~
N
u

Ulica

Numer domu

"
Figura

2 Hrabi nowska

Fijałkowska

I}
113

17

14 Inżynierska
3-5 d. k. '13
2
(Bałuty)
Jakobi (Bałuty)
2
Franciszkańska
13 i 10 d. k. 5 Jakóba
5
Jana
1
Gazowa
18 Janiny
14
Gęsia (Radog.)
4 Jarzynowa
6
Głęboka
1 Jasna (Radog.)
1
Głowacka (Bałuty)
9 Jeneralska
2
Głucha
17 Jerozo li r;n ska
5
Główna
2 Jesionowa
2
Golza (Radog.)
10 Józefa
11
Golza (Bałuty)
1 Juljusza
10
Gołębia
2 Juljanowska (R.)
1
I
Górna
12
Górna Droga
4
Górny Rynek
14 Kamienna(Chojny
16
Grabowa
12
8
Graniczna
11 Kaliska
16
(Widzew)
Kapliczna
13
Graniczna
f Karola
6
1-27 12 Karpia
(Dąbrówka)
1
Graniczna
Kaźmierza
1
(Dąbrówka) do końca 15 Keniga
16
Graniczna
113
Kiełbacha (Bałuty)
(Żubardz)
2 Kieł ma
'18
l g
Grochowa
2 Kijowska
Grodzińska
Klinka (Bałuty)
2
Grossmana (Bał.)
Klonowa
2
Groszanka
18 Kluka
114
Gri.inberga
2 Kolejowa
8
Grzybowa
2 Kątna
13
Grzybowska
11 Konstanty nowska
4
Gubernatorska
12 Kopernika Chojny
16
11
Hauslera (Radog.)
1 Kościelna
3
Henryka (Chojny)
16 Kowieńska
6
Hipoteczna
3-5
1 Krakowska
6
18
do końca I 2 Krótka
Hitmana Rynek
16 Krótka (Bałuty)
3
Fiszera

Franciszkańska

1-11, 2-8

li

z

I

1 1~

li

li

r

-- 25 -

Ulica

KrótkoFra nciszka ńska
Krucza
Krzywa
Krzyżowa

(Radog.)
Kunitzera
Kusy-Kąt

Kwiatkowskiego
(Radog.)

I

Numer domu

Ił

o

Ulica

Numer domu "!-

"'
<.J

"

Magistracka
1-7, 2-16
do końca
"
18
15 Malinowa (Bałut)
15 Mała
'1 Mała 1, li
Marcina (Radog.)
11 Marjańska (Bał.)
Numer 1 5 Marszałkowska
(Chojny)
1

1
5
8
2
7
16
I 1

17
16

Marszałkowska

Marysińska (Bał.)

16 Matejki
16 Mazowiecka
Leśna
2 Mickiewicza (Rad.)
(Bałuty)
"
Mickiewicza
Leszno
(Chojny)
Letnia
18 Miedziana
Lewa Kielma
1-69, 2-66 7 Mil jonowa
Lipowa
71-77,68-74 6
"
79-93, 76-921 o Milsza
"
16
Lissnera
"
4 Miła
Lotka
15 Mińska
Lubelska
11 Miodowa
Ludwika
1-53, 2-50 7 Młynarska (Bal.)
Luizy
„
„
do końca 6
"
1-17, 2-18 3 Myśliwska
Lutomierska
19 i 20 d. k. 2 Modra
Morska
I
1-21, 2,20 3 Mostowa
Łagiewnicka
"
23-51,22-4618
"
Łagiewnicka (Bał) do końca 1
1 Nawrot
Łagiewnicka (Rad.)
„
/13
Łaska
12 Niciarniana
1-95
Łęczycka
do końca 115 Niecała (Bałuty)
„
16 Nizka
Łączna
1 Nowa
Łąkowa (Radog.) I
„ (Radog.)
1-22 I 6
„
23d. końca 10 Nowaka (Bałuty)
„
15 Nowe Sady
Łomżyńska
121 Nowo Cegielniana
~
Łowicka
Leonarda

I

I

I

~

Iii
1i~

18
16
9
11
1-49,2-4612
do końca 10
6
16
6
1-23, 2-20 I 2
do końca 3
18
16
2
17
9
16
1-61, 2-60 10
do końca 9
11
18
9
9
1
2
14
1-39, 2-48 7

26 -

-

Ulica

o

"=
u
"

Numerdomu

Nowo Cegielniana do
Nowo Drewnowska
Nowo Dworska
Nowogrodzka
Nowokrótka
Nowo Kątna
Nowo Kątna
(Karolew)
Nowo Łagiewnicka

Ulica

N

końca

6
2
17
11
16
14
6

o

Numer domu ~
u

"
1
2
8
12
16
6
17
2
15

Ogrodowa (Rad.)
Oficerska
Olgińska

Orla
Orla (Chojny)
Orzechowa
Otilji
Owsiana
17 Ozorkowska

(Bałuty)

14 Pabjanicka

Nowo Lipowa
Nowo Lutomierska
Nowo Marysińska

I. 2

Pałacowa (Bał.)
Pańska

17

(Bałuty)

Nowomiejska
Nowo Młynarska

3

(Bałuty)

Pasaż

17

Nowo Otkryta
{Bał.)

Pasaż

Majera
Szulca

"
16 Paryska
17 Pawia (Radog.)
1 Pawia
Petersburska
111 Piaseczna
13 Pieprzowa

Nowo Pabjanicka
Nowopolska (Bał.)
Nowo Pocztowa
Nowo Projektowana
Nowo Radwańska
Nowosikawska

,17

(Bałuty)

Nowo
Nowo
Nowo
Nowo
Nowy
Nowy
Nowy

"

17 Pasaż Engla

Piękna

Piotrkowska

112
10
15
18
"
5 Piotrowska
11 Piwiarnia
17 Piwia
1
Plac Bałucki
17 Plac Kościelny
lĄ Placowa

Senatorska
Spacerowa
Zarzewska
Zgierska
~ynek

Swiat

Świat (Bał.)

Oblęgorska

Obywatelska
Odesska
Ogrodowa (S-~ł.)

1 1~

1-16
17d.końca

I3

14
18
1-9, 2-12 4
11-81,14-62 7
83-13, 64-100 1o
115-129, 10z-ml13
16
8
1-55, 2-54 1 7
57-121. 56-120 6

19

I

1

1;
'16

I

l1-13, 2-1411:

15-93, 16-96 7

95-163. 98-160 ho
165-285.162-27813
do

Płocka
Podleśna

4 Pod"rzeczna

końca 11~

1-9
do

końca

16
2
18
3
13
15
10
6
3

-

INumer domu

Ulica

Polna
(Radog.)

"
"
"
Pograniczna
Południowa

Poprzeczna
Poranna droga
Północna

"
Profesorska
(Radog.)
ro myka
ros ta
ryncypalna

27 o

<>.

N

4
1
2
11
5
16
17
1-13, 2-12 3
14i15 d. k. 5
1

4
1
1- 10
4
do końca 2
"
17
rywatna
(Zdrowie)
6
u
12
rywatna
1-35, 2-58 10
rzejazd
do końca 9

"

17

(Bałuty)
rzędzalniana

"
p rzy "f\leksandrow-

skiej

1-47, 2-52 9

49-113. 54-112 12
115-125, 114-126 15

(f\ał.)

p rzy Fajfra
p rzy Kiełbacha
p rzy Kielma
p rzy Promyka
p rzy Rajtera (Bał.)
p rzy Srebrzyńskiej
p s:z;enna
p usta

R a damska
Radwańska
Raj tera (Bałuty)
Ra wska
Ro berta
Robotnicza(Koziny)

-

2
18
2
18
4
2

Numer domu

o<>.
N

""

""

2-32
1-15

rzemysłowa

Ulica

Rogi Droga
Rokicińska

"
Rozwadowska
Różana

Ruska
Rybna
Rzeszowska
Rzgowska

17
1-63, 2-34 9
do końca 11
10
14
9

I~

16

Sadowa (Rad-)
Senatorska
Siedlecka
Sienkiewicza

1
12
15
1-43, 2-36 8
45-95,38-68 10
"
97-167' 70-102 12
"
Sieradzka
16
17
Sikawska (Bał.)
12
Skierniewicka
Składowa
8
8
Skwerowa
12
Słowiańska
wyłącznie1 18
Smugowa
Numer 1 5
"
(Chojny)
16
Smaczna
16
Sokoła
5
Solna
12
Sosnowa
18
Spacerna (Bał.)
5
Spacerowa (Bał.)
I 1
Sporna
1
Srebrna (Rad.)
14

1 4 Srebrzyńska
6
(Stara Mania)
2
"
1·111,2-114 5
12 Średnia
113-175, 116-170 17
"
15
15 Stanisława
17
(Bał.)
13
" Bałuty
1
1-3
2 Stare
4-16 j18
12
"
" Rokicie
17 Stare
11~
4 Starka (Bałuty)

Ulica

I

Numer domu

Ii I

Ulica

INumer domu

o

c..
,.;

":>

Wacława

12
12
15
16
11
"
3
Wesoła (Bałuty)
11
(Widzew)
"
8
Węglowa
Widok (Bał . )
/17
Widzewska
1-23, 2-20 5
25-83,22-70 8
"„
BS-131, 72-118 \1O
12
13l-205.120-2RO
"
2
15
202·
207-ZU
"
17 Wierzbowa
1-9, 2-16 1 5
do końca 8
"
6 Wilanowska
11
112
14 Wilcza
1 Wileńska
6
11 Winna
1 Wiśniowa (Bał.)
l1
„ (Zdrowie)
6
Wiznera
114
Targowa
1-17, 2-20 5 Włodzimierska
19-33,22-24 8 Włościańska
"
9
35-67,26-58 10 Wodna
"
do końca 12 Wodny Rynek
"
Rynek
Targowy
8 Wolborska
Tarnowska
6 Wollego (Bał.)
11 Wolna
Teodora
(Rokicie)
14 Wołowa
13
"
(Radog.)
1 Wązka (Rad.)
Teppera
1
1
9
Tkacka
16
"
13 Wójtowska
Towarowa
16
1·69, 2-60 7
Tramwajowa
8 Wólczańska
71-131.
1
Trelenberga
"
62-120 10
(Radog.)
"
8
Trębacka
1-14
133-229, 13
"
122-234
do końca 5
"
"
Tunelowa
11
do końca
"
Tuszyńska
116 Wróbla
.
Tylna
1-27, 2-32 16 Wschodnia (Rad.)
Staro Wólczańska
Stary Rynek
Stefana (Radog.)
Stodolniana
Sucha
Suwalska
Szara
Szefera
Szeroka (Radog.)
Szkolna
...
Szneja (Rad.)
Szopena
Szosa ł\leksandrawska
Szosa Brzezińska
Szosa Konstantynowska
Szosa Pabjanicka
Szosa Zgierska
Szpitalna
(Rad.)
"

14
3
1
13
9
'15
16
16
'18
4
1
1

Wandy
Warszawska
Wegnera (Chojny)

m

~

h~
I~

I~

Ilf

-

I

Ulica

Numer domu

Wschodnia
"
(Rad.)
Wspólna
"
Wysoka

(Bałuty)

Zachodni a
"
wa
Zagajniko
"

Zakątna

„
Zarzewska
"
Zawadzka
„

"
Zawiska
Zgierska

(Bał.)

29 -

I} I

Ulica

1-37, 2-46 5 Zgierska
Ido końca 8
"
1 Zielona
(Rad.)
18
"
(Bał.)
9
"
Rynek
Zielony
1-27, 2-28 3 Zimmera (Bał.)
20-47,30-481 4 Zimna
do końca 7 Złota
(Rad.)
5,31, 32 i 33 8
"
(Bałuty)
1-19 i 1-74 9 Zofji
1-75,2-74 7
Żabia
77-87,76-86
(Rad.)
1-187,2-186 15
"
do końca 11 Żelazna
1-47, 2-48 4
"
49-53,50·54 7 ~órawia (Rad.)
18 Zródłowa
"
l-29, 2-52 331 Żytnia

I

Numer domu

I}

31-61,54·94118
do końca I

i

1
18
7
2
4
9
3
18

1-14
do

14
1
9
4
1
18

końca I ~

-
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Polskie Instytucje

Rząd.

i miejskie.

MAGISTRAT
1-szy burmistrz: Leopold Skulski,
Maks Kernbaum.
11-gi
"
Ławnicy.

Inż . Henryk Dylion, Sergiusz Hoffmann, Dr. Ksawery Jasiński ,
Tadeusz Kokeli, f\bram Ber Kopciowski , Mendel Krasucki, Stefan Maciński, Gerson Neumann, Jarosław Pełka, Dr. Ranek,
f\lbert Ziegler,
Naczelnik kancelarji Zarządu Miejskiego, Tadeusz Baruch,

Rada Miejska.
Sułowski, przewodniczący, Stanisław Jarociński, wiceprzewodniczący, Dr. Henryk Brautigam, ll-gi przewodniczący,

Tadeusz

Ks. Kan. Jan f\lbrecht, Chi! Icek Berman, Salo Budzyner, f\dolf
f\bram Dobranicki, Izydor Faterson, Hermann Fiedler, Jakób
Gantz, f\ugust Gerhardt, Jakób Mendel GH.iksman, Ignacy Gralak, Kazimierz Graliński, Leon Grohmann, f\ntoni Harasz, Mojżesz Helman, Mieczysław Hertz, Lew Holenderski, Michał
Jarblum, Wilhelm Jess, f\ndrzej Kaczmarek, Wacław Kaffanke,
Salomon Kahan, Majer Markus Karpf, Jeremiasz Klocman,
Gustaw Klukow, Dr. Józef Henryk Konie, Eugeniusz Krasuski,
Izrael Lewin, Izrael Mordka Lichtenstejn, Wolf Markusfeld, Zygmunt Meissner, Szymon Merklejn, Błażej Pokorski, Maurycy
Poznański, Gersori Praszkier; Dr. Dawid Ber Rabinowicz, f\ntoni Remiszewski, Dr. Jerzy Rosenblat, Mendel Rosenberg, Dr. Dawid Rosenzweig, Moszek Nuchem Russ, Alkon Aleksander Russak, f\leksy Rżewski, Dr. Józef Sachs, Salomon Samet, Paweł
Sanne, .Jan Nikodem Smarżyński, Jozef Spickerman, Karol
StGldt, Jan Stypułkowski, Abraham Szwajcer, Teodor Szybiłło,
Dr. Antoni Tomaszewski, Juljusz Triebe, Szaja Uger, Józef
Urysohn, Ludwik Weiss, Józef Wołczyński.
Kierownik biura, Paweł Rundo.
Wydział

Finansowy i Rachunkowy.
Burmistrz Maks Kernbaum, przewodniczący, Nadburmistrz, Leopold Skulski, Salo Budzyner, Oskar Daube, Robert Geyer, Leon
Grohmann, Stanisław Jarociński, Gustaw Klukow, Zenon Kon,
Mendel Krasucki, Salomon Samet, Paweł Sanne, Juljusz Triebe, •
.f\lbert Ziegler.
Kierownik biura finansowego: vacant,
podatkowego: Franciszek Waszkiewicz.
"

-
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Zaprowiantowania Miasta.
Sergjusz Hoffman, przewodniczący, Hermann Fiedler, Wacław Kaffanke, f\ndrzej Kaczmarek, Tadeusz Kokeli, Karol Sti.ildt,
Samuel Topilski, Józef Urysohn, Ludwik Weiss, Józef WalWydział

czyński.

Kierownik biura

Wacław

Drozdowski.

Oddział opałowy.

Dr. Józef Sachs, przewodniczący, Izydor Faterson, Hermann
Fiedler, f\ndrzej Kaczmarek, Wacław Kaffanke, Samuel Topilski, Józef Urysohn.
Kierownik biura, Ludwik Dzieniakowski.

Niesienia Pomocy Biednym.
Burmistrz Skulski, przewodniczący, Kan. Jan f\lbrecht, Leon
Grohman, Pastor Gundlach, Jakób Mendel Gli.icksmann, f\ntoni Hatasz, Mojżesz Helmann, Stefan Maciński, Gerson Neumann, Dr. Dawid Rosenzweig .
Kierownik biura, Leon Chwalbiński.
Wydział

Wydział

Szkolnictwa.
Burmistrz Skulski, przewodniczący, Oskar Daube, f\lfred Dominikiewicz, f\ugust Gerhardt, Lew Holenderski, f\bram Ber Kopciowski, Szymon Merklejn, f\ntoni Remiszewski, Dr. Jerzy Rosenblat, f\lkon f\leksander Russak, Jan Stypułkowski, f\lbert
Ziegler.
Kierownik biura, Tomasz Koźmiński.
Wydział

Budownictwa.
Dr. Ranek, przewodniczący, Benedek, Henryk Dylion, Wolf
Markusfeld, Gerson Praszkier, Silberbogen, Józef Spickerman,
f\lbert Ziegler.
Kierownik biura, Hugon Radke.
Naczelny inżynier miejski, inż. Kaźm. Stebelski.
Publicznej.
Dr. Ksawery Jasiński, przewodniczący, Chi! Icek Berman, Dr.
Ludwik Gundlach, Mojżesz Helmann, Maks Kernbaum. Dr. f\1fred Krusche, Jeremiasz Klocman, Edgar Ludwig, Wilhelm Patzer, Dr. Jerzy Rosenblatt. Dr. Seweryn Sterling, Dr. f\ntoni
Tomaszewski, Szaja Uger, Jan Wencle.
Kierownik biura, f\lfons Jass.
Wydział Zdrowotności

Kwaterunkowy i Dostawy Podwód.
Burmistrz Maks Kernbaum, przewodniczący, Jakób Gantz, Oskar
Wydział

-
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Gross' Fryderyk Gross, Brunno Jarisch, Teodor Kahlenbach,
Salomon Kahan, Gustaw Klukow, Emanuel Meissner, Zygmunt
Maissner, Wolf Markusfeld, Henryk Pinkus, Jan Smarżyński,
Władysław Wołkowski.
Wydział

Plantacji Miejskich.
Burmistrz Skulski, przewodniczący, Cezar Eisenbraun,
Grohman, Tadeusz Kokeli, Wolf Markusfeld.
Urząd Kontroli Miar i Wag.
Burmistrz Skulski, przewodniczący, Leon Koźmiński,
Mauch, Moszek Nuchem Russ.

Leon

Gustaw

Urząd

Stanu Cywilnego.
Gerson Neumann, przewodnictący, Majer Markus Karpf, Dr.
Izrael Lewin, Dr. Józef Sachs.
Rozdziału

Komitet
Dyrektor Antoni
ce-dyrektor, Dr.

Chleba i

Lipiński.

wice-dyrektor Zenon
Grinberg.

Michał

Sklepy z

Mąki.

mąką,

Lubieński,

cukrem i chlebem
N2 6

N2 1 Andrzeja 7.
2 Piotrkowska 284.
" 3 Targowa 56.
" 4 Zgierska 74.
" 5 Franciszkańska 15.

Pańska 4.
36-b.
Dzielna
7
8 Aleksandrowska 28.
9 Radwańska 184.

Sklepy z chlebem
N2

„
11

„
„

„

„
„

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Juljusza 14.
Długa 9.
$rednia 26.
Cegielniana 2.
Benedykta 18.
Zgierska 11.
Południowa 24 .
Sienkiewicza 27.
Piotrkowska 278.
Nawrot 17.
Wschodnia 63.
Lipowa 27. ·
Widzewska 252.
Ogrodowa 5.
Wólczańska 79.

N! 16 Średnia 59.
„ 17 Konstantynowska 17.
„ 18 Aleksandrowska 30.
1Q Bałucki Rynek 3.
„ 20 Zgierska 37.
„ 21 Sienkiewicza 4.
„ 22 Konstantynowska 44.
„ 23 Rzgowska 13.
24 Widzewska 196.
„ 25 Brzezińska 59.
„ 26 Brzezińska 25.
„ 27 Wolborska 22.
„ 28 Wólczańska 145.
„ 29 Pańska 91.

Wi-

-
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Skład Łódzkiej Miejscowej Rady Opiekuńczej.
Zarząd

Leon Grohmann, przewodniczący,
Stefan Barciński, wice-przewodniczący
Leon Chwalbiński, wice - przewodniczący
Ernest Kaiserbrecht, skarbnik
Czesław Chrzanowski, sekretarz
Rad a

Ks. Kanonik J. Albrecht
F. Drozdowski
Pastor R. Gundlach
Gustaw Geyer
Antoni Harasz·
Józef Lachmanowicz
Maurycy Poznański
Leopold Skulski
Dr. A. Tomaszewski
Edward Wagner.
Skład Zarządu Sekcji Opieki Nad Dziećmi i Młodzieżą.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

p, Gz. Chrzanowski (Przewodn. i ·del. L. M. R. O.)
„ KS. Prałat Tymieniecki
„ „ Kanonik J. Albrecht
„ F\. Juszkiewicz
„ St. Jezierski, (del. Kom. Pedagog. - Wychow.)
„ Dr. Maybaum, (del. Kom. Hygien.-Lekarskiej)
„ J. Wyganowska (del. Kom. Finans. - Gospod.)

Komisja Pedagogiczno-Wychowawcza.
1.
2.
3.

Stanisław Jezierski-przewodniczący

Józef Stopczyński-sekretarz
Jan Waltratus-bibliotekarz
Marja Grzybowska
Barbara Chwałbińska
Marja Cielecka
Ks. Kowalewski
Ks. Świetliński
Czesław Swierczewski (delegat Macierzy)
Jadwiga tąpińska (wizytatorka ochron-szkół).

Komisja Finansowo-Gospodarcza.
1. J. Wyganowska, przewodnicząca
2. A. Juszkiewicz, sekretarz

-

3.
4.
5.
6.

34

~

Ks. Kan. J. f\lbrecht
Ks. Prob. S. Kowalewski
J. Krasuska
M. Skolimowski.

- Komisja Hygieniczno-Lekarska.
1.
2.
3.
4.
5.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Józef May ba.urn, przewodniczący
Rosiewicz
Handelsmann
Gundlach
Sterling-Okuniewski,

Skład Zarzą~u

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prezes -

Komisji „Wieś dla Dzieci".

p. K. Grabowska
„ H. Rossmanowa
„ J. Wyganowska
„ Brzozowska
„. Neumanowa

„ Sułowska
„ M. Grzybowska
„ Ks.

Prałat W. Tymieniecki
Ks. Kanonik f\Jbretht
„ S. Łukomski
„ Cz. Chrzanowski
„ I. Hirsze!.

„

Ros3man Kazimierz.

Wice-prezes -

Kon

f\dolf.

SĘDZIOWIE:

Maternjcki H. Franciszek, Kon Maurycy, Tujakowski Teodor,
Kamieński Tadeusz, Kempner Rafał, Cygański Stefan, Jackowski Rudolf, Jaworowski Władysław.
Prn.k.u.r.ato r :
Podprokurator:

"
"
Sekretarz:

Stożkowski.
Opaliński, · na

li rew. miejski;
Pióro .
„ I „
„
Dikstein, na pow. Brzezinski i·
I. r. lngersleben „ .Łaski
Buchner.

Sędziowie

Branat

Jerzy ,

Witkowski

Łódzki

Sledczy:

Bron i sław,

Krotowski

Edmund,

Szabłoński

Władysław,

35 -

Wielecki

Sekretarze
Borkowski

Bolesław,

Wacław,

Stypułkowski

Jan.

Sądu:

Thum Jan, Rassalski f\dam.

Podsekretarze:
Frankowski Walenty, Sempławski Józef, Heyman Maks
Kujawski Teodor Kasperkiewicz Józef.

Komornicy:
Domański Kazimierz, Hykiel Konrad, Lachowicz Bronisław, Suzin Kazimierz, Stanisz Teofil, Starowicz Edmund, Walter G.
l\ndrzejewski Jan.

Królewsko - Polskie
I-go

okręgu sędzia

„

li-go
Ili-go
IV-go
V-go

„

VI-go
VII-go

„

"

VIII-go „
IX-go
Mieszczą

Sądy

Pokoju.

Borowski Eugeniusz,
sekretarz Matz Reinhold.
Jurkowski Stanisław .
sekretarz Rowiński Jan.
Osiecki Józef,
sekretarz. Robakiewicz. Juljan
l\ndrzej~wski Jan,
sekretarz Stanek Jan.
Wojnarowski Wacław.
sekretarz Stopczyński Stanisław.
Zajkowski Wacław
sekretarz Gałczyński l\lojzy.
Smogorzewski Cezary,
sekretarz Kerski Wacław.
Szarogroder Seweryn,
sekretarz Kasałudzki Kazimierz.
Nitkowski Ludwik,
sekretarz Czaplicki Walerjan.
się przy ul. Dzielnej 41.

Adwokaci
l\nders M.
l\skanans Maurycy
Boniewski Jerzy
Dobranicki Stanisław
Filipkowski Edward
Gołkont Jan*
Kobyliński Stefan
Kon Piotr

przysięgli.

ulica Cegielniana 42.
Cegielniana 7.
Zachodnia 63.
Cegielniana 79.
Konstantynowska 19.
Dzielna 16.
Dzielna 36.
Przejazd 6.

Lachmanowicz Józef
Krukowski Henryk
Lange Józef Bolesław
Lewi Jakób
Laski Józef
Łopatto Stanisław
Makow Stanisław

Missala Wojciech
Neumark f\dolf
Pełka Jarosław

Planer Rudolf
Żelazowski f\ntoni*

36 ulica Średnia 21.
„ Piotrkowska 80.
„ f\leja Kościuszki 3.
„ Nawrot 7.
Południowa 20.
Średnia 20.
„ Piotrkowska 85.
Zachodnia 41.
Cegielniana 36.
„ f\leja Kościuszki 3.
„ Cegielniana 52.
„ Sienkiewicza 21.

Pomocnicy adwokatów przysięgłych.
ulica Piotrkowska 50.
f\bramsohn f\leksander*
„ f\leja Kościuszki 30.
Berlin f\. f\.*
„ Średnia 5.
Fryde f\.
Piotrkowska 81.
Friedman D.
„ Piotrkowska 93.
Meyersohn Edm.
„ Sienkiewicza 31.
Pohl Kazimierz*
„ Radwańska 5.
Wajnikonis Roman*
„ "Konstantynowska 30.
Więckowski Karol*
Obrońcy sądowi.

Dzieniakowski
Jabłoński Stanisław

Januszewski Teodor
Rychter Władysław
Zieliński f\ntoni

Zakłady

ulica Dzielna 7.
„ Zawadzka 4.
„ Średnia 12.
„ Główna 26.
„ Benedykta róg

Wólczańskiej.

naukowe.

Szkoła Handlowa Kupiectwa Łódzkiego, Dzielna 58~
4 klasowa szkoła Handlowa Łódzkiego Tow. Szerzenia Wiedzy
Handlowej, Długa 45.
8-io klasąwe gimnazjum filologiczne męzkie Tow. „Uczelnia".
Nowo-Cegielniana 9.
8 klasowe gimnazjum filologiczne z klasą wstępną, Placowa 13.
4 kl. progimnazjum filologiczne polskie Józefa Radwańskiego,
Zawadzka 9.
8 kl. gimnazjum męzkie B. Brauna, Dzielna 57.

*) oznacza adwokatów nieobecnych w

Łodzi,

-37i W. Macińskiej,
55.
Polskie 8 klasowe gimnazjum filologiczne Pi. Zimowskiego,
.Targowa 73,75.
Progimnazjum męzkie Bolesława Prusa, Długa 90.
4 klasowa szkoła miejska, Targowa 16.
7 kl. gimnazjum polskie Marji Pruszyńskiej, Kamienna 10.
7 kl. szkoła żeńska imienia E. Orzeszkowej, Pt.leja Kościuszki 21.
4 kl, zakład naukowy żeń~ki L. Beriach, Ewangielicka 9.
7 kl. zakład naukowy żeński Janiny Pryszewiczówny,
Sienkiewicza 35.
4 kl, zakład naukowy żeński M. Wenske, Targowa 43.
Progimnazjum żeńskie M." Schnelke, Piotrkowska 45.
Polskie kursa pedagogiczne, Dzielna 44.
Kursy pedagogiczne H. Cholewickiej, Piotrkowska 120.
Kursy Buchalteryjne I. Mantinbanda, Przejazd 12.
Teodor Grossman, Sienkiewicza 29.
Kursy handlowe Stanisława Lipińskiego, Piotrkowska 157.
!5ursL,języt_owe S. Bermanówny. Wólczańska 23.
, Kursy Berlitza. Prze ·a d 19. .
Kurs R. Ber ana, Piotrkowska 120.,I
Kursy przedmiotowe inż. M. Barczewskiego, , Długa 90.
4 kl. szkoła żeńska K. Weigetta, Nawrot 12.
Polskie Seminarium nauczycielskie Targowa 16.
Polskie 8 kt gimnazjum żeńskie Romany Sobolewskiej, Długa 90.
8 kl. szkoła handlowa-żeńska Lu·cyny Siennickiej, Piotrkowska 157.
8 kl. szkoła handlowo żeńska I. L. Pt.ba, Zielona 8.
7 kl. gimnazjum polskie z internatem S. Rajskiej, Sienkiewicza 37.
7 kl. szkoła handlowa żeńska C. Waszczyńskiej, Zielona 15.
7 kl. gimnazjum żeńskie Eug. Jaszuńskiej • Zełigman,
Cegielniana 47.
7 kl. zakład naukowy wychowawczy z pensjonatem
H. Miklaszewskiej Sienkiewicza 61.
7 kl. szkoła żeńska I. Zbijewskiej, Długa 10.
Żeńskie Progimnazjum Klary Wolfsohn, Zawadzka 23.
Gimnazjum żeńskie Marji Hochsteinowej, Wólczańska 23.
4 kl. szkoła żeńska Warikowej, Milsza 22.
Szkoła męzka i żeńska dla głuchoniemych, Placowa 3.

Polskie gimnazjum

żeńskie

Z.

Pętkowskiej

Wólczańska

-

-
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Szkoły Rękodzielnicze.

F\. Krbwickiej i L. Jasińskiej, Karola 16.
Heleny Lipińskiej, Sienkiewicza 34.
Szkoła dla terminatorow, Średnia 14.
(Szkoła) Kursa techniczne, Pańska 9.
Szkoła Freblowska dla dzieci od 4-6 lat,
Szkoła początkowa koedukacyjna od 6-8 lat,
Kursy pedagogiczne freblowskie Idy Janowskiej, Pasaż Szulca 11.
Zakład
freblowski z oddziałem przygotowawczym Salomei
Kłeidt-Okuń, f\łeja Kościuszki 37.
Szkoły przygotowawcze koedukacyjne
M. Wesołek, Piotrkowska, 84 H. Cholewi,c kiej, Piotrkowska 120.
Szkoła Koedukacyjna M. Zarzyckiej, Sienkiewicza 31.
Szkoła sztuk pięknych R. Radwańskiego, Piotrkowska 99.

Instytucje miejskie.
Miejska Kamera Dezynfekcyjna, Łąkowa 27.
Pracownia Bakteryologiczna, Pańska 115.
Miejski Zakł. Kąpiel. Dezenfekcyjny, Pańska 115.
Gazownie Miejskie, Targowa 34.
Elektrownia Miejska, Targowa 29.
Łódzka Straż Ogniowa Ochotnicza, Sienkiewicza 54.
Oddziały

straży:

I. Oddział Konstantynowska 4,
VI. Oddz. fabr. I .K. Poznańsk.
111.
Przejazd 3.
VII.
„ E. Leonharda,
Ili.
„
Sienkiewicza 54,
Vłłł.
„ F\llarta,
V.
Zarzewska 23,
IX.
L. Grohmana .
V.
„
fabr. K. Scheiblera.
Tow. f\kc. Kolei Elek. Łódzkiej, Tramwajowa 5.
Tow. Łódzkich Elek. Kolejek Dojazdowych, Przejazd 6.
Komitet giełdowy polski, ul. Piotrkowska 96.
Komitet łódzki handlu i przemysłu, Sienkiewicza 18.
Towarzystwo Kredytowe m. Lodzi, Średnia 19.
Instytucje kupieckie, · towarzystwa kredytowe, kasy pożyczkowo"
oszczędnościowe, i t. p.
Urzl!d Starszych Zgromadzenia Kupców m. Lodzi, Piotrkowska 96
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu Przemysław, Łódzkich
Ewangielicka 15.

-
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Łódzkie

Towarzystwo Wzajemnego Kredytu, Piotrkowska 43.
Piotrkowska 87.
„
Drugie Łódzkie Tow.
Piotrkowska 5.
„
Trzecie
Piotrkowska 6.
„
„
Czwarte
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu handlowo-przemysł. w Łodzi,
Pasaż Meyera 10.
Tow. Wzajemnego Kredytu Łódzkich Kupców i Przemysław.
Piotrkowska 17,
Bałuckie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu, Zgierska 56.
f\leksandrowska 6.
„
„
Żubardzkie
Łódzkie Tow. Pożyczkowe- Oszczędnościowe, Sienkiewicza 31.
Św. f\ndrzeja 3.
„
li "
54
Konstantynowska
Ili
"
Piotrkowska 12.
IV „
Długa 28.
V „
Przejazd 14.
VI „
Przejazd 34.
VII „
Łódzkie Rzemieślnicze Tow. Pożyczkowa-Oszczędnościowe
Sienkiewicza 40.
Tow. Pożyczkowe - Oszczędnościowe
Rzemieślnicze
Łódzkie
Il
Główna 9.
Tow. Pożyczk. - Oszczędn. Rzem. Chrześcijan. Widzewska 117.
Łódzkie Marjawickie Tow. Pożyczk.-Oszczędn. Franciszkańska 27·
Łódzkie Rzem.-Przem. Tow. Pożyczkowe- Oszczędnościowe,
Piotrkowska 261.
li. Bałuckie Tow. Pożyczkowo-Oszczędnościowe, Łagiewnicka 25.
Radogoskie Tow. Pożyczkowo - Oszczędnościowe, Zgierska 64·
Łódzka Kasa Pożyczkowe - Oszczędnościowa, Zarzewska 49.
Kasa Pogrzebowa, Sienkiewicza, 57.

•

Stowarzyszenia

związki.

Stowarzyszenie Polskich Kupców i Przemysłowców Chrześcjan
. w Łodzi, f\leja Kościuszki 17.
Zarząd stanowią: Jan Nowosielski (prezes), Edmund Bogdański (vice-prezes), Jan Maciński (sekretarz), Jan Styczyński
(skarbnik), Karol Chądżyński (rachmistrz), Czesław Dybczyński
(gospodarz), Sylwester Jungowski (bibljotekarz), Stanisław Miszewski, f\dolf Trautwein, Konstanty Kawecki, Edward Weigt,
Stanisław Kopczyński.

Rada

związków

i

stowarzyszeń

robotniczych, Pusta 6.

\./

-
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Giełda

pracy przy 3-ch chrześc. staw. robotniczych, Przejazd 34.
Resursa Rzemieślnicza Chrześcijańska, Widzewska 117.
Staw. majstrów fabrycznych gub. Piotrkow., Nowy Rynek 6.
Stowarzyszeni e robotników przemysłu włóknistego p. n. „Praca"
{Radwańska 17) .
. Staw. wzajemnej pomocy pracujących w przemyśle i handlu,
ulica Piotrkowska 108.
Tow. Wzajemnej Pomocy Pracowników f\ptek m. Lodzi,
Konstantynow ska 5.
Stowarzyszeni e rządców nieruchomości, Zielona 5.
Stowarzyszeni e Nauczycieli Chrześcijan, Rndrzeja 4.
Towarzystwo Lekarzy Łódzkich, Rleja Kościuszki 21.
Stowarzyszeni e Piwowarów, Zachodnia 70.
Stowarzyszeni e właścicieli restauracji Ili-go rzędu, Milsza 46.
Staw. komiwojażerów łódzkiego okręgu handl.-przemysł.,
Sienkiewicza 3/5.
Związek ' felczerów m. Lodzi, Benedykta 41.

(

Stow. Fi Iantr .-Dobroczyn.ne.
Łódzkie Chrześcijańskie

Towarzystwo
ul. Dzielna 52.

Tania Kuchnia dla

Dobroczynności

uczącej się młodzieży szkół średnich

polsk.
Sienkiewicza 46.
1-sze schronisko dla dzieci wyznania mojżeszowego, Smugowa 4.

Stow.

współdzielcze

i

spożywcze.

Stowarzyszeni e spożywcze p. n. „Siła ", Dzielna 46.,
Stowarzyszen ie spożywcze p. n. „ Wiosna", Gubernatorska 136.
Składnica spoż. przy Staw. czeladzi ślusarskich i tokarskich,
Targowa 43.
Biuro Zjednoczonyc h Kooperatyw, Piotrkowska 292.
Komisja zjednoczonych Robotniczych Staw. Współdzielczych,
·
ulica Pusta 6.
Stowarzyszeni e
spożywcze
„Wytrwałość",
Hrabiowska 3.
„Dźwignia", Widzewska 225.
"
„Rola", Długa 1.
„Zorza", Widzewska 92.
"

Stowarzyszenie

spożywcze

„
"
"
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„ Wisła",

Rokicińska

24 i 59.
„ Wieniec", Placowa 3.
„Ufność", Przędzalniana 84.
„ Wyzwolenie", Piotrkowska 292
·
i Rzgowska 64.

Stowarzyszenia

Oświatowe.

Oddz.izsł łódzki

towarzystwa szerzenia oświaty „Czytaj" , V
ul. Piotrkowska ·. U:.
Towarzystwo Bibljoteki Publicznej, Piotrkowska 150.
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Oddział Łódzki,
ul. Piotrkowska 91.
Towarzystwo oświatowe „ Wiedza", Długa 87.
Towarzystwo Muzeum Nauki i Sztuki, Piotrkowska 91.
Łódzkie Koło Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej,
Piotrkowska 151.
Katolicki Związek Kobiet Polek, Piotrkowska 96.
Łódzkie Towarzystwo Esperanckie,
(Lodza Esperanto-Societo ),
ul. Długa 90.
Towarzystwo godzinąych rozrywek, Karola 8
Stowarzyszenie „Jednota", Piotrkowska 275.
Czeskie Stowarzyszenie „ Betonia ", Piotrkowska 275.
Towarzystwo Krzewienia Oświaty, Podleśna 1.
'

Stowarzysz. muzyczn. i śpiewacze.
Łódzka Orkiest~a Syr.nfoniczna, założona w 1915 r.
Liceum Muzyczne istniejące od r. 1911 pod nazwą „Szkoła
Muzyczna" Heleny Kijeńskiej, Krótka 9.
Klasy fortepianowe
prowadzą prof H. Melcer z Warszawy, H. Kijeńska, Pi. . Naruszkiewiczowa, Z. Szczepański. Klasy skrzypcowe. R. Szyndlerowa; teoretycznie prof. R. Chojnacki z Warszawy i H. Kijeńska.
Szkoła muzyczna przy Tow. imienia Szopena, Spacerowa 40.
-..;._.;..;P'
Szkoła muzyczna Pi.. Tilrn~ra, Nawrot 7.
Towarzystwo śpiewacze imienia Moniuszki, Szkolna 23,
Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne „ Gutenberg", Nawrot 20.
Towarzystwo dramatyczne imienia ·Józef Korzeniewskiego,
ul. Przejazd 34.
Łódzkie Towarzystwo Teatralne, Cegielniana 63.

-
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Dzienniki

J

"
li

łódzkie.

„Nowy Kurjer Łódzki", Zachodnia 37.
(Redaktor i wydawca: f\ntoni Książek).
„Gazeta Łódzka, Przejazd 8. (Redaktor i wydawca: Jan Grodek)
„Godzina Polski", Piotrkowska 86. (Naczelny redaktor: Cezary
Bieliński).
Zawiłowski. Odpowiedzialny redaktor: f\leksander
„Neue Lodzer Zeitung", Piotrkowska 15. Założona w 1901 r.
Redaktor i wydawca H. Milker i J. Drewing.
„Deutsche Lodzer Zeitnug", Piotrkowska 85. Gazeta codzienna
polityczno-społeczna w języku niemieckim. Redaktor naczelny
Carl Gollnik.
„Deutsche Post", Piotrkowska 85. Red. i wydawca f\dolf Eichler.
„ Lodzer T ageblatt", Piotrkowska 16. Redaktor J. Uger.
„Lodzer Volksblatt, Piotrkowska 85.

Teatry.
Kierown. admin Oskar Szeffer.
Teatr Polski, Cegielniana 63.
Dyrekcja; St. Stanisławski i Fr. Frączkowski,
kierow. dekor. f\. Pronaszko.
Teatr Popularny, Konstantynowska 16.
Teatr Thalia, Dzielna 18.
Teatr Wielki, Konstantyn.owska 14.
- Teatr Scala, Cegielniana 18
Sala Koncertowa Dzielna 18.

Szpitale

lecznice.

Szpital św. f\leksandra, Placowa 14/66.
Szpital f\nny Marji dla dzieci, Rokicińska 89.
Szpital miejski dla chorych zakaźnych, Łąkowa 32.
Szpital przy ewangielickim domu Djakonis, Północna 32.
Szpital starozakonnych fundacji Izraela i Leonji Poznańskich,
ul. Targowa 1/3.
Liga przeciwgruźlicza, Sienkiewicza 39.
Szpital fabryczny f\kc. Tow. I. K. Poznańskiego.
Klinika położnicza przy łódzk. żyd. Tow. Dobr.
Sienkiewicza 83.

l
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Wolne zawody
Akuszerki.
f\ndysz K. Składowa 32.
f\rankow N. Przejazd 26.
Berg J. Nawrot 35.
Blaszczyk F. Pańska 49.
Chmielnicka f\. Ogrodowa 24.
Chwalińska M- Konstantyn. 53.
Czerny O. Nawrot 39.
Czerwińska G. Zarzewska 19.
Drzymała Piotrkowska 223.
Engler Widzewska 32.
Gehler Wólczańska 98.
Golańska J. Milsza 25.
Gorenstein M. Benedykta 7.
Gowarti n J Pasaż Szulca 46.
Grabowska J. Przejazd 45
Herke f\malja Widzewska 144.
Kaiser S. Zawadzka 22.

Kęsicka f\. Zarzewska 42.
Kleidinst f\. Nawrot 37. '
Lange R. Nawrot 13.
Majewska S. Przejazd 56.
Męczyńska-Kapłan Wschodnia 57
Mikulska S. Konstantynow. 77.
Mi.iller E. Konstatynowska 19.
Naborowska B. Benedykta 21.
Pippikowa R. Piotrkowska 135.
Popiółkiewicz F. Nawrot 56.
Psarska , Konstantynowska 23.
Rapp M. Składowa 21.
Swierczyńska W. Widzewska 119
Vogiel A. Mikołajewska 71.
Wolfsohn C. F\. Cegielniana 31.
Wróblewska, F\ndrzeja 31.
Wudkowska I. Milsza 30.

Dentyści.

F\b. B. Piotrkowska 85.
Gi.inther L: M., Piotrk. 157.
f\bramowicz Lewy, Nawrot 7. Haberfeld J., f\ndrzeja 2
f\ron E., Dzielna 3.
Halperin R. Nowy Rynek 11 .
f\ronsohn M. L. Piotrkowska 165 Halpern Józef, Piotrkowska 86.
Bette S., Piotrkowska 165.
Hermann J. Zielona 1.
Cenżar M., Piotrkowska 82.
Hurwicz B., Wschodnia 55.
Chwat M., Piotrkowska 39.
Józefowicz J., Zarzewska 25.
Dudowska Ewa, Zawadzka 36. Krzepicki f\rtur, Średnia 2.
Dąbrowski S., Rozwadowska 1. Kapotta H., Cegielniana 43.
Długaczewska Zawadzka 6.
Kapotta L., Zgierska 24.
Doring Fritz, Piotrkowska 292. Kleszczelski J., Piotrk. 130.
Dreisenstock f\. Piotrk. 89.
Lewitta I. Piotrkowska 17.
Elefant R., Przejazd 30.
Lewkowicz f\., Średnia 22.
Frenkel R.. Nawrot 39.
Libera Marja Sienkiewicza 52.
Fuchs E., f\ndrzeja 3.
Morawiecki W., Sienkiewicza 67.
Gincburg Leon, Główna 7.
Neufeld Emilja, Benedykta 10.
I. Gittis, Zarzewska 49.
Technik dentystyczny
Gli.icksmann Ch., Zawadzka 16. M. Obodowski, Piotrkowska 37.
Goldberg F. Piotrk., 107.
Pippikowa F., Piotrkowska 132.
Gordin B. Piotrkowska 58.
Prybulski J. C., Dzielna 11.
Gordin S. Konstantynowska 18. Pruss Helena, Piotrkowska 145.
Gutzman G. f\ Sienkiewicza 83. Rosenman Rena, Sienkiewicza 50.

Rzędowska E., Wólczańska 159.
Sejdeman J. Zgierska 16.
Saurer R., Piotrkowska 6.
Silberstejn, Piotrkowska 99.
Seidengart, Zawadzka 10.
Sperling B., Południowa 9.
Szapiro-Liberman, Długa 11.
Sznerson S., Piotrkowska 17.

44 Herke "f\malja Widzewska 144.
Teplicka Pi., Piotrkowska 121.
Tomaszewska, Rozwadowska 6.
Zacharow, Piotrk. 71.
?ucker J., Piotrk. 31.
Zadiewicz K., Zgierska 10.
Żadiewicz-Centrala, Piotrk. 96.
Żytnicka P., Konstantynowska 9.

LEK ARZE.
Rronsohn Zygmunt, Zielona 5.
Beckman E., Emilji 18
char.
Brautigam H., Pil. Kościuszki 7 "
Brzozowski K., Piotrkowska 55 „
•Chylewski B., Nawrot 13
"
Czaplicki B., Piotrkowska 120 „
Czarnożył L., Cegielniana 10
„
Druebin S., Piotrkowska 124
-Outkiewicz W., Piotrk. 50
„
Eliasberg B., Piotrk. 66
„
'E.liason J., Zachodnia 37
„
f ren kei H., Pil. Kościuszk. 27 „
Frydberg Z., Konstantyn. 20
"
Gajewicz W. Konstantyn 17
Garlicka Z, Krótka 6a
„
Goldblatt U., Piotrkowska 17
„
Goldfarb M., Zawadzka 18
„
Goldstein Polak E. Cegieln. 45 „
Gundlach L., f\I. Kościuszki 32 „
Haberlau K. Sienkiewicza 34
„
Haltrecht f\., Piotrkowska 26
Handelsman B., Sienkiewicza 31 „
Hartman S., Nowy Rynek 2
lzykson I., Cegielniana 49 .
Jasiński E., Piotrkowska 93
"„
Jasiński K., Piotrkowska 108
JeJszański I., Benedykta 36
„
Jarzębowski B., szpital f\nny M.
Kerer-Gerszuni E. Piotrk, 121 „
Klukow S, Zawadzka 8
Knichowiecki B., Nawrot 2
Kohn H., Sienkiewicza 63
„
Kohn M., Dzielna 28
„
Koliński J., Piotrkowska 84
„
Krakowski E., Piotrkowska 53 „

wewnętrzne

„
wewn. i kob.

8-11, 4-6
10-11, 4- 5
do 10„ 4- 6

wewnętrzne

nosa, uszu, gardła
wewn. i dzieci 8-1 O, 4- 6
kobiece
3-5
wewn. i skórne 8 1/ 2 -10 1/ 2 4-8
nerw. i masaż 10-11, 4-7
wewnętrzne

dziecinne.
wewnętrzne

10-11, 5-6
wewn. i dzieci 9-10, 5-6
kobiece
9-10, 4-6
oczu
10-12, 4-6
skórne i wener. 9-12, 5-7
oczu
dzieci
wewn. i dzieci 9-10, 4-6
wewn i kobiece 8-11, 4-6
żołądka i kiszek 8-9 1/ 2 , 3-o
wewn, i kobiece do 10, 4-6 1/ 2
węwnętrzne.

chirurgja
kobiece

do 10, 4-6

wewnętrzne

kob. i akuszerja
wewnętrzne

dziecinne
wewnętrzne
wewnętrzne

9-10, 3-4 1/ 2

OC"ZU

wewn. i dzieci 8 1/ 2 -10, 3-5

45
Krotowski M., Dzielna 2
chor. wewnętrzne
8-10, 3 - 5
Krusze f\., Piotrkowska 179 chirurgja
3-5
Landau L., Cegielniana 55 chor. wewnętrzne
8-10, 3- 5
Langbardt P., Zawadzka 10 "
skór. i wener.
8·-1, 4-8
Lewkowicz S., Konstant. 12 „
skórne i wen.
9-1, 4-8
Leyberg J., Krótka 5
Libiszowski E., Długa 87
wewnętrzne
Litauer W .. Cegielniana 9
skórne i wen. do 10, 3~5 , 7 - 8
Loevy B., Krótka 5
„" żoł. kisz. i dzieci 9-10 1/ 2, 4-6
Łaski W., Poludniowa 2
dzieci
8- 11, 3-·6
Łukaszewicz W., Długa 19
„
wewn. i kobiece 10-12, 4-6
Łukaszewicz F., Zarzewska 36 "
żoł. kisz. i wewn. 8-10, 3-6
Margolis f\ ., Sienkiewicza 18 "
żołądka
Makow z., Południowa 9
wewn. i dzieci
8- 1O, 3-4
Margolis J., Krótka 10
do 10 1/ 2 , 3- 5 1 / 2
Marynowski S., Dzielna 1
„ kob. i akusze rja
Maszlanka M., Zawadzka 16a
Mierzyński Ż., Piotrk. 108
"
trawienia
5- 7
Manybaum J., Piotrk. 175 "
żołądka i kiszek
4- 6
Mikulski f\nt., Piotrk. 97
nerwowe
Osiecki T., Piotrk. 130
" wewn. i dzieci
9- 11, 5- 7
Perlis J. Piotrkowska 29 chirurgja
9- 101/2, 4-6
Pinkus W., f\l. Kościuszki 13 chor wewn. i dzieci
9- 10, 4-5
Polakowski W., f\ndrzeja 5
Prechner Z., Zawadzka 19
" dzieci
9 - 10, 5-6
Prybulski L., Zawadzka 1
„ skór. i wener.
8-1, 6-8 1/2
Rabinowicz J., Zielona 3
gar. nosa uszu
11 - 1, 5-7
Reiter R., Benędykta 15
„ akuszer.
Rakowski H„ Srednia 20
wewnętrzne
Rozencweig D., Piotrkowsk 16 „ w.e wn. i dzieci
Rosiewicz J., Piotrk. 164
„ wewn . i dzieci
8-11, 3-5
Rosenblatt J., Piotrk. 35
nosa, uszu i gar. 10- 11, 5-7
Rotszpan G., Dzielna 36
wewnętrzne
do 10, 4- 6
Rundo H. , Zawadzka 15
wewn. i kobiece do 10, 4--6
Saks M., Konstantyn. 7
wewn. i nerw.
9-10, 4-6
Schumacher H., Benedyktą 3 „ wewnętrzne.
Selman R., Wschodnia 34
„ wewnętrzne.
~lberstein f\., Olgińska 11.
Silbercweig H., Konstantyn. 20 „ wewnętrzne
Skalski S. Szosa-Rokiciń. 47 „ wewn. i kobiece 2-3
Skibiński R., Piotrk. 236
„ akuszer
2-3
Smoleński W„ Andrzeja 3
„ wewnętrzne.
Sołowiejczyk F\., f\ndrzeja 4
wewn. i dzieci 9·-10, 5-6
Sonnenber·g E., Zielona 8
„ skórne i wener. 11-1, 4-7 1/ 2
Steinberg f\., Benedykta 3.
4-5
Sterling S., Piotrk. 111
wewnętrzne
11

11

-
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Szerowicz J., Zgierska 40
chor. akuszer.
Swidwiński f\., Emilji 6
"
wewnętrzne 8-9, 4-6
Tenenbaum f\. S., Szpital Pozn. „
T ochtermann, Nowo-Prom. 49 „
Tomaszewski f\ ., Rndrzeja 3 chirurgja
8- 91/ 2 , 5-7
Wildauer f\., Piotrkowska 51 homeopata
Wolfson M. Wschodnia 17
chor. wewnętrzn e
Wołyński f\., Piotrk. 121
nosa i gardła
Zigler f\ ., Piotrk. 101
dzieci.

Felczerzy .
f\damowicz f\leksandryjska 24
Benke P. Główna 5.
Bregman I., Kielma 28.
Dreger G., Nawrot 47.
Edelist J., Piotrk. 58.
Epstein M.,. Rzgowska 5.
Engiel f\., Srednia 53.
Freund S., Zachodnia 27.
Fajwlowicz E., Zachodnia 29.
Fajner H., Benedykta 32.
Vogiel H., Benedykta 39.
Flinder B., Pasaż Szulca 36.
Gabrysiewicz S„ Konstantyn. 57
Gri.inbum M., Główna 47.
Gli.icksman D., Cegielniana 12.
Goldstein S. Dzielna 20.
Gołędzinowski J., Przejazd 31.
Gielbard B., Zielona 53
Grigorjew Długa 5.
Heller f\ .. Zawadzka 21.
Jarkiewicz F., Benedykta 41.
Joskowicz B., Północna 4.
Jezierski K. Przejazd 47.
Korn N., Cegielniana 64.
Kinast f\. Senatorska 4.
Lalinowski P., Piotrk. 225.
Kwall B., Wschodnia 25.
Konieczny K., Wólczańska 157.
Kenig T., Długa 8.
Kwiatkowski Br., Kątna 25.
Leonow P., Nawrot 63.
Linka W., Brzezińska 40 .

Lewkowicz f\., Północna 2.
Łuczak B., Lipowa 18.
Majewski J ., Przędzalniana 76.
Moszkowicz J. Rokic. szosa 28.
Moszkowicz M., Zgierska 72.
Mi.iller L. Wólczańska 164.
Najman S. Północna 12.
Najman N. Benedykta 43.
Ostrowski W., Skwerowa 18.
Ostrowski W., Zachodnia 11 .
Okno T., Nawrot 58.
Pol S., Targowa 62.
Rosencweig M., Wschodnia 29.
Suszkiewicz S., Konstantyn . 38.
Słowiński J., Przejazd 46.
Steinberg L., Piotrkowska 17.
Suszkiewicz Ch: Zgierska 24.
b. felczer szpitala Poznańskiego
SENDER I., Srednia 12.
Sa\amonowicz S., Składowa 18.
Szulc J., Wólczańska 28
Szczygielski W., f\leksandr. 26.
Szatsznajder G .. ~ilsza 43.
Szczygielska f\., Srednia 26.
Taksin G., Sienkiewicza 37.
Winkler F., Targowa 27.
Witomski R., Brzezińska 66.
Witoński J ., Cegielniana 50.
Wasidłow. f\., Rynek Bałucki I.
y.Jatter P., Przejazd 18.
Zajączkowski F„ Rokic. szosa 85.
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Spis firm handlowych
w kalendarzu

Kościuszkowskim.

A I bu my do marek Stefan Naruszkiewicz, Konstantynowska 5.
f\pretury i farbiarnie
K. Walczak, Wólczańska 251.
Fer. Seeliger, Piotrk. 184.
Asfaltowe przedsiębiorstwa i fabryki asfaltu i wyr. cem.:
Jan Maciński, Słowiańska 11 obok Zarzewskiej.
Wojciechowsk i W„ Widzewska 156,

APTEKI.
Markus S„ Cegielniana 64.
Bartoszewski M„ Piotrk. 95.
Mi.iller F„ Piotrkowska 46.
Charemza f\„ Średnia 10.
Pietrzykowski M. f\lesandr. 37.
Danielecki W. Piotrk. 127.
Pisarski S., Benedykta 9.
Epsztein M., Piotrk, 225.
Pogonowski I. Homeopatycz na
Głuchowski B. Dzielna 4.
. f\pteka, Piotrk. 115.
Gorfein S. dzier. T. Karolnin,
Rosenblum M., Cegielniana 12.
Wschodnia 54.
Groszkowski W. Konstant. 17. Rosencweig S., f\ndrzeja 26.
Sokolewicz W„ Przejazd 12.
Hartman 1., Brzezińska 24.
Kasperkiewicz M. Zgierska 54. Swiderski P„ Zgierska 57,
Tom f\., Piotrk. 191.
Kraft f\„ Piotrkowska 164.
Winnicki F„ Piotrk. 307.
Kupke f\. Brzezińska 54.
Włodarski W„ Aleksandr. 80.
Labudziński J. i Wagner
Wójcicki F„ Zarzewska 27.
Główna 50.
Leinweber M„ Nowy Rynek 3. Zudelewicz I„ Piotrk. 25.

Apteczne
Biełous R. Cegieln._róg Długiej
Chanachowicz I., Srednia ' 20.
Churgiel Sz., Konstantyn. 75.
Chądzyński K., Główna 51.
Czertak B„ Wólczańska 78.
Dąbrowski ł\., Zgierska 51.
Dietel F\rno, Piotrk. 157.
Dryl Lucjan, Średnia 26.
Frydman J., Nawrot 35.
Gi.ittel H„ Milsza 26.
M. Gembitzki, Benedykta 1.

składy.

Hermalin, Piotrkowska 11.
Heiman B., Benedykta 21,
Jentys B., Widzewska 146.
Keilich K., Główna 52.
Majewski S„ Piotrk. 124.
Nikołczycki, Nowo-Cegieln 34.
Pomeranc N., Piotrk. 16
Spiess i Syn, Piotrk. 107.
Stien M., Konstant. 9.
Słomnicka R., Wschodnia 38.
Winawer H., Zgierska 1.

Browary:

f\nstadt K. S-rzy Średnia 34.
Hausler Gottlieb, Radogoszcz.
Keilich Gustaw, Orla 25.
Kei lich Bracia, Zarzewska 48. j
"Tomas", Zgierska 61.
Wł. Frumkin i f\brahamson.

I

Brukarskie i granitowe
przedsiębiorstwa:

Kulisz Piotr, Widzewska 198.
Betonow.

próśb

i

zażaleń

F\. Gersdorff. Piotrkowska 84,
parter w podwórzu.
Bawełniane

-

Bank Handlowy w Łodzi.
F\1. Kościuszki 15.
Bank Handlowy w Warszawie
Dzielna 17.
Goldfeder f\., Piotrk. 50.
Ryski Bank, Piotrk. 37.
Warrant, Piotrk. 56,
W. Landau, Piotrk. 29.
Izba Handlowo-Bankowo-Przemysłowa Polskich Kupców i
Przemysłowców

Budowlane

Bielizna:

materjały:

Borkowski Ł. I„ Widzewska 60
Kawecki i S-ka, Przejazd 42/44.
Cukier. fab.:

Fuchs, Piotrk; 55.
S. Karczewski i S-ka, Piotrk. 197.
T. Szaniawski, Piotr. 126.
Cukiernie:

wyroby:

L. Grohman, Targowa 60.
Geyer Ludwik, Piotrk. 282.
Gam pe i f\lbrecht, Piotrk. 208.
Hoffrichter K., Piotrk. 204.
Krusche i Ender, Piotrk. 143.
Kinderman I. Piotrk. 139.
Rosenblatt S. Karola 36.
Steigert Theodor, Piotrk. 90.
Scheibler K., Wodny Rynek.
Steigert Gottfried, Piotrk. 159.
Seiler Teodor, Piotrk. 265.
„Zawiercie", Zielona 8.

Chrześcijan,

Piotrkowska 50.

przedsiębiorstwa:

P. Kulisz, Widzewska 198.
I. Maciński, Słowiańska 11.
Wojciechowski W. Widz. 156.
Czekański Zygm. Piotrk. 93.
Biuro
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Barcz, W. Piotrk. 28.
B. Gostomski, Piotrk. 76.
Z. Krzyżanowski, Piotrk. 79
i Główna 1.
T. Szaniawski, Piotrk. 126.
M. Ullrichs, Piotrk. 45/47.
Dentystyczne przybory:

Hamburger i Kokotek, Piotrk. 89.
Dekarskie

przedsięb.

Jan Macńńki, Słowiańska 11.
R. Schole, Wodna 33.
Dystylarnie:

M.

Łuba

Nowy Rynek 5.
Domy handlowe:

K. Jarocińska, Piotrk. 121.
Borkowski Ł. I. Widzewska 60.
M. Kołodziejski, F\ndrzeja 3.
R. Wschodnia 42.
Ziegler
Knapp, Nawrot 7.
Druciane wyroby:
F\. Spodenkiewic.z, Konstant. 26.
Wólczańska 151.
Rudolf,
Jung
Stachlewski E. Srednia 20.
Ba n ki:

Bank Wzajemn. Ubezp. na
Zycie „ Westa" w Poznaniu
Jener. f\gent. Inż. Henryk
Hertz, f\leja Kościuszki 27.

Ekspedycyjne domy:

Finkenstein, Heyman i S-ka,
Krótka 5.
Leon Rappaport i S-ka,
Południowa 44.
H. Reicher i S-ka, Dzielna 26.

49 Szczeciński F., Piotrk. 89
skład, Widzewska

119.
R. Szafranowski, Piotrk. 69.
przewozowe.
Bruno Landau, Piotrk. 91.
M. Lentz, Przejazd 2,
przewozowe.
Niemieckie Rosyjskie Towarzystwo Transportów i Zeglugi, f\leja Kościuszki 27.
Bracia Wroncberg i Osias
Balicer, Warszawa, N. -Miodowa 3, filja Nalewki 29; Łódź,
Piotrk. 96, filja Nowomiejska 10
Elektrotech.

składy

L. Friedrich, Konstant. 40,
Piotrk. 128.
Galanterja

Bracia P. i M. Schwalbe,
Piotrkowska 85.
Janiszewska Wł. Przejazd 16
Kołodziejski M. f\ndrzeja 3.
N. Ritter, Milsza 26.
Schónborn R. Nawrot 3.
Schier L. Piotrk. 130.
Garbarnia

Teodor Karsch i S-ka,
Zgierska 104.
Garderoba

męska

f\. Mejster i S-ka, Piotrk. 158 f\nczakowski I. Piotrk. 73.
„Simens", Piotrk. 96.
T. Hesse, f\ndrzeja 1.
Fartuchy.
Majewski, Konstant. 22.
Blien Christian, Średnia 12.
Adolf Horak, Piotrk. 149,
Łuszczyński P. Piotrk. 89.
fabryka fartuchów płócien. i
Młotkiewicz Sz. Sienkiew. 56.
alpagowych, filja Warszawa,
Nowak, Piotrk. 162.
St.
Elektoralna 30.
I. Wojcie.chowski, Główna 21.
Farby i lakiery
Trubowicz H. i D. Zachodnia 29.
Kose) i S-ka, Przejazd 8.
Wutke f\., Piotrk. 115.
„Palatyn"

Gorsety

Jan Wł. Szulc i S-ka Długa 5. f\nna Laferska, Piotrk. 126.
Pańkowski Józef, Piotrk. 39.
Froterskie przedsiębiorstwa
Hafty maszynowe i ręczne
Hygiena, Piotrk. 89.
Klara Zeidel, Przejazd 20.
Firanki, tiule i serwety
M. Dunkielgrun, Sienkiewicza 9.
M. Dunkielgrun, Sienkiewicza 9.
Fotograficzne przybory

Hotele:

Grand Hotel, Piotrk. 74.
Friedman i Morgenstern,
Savoy, Krótka 4.
Piotrkowska 47. Palast, Dzielna róg Widzewsk.
J;'ippel, Nawrot 2.
Jubilerzy:
Spiewak S„ Piotrk. 116.
Bartuszek E. Piotrk. 145.
M. Jakubowski, Piotrk. 82.
Kantor, Piotrkowska 74.
f\.
,Farbiarnie i pralnie
D. Peszes, Piotrk. 69.
Jan Cebula, Piotrk. 116.
Jedwabne wyroby
M. Sobociński Średnia 26.
Dobrzyński Bernard Piotrk. 10.
E. Muszyński, Dzielna 22.
Rosenberg Bruno, Piotrk. 110
E. Felsch, Południowa 30.

Kamieniarsko

rzeźbiarskie przedsięb .

Pfitzner H. dawn. f\ . Fiebiger
Cmentarna 11.
Czapliński W„ Cmentarna 10.
Urbanowski f\. Cmentarna 12.
Kantory wymiany:

Jan Hanemann, Piotrk. 12.
Leon Librach, Piotrk. 50.
Paul Landau Piotrk. 63.
W einberg S. Piotrk. 58.
Henschel i Brandes Piotrk . 50.

50 Kawiarnie:

Kafe „Polonia" St. Galusiński,
Piotrk. 108.
Kafe „ Tivoli ,„ Piotrkowska 90.
Księgarnie:

Fiszer I. Piotrk . 48.
1/
Urbanowicz F\. Przejazd 14·
Gebethner i Wolf, Piotrk. 87.
składy

Kolonialne i

wina:

Bulwa W. Główna 47.
J. Juszczak, Radwańska 9.
Kapelusze
Kranas, Piotrk. 181.
Karol Geppert, Podleśna 3.
Druse f\d. Piotrk. 83.
Schlee Herman, Targowa 20. Wolski K Konstant. 8.
Bogdański E Dzielna 30.
Kanalizacja, wodociągi
Ignatowicz
Br. Piotrk. 96.
i ogrzewania centralne:
Szykier E. Nowomiejska 13.
F\rkuszewski K. Sienkiew. 37, P. Kwiatkowski, Radwańska 36.
przed. Macner i Kowalski Inż. Trautwein f\., Piotrk. 73.
Wiszniewski P. Benedykta 20.
Domański S. i S-ka , Piotrk 17. Wagner Teodor, Piotrk. 213.
Teepe 1 H. MilsŹa 40.
Jaworski S., Piotrk. 54.
Wagner Fr. i S-ka Wólcz. 103.
Kaczorowski B„ Długa 103.
Kawy:
Dylowa K. Sienkiewicza 35.
Styczyński J. Piotrk. 121.
Dom handlowY--1 Tschepke F\ Nowy Rynek 9.
Glugla F., Południo~ Wolski J. Piotrk. 3.
T. Szlodyński, Sienkiewicza 27.
„Plutoń" Piotrk. 16, 130.
Główna 53.
~PY
Trautwein f\ . Piotrk. 73.
f\dolf
Baukór,
Piotrk. 82.
Wagner Teodor, Piotrk, 203.

I

Lombardy:

Kafle:

Schole Rudolf, Wad na 33.
Karton arze

Prusse K.,

Pańsk a

52.

Kąpielowe zakłady:

Centralne Kąpiele w· Łodzi,
Zachodnia 38, otwa rte codziennie: Łaźni e pa rowe i
Rzym skie: Środ a, Czwartek,
Piątek
i Sobota. Wanny
codz . Właśc. G. Offenbach .
Karl Wolf, Sienki ewicza 95 .

Warszawskie f\kc. Tow., Zachodnia 31, filja Pasaż Meyer 11.
Łokcio w e

towary:

Ber kowicz B. Nowomiejska 1.
Frisch Fr. Piotrk. 107.
f eifer, R. Nawrot 13.
Restel G. F\. Piotrk. 100.
Współdzielcze Tow . Piotrk. 100.
Meble

żelazne:

W. Cielecki, Piotrk . 68 .
L. Gessler, Piotrk. 137 .

51 Meble z drzewa:

Kowalczyk I. Cegielniana 24.
T„ Sienkiewicza, 10.
Trafalski Wł. Konstantyn. 35.
Obrębski

M. Besser, Dzielna 14.
Szubert H. L. Zarzewska 63.
Rosental, Dzielna 16.

Ogrodnicze zakłady:

Mleczarnie:

Kalinówek, Dzielna 3.
Paprotnia i Walewice,
Przejazd 52.
• Ziemiańska", Dzielna 30,
wł. Wentkowski.
zakłady;

Malarskie

Stiller f\lfred, Piotrk. 4,
ogród Brzezińska 102.
Józef Stoiński, Bruss-Zdrowie.
"Romanów", Ruda-i::abjanicka .
Obicia papierowe:

Butschkat A. Piotrk. 113.

Urbanowicz E., Piotrk. 117.
Bracia Tarkowscy, Sienkiewicza 31, zakład art-malarski.

Ocet:

Gustaw Keilich, Orla 25.
Keilich Otto, Główna 10.

Masarnie:

Kijak Jan.

Optyczne

Główna

26,
filja Piotrk. 71.

R. Ritter, Piotrk. 85.
Piśmienne

Muzyczne instrumenty

Maszyny

Fr.

materj ały i papier:

Ostrowski f\. I. Piotrk. 55.
Szopska, Dzielna 2.
Strzelecka M. Zielona 15.
Tyber F\. I. Piotrk. 49.

Lessig f\lfred, Nawrot 22.
Inż.

zakłady:

młynarskie

Pałaszewski,

Lipowa 35.

Parkietów fabryki

Maszyny do pisania
Paszczyński, f\. Pańska 68.
f\rnold Chasins „Orzeł",
Podróżne przybory
Piotrkowska 83. Grabowiecki R. Piotrk. 59,
Telatycki i Kurnik, Przejazd 16.
Dzielna 2.
Maszyny do szycia
\

Rolnicze maszyny

Kompania „Singer", Piotrk. 86.
Młyny

parowe

f\dolf Karoff, Jakóba 14/16.
Odlewnie

Oddział

Handl. Tow. Roln.
Gub. Piotrk., Widzewska 50.
Wegner F\., Średnia 175.
Restauracje

żelaza

A. Rakowski, Piotrk. 3,
„Ferrum", Widzewska 115.
Hotel Polski.
J. John. Tow. f\kc. Piotrk. 219.
Wiśniewski B„ Pasaż Meyer 3.
Obuwie:
„ Victorja" Hotel Piofrk. 67.
Górski W., Sienkiewicza 31.
Stalowe wyroby
Nowakowski I., Piotrk. 9 ..
Bieńkowski
i Syn, Piotrk. 55.
Summ~r B. i S-ka, N. Zarzew. 8.
Studnir.rskie przedsiębiorstwa
Peters, Magazyn obuwia
„ S korach od", Piotrk. 53.
Barczak i Kusak, Nawrot 37.
Eckstein Brac. Wólczańska 224.
I. Windman, Piot:k. 35.

I

I

52 W. Wenske, Orla 11.
Szkło,

Jungowski, M. Piotrk 3.

kryształy

porcelana i

. Bogusławski K. Piotrk. 100.

I

„Cmielów", Piotrk. 31.
Kupczyk-Królewiak, f\leja
Kościuszki 11.
Szczotki i

pędzle:

Matz Cezar, Piotrk. 123.
Srebro -

platyna

Norblin : Bracia Buch i T.
Werner, Piotrk. 11.
Szkoły

kroju i azycia

Józef ina, Piotrk. 163.
Techniczne

artykuły

Tapicerzy:

F. Drozdowski i S-ka, Nawrot 23.
W. Łuczak, Milsza 6.
Tytunie
Prądzyński,

„Westa", f\I. Kościuszki 27
przed, Inż. Henryk Hertz.
Inspektor Banku Wzajemn.
„ Westa" w Poznaniu
f\dam Ryzman, f\I. Kośc. 27.
„lduna", Sienkiewicza 22.
„Snop", Sienkiewicza 31
{od ognia).
„ Warszawskie'', f\ndrzeja 3.
„ Wisła", przed. Neuman Hugo,
Piotrkowska 156.
„Viktorja", Piotrk. 117.

i biura:

Somya Karl, Piotrk. 192.
Credo f\rtur, Zawadzka 6.

Z.

Ubezpieczen. Tow . na życie:

Piotrk. 69.

Fabryki wag :

Neuman I., Piotrk. 257.
Sławiski; Dzielna 48.
Józef Rogalski i Sy!1, Stanisław
Srednia 24.
Węgiel

Borkowski

Ł.

i drzewo

I„ Widzewska 60.

f\. O. Teschich i S-ka, Widz. 62.
K. Kawecki i S-ka, Przejazd 42/44.

- - -EJI- - -

. . - Uzupełnienia
Pracownie

trykotaży:

St. Berger, Średnia 11.
M. Schonborn, Nawrot 23.
E. Sussman, Piotrkowska .95.
Hesse, Nawrot 7.
J . Frenkel, Dzielna 3.
H. Pfeffer, Piotrk. 111.
Kosmetyczne

artykuły

-.a

Składy

wyrobów

żelaznych:

f\rnekker i S-ka, Piotrk. 91.
Milker Bracia, N. Rynek 5.
Somya Karol, Piotrk. 192.
Mogk Karol, Nawrot 4.
Bronowski f\br. N. Rynek 7.
Ook tor zy:

i perfumerja:

Dr. M. Likerman okulista,
R. Seidengart, Sosnowice
Rozwadowska 4.
Przed. I. Kryszek. Widzewska 75.Dr. M. Szumacher chor. skurne,
D. Markus, Piotrk. 59.
Benedykta 1.
Spiess i Syn, Piotrk . 107.
Rejenci Łódzcy:
Kwiaty sztuczne:

Kosiński Władysław,
Ryfiński Walerjan,

Piotrk. 18.
„ 46.
Przeds. szklarskie:
Chrzanowski Czesław „
96.
Wermiński Edward, Piotrk.114. Korn Stefan Średnia 21.

f\leks. Woelfle, Piotrk. 118.

i

-

Rocznica

53 -

Kościuszkowska.

lnsurekcya Kościuszkowska skończyła się klęską w walce
zbrojnej, po której niebawem nastąpił trzeci i ostateczny rozbiór Rzeczypospolitej. Czyż klęski wspominać się godzi? „Niemasz Polski, zniszczono aż do imienia naród", pisał po upadku powstaAia jeden z jego twórców i najwybitniejszych organizatorów, ks. Hugo Kołłątaj. O Naczelniku poszła w owym
czasie pogłoska, jakoby na polu Maciejowickiem w poczuciu
znaczenia klęski rzucił proroctwem: Finis Poloniae, co choć
nieprawdziwe, wiernie jednak charakteryzowało cały jego póź
niejszy nastrój - bezradności.
Nie w tern atoli rzecz, jakim był bezpośredni rezultat wySedno rzeczy tkwi w tern, jakiemy były jego dalsze
następstwa.
Jedna, czy kilka nawet klęsk, nie decyduje o powodzeniu przegranej chwilowo sprawy. Niepowodzenie staje
się niejednokrotnie pobudką do tern energiczniejszej organizacyi i nowej walki. Chodzi o to ~zy walka w imię słusznej była podejmowana sprawy.
Odpowiedź na to. daje legenda Koś
ciuszkowska, oraz dostojność królewska, którą naród zaszczycił
osobę Najwyższego Naczelnika. Jest on w swym czynie insurekcyjnym nierozłącznie związany z konstytucyą
trzeciego Maj a, która uchroniła naród od cywilnej w nierządzie śmierci i tern przedewszystkiem tłumaczy się to
nadzwyczajnie dlań uznanie narodu Wiekopomny akt sejmu
czteroletniego w swym duchu i istocie swojej zwracał się przeciwko Rosyi, egzystencyę swą opierał na samoistności wewnętrz
nej i zewnętrznej, stamtąd szczególniej zagrożonej. Powołany
przezeń rząd Rzeczypospolitej ustąpił przed Rosyą bez oporu
niemal, grzebiąc razem z sobą całość państwową i swobody
narodowe Pozostał słaby król i jego władzę objął K o ś ci uszko, pełniąc obronę, której zaniechała Rzeczpospolita w
r. 1792. Bez insurekcyi dzieło konstytucyjne byłoby podobnie
niezupełnem, jak słowo bez czynu.
Kościuszko ujął ko ns ty tu cy ę trzeciomajową w jej formie politycznej,
antyrosyjskiej i wprowadził ją niejako w świado
mość n ar od ową .
Pobity został, a 1e czy n je g o żyje i
do .tąd święci tryumfy, którym nikt zaprzeczyć nie zdoła.
siłku.

Złamany na duchu poniesioną klęską, pozostał on do
końca ży.cia biernym obserwatorem toczących się wypadków i
nowych walk o niepodległość, ale o tern pamięć zaginęła.
Nie z tego czerpie on racyę swej zasługi, ale z do ko n a n ego
czyn u. Najdzielniejszy jego współpracownik Kołłątaj w niewyczerpanej swej żywotności wespół z Dąbrowskim wołał nie-
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Nil Desperandum. Do czynu wprawdzie ponownezłomnie go dorwać się nie zdołał, lecz konieczność tego czynu stale podkreślał. Dla idei tego czynu najwięcej się zasłużył, jakkolwiek
pamięć o nim starano się u nas zawsze zacierać, a miarę tę
stosuje się względem niego niemal po dzień dzisiejszy.
Kołłątaj i Kościuszko w dziedzinie zasług w okresie
schyłkowym Rzeczypospolitej podobnie mogą być traktowani,
jak odrodzenie konstytucyjne względem powstania. Kołłątaj
był twórcą konstytucyi, on też jest konstynuatorem pracy sej-

mu czteroletniego, gdy obok naczelnika staje, jako c yw i 1 ny
niemal reprezentant władzy insurekcyjnej. Kołłąta
jowi i· jego przemożnemu wpływowi w początkach przypisać
trzeba tent. zw. radykalizm insurekcyjny, objawiający
się w uniwersale połanieckim, a zarazem w tej bezwzględności
względem Targowicy, która doprowadziła do aktów terorystycznych w Warszawie i Wilnie. Niczego innego nierńa on na celu, jak nadanie walce powszechności i determinacyi,
wyrażonej w haśle: śmierć albo zwycięstwo. Równość w obowiązkach względem ojczyzny, sprawiedliwość społeczna w prawach obywatelskich, karność i egzekutywa w działaniach rzą
dowych były warunkami zwycięstwa. Sformułowała to bądź
konstytucya sejmowa, bądź też praktyka instytucyi sejmowych.
Kaźnie na Targowiczanach w Warszawie i Wilnie były wykonaniem niejako wyroków sejmowych na Ponińskif'!go oraz na
późniejszych hetmanów Targowicy, powieszonych i n effigie za
czasu obrad sejmowych. Sprawiedliwości , był to . głos, a źród
Powszechność walki nie była i nie
łem jego sejm czteroletni.
mogła być uwarunkowaną knowaniami wewnętrznemi Targowicy . Zerwanie ze złudzeniami było koniecznością.
jest skłonny do tej prostolinijnej beznim niemal wyrosła, a opierała się o
hugonistów w Warszawie i Krakowie.
Z przybycia do Warszawy Kościuszko powoli ale stanowczo
hamuje r a <!Y ka I izm w tłumieniu knowań antiinsurekcyjnych wewnątrz społeczeństwa; na Litwie usuwa z dowództwa
Jasińskiego, w Warszawie sam pilnuje sprawy. Wysiłek główny
go pochłania - niebezpieczeństwo zewnętrzne. Z tą chwilą
jednak propagowana · z początku równość w prawach i obowiąz
kach, podupadać zaczyna, gnębi.ona przez poczucie interesu
jednostkowego, powszechność wałki napozór zvskuje, ale traci
ogromnie jej zdecydowanie i charakter nazewnątrz, Poprzez
słabość wewnętrzną zaciera się równocześnie wyr a z isto ś ć
zadań obronr:ych.

Kościuszko nie
względności, która poza
Jasińskiego w Wilnie, o

Skutkiem koniecznej ustępliwości w zakresie ścisłego przestrzegania uniwersału połanieckiego oraz pociągania do świad-

czeń
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w równej mierze wszystkich wraz z egzekutywą stosowa-

ną bez uchybień nakazowi, wkraść się musiała w organizacyę
katastrofą grożącą chwiejność.
Jedna przegrana w następstwie bitwa wystarczyła, aby odjąć całości potrzebną siłę
moralną.
lnsurekcya, która przez swą siłę i bezwzględną konsekwencyę w realizowaniu nakreślonych początkowo zasad wewnętrznej
polityki i charakteru walki miała wszelkie szanse
stanąć w zgodzie ze swoimi zachodnimi sąsiadami, stać się
musiała ofiarą równowagi europejskiej.
1

W osob ach kierowników insurekcyi i w pamięci narodowej o nich dziwnie splata się u z n a n ie i z ap om n ie n ie.
Kościuszko, symbolizując walkę o zachowanie odrodzonej w
konstytucyi Rzeczypospolitej, osiągnął godność w tradycyi królewską, ł<ołłątaj, który rP.prezentował w swej osobie ciągłość
prac i doświadczeń sejmowych oraz determinacyę niezłomną
w wydobywaniu sił z narodu, - który do śmierci nie zagubił
wiary w owocność dalszych wysiłków narodowych,· nie znalazł
ani w części podobnego uznania, co więcej z ap om n ie ć się
o nim starano.
Nie dość symbole cenie 1 uznawać, zrozumienie m1ec
trzeba dla pracy, która bohaterstwu zwycięstwo zapewnić zdoła.
Zrozumienie łączy się zawsze ze świadomością o potrzeb ie ofiar osobistych społecznych i dlatego jest ono
trudne
(.Wiado m oś c i Polskie").
Dr. Tadeusz Kupczyński.

PO BITWIE
-

Obywatelu i mój Generale!
list Twój przez pana Koryznę,
pis,any gdzieś wale,
Ze syn mój miły poległ za ojczyznę,
List Twój z pod Chełma, dziesiątego daty,
Pieczętowany przy huku armaty.
Doszedł mnie
~a obozowym

W dwojakim względzie wiadomo·ść tę biorę,
Którym sierotą został i tułaczem:
'O czy się moje, zamierzchłe i chore;
Zrosiły zrazu rzęsistych łez płaczem,
fi potem - z dumą wzniosłem czoło stare,
Zem dał ojczyźnie tak drogą ofiarę!
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Więc chociaż rodzic - przebitą mam duszę,
Chociaż dni moje powlokły się cieniem,
-- Polak i żołnierz - unosić się muszę
Męską zazdrością, męskiem uwielbieniem,
Jakie dziś całą porusza krainą,
Dla bohaterów, za wolność co giną!

Tak, gdy mi dola uciekła z pod strzechy,
Gdym niezgojoną w pierś starą wziął bliznę,
I:'łie sarkam, bowiem dożyłem pociechy,
Ze syn mój miły poległ za ojczyznę!
Zem krwią krwi mojej i kością mej kości
Obywatelskie spłacił powinności.
I ja żołnierzem byłem w młode lata,
I jam niósł w boje za wolność swe życie,
Wiem, jak redutę dym z harmat oblata,
Jak świszczą kule, jak grzmi działobicie ...
I krew mi dotąd gra w uwiędłych żyłach,
Gdy wspomnę szaniec w błyskaniach i pyłach,

,

~otomne czasy zazdrościć nam będą,
Ze jednej z wami żyliśmy godziny ...
W zimowy wieczór rodacy zasiędą,
By opowiadać i wasze czcić czyny,
Męczeńskiej chwały obrazy wy żywe !
Obywatele tej ziemi prawdziwe!
Często ja teraz u drogiej mogiły
Stawać tam będę myślami smętnemi
I rzekę prochom: O synu mój miły,
Pierwej niż moim - tejś synem był ziemi.
I oto wziąłeś w młodzieńcze twe rano
Dolę przez wszystkich poczciwych żądaną.
Już

ja spokojnie bez łez
Wyglądać będę rychłego

i bez sromu,
mi końca,
Bo z rodu mego, z imienia i z domu,
Wyszedł wolności żołnierz i obrońca.
f\ gdy mi szablę uczynił czas rdzawą,
Na syna zdałem - za jkraj poledz - prawo!
Hej! Gdzie te ·lata!. .• Wyzuty dziś z domu
. Starzec, na progu wiecznego pokoju,
Nie zazdrościłem niczego nikomu
Prócz jednej śmierci w narodowym boju!
f\ oto Bóg mi wyrównał te szale,
Obywatelu i mój Generale!

I
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Piszesz że syn mój w pierś z kuli miał
I poległ, sztandar wznoszący ku niebu ...
O moje dziecko, najmilsze, kochane.
Takżeś pięknego doczekał pogrzebu!
Także ci requiem granaty tam grały!
Tak cię cał.unem owinął dym biały!..
O, gdybym raz

ranę

choć umarłą twą głowę

Mógł ucałować ustami drżącemi Dałbym dni moich ostatka połowę
I łzami zmyłbym, gdzieś padł, krew twą z
f'lie z żalu! - Czegoż żałować ojczyźnie?
Lecz z chluby, którąś mojej dał siwiźnie!

'·

"

ziemi ...

O wy rycerze, którzy dziś walczycie,
By Polskę miłą wyrwać z mocy wroga,
Za wasze rany i za wasze życi e
Piękną wam sławę da ta ziemia droga I
Imię się wasze na wieki uświęci
W narodowego kościoła pamięci.
Pi. teraz, gdy mi już dogasa słońce
I pień już je-stem na poły spróchn i ały ,
Przyjmcie, rycerze, me chęci gorące
Dla waszych bojów i zwycięstw i chwały!
I chciej darować starcowi te żale,
Obywatelu i mój Generale!
zamierzchłem wzrokiem u spodu tej karty
Kładę mój podpis palcami drżącemi:
Tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt czwarty
Rok - śmierci syna i wskrzeszenia ziemi
Polskiej ... F\ jakiś świt mi złoci głoski,
Bowiem jest wielki rok - rok Kościuszkowski!

Z

Marya Konopnicka.

===1[§]

•t:~htrr.tri fJorlzi
wvaiiiQt st1:1t;rut~H"HH.o1;1.

Rf\CŁ~WICE.
Dnia 4-go kwietnia r. 1794 do szeregu zwycięstw, zyją·
cych w pamięci narodu naszego, przybyło nowe zwycięstwo chwała bitwy Racławickiej.
F\ była to bitwa szczególna i w dziejach oręża polskiego
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m 1eiscE: osobliwe zajmująca. Nie żelazny mur orłowymi skrzyposzumnej husaryi nie konne hufce petyhorców, nie regimenty najemnej piechoty cudzoziemskiej, jeno chłopi, kmiecie
krakowscy, losy bitwy rozstrzygnęli.
dły

Pod Racławicami stanęła ława wojowników w Polsce donie widzianych - w białych sukmanach, dzierżących w
krzepkich spracowanych dłoniach śmigłe, kosy, których ostrza
słonecznym blaskiem rozmigotane rozpaliły nad głowami statąd

lową aureolę.
Stanęli chłopi jak bór wysokopienny
rosły, stopami wryli się w ziemię, stanęli
złomnie żadna potęga na świecie nimi

mu

wśród

nich

uczynić

nie

z gleby rodzimej wytwardo, pewnie nienie zachwieje, wyło

zdoła.

Lecz oto przez zastęp ich zwarty, przed niewzruszony ten
z piersi okrytych zgrzebnym płótnem przypadł wódzcudotwórca, który rozpętać umiał moc w duszy siermiężnej
zaklętą.
Skinął na nich, jednem spojrzeniem gorejących oczu
rozpłomienił serca, z okrzykiem:
„ Wiara naprzód" ! powiódł
na wroga .
żywopłot

Jak grad kamieni,
za Naczelnikiem.

ciśniętych

z proc,

sypnęli

się

kmiecie

Na harmaty, na ryczące działa, na bagnety moskiewskie
skoczyli oracze, zaświstały kosy w sprawnych rękach i wnet
jak łan zbożny legł kośbą straszliwą powalon szyk nieprzyjacielski.
Śród
kmieć,

dział zdobytych, śród stosów trupów sprawował
gospodarz krakowski, uroczysty obrzęd krwawych dożynek.

F\ odgłos tego święta rozszedł się daleko, jak polska dłu
ga i szeroka, budząc we wszystkich sercach nadzieję niezniszczalną, bowiem w bitwie pod Racławicami po raz pierwszy do
boju o Ojczyznę stanęła siła niepożyta, potęga nieśmiertelna
Lud polski.

Jan Setny.

Jenerał

w

chłopskiej

sukmanie.

Finis poloniae ! Ten okrzyk złowieszczy niby krakani~ nad
trupem, włożyła Kościuszce w usta mściwa myśl rosyjska,
okrzyk, którego jak wiadomo nie wydał padający pod Maciejowicami Naczelnik

-
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Cham moskiewski pomylił się jednakowoż, chciał on swe

najgłębsze pragnienie, pragnienie zniszczenia Polski, widzieć
spełnionem nieodwołalnie, na wieczyste czasy, w upadku pierwszego powstania. Jego prostacka myśl z gruba tylko rzecz
widzieć mogła.
Bowiem krew Racławic i Maciejowic uczyniła
duszę polską na cały wiek.

Initium Poloniae ! - możnaby określić właśnie ową chwiNa gruzach Rzeczypospolitej, której ostatni król był łajda
kiem i utrzymankiem Katarzyny li., której senatorowie po
większej części byli krwawemi kanaliami. której stan przodują
cy i odpowiedzialny - szlachta ówczesna ·-- był zniewieściały,
egoistyczny, ciemny i tchórzliwy - wyrastają dwa kwiaty ocalenia i nadziei: Kcrnstytucya 3-go maja i powstanie Kościusz
kowskie. Rpta, znikczemniała, rzeczpospolita chamstwa drobnej
szlachty i bezdennego cynizmu senatorów, nie chciała istnieć
dalej, zatraciła żądzę siły, słońca wolności, instynkt państwowy,
dumę, wszystko i zapadła się w przepaść.
lę.

Polska nowa, dążąca do odbudowy na fundamentach nowoczesnych, usiłowała napróżno wlać w trupa świeżą krew konstytucyą trzeciego maja, napróżno Polska nowożytna, opierająca się zarówno na szlachcie jak na mieszczaninie i chłopie,
chciała kosą podeprzeć zbutwiały gmach Rptej. Przeszłość była
ciężka, cięższa, niżby mogły ją podźwignąć ramiona Kościusz
ki, Kołłątaja, Potockiego, Zajączka.
Przeto zetlała, do szpiku kości przegniła Rpta runęła, zaś
na jej gruzach wśród radosnego wycia zwycięskiego barbarzyń
cy i bezecnej Targowicy wykwitnął jasny kwiat nadziei i ocalenia .
... Naczelnik w sukmanie.
\

Initium Polonae!
Naczelnik w sukmanie! Nie hetman dumny w zlocie i
purpurze, pod buńczukiem nabijanym rubinami krwi chłopa
pańszczyźnianego, otoczony gronem złajdaczonych panków, rebeliantów, królewiąt - lecz nowoczesny jenerał i chłopoman,
twórca broni nieznanej - kosynierów.
Tadeusz Kościuszko jest już w całej pełni człowiekiem
nowożytnym.
Nie boi się ludu, przeciwnie, chce go w,yzwolić,
pragnie rozpętać jego siły - wiedząc po Ameryce i po Francyi rewolucyjnej, co może potęga ludu, który zapragnął wolności.
Inspiratorem jego jest .jakobin" Kołłątaj, narzędziami
jego są „łyki": Kiliński, Kapostas, oficerami - chłopi, jak Bartosz Głowacki. W stosunku do swego nasu jest Kościuszko
krańcowym rewolucjonistą.
Wrogowie jego cała niemal „brać

-
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boją się go, nienawidzą go, szkalują, obmawiają,
Z królewiąt jeden tylko ks. Józef Poniatowski idzie
pod rozkazy Naczelnika. Jeden to jedyny z tych, co zgubili
Polskę, który zaryzykował swe włości, zrezyg nówał z pańszczyz
ny, Polaka ujrzał w mieszczaninie i w chłopie - i stanął pod
sztandarem rewolucyjnego jenerała. I zaiste większa to zasłu
ga Poniatowskiego, niż jego zgon pod Napoleonem.

szlachecka",
zdradzają,

Polak rasowy, to jest Polak, który chce . . . siły narodu
swego (ponieważ chce tego wszystkiego dla siebie osobiście),
pójdzie z każdym, kto mu w tym dążeniu zdoła dopomódz.
pójdzie z rewolucyonistą czy z konserwatystą, z aniołem czy
z szatanem, "choćby mimo Boga", z Napoleonem, z każdym,
kto mu do stworzenia siły jest potrzebny . .
Idea wtedy jest postawą myślową, najskuteczniej ku temu
celowi wiodącą, doktryna najwięcej zawierająca w sobie elementów budzących do czynu, przymierze najwięcej szans zwycięstwa obiecujące.

Tego kryteryum absolutnego polskości brak było , niesteMożna usprawiedliwić Kołłątaja, gdy tworząc
Kościuszce .
konstytucyę nowoczesną, idzie na konieczne kompromisy. Lecz
Kościu szko chciał Polskę stworzyć mieczem . Rycerza. któryby
ten miecz zdolny był pochwycić, widział w ludzie, lecz nie miał
dość śmiałości , ażeby go ludowi oddać bez oglądania się na
kogokolwiek. Kościuszko jest piękny i wzniosły, lecz nie jest
Brak mu demonicznej, łamiącej wszelkie przeszkody,
potężny.
żywiołowej siły. Miecz, narzędzie śmierci, rodzic krwi, podpalacz wsi i miast, morderca niewinnych, miecz zimny, pług przeorywujący zastałe ugory pod zasiew nowych zbóż trzeba chwytać dłonią, która nigdy nie zadrży, kierować sercem, które,
szlochając, ciosu jednak nie wstrzymuje ... albo nie imać go
wcale. Jest droga krwi i droga serca, droga siły i droga miłości, wojownika i proroka ... ·ale wybrać trzeba jedną albo drugą .

ty,

„

Dla tej miękkości serca - Kościuszko przeżył cale dwudziestolecie napoleońskie, w jałowej, czystej, świętej samotnoś
ci. Nie zawierzył Napoleonowi, bo nie zawierzył prawdzie miecza, jak to uczynił współczesny mu, rzadki w Polsce człowiek
z jednej sztuki - twórca Legionów, Henryk Dąbrowski.
Kwiat nadziei i ocalenia, niby biało-czerwony storczyk gogasł zwolna na dobrowolnem wygnaniu, gdy po Europie
chadzał "bóg wojny", Napoleon. I nawet wówczas, gdy huk
dział w ciągu długich lat wstrząsał ziemiami polskiemi, Koś- ·
ciuszka nie znalazł swej ·roli w Polsce.
tycki

Zygmunt Kisielewski.

I
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pod

Rokitną.

(Obraz Wojciecha Kossaka).
Po Sommosierze -

Rokitna.

Po nieśmiertelnym ataku pułku, lekkokonnych" w epopei
napoleońskiej, ataku, który przeszedł do historji jako · wcielenie
bohaterstwa polskiego ułana, dla którego nie istnieją żadne
trudności ani przeszkody, gdy chodzi o stwierdzenie tężyzny
ducha narodowego - następuje refleks ideowo identyczny,
zmartwychwstanie wielkiego czynu przeszłości, jako owoc bujnego posiewu na użytek i )Wskazanie dla potomności.
Było objawem zupełnie naturalnym i bynajmniej nie nie·
spodziewanym, że jeden z najświetniejszych naszych współ
czesnych malarzy, który uwiecznił już w sztuce „ Wzięcie Somosierry" - nie zaniedba obowiązku, jaki nań nakłada wielki
talent i natchnienie malarskie, aby pod świeżem wrażeniem
utrwalić dla potomności 1 ten drugi bohaterski czyn polskiej
kawalerji. wysuwający się, jako najznamienniejszy epizod batalistyczny z całej dotychczasowej kampanji Legionów polskich.

Wojciech Kossak, z krwi i kości kawalerzysta-żołnierz. był
jedynym, który mógł odczuć i zrozumieć wielki czyn batalistyczny i jego psychologiczny moment. Nie przystąpił do dzieOdtwarzając chwilę historyczną, która
ła bez przygotowania,
nieraz jeszcze zapewnie. b~dzie przedmiotem zainteresowań w
literaturze i sztuce, wystudjował na miejscu teren wiekopomnej bitwy, wystudjował opisy współczesnych historyków, wysłu
chał opowiadań naocznych świadków, i na podstawi.e tych danych, nie uchylając się nawet od ścisłości w portretach uczestników walki -- stworzył jako pendent do Somosierry „Szarżę ułanów polskich pod Rokitną".
Obraz stosunkowo niewielkich rozmiarów, raczej szkic
do wielkiego płótna, który kiedyś może wyjdzie z pod pędzla
znakomitego artysty, anifeli skończone dzieło - zadanie swoje
batalitystyczne spełnia w zupełności. Odtwarza w najcharakterystyczniejszych zarysach chwile, gdy bohaterski oddział kawalerji Legjonów, wiedziony przez rotmistrza Wąsowicza, pędzi
w szalonym impecie na rowy moskiewskie, z których wynurza
się las bagnetów piechoty.
Figur na obrazie stos_unkowo mniej, aniżeliby się można
do wielkiego założenia. Jest ich zapierwszym planie rów strzelecki z wyła-

spodziewać w stosunku
ledwie kilkanaście. Na
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niającymi się

z niego postaciami żołnierzy rosyjskich, którzy
ruchem bezradnym zdradzają, że bezczelna brawura ataku polskich ułanów zaskakuje ich najniespodziewaniej. Ten pierwszy
plan stanowi dolną część obrazu - drugorzędną, podczas gdy na
czoło akcyi wysuwa się atak legjonistów.
Na pierwszem miejscu doskonale sportretowany rotmistrz Wąsowicz, obok niego
Topór-Kisielnicki (Włodek) z boku zaś nadbiegający kapral
Szperber. Podczas gdy pierwszy szereg plutonu przesadza
rów, z tyłu nadbiega reszta oddziału, z którego kilku leży już
powalonych końmi na ziemi.

•I

~wykle u Kossaka, konie prześwietne w ruchu w barozpędzie, rozkoszują oko znawcy bajeczną sprawnoś
cią rysunkową.
Widać, że cały efekt obrazu, całą jego ekspressję zamknął artysta w tym potężnym rozmachu galopu,

Jak
jecznym

jednolitości konia zrośniętego z jeźdżcem. Sprawia prawrozkosz patrzeć, jak ci ułani siedzą na swych koniach,
jak na obliczach ich nie znać ani strachu, ani grozy wojennej-·
jadą. jak na paradę, jak średniowieczni rycerze, nie liczący się
z tłumem plątających się na drodze ciurów. Charakterystykę i
indywidualność polskiej kawalerji oddał Kossak z niezrównaną
intuicją i znawstwem, nie uroniwszy nic z jej cech najznamienniejszych. Fantazja, brawura, lekkość, swoboda widnieją w ruchu kawalerzystów, w skoku koni„ z których każdy inaczej
przesadza rów. Arcydzieło. malarskiego kunsztu jest tu każdy
skok z osobna, każdy zwrot figury końskiej w ruchu.

w tej

dziwą

Rokitna była szarżą śmiertelną -

opłaciło ją bochat~ą

śmiercią kilkunastu najdzielniejszych legjonistów, zdawałoby się
więc, że obraz uplastyczniający tę walkę, powinien tchnąć grozą wojenną, jaką niesie żniwo śmierci. Tymczasem dzieło ma-

larskie Kossaka nic z tego nie daje. To nie apoteoza śmierci-to apoteczna brawury kawalerji. Ci ułani, zda się, jadą jak
na wesele, jakby docierali w zwycięzkim biegu do mety. Artysta <;:hciał przedewszystkiem wysunąć na czoło i uczynić
treścią obraz.u brawurę polskiego ułana.
Jak wszystkie obrazy Kossaka, Rokitna uderza kolorystyką.
Aby te cechy wydobyć, wybrał Artysta jasny, słoneczny
dzień.
Promieniami · słońca ozłocił krajobraz czerwony, a na tło
jego rzucił szary szereg mundurów legjonistów, zespolonych z
różnorodnym kolorem maści końskich .
Zieleń trawy i szarzyzna okopu dopełniają kontrastu kolorów, ztonowanych z wielkiem poczuciem estetyki i układających się w jasną pogodną
gamę

cią

tonów.
Wldz staje przed obrazem, ujęty jego prostotą, szczeroś
prawdą, a przytem siłą wyrazu, jaki artysta umiał uze-

1
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prostymi środkami kompozycji. Talent batalistyczny
Kossaka, w służbie idei rodzinnej, zdobył się na dzieło trwałej
wartości, które pozostanie w skarbcu wojennego dorobku, jako
jedna z najpiękniejszych pamiątek. Da ich nam może Kossak,
jako uczestnik wielkiej wojny, niewątpliwie więcej jeszcze, ale
„Szarża pod Rokitną" pozostanie w tym dorobku najdroższą
najcelniejszą pamiątką, której miejsce jest w galerji narodowej.

wnętrznić

w.

(. Nowa Reforma ").

Z prasy polskiej.
Jak uwolniono dziesięciu więźniów.
- - -DIJ, -- -

w

„J e dności Robotniczej" znajdujemy opis ciekawego
epizodu z rewolucji, skreślonego przez głównego kierownika
tej akcji, p. J . G. - Fakt ten, dotychczas nie utrwalony w
publicystyce, gad ny jest powtórzenia.

Oto

treść:

„W marcu 1906 r. jeden z towarzyszów wystąpił z projektem, żeby hurtownie" wyprowadzić z Pawiaka więźniów, mających gardłowe sprawy, bo oskarżo!lych o udział w akcjach
bojowych.
Pracy w przygotowania trzeba
Zaczęły się przygotowania.
Postanowiliśmy więźniów uwolnić „legalbył włożyć niemało.
nie", w roli· władzy, która ma wszelkie do tego prawo, trzeba
więc było dla oficera żandarmskiego i jego orszaku przygotować odpowiednie uniformy i uzbrojenie, wyćwiczyć się należy
cie, aby rolę grać bez zarzutu, sumiennie i łudząco sfałszować
rozkaz wydania więźniów w nasze niezawodne ręce, ułożyć plan
odwrotu w razie niepowodzenia i - o wiele przyjemniejszy plan tego, co wypadnie ,robić po tryumfalnym wyjeździe z Pawiaka ... Słowem, mnóstwo było szczegółów i dużo też ludzi,
potrzebnych do wyko_n ania akcji, a w różnym stopniu wtajem~iczonych,
.:-~....;u,

Szable dla policjantów otrzymaliśmy od tow. z organizacji
wojskowej, artylerzystów. Ja, upatrzony, na kierownika wyprawy, otrzymałem szynel, kurtkę, szable i ostrogi od pewnego
tow. oficera. Resztę potrzebnego przyodziewku sporzc:idziliśmy
własnym sumpteR"J, przyczem, gwoli oszczędności, policjanci pod
szynelami mieli całkiem cywilne tużurki.
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Czekaliśmy tylko, żeby nie spotkać na
Byliśmy gotowi.
Pawiaku sekretarza Pińczuka, agenta ochrany i wielkiego spryciarza, który mógł nam pokrzyżować plany. Pińczuk lada dzień
miał opuścić Pawiak i przenieść się do Włocławka na wyższą
posadę (zginął tam niebożę, z rąk P. P. S. na stanowisku naczelnika więzienia). Nareszcie przyszła wiadomość, że Pińczuka
niema. Wieczorem tedy, 27 kwietnia, zebraliśmy się w pewnem mieszlfaniu. Przebrawszy się, jeszcze raz przypomnieliśmy
sobie, co każdy ma robić. Było nas 7-miu: 6-ciu policjantów,
w tej liczbie 2 inteligentów i 4-cłi robociarzy i ja, rotmistrz
żandarmski, baron von Budberg. Obrałem nazwisko niemieckie by usprawiedliwić moją wymowę niezbyt „iście-rosyjską".
Przypomniałem sobie to nazwisko z pamiętników Siversa, który
opowiada, że jakiś baron von Budberg tak społlobał się szlachcie lubelskiej, że obdarzyła go licznymi podarunkami. Chciałem więc być tak „sympatycznym", jak ów Budberg i wywieźć
z Pawiaka swój podarunek .. ,

Tego wieczora pewien tow., obdarzony głosem a la Meyer,
w nocy przybędzie
10-ciu więźniów do
X-go pawilonu.
zatelefonował do kancelarji więziennej, że
rotmistrz żandarmski w celu przewiezienia

Dodam nawiasowo, że oprócz tych dziesięciu, zamierzano
jeszcze z początku wywieźć 2-ch prowokatorów, siedzących na
Pawieku, aby załatwić się z nimi, „sądem polowym". Z róż
nych jednak powodów myśli tej zaniechałem, między innymi
dla tego, że obawiałem się iż karetka więzienna będzie zbyt
ciasna dla 18 osób.
pora. Wypiliśmy. po kieliszku koniaku „na
Obecny przy tern CKR-owiec dał nam swe bło
gosławieństwo. Nagle z przerażeniem zauważyłem, że peńdenty
od szabel moich „policjantów" są żółte, jak wypada nosić artylerzystom, ale nie wypada - policjantom. Czemprędzej tedy
zacząłem je smarować fiksatuarem, -licząc na to, ze noc dopeł
ni mego czarnego dzieła... Wyruszyliśmy. f\by nie zwracać
uwagi stróża, . otworzyliśmy podrobionym kluczem drugą bramę
(dom był przechodni), Na rogu przywołałem stójkowego. „Czewo !zwolitie, Wasze Wysokorodie? Kazałem mu sprowadzić
dwie dorożki. Dorożkarze nie bardzo lubią jazdę z policyjnymi
pasażerami, ale uderzenie w kark przekonało ich o słuszności
Podjechały
tołstojowskiej zasady „niesprzeciwiania się złu",
więc dwi~ dorożki. Do jednej wsiadłem ja z dworna tow. policjantami, do drugiej reszta orszaku. Zajechaliśmy pod Pawiak. Było już koło godziny 2-ej po północy. Zadzwoniliśmy.
Nareszcie
Czekaliśmy dość długo, zaczęliśmy się niecierpliwić.
Zbliżała się

powodzenie".

l
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strażnik wyjrzał przez okienko i usłyszałem jego głos: otwieraj
'f

prędko,

pan oficer czeka:

Kilka kroków a znalazłem się w kancelarji, Policjanci siedzieli
na schodkach na podwórzu i palili papierosy, czekając dalszego biegu wypadków, ewentualnie, w razie niebezpieczeństwa,
mego alarmowego strzału. Co do mnie, to tak przejąłem się
swą rolą, że nie miałem najmniejszej tremy. Dyżurnym był pomocnik naczelnika więziennego, starowina Maculewicz. Wręczy
łem mu rozkaz, pisany na maszyoie, z bardzo przekonywająco
Maculewicz
zrobionym podpisem oberpolicmajs tra Meyera.
otrzymali
że
uwagę,
jednak
zrobił
przyjął go do wiadomości,
rozporządzenie, aby jednego z więźniów, wymienionych w rozkazie, mianowicie Czarneckiego. dostarczono o godz. 10-ej rano do sądu. Odpowiedziałem, że to mnie nic nie obchodzi i
Maculewicz kazał starszemu
źe odeślą go z X-go pawilonu.
strażnikowi, Ciupińskiemu, zbudzić więźniów i sprowadzić ich
„so wsiemi wieszczami" (ze wszystkiemi rzeczami). Jednocześnie wydał polecenie, aby zaprzężono karetkę więzienną.
Ubolewał jednak, iem nie wziął "swojej" karetki i koni z Ratusza, bo jak mówił, pawiackie konie są tak spasione, że „choRadził mi też, bym wziął z Pawiaka do podzą jak krowy".
mocy żandarmów konnych, bo eskortę mam zbyt szczupłą.
Odpowiedziałem krótko, że dam sobie radę. Zacząłem przynaglać Maculewicza, żeby więźniów prędzej sprowadził. Ciupińskie
mu ostro wyraziłem niezadowoleni e, że pozwala się więźniom
Oczywiście, zbudzeni ze snu więźniowie nie kwapili
guzdrać.
się wcale z wyjazdem, bo poza murami Pawiaka tylko gorszego losu spodziewać się mogli. f\ tu trzeba się było istotnie
spieszyć, bo już-odezwie się dzwonek telefoniczny z ochrany
(miałem przygotowane nożyce, aby przeciąć drut, ale nie mogłem tego zrobić, bo ciągle po kancelarji kręcili się albo zaglą
dali z kurytarza strażnicy i żandarmi; z tego też powodu nie
mogłem powędzić ze stołu różnych papierów, które mnie intrygowały.

Nareszcie sprowadzono więźniów. Spojrzałem na nich tak,
jak szanujący się żandar[J1 spoglądać powinien, to jest wzrokiem badawczym i bystrym. Znałem kilku z nich, ale tylko
jeden mnie poznał: patrzał na mnie swemi czarnemi oczyma,
w. których malowało się zdumienie, wzruszenie, jakaś pieszczotliwa wdzięczność. Na szczęście nie zdradził się żadnym gestem. Zauważyłem, że jeden z więźniów trząsł się ze strachu,
jak liść. Wśród więźniów było siedmiu P. P. S., dwóch proletarjatczyków i jede N-dek, oskarżony o zamach na tle bojkotu
szkolnego (bojówka n-decka, prócz walk bratobójczych ", uprawiała jeszcze, chociaż w skromnych rozmiarach, „teror szkolny").
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Poleciłem Maculewiczowi dopełnić formalności „piereliczki" wywołania więźniów z nazwiska, poczem zostawiłem pokwitowanie: 10 czełowiek priniał. Rotmistr baron von Budberg",
a źe pióro było złe, z gniewem rzuciłem je na podłogę.
Wyszliśmy.

darmów i

Więźniowie

źołnierzy

szli szpalerem strażników,
(na pawiaku stała rota źołnierzy).

źan- ·

Przywołałem swego starszego": Sidorow !... Podbiegł,
doskonale grając swą rolę: w miarę służbista, w miarę spoufalony. Dałem wskazówki, jak rozmieścić się w karetce. W jednym przedziale siedziało sześciu więźniów i dwóch straźników,
z tyłu i na koźle obok woźnicy usadowiło .się dwóch straźni
ków. Zamknąłem karetkę i klucz oddałem „starszemu". Otworzyły się wrota„. Wsiadłem do dorożki, która stała przed
Pawiakiem i kazałem jechać za karetką. Dopiero wtedy przypomniałem sobie, żem przebył awanturę dość niebezpieczną i
zrobiło mi si~ wesoło na duszy.
Jechałem jakiś czas za karetką, a gdy ta wjechała w odludną dzielnicę, kazałem doroż
karzowi zwrócić. Byłem im już niepotrzebny. Wysiadając
dałem dorożkarzowi rubla i powiedziałem mu w.esoło po polsku: „Jedź, bracie, i nie oglądaj się za siebie". Dorożkarz
spojrzał zadziwiony, ale ukłonił się i pojechał coprędzej.

Tymczasem w karetce policjanci rozkonspirowali
bec

więźniów.

zić,

Jeden z nich zaświecił elektryczni
- Towarzysze, to ja, Łysy.
Każdy więzień otrzymał brauning.
co się działo w ich duszy.

latarkę

Można

i

się

wo-

zawołał:

sobie wyobra-

Gdy karetka wjechała w ul. Okową, zupełnie pustą, nagle
„Sidorow", który siedział z tyłu, krzyknął:
- Stój!. ..
Woźnica zatrzymał konie.
Wtedy wyrwano mu lejce z
rąk, w jednej chwili ściągnięto z kozła i wpakowano do karetki. Woźnica tak był zaskoczony, że nie zdążył krzyknąć poźniej zaś błagał, żeby go nie zabijano.
Karetka popędziła dalej... Rozwarły się wrota, prowado jednego z ogrodów. Tam już czekali towarzysze z
organizacji Wolskiej. Zamknięto bramę. Wyprzężono konie.
Woźnicę związano, zachloroformowano i zamknięto w karetce.
Policjanci zrzucili szynele i inne niepotrzebne rzeczy, brauningi
wręczono towarz. z miejscowej organizacji, poczem zaczęto się
wymykać trójkami.
Uwolnionych więźniów prowadzono do
dzące
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z góry upatrzonych w tej dzielnicy mieszkań, gdzie już leżały
przygotowane dla nich paszporty, pieniądze i ubranie. Zaraz
rano różnymi pociągami i z różnych dworców wyjechali z Warszawy. Jeden wszakże z nich przypomniał sobie, że w fabryce
Lilpopa, gdzie przed uwięzieniem pracował, należy mu się pew·
na sumka; poszedł więc o godz. 7 rano odebrał od kasjera
należność i dopiero wtedy pospieszył na dworzec.
Ja zaś poszedłem do pewnego mieszkania, gdziem pozbył
Wracając później do siebie, nie osię powłoki żandarmskiej.
mieszkałem wobec stróżki udać pijanego po nocnych libacjach.
Następnie miałem „randkę" z towarzyszami, którym opowieByła już przygotowana czerwona
działem przygody tej nocy.
kartka, zawiadamiająca o porwaniu przez P. P. S. dziesięciu
więźniów ...

„Baron von Budberg" po wesoło spędzonej nocy poszedł
do pracy. Szukano go - napróżno. Biedny „Roland", Stanisław Jędrzejewski, obecnie już nie żyjący, przez siedem mie„Budbergostwo " . Ciupiński go
sięcy siedział, podejrzany o
„ poznał", natomiast Maculewicz stanowczo twierdził, że „to
nie ten".
W tydzień po uwolnieniu więźniów spotkałem Maculewina tramwaju. Spojrzał na mnie uważnie, jakby sobie coś
przypomniał, strach i niepewność malowały s ię na jego twarzy. Spojrzałem na niego spokojnie i obojętnie, tak, że podejrzenia swego nie uznał za właściwe zdradzić".
cza
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Rozmowa
Cesarza Rosyjskiego

PRWŁR

I-go

z KOŚCIUSZKĄ.
Wypis~z

Kurjera

Poznańskiego

z JW 2 w Maju 1865 roku.

Rozmowa I-sza Imperatora Pawła z Tadeuszem Kościuszką
w więzieniu Petersburga podług M. Gagaryna po francusku
napisana, a na polski język przetłomaczona.
o@)O(§>o

Nazajutrz po wstąpieniu na tron, zawołał Cesarz Paweł
Garyka doktora dworu, którego pytał się o stanie więźnia i o
zdrowiu Tadeusza Kościuszki. Wydał potem rozkaz, aby na
niczem mu nie zbywało: rozkaz takowy wszystkich bardzo
grzecznymi zrobił dla Kościuszki. Garyk f\nglik był zawsze
przyjacielem Kościuszki.. Dnia 3-go wyjechał Imperator w zwykłej asystencji i prosto wysiadł przed więzieniem tego bohatera. Odgłos bębnów i prezentowanie broni zadziwiło nieco
Kościuszkę .. Wtem wszedł Paweł I i rzekł: „przyszedłem mój
Jenerale, abym ci wolność przywrócił:" Kościuszko przejęty
był radością, a o śmierci Katarzyny wiedział już od Garyka.
Pa'weł:

Czy mnie nie poznajesz kto jestem?
Kościuszko:
Pawła Imperatora, a w darze przywrówolności, wyższego nad zaszczyt tronu, który posiadasz.

Uznaje w oso bie
conej

Paweł:

Ubolewam zawsze nad losem W. Pana, ale za rządów
mojej matki, nic mu pomódz nie mogłem, teraz zaś wziąłem
sobie za najpierwszy mej władzy obowiązek, udarować W. Pana wolnością. Wolnym W. Pan jesteś.
Kościuszko:

Skłoniwszy się rzekł: Najjaśniejszy Panie!
lewam nad losem własnym, ale ubolewać nie

nigdy nie uboprzestanę nad

losem Ojczyzny mojej.
Paweł:

Zapomnij W. Pan o Ojczyźnie przyszła na nią kolej, jaka
tyle innych państw, których pamięć tylko w dziejach

spotkała

pozostała,

nie
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a w tych dziejach W. Pan zawsze

piękne

wspomnie-

mieć będziesz.
Kościuszko:,

Obym był raczej zapomniany, a
stała: upadło zapewne państw wiele,
podobnego przykładu.

Ojczyzna moja wolną zoale upadek Polski niema

Paweł:

Dla czego mój Jenerale?
państwa podzielone zostały.

Wszakże

Greckie

Rzymskie

Kościuszko:

Prawda Najjaśniejszy Panie, ale były pokonane bronią,
pośród wolności swą egzystencję straciły. Lecz Polska we
własnym powstaniu swoim i w ten czas gdy najw!ęcej energii
i patrjotyzmu pokazała-upadła. Państwa tamte, gdyby były na
własnych granicach tylko przestawały, gdyby ich ambicja ograniczoną była, żądza świetności i potęgi, która zależy od dobroci wewnętrznego rządu, gdyby były chciały być tak spokojne, jak Polska od wieków być zawsze nią chciała, istnieć by
w

zawsze zapewne mogły.

się
żyli

Btg ht r ~ t .

i~ tł sf

Wyth1ał Staty1tyct•1'·
Paweł:
F\le przyznasz W. Pan że ta wasza Polska, nie zgadzała
z interesem państw sąsiednich .i że wasi Polacy sami słuza narzędzie do zguby swej Ojczyzny.
Kościuszko:

Uwolnij mnie Wasza Cesarska Mość od dalszego tłoma
czenia się, bo o upadku mej Ojczyzny, bez żywego poruszenia.
ani mówić, ani myśleć nie umiem.
Paweł:

Nie uraża mnie to bynajmniej, jeszcze tern więcej W. Pana szanuje-mam nawet zadowolenie mówić z nim o tern, bo
pierwszy raz zdarza mi się mówić z obywatelem, w którym
znajduje, że prawdziwie kocha Ojczyznę. Gdyby tak większa
część przynajmniej Polaków była myślała jak W. Pan, jeszcze
by Polska mogła się utrzymać.
Kościuszko:

Ta część większa Najjaśniejszy Panie. była zapewne, a Wasza Cesarska Mość mógłby być świadkiem tylu cnót, tyle patrjotyzmu, których dali dowody niepospolite, w czasie ostatniego powstania. Wiem jak starano się fałszywe i najgorsze dać
wyobrażenie Waszej Cesarskiej Mości o narodzie naszym: wystawiono go nawet w oczach całego świata, jako hordy łotrów
niepospolitych, nie cierpiących prawa, a przeto niegodnych bytu, cnotliwy i powszechny zapał, jedynie do ulepszenia Ojczyz-
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ny, wydobycia jej z ucisku i nieładu buntem nazywano; chęci
najlepsze obywatelstwa poczytano za winę i skutek rozchukanego Jakobinizmu. Nakoniec nie tylko przeciw wszelkiej słuszności, ale nawet przeciwko prawdziwym
interesom Rosji zniszczenie tej nieszczęśliwej Ojczyzny, przez rozbiór zupełny jej
krajów, za najzbawienniejszą radę podano. Ile stąd zgorszenia
niebezpiecznego dla losu państw wszystkich, ile okropnych
skutków, ile nieszczęścia powszechnego, ile ofiar: gdyby ich
zebrany widok razem, mógł się zbliżyć do Waszej Cesarskiej
Mości, gdyby go nie zasłaniali ci, co wszystko za nie ważą,
byle tylko własnym służyli pożytkiem, i dl a tego tron otaczają, aby do niego prawo i ludzkość przystępu nie miały: tak
wspaniałe, tak dobre serce Waszej Cesarskiej Mości wzruszoneby zaiste zostało litością nad losem narodu naszego.
Paweł:

Obróciwszy się do stojących z daleka
„patrzcie co za żywość uczucia"!

Jenerałów

swoich

Kościuszko:

Darujesz W. C.

Mość, żem się uniósł

za daleko?

Paweł:

.
Nie, ale dałeś mi do myślenia, mówiłeś do serca mego.
Zegnam W. Pana i teraz nie myśl o niczym, jak tylko o zdrowiu swoim. Dałem rozkazy aby mu na niczem nie zbywało,
co do wygody jego należy. jeżeli co masz dodać, mów śmiało,
zwierz się jak przyjacielowi, bo jestem prawdziwym przyjacielem W. Pana i chcę abyś był zawsze moim.
Kości uszko:
Szacunek najwyższy, z najczulszą - wdzięcznością będzie
zawsze mym obowiązkiem.
Paweł:

Dodaj i

przyjaźni, żegnam

Rozmowa 11-ga Imperatora

W. Pana, do widzenia.

Pawła

'

I z Tadeuszem

Kościuszką

Paweł:

się
jesteś?

Jak
nym

masz Jenerale?

Cóż

tak smutno siedzisz, smut-

Kościuszko:

Odebrałem od W. C. Mości najdroższy dar, bo wolność,
ale jakże radość ma wystąpić na czoło, gdy smutek jeszcze
~łęboko na sercu osiada.

,
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Paw eł:
Co za przyczyna?
Kościuszko:

Współbracia

moi jeszcze nie

są

uwolnieni.

Paweł:

Będą

uwolnieni ufaj

Kościuszko:

...

słowu

memu.

(przejęty radością)

Najjaśniejszy Panie (tu z wdzięcznością ukląkł na kolana).
Pierwszy raz w moim życiu zginam kolana przed człowie
kiem, abym w osobie W. C. Mości wielbił dobroczyńcę i
wybawiciel a ludności.
Pa we ł: (biorąc go za rękę) .
Wstań, W. Pan, proszę.
Kościuszko:

f\ Potocki i Niemcowi cz?
Paweł:
Słuchaj, Jenerale, pierwszy już jest uwolniony, ale drugi, jak
mówią, charakter niespokojn y i burzliwy zastanawia m się nieco.
Kościuszko:
Służył on zawsze zdrową
ręczyć mogę, W. C. Mości, za

radą ojczyżnie,
spokojność.

śmiało

więc

jego

Paweł :

...

Dosyć mi na tern, więc i on nie zostanie, jeden tylko a
polaków, któremuby m nie powrócił wolności, wkrótce wolnym
W. P. go ujrzysz. f\le wiem, że potrzeby W. Pana niemają,
dostateczne go opatrzenia, przyjm tedy: oto masz przywilej na
300 dusz w gubernii Witebskiej, a oto papier do skarbu mego
na 60,000 rubli srebrem .
Kościuszko:
wdzięcznością dobrodziejs two jako nowy dowód wspaniałomyślności W. C. Mości; lecz, jeżeli mam pozwolenie, użyć jego: pozwól N. Panie, abym z niego udział mógł
zrobić współbraciom moim nierównie odemnie potrzebniej szym.
Pa we ł: (do swoich jenerałów).
(do Kościuszki); uczyń W. Pan
Jak szlachetne myśli:
W. Pana poznaję, tern bardziej
więcej
im
jak mu się podoba,
go poważam. Lecz powiedz mi, przyjacielu, gdzie myślisz
obrać mieszkanie ? bardzo bym rad był żeby ci się mój kraj
podobał, jeżeli nie z innych powodów to przynajmni ej z tych,
iż masz w nim (wskazując na niebo) dobrego przyjacie}a, i
że część mych państw teraz składa ta prowincyja , która jest

Odbieram z

twoją ojczyzną.
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Kościuszko:

w tej, w której wziąłem życie, nie znajduję ojczyzny;
tym kraju, w którym me życie położę, a tym jest
f\meryka. Za jednej i drugiej ojczyzny swobodę niosłem życie
na ofiarę, widok przynajmniej szczęśliwości przejmuje serce
moje i przejmować zawsze będzie.
Już
znajdę w

Paweł:

Nie potępiam ja tak pfęknych jego powodów żalu, lecz
przyjacielu; trzeba uledz losowi, a losu tego masz jakie dziwaczne zmiany i jak często okoliczność, nową rzeczy postać
nadać może i kiedy przewyższa nadzieje.
Kościuszko.

f\ch gdyby przynajmniej nadzieje!
Pa we!:
Porzuć ten smutek, nie niszcz przynajmniej w sobie reszty słabego zdrowia; spuść się na opatrzność! Los twój oj. czyźnie kto wie jaką kolej przeznaczył? Nie raz okręt pogrążany
burzą, który prawie zniknął z oczu ludzkich, wydałby się przecież na widok; lub skołatany stanął jeszcze bezpieczny.
moja na mnie czeka, obcowanie z W. Panem
Bądź zdrów i kochaj mnie (pocało
Kościuszkę w czoło wziął za rękę, a wychodząc do jenerai dworzan swoich rzekł): oto człowiek poczciwy i rzadki.
f\le

mnie
wał

łów

się

źona

nie

sprzykrzyło.

.,,,,.---

'

- --

Często potem Imperator odwiedzał Kościuszkę, często wychodził z nim do osobnego pokoju, często gdy sam być nie
mógł, przysłał szambelana swego, zapytując się o zdrowie jego;

był kilka razy z synem swoim, wielkim księciem. Jednego razu zaszła kareta cesarska, i w niej szambelan, przed więzie
niem Kościuszki, Kościuszko ubrany w mundur amerykański
wojskowy błękitny z obszlagami bialemi, przy szpadzie, z fortecy ·wsiadł do kaTety. Tak wielkie mnóstwo ludzi zgromadziło się na
ulicy, którą przejeźdzał do pałacu cesarza, z ciekawości widzenia
tego bohatera, iż z trudnością pojazd mógł przechodzić. Przy
wchodzie do pałacu Qzekało kilku pazików z krzesłem, na któremby siedzącego Kościuszkę, przez wzgląd na słabe zdrowie, po
schodach na pokoje zanieśli. Tam Cesarz Paweł wziąwszy
K.ościuszkę za rękę do pokoju Cesarzowej żony swej zaprowadził, która go bardzo mile przyjęła, przytomne były dzieci cesarskie. Mówiła z nim wiele o ostatniej rewolucyi polskiej,
Prosiła go aby dał jej tę suknię grubą, (t. j. tak zwaną kraużywał i w której został wzięty do niewoli.
kowską), której
Jakoż odesłał ją później Kościuszko cesarzowej, która w skarbcu swym kazała ją zachować.
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Cesarz Paweł nietylko odjeżdżającemu Kościuszce dał trzy
powozy, ale też przysłał weksle na 12,000 rs. na koszta podróży i asygnację na 6,000 rs. rocznej pensyi. Cesarzowa sama
ofiarowała pugilares własną ręką wyszywany z medalionem
swoim i męża, brylantami ozdobiony i do tego w tyr;nże pugi·
laresie weksel na trzy tysięce dukatów dołączyła. -·

HYMN NARODOWY.
Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją otaczał tarczą Twej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.
ołtarze
Ojczyznę, wolność

Przed Twe

zanosim błaganie,
racz nam wrócić Panie!

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
f\ chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,
Wśród nieszczęść nawet, pomnażał jej sławę,
ołtarze
Ojczyznę, wolność

Przed Twe
Wróć

biednej Polsce

zanosim błaganie
r:acz nam wrócić Panie!

świetność starożytną,

Użyźniaj pola, spustuszon e łany,
Niech szczęście, wolność na nowo zakwitną
Poprzestań karać, Boże zagniewany !

Przed Twe ołtarze
Ojczyznę, wolność

zanosim błaganie,
racz nam wrócić Panie!

Niedawnoś wolnosć zabrał z polskiej ziemi,
f\ już krwi nasz-ej popłynęły rzeki,
O jakże musi być okropnie z tymi,
Którzy Ojczyznę utracą na wieki!
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie!
Ę3oże, którego ramię sprawiedliw e
Zelazne berła władców świata kruszy,
Skrusz naszych wrogów zamiary szkodliwe,
Obudź nadzieję w biednej naszej duszy.
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Przed Twe ołtarze
Ojczyznę, wolność

zanosim błaganie,
racz nam wrócić Panie!

Boże Najświętszy! od którego woli
Istnienie świata całego zależy,
Wyrwij lud polski z tyranów niewoli,
Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie !
ęoże Najświętszy. Przez Chrystusa rany
Swieć wiekuiście nad braćmi zmarłymi,
Wejrzyj na lud Twój, niewolą znękany,

Przyjmij ofiary synów polskiej ziemi.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie!
Boże Najświętszy! Przez Twe wielkie
klęski, mordy boju,
Połącz wolności węzłem Twoje ludy,
Pod jedno berło f\nioła pokoju.

cudy

Oddalaj od nas

ołtarze
Ojczyznę, wolność

Przed Twe

zanosim błaganie,
racz nam wrócić Panie!

Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie
Za naszych braci poległych błagamy,
By ich męczeństwem uwieńczone skronie,
Nam do wolności otworzyły bramy.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyznę, wolno.ść racz nam wrócić Panie!
Jedno Twe słowo, ziemskich władców Panie
Z prochów nas znowu podnieść będzie zdolne,
f\ gdy zasłużyrn na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie .

•

.

.
.

•

-

75 -

TRRGOWICR.
Nie upadliśmy nikczemnie, bo ostatnie lata Rzeczypospolitej zajaśniały próbą naprawy, wielkim ruchem reformatorskim, a przedewszystkiem zbrojnym czynem powstania Kościusz
kowskiego. f\le niepodobna zapomnieć, że obok tej pięknej
i świetlanej strony jest i inna - odmienna i przeciwstawna.
Nie możemy zapomnieć, że jeżeli na jednym biegunie myśli i
czynu polskiego działał hufiec odrodzenia, postępu i nowoczesnego umiłowania wolności, to na drugim spiskowały w sojuszu
z wrogiem zewnętrznym czarne duchy wstecznictwa, samolubnego przywileju i staroszlacheckiego nierządu . Rzekłbyś - odwieczna walka światłości i mroku, Ormuzda i Arymana ... f\ ten
mrok wewnętrzny, który zewnętrznemu wrogowi tak niesłycha
nie ułatwił jego sprawę - skupił się, zgęstniał, skamieniał ku
pamięci wieków w jednem słowie: T a r g o w i ca !
Co nas w Targowicy przedewszystkiem uderza, co ją tak
czyni - to bezgraniczny egoizm jej przywódców, kierowanie się interesami najniższego rzędu, podporządkowanie
sprawy publicznej brudnym widokom osobistym. Dzieje polskiego magnackiego nierządu jakgdyby wysiliły, się, aby wszystkie czynniki prywaty skupić we wstrętnem wężowisku. Taki
np. Szczęsny Potocki, który bał się jak ognia wojny z Rosyą,
bo w takim razie jego majątki narażone byłyby na zniszczenie,
a przeto głosił hasło neutralności, gdy zanosiło się na wojnę
Głównem zaś żródłem „momiędzy państwami rozbiorowemi ..
skalofilstwa" Szczęsnego była ambitna nadzieja, że Katarzyna
osadzi go na tronie polskim... A potem ci wszyscy Braniccy.
Kossakowscy, Ożarowcy P.nkwicze - zgnili, sprzedajni, za pieniądze wysługujący się rosyjskiej carycy ...
plugawą

. Tłem dla takiego rozpasania się samolubstwa i najbrudniejszej prywaty było stanowe wstecznictwo, interes kasty możnowładczej, której dobrze było z nierządem, która innej Polski
iak Polski przywileju i feodalnej swawoli - nie rozumiała, nie
Zniesienie „liberum veto", dziedziczność tronu, upochciała...
rządkowanie administracyi, prawa dla chłopów i mieszczań
stwa - wszystko to wydawało im się potwornym zamachem
na - Polskę.. . Niech Polska ginie, jeśli ma nie być w niej
wrzeszczeli jak opętani. A przez wolność rozuwolności ! mieli nie wolność nowoczesną, jak patryoci Sejmu czteroletniego,
lecz swawolę uprzywilejowanych, jodnostek, wyzyskiwanie „rów-
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naści" szlacheckiej dla magnackiej korzyści, uwiecznianie niewoli wszystkich innych warstw. Dlatego lgnęli do Rosyi, dlatego sławili "wielką" Katarzynę, dlatego sprowadzili obce woj ·
ska do kraju, że Rosya była "gwarantką" staroszlacheckiego
nierządu, że w Rosyi widzieli naturalną sojuszniczkę polskiego
wstecznictw a.
Nie należy sądzić, że Targowiczanie św i a d om i e dążyli
do upadku Polski, że c h cie I i zguby państwa polskiego. Gdyby tak było, to jawna i widoczna zdrada kilku magnatów nie
mogłaby mieć tak okropnych skutków.
Jakkolwiek plugawe
były motywy wodzów Targowicy, wpływ ich w znacznym stopniu tłómaczy się tern, że większość Targowiczan wierzył a w
Rosyę, wierz y.f' a w to, że Rosya ocali Polskę, byle by nie
było reform i byle by Polska wiernie stała przy Katarzynie. W
Targowicy podłość sprzymierzyła się z bezgraniczną ciemnotą
polityczną, z instynktami bierności, z unikaniem wszelkiego ryzyka. Tak to przecież było wygodne, tak schlebiało gnuśności
tłumu szlacheckiego-nie przeprowadzać reform, nie dbać na
seryo o wojsko i o skarb, zdać się na wolę potężnej Rosyi !

Targowica była jaskrawem wyrażeniem "oryentacyi rosyjskiej" . W Targowicy oryentacya ta przybrała szczególnie odrażające formy, wystąpiła w całej swej nagości.
f\le dlatego
właśnie rozważanie Targowiczańskiej sprawy daje nam najlepszą sposobność schwytania moskalofilstwa niejako na gorącym
uczynku, zbadania wszystkich jego pierwiastków i metod. Z tego
punktu widzenia Targowica nie jest tylko wspomnieniem historycznem, ale i bolesną nauką, nie zeszła do grobu ze Szczęsnym
Potockim, Branickim i Suchorzewskim, ale, niestety, odradza
się w spadkobiercach i naśladowcach swoich.
W rzeczy samej, nawet pobieżny rzut oka na zachowanie
się Targowiczan odrazu nam by ujawnił, jak bliskie zachodzi
pokrewieństwo między Targowicą a dzisiejszem moskalofilstwem,
jak wymowne są tu analogie.
Patryoci dążyli do tego, aby wyzyskać kłopoty polityczne
Rosyi, która prowadziła wojnę z Turcyą i pokłócona była z
Prusami. Chcieli skorzystać z chwili, aby uwolnić się od rosyjskiej opieki, ubezpieczyć się sojuszem z Prusami i wzmocnić
reformami państwo polskie.
Targowiczanie przeciwstawili temu hasło bierności, a gdy
nie mogli zbyt wyra;źnie popisywać się przyjaźnią dla Rosyi,
prawili o „ neutralności". Nie narażać się Rosyi, nie drażnić jej
reformami i odrzuceniem jej opieki, nie korzystać z ofiarowanego przez ·Prusy sojuszu, aby rozwinąć własną siłę - oto co
zalecali Targowiczanie. „Nie chcę przemawiać za Rosyą -
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pisał Szczęsny Potocki (przyt. w książce dr. M. Janika o Koł
łątaju, str. 164) aby nie dać niechętnym pretekstu wołania;
ale przecież ta Rosya, którąśmy tysiącznymi obrazili sposobami,

która przy granicach m1szych 'ma 100,000 wojska, która po
bliskiem zawarciu pokoju będzie miała podług wszelkiego prawdopodobieństwa w ręku swoim los połowy Polski, utrzymując
panowanie nad morzem Czarnem i rzekami, przez które produkta nasze jedynie zbyć możemy, ta Rosya nie bierze takich
opiat nie wymaga ofiar i zostawia nas przecie w sf:>okojności" ...
Ma się
moskalofil...
Są

wrażęnie,

jak by'J to

analogie nawet w

pisał

całkiem

współczesny

szczegółach.

Przecież Targowiczanie byli pierwszymi naszymi panslawistami. .. Niedarmo ich poeta nadworny Trembecki opiewał pokrewieństwo rodowe Polaków i Rosyan, a wspólne posłannictwo
widział w zdobyciu Konstantynopola:

Wkrótce zroslemi krzepcy siłami,
Rozkuwszy kratne haremy,
Z uwolnionemi Słońca córami
Hasać w Stambule będziemy ...
Oto jaką sielankę haremowa-słowiańską wróżył nam targowiczański poeta, pieczeniarz Szczęsnego Potockiego i Stanisława f\ugusta, protoplasta dmowszczyzny ...
Nie jest też bez nowoczesnego posmaku ten fakcik, że
Targowiczanie siebie jedynie uznawali za przedstawicieli polskości, za wyobrazicieli myśli narodowej, podczas gdy przeciwników swoich oskarżali o hołdowanie obcym bogom, o wyrzeczenie się rodzinnej tr'adycji, o kosmopolityzm, jakobinizm i t. d.
O, jakże nieśmiertelna jest Targowica, jako wyraz wstecznictwa, prywaty, magnackiej pychy, chudopacholkowskiej ciemnoty, politycznego bezwładu i znikczemnienia!
RES.
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Reduta Ordona
(Mickiewicza)

Nam strzelać nie kazano, wstąpiłem na działo
I spojrzałem na pola, tysiąc armat grzmiało
Ruskiej artylerji ciągną się szeregi
Prosto, długo, daleko, jako ~orza brzegi.
widziałem ich wodza, przybiegł mieczem skinął
I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął;
Wylewa się z pod skrzydeł ścieśniona piechotaDługą, czarną kolumną, jako lawa błota.

Nasypana iskrami bagnetów jak sępy
Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy;
Przeciwko nim sterczy biała, wązko zaostrzona,
Jak głaz budzący morze, Reduta Ordona.
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Sześć tylko miała armat, wciąż dymią i świecą
1 nie tyle słów prędkich gniewne usta lecą,
Nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy
Ile z tych dział leciało: ·bomb, kul i kartaczy.

Patrz! tam granat w sam środek kolumny się nurza
Jak w falę, bryła lawy, pułk dymem zachmurza
Pęka śród dymu granat, szum pod niebo leci,
I ogromna łysina wśród kolumny świeci.
Tam kula pędząc zdała grozi, szumi, wyje,
Ryczy jak byk przed śmiercią, miota się grunt ryje;
Już wpadła jak lwica śród kolumn się zwija,
Pali piersią, rwie zębem, oddechem zabija.
Najstraszniejszej nie widać, lecz słychać po dźwięku
Po waleniu się trupów, po ranionych jęku,
Gdy kolumnę od końca do końca przewierci
Jak gdyby środkiem wojska przeszedł anioł śmierci.
Gdzie Król? co na rzezie tłumy te wystawia?
Czy dzieli ich odwagę? czy sam pierś nadstawia?
Nie! on siedzi o 500 mil na swej stolicy,
Cesarz i samowładca świata połowicy.
Zmarszczył brwi tysiąc kibitek wnet leci;
Podpisał-tysiąc matek opłakuje dzieci.Skinął-padają knuty od Niemna do Chi wy!
Mocarzu! jak Bóg wielk~ jak szatan złośliwy,

Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,
Gdy poselstwo paryzkie twoje stopy liże,
Warszawa jedna twej mocy urąga,
Podnosi na cię rękę i koronę ściąga . Koronę Kazimierzów, Chrobrych z twojej głowy
Boś ją ukradł i skrwawił synu Wasilowy!

Car dziwi się, ze strachu drżą Petersburszczany
Car gniewa się że z strachu drżą jego dworzany.

-

f\le sypią się wojska których Bóg i wiara,
Jest Car, Car groźny, umrzem rozweselim Cara.
Posłany wódz Kaukazki. z siłami pół świata
Wierny, czynny i sprawny jak knut w ręku kata.
Ural ura! patrz blisko reduty, już w rowy,
Walą się na faszynę kładąc swe tulowyJuż czernią się na białych palisadach wałów,
Jeszcze Reduta w środku jasna od wystrzałów-
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Czerwieni się jak nad czernią w środek mrowiska
Wrzucony motyl błyska, mrowie go naciska
Zgasł! tak zgasła reduta. Czyi ostatnie działo
Strącone z łoża w piasku paszczę zagrzebało?
Czy

zapał krwią

ostatni bombardjer

już zalał?

Zgasnął ogień, już Moskal rogatki wywala!?
Gdzie broń ręczna? ach dzisiaj pracowała więcej
Niż za wszystkich przeglądów za władzy książęcej,

Zgadłem dla czego milczy-bo nieraz widziałem
Garstkę naszych walczącą z moskali nawałem .
Gdy godzinę wołano dwa słowa: pal! nabij!
Gdy oddechy dym tłumi trud ramiona słabi.
ł\ wciąż

brzmi rozkaz wodza wre żołnierza czynnosc
Nakoniec bez rozkazów pełnią swą powinność
~akoniec bez rozwagi, bez czucia pamięci,
Zołnierz jako młyn palny, nabija, grzmi, kręci.Broń od oka do nogi, od nogi na oko,
F\ż ręka w ładownicy długo i głęboko
Szukała-nie znalazła, a żołnierz pobladnął,
Nie znalazłszy ładunku i bronią nie władnął.
uczuł że go pali strzelba rozogniona
Upuścił ją, i upadł nim dobiją, skona Takem myślał-a w sam szaniec nieprzyjaciół
Już lazła, jak robactwo na świeżego trupa!

I

kupa

Pociemniało mi w oczach, a gdym łzy ocierał,
Słyszałem że coś do mnie mówi mój generął.
On przez lunetę wspartą na majem ramieniu
Długo na szturm i szaniec spoglądał w m ilcze niu.

Na koniec rzekł: „Stracona" z pod lunety jego
Wymknęło się łez kilka rzekł do mnie „kolego"!
Sposób młodszy, od szkieł lepszy, patrzaj! ta na

wale
Czy znasz Ordona? Widzisz gdzie jest? Generale!

Czy znam? tam stał zawsze to działo kierował
Nie widzę! znajdę! dojrzę! wśród dymu się schował;
Wśród najgęstrzych kłębów dymu ileż razy
Widziałem rękę jego dającą rozkazy!
Widzę go znowu! widzę rękę błyskawicę
Wywija grozi wrogom, trzyma palną świecę,
Biorzi go-zginął? o nie; wskoczył w dół do lochów,
Dobrze, rzecze generał nie odda im prochów.

Tu błyska dym, i huk
Zaćmiło się powietrze
f\rmaty podskoczyły i
Toczyły się na kołach
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jak sto gromów
od armat wyłomów
jak wystrzelone
lonty zapalone

Nie trafiły do swoich powiew i dym wionął
Prosto ku nam i w gęstej chmurze nas ochłonął
! nie było już widać prócz granatów blasku
I dym rzedniał powoli opadał deszcz piasku.
Spojrzałem na Redutę, wały palisady,
Działa, naszych gromadka i wrogów gromady
Wszystko jako sen znikło! tylko czarna bryła
Niekształtnej ziemi leży, rozpiera mogiła.--

! ci co się bronią, i ci co się wdarli
Pierwszy raz pokój wierny i szczery zawarli.Choćby cesarz moskalom kazał wstać, już dusza
Moskiewska, raz ten pierwszy cara nie usłusza.
Tam pogrzebane tyluset ciała, imiona!
Gdzie dusze nie wiem ; lecz wiem gdzie dusza Ordona,
On będzie patron szańców bo dzieło zniszczenia
W dobrej sprawie jest święte jak dzieło stworzenia.
Bóg wyrzekł słowo "stań się" Bóg i "zgiń" wyrzecze
Kiedy wiara i wolność od ludzi uciecze
Kiedy despotyzm i duma szalona
Obleją jak moskale Redutę Ordona.
Karząc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute
tę ziemię, jak on swą redutę.

Bóg wysadzi

Ile SO-letni człowiek zjada i co czyni?
Pewien !@karz angielski, znany badacz i statystyk, zrobił
następujące obliczenia: Anglik, który ukończył 50 lat życia, przespał 6,000 dni, czuwał też 6,000 dni, chodził 800 dni, przesiedział bez ruchu 1500 dni, 500 dni był chory, wreszcie weselił
się i poświęcił na rozrywki, 4,000 dni. Pożywienie jego składa
ło się z 70,000 funtów chleba, 20,000 funtów mięsa, 5,000 funtów jarzyn. Wypija płynów rozmaitych 32,000 litrów. Okazuje
się z tego, że człowiek w życi~ tylko 11 lat żyje.
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Kościuszkowskie.

Targowica wywróciła konstytucyę trzeciomajową. „Naj·
jaśniejsza monarchini"
Katarzyna 11, litując się nad niedolą
zgnębionych konstytucyą wsteczników i zdrajców, zalała Rzeczpospolitą swemi wojskami.
Korzył się przed carycą król, ministrowie, pędzona nahajkami szlachta podpisywała konfederacyę,
mieszczaństwo z głuchą rozpaczą przyglądało się utracie swych
praw obywatelskich, chłopstwo wracało do pańszczyźnianego
bezprawia, a wojsko polskie, pozbawione swych wodzów, czekało rychłoli przyjdzie nań wyrok zagłady z Petersburga.
Twórcy konstytucyi majowej chronili się zagranicą, radząc
nad skutecznymi sposobami ratunku i porozumiewali się z Francyą, która według ich obliczeń mogła pomódz Polsce do podź
wignięcia się z topieli. Kościuszkę, który przybył także z zagranicy, a którego uważano za przyszłego zbawcę ojczyzny, wysłano
do Paryża. Projektowano wyjednać od Francuzów i Szwedów
pomoc w pieniądzach, broni i flocie, wylądowawszy od strony
Bałtyku rozpocząć wojnę o wolność. Równocześnie w myśl hasła: „Niechaj Polak przed Bogiem i Ojczyzną wykona przysięgę,
iż nie chce, aby ziemia jego była siedliskiem niewolniczego ludu, a będzie miał natychmiast miliony obrońców", szykowano
powstanie narodowe, poruszenie ludu miejskiego i powołanie
do obrony ojczyzny włościan.
W kraju rosła nienawiść ku Moskalowi i ku zwiedzonym
przez nich „targowickim osłom" W Warszawie przystąpił do
tworzenia spisku gen. Ignacy Działyński, na Litwie w Wilnie
działał pułk. Jakób Jasiński, na Rusi-ziemianin Prozor, wśród
mieszczan uwijał się kupiec Kapostas i szewc Kiliński. Wezwany przez spiskowców Kościuszko zgodził się na ujęcie steru walki, rozpoczął prace przygotowawcze i ustanowił w War.szawle
do kierownictwa t. iw. Małą Radę. Na pomoc obcą nie było
co liczyć, przyszłaby ona wtedy, gdyby powstanie się rozwinęło .
Moskale tymczasem w kraju na gwałt poczęli wojsko polskie
redukować, t. j. zmniejszać. Ostateczny termin redukcyi władze
rosyjskie oznaczyły na 15 marca. Nie czekając na Kościuszkę,
12 marca wojskowi pod Madalińskim ruszyli do boju.
Niebawem zjawił się i Kościuszko. 24 marca objął w Krakowie dowódzwo nad znajdującem się tam wojskiem, zaprzysiągł na rynku, że powierzornej mu władzy „na niczyj prywatny ucisk nie użyje, lecz jedynie · jej dla obrony całości granie,
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odzyskania samowładności narodu i ugruntowania powszechnej
wolności używać będzie", ustanowił komisyę cywilnowojskową
województwa krakowskiego, a wydawszy wezwanie do walki,
rozpoczął organizować do powstania lud, mieszczan i szlachtę.
W dniu 1 kwietnia ruszył Kościuszko naprzeciw spieszących ku
Krakowowi Moskali, chcących go otoczyć i zgnieść, ·a po połą
czeniu się z Madalińskim uderza pod Racławicami na przeważających liczbą Moskali i dzięki męztwu chłopów krakowskich,
w kosy uzbrojonych, rozpędza regularne oddziały rosyjskie.
800 Moskali legło trupem, dwanaście armat stało się łupem
zwycięzców; Polacy stracili stu przeszło zabitych i rannych drugie tyle.
Zwycięstwo to wzmogło zaufanie w Naczelnika i w siły narodowe . Wieść o Racławicach błyskawicą rozniosła się po kraju. Zbuntowały się pułki polskie na Wołyniu i w ziemi Chełm
~kiej, ruszyło się Lubelskie i Sandomierskie, niebawem też
Zmudź, Warszawa i Wilno. F\ chłopi dumni byli i radzi, że zwycięstwo ich było zasługą.

W rozumieniu ogromnego znaczenia udziału włościan w walce zaleca Kościuszko poprawę doli ludu, a w uniwersale Poła
nieckim, oddaje lud pod opiekę rządu, zmniejsza pańszczyznę
o połowę, ubezpiecza mu posiadanie gruntu i przez to zyskuje
go do obrony własnych wolności i Ojczyzny.
W Warszawie Moskale w obawie ruchu szykowali na Wielką Sobotę stanowczy zamach: miano podczas resurekcyi uwię
zić lud po kościołach, podpalić przedmieścia, rozbroić pułki polskie, owładnąć arsenałem i prochownią. Plan ten jednak doszedł do wiadomości spiskowców, zamach uprzedzono i walkę
naznaczono na Wielki Czwartek. Między trzecią a czwartą zrana
na odgłos dzwonów wojsko i mieszczaństwo pod wodzą Kiliń
skiego rzuciły się na Moskali. Walka trwała dzien cały, noc i
następny ranek, a skończyła się pełnem zwycięstwem.
To samo dni kilka później nastąpiło w Wilnie. Wojska·
polskiego była tu garstka, ale wszyscy należeli do spisku. Znienacka uderzono na główne kwatery oficerskie i bez rozlewu,
krwi niemal szybko uporano się z wrogiem. „Ojczyzno miła
jesteś zbawiona", głosił nazajutrz wydany akt powstańczy. Komendantem sił powstańczych w Wilnie i na Litwie pozostał
dzielny i energiczny Jakób Jasiński. Ukonstytuowany natychmiast sąd kryminalny osądził na śmierć targowiczanina Szymona Kossakowskiego i wyrok bezzwłocznie wykonano przez powieszenie. O pamięci jego głosi następujący „nagrobek":
Przechodniu, wstrzymaj, swe modły, Jam Ojczyzny zdrajca podły,
Bóg je za prawych odbiera,
Jak kto żyje, tak umiera .

84 Śmierć mą nie głosiły dzwony,
Nim pierwsze, ostatnie wprzódy, Wyrok słuszny dni mych przerwą
Jam tu został powieszony
Sam sobie dałem buławę,
I tu gnije moje ścierwo.
narodu,
woli
z
był
Stryczek
Straciłem życie i sławę,

Na wzór Krakowa, w Warszawie i Wilnie rozpoczęto
powstania obok wojska i lud także. Mosorganizować do
kale, uchodząc ze stolic, dopuszczali się w odwet strasznych okrucieństw. Rabowali bydło, niszczyli zboże, zabudowania, ludność bili kijami, od urzędników plagami wymuszano
dostarczanie dziewcząt dla żołdaków, palono ludzi na wolnym
ogniu, domagając się wydania pieniędzy, opornym wbijano
gwoździe w czaszki, gwałconym kobietom odrzynano piersi. Ta- kim był odwet za ruch do wolności w państwie, które przecie
było jeszcze niezależne formalnie od Rosji, było niepodległem.
Okropne te wiadomości przejmowały lud nienawiścią do sprawców tych nieszczęść, targowiczan, sąd kryminalny pod naciskiem ludu skazał na szubienicę prezesa f\nkwicza, biskupa Kossakowskiego, hetmanów Ożarowskiego i Zabiełłę.
Pod koniec maja Kościuszko organizował władze najwyż
sze powstania - Radę Najwyższą Narodową w Warszawie i
Najwyższą Radę Tymczasową w Wilnie. Powstanie zataczało
coraz szersze koła, obejmując wszystkie prowincye Rrzeczypospolitej. Przyłączyły się do niego wszystkie wojska regularne,
obficie napływał rekrut domowy, formowały się nowe pułki. Pospolite ruszenie oczyszczało kraj z grasujących band moskiewskiego żołdactwa.
Pod sztandarem Naczelnika znalazło się zgórą trzyd z ieści
dawnego żołnierza, nie licząc nowych powstańczych formacyi i kosynierów. Niestety, nie całą tę siłę udało się zgromadzić, ponieważ ni'eprzyjaciel przeszkadzał połączeniu, i Koś
ciuszko zwłóczył z dalszem działaniem. Wreszcie po dwumiesięcznej niemal przerwie popędził Moskali przed sobą. Pod
Szczekocinami przyszło do walki. Przeważające siły wroga groziły oskrzydleni1=m. Tr'zeba się było cofać, odwrót jednak skierował się już nie do Krakowa, lecz ku Warszawie, której garnizon mógł wzmocnić armię polską, a zapasv wojenne być jej
pomocą Równocześnie odbyła się walka z Moskalami pod Cheł
mem. Niepowodzenia te zepsuły to, co dały Racławice, t. zn _
wiarę w zwycięstwo. Kościuszko jednak w porażkach zaczerpnął nową rozpaczliwą siłę ducha.

tysięcy

W Warszawie skutkiem porażek wzrosła nieufność przeciw wrogom powstania, skutkiem czego powieszono znowu
kilku targowiczan - biskupa Massalskiego, kasztelana Czetwer-
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tyńskiego i kilku innych. Naogół jednak poczęli przeważać niechętni stanowczej walce, czego objawem było między innymi
usunięcie od komendy na Litwie Jakóba Jasińskiego i zastą
pienie go gen. Michałem Wielhorskim, który nie wierzył w po-

wodzenie.
Tymczasem pod Warszawę zmierzały siły rosyjskie. Koś
ciuszko postanowił bronić Warszawy. Położenie było ciężkie,
brakowało szczególnie koni. Mimo to ataki nieprzyjacielskie,
choć miały dwukrotną przewagę, zawiodły. Stolica ujrzała się
wolną .

Temu zwycięstwu jednak towarzyszył upadek Wilna, a w
następstwie klęska powstania na Litwie. Mściła się tam poło
wiczność ducha, którą reprezentowali następcy Jasińskiego. Upadek wałki na Litwie zaciążył nadzwyczaj ujemnie na losach
powstania. Zwolnione tam siły rosyjskie wespół ze świeżemi
wojskami pod dowództwem Suworowa ruszyły na Polskę. Maciejowice zdecydowały o upadku ruchu, podobnie jak Racławi
ce na początku zdecydowały o jego rozwoju. Klęska nie była
ostateczną, bronić się jeszcze było można, można było zwycię
żyć nawet,- brakło otuchy, brakło Naczelnika, który dodawał
wiary, a on ranny dostał się do niewoli rosyjskiej.
Po słabej obronie stolicy następuje rzeź Pragi. Żołdactwo
pijane wódką i łatwem zwycięstwem mordowało rannych, poddających się i bezbronnych, a gdy tych już zabrakło, starców,
kobiety i dzieci. Reszty dokonała pożoga. „Piętrzyły się kupy
pisze oficer rosyjski - zabitych i konających żołnierzy,
ciał mieszkańców, żydów, zakonników, kobiet i dzieci, na ten widok
serce w człowieku zamiera, oczy brzydzą się ... w czasie walki
człowiek nie odczuwa litości... po walce mord staje się ohydnym".
Praga wzięta. Warszawa drży! raportował Suworow carycy.
Targowiczanie podnosili głowy. Szczątki armii cofały się ku poDąbrowski proponował przełudniowi, topniejąc w dezercyi.
drzeć się do Francji. Plan odrzucono. Poddawali się powoli
żołnierze i oficerowie, część poszła do więzień resztę wcielono
do armii zaborczych. W skutku nastąpił trzeci i ostatni rozbiór.
Brakło wojska nie stało i państwa.
~·

W tym samym roku, kiedy podpisywano traktat ostatniego rozbioru, w dalekiej ziemi włoskiej skupiali się ocaleni wojownicy polscy pod Dąbrowskim i w ogniu walki dla obcych,
hartowali się do spełnienia obowiązku · dla ojczyzny, rzucając
coraz silniejsze. zaprzeczenie traktatów -· Jeszcze nie zginęła!
Dr. T.

Kupczyński.
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Kościuszce.

Według otrzymanych przezemnie doniesień inżynier armii
północnej, zdaje mi się, że się nazywa Kościuszko, jest człowiekiem uczonym i godnym ....... zasługuje on bardzo aby go
mieć

na

pamięci

Jerzy Waszyngton.

„Jestto najczystszy ze znanych mi synów wolności i to nie
tej wolności, która ogarnia wszystkich, nietylko garstkę wybranych lub zamożnych."
Jefferson.
Kościuszko

jego twarzy

nie

miał

poczciwość

i

widać

miny zawistnej, ale

było

na

otwartość szlachetną.

Konfederat barski Maciej Rogowski.

Doskonałe

znasz najlepiej,
terze .... gdyby

przymioty tego polaka

(Kościuszki),

są już teraz należycie ocenione
przyrzekł nam raz, moglibyśmy

które ty
w głównej kwana nim polegać.

List Gaters'a do Jeffersona.

ną

Miasto nasze jest dumne, że choć chwilowo
jednego z największych mężów wieku.

będzie gości

Gazeta w Abo.
„Kości uszko,

bohater

wolności

jest tutaj" .

• New London Gazette • .

Oto wielki

„Miejsca ! miejsca!

człowiek"!

8ar Aleksander I.

•

.
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DO NARODU
się

Wyrzeknijcie
jednej ziemi".

„przesądów

i opinii

dzielących

Synów

** *
I to jest

zbrodnią

jętność względem

obywatelu, kiedy zachowuje
losów ojczyzny.

się

obo-

* **
Pierwszy krok do rzucenia niewoli jest
wolnym.

*

odważyć

się

być

**

W pogardzie śmierci jedynie jest nadzieja polepszenia
losu naszego i przyszłych pokoleń.

* * *
zwycięstwa

Pierwszy krok do

jest

poznać

się

na

własnej

sile.

** *
Grzeszyliśmy aż nadto pobłażaniem i dla tego ginie Polska.
Nigdy w niej prawie zbrodnia publiczna ukaraną nie została.

Bierzmy
obywatelstwo

więc

teraz inny sposób postępowania: cnotę
a ścigać zdrajców ,i karać zbrodnie.

nagradzać,

***
Za samą szlachtę
narodu; dla niej tylko

,bić się nie będę, chcę wolności ctiłego
wystawię me życie.

* * *
Chęć ukarania winowajców była dobra, ale czemuż ukarani bez wyroku Sądu? Czemuż zgwałcona praw powaga i
świętość? Wiedzcie, że kto prawom ,posłusznym być nie chce,
ten nie wart wolności.

***
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Kto nie idzie do rządu drogą należytą, jest buntownikiem,
burzycielem spokojności puplicznej i jako taki karanym być
powinien.

***
Ogłosić ludowi, że podług prawa zostaje
że osoba wszelkiego włościanina
przenosić się gdzie chce.

krajowego,
mu wolno

pod opieką rządu
jest wolna, i że

***
DO Cf\Rf\

Pf\WŁf\

I.

Polska nie upadła, lecz podzieloną została wówczas kiedy
do rządnej wolności przyjść chciała, kiedy tyle enat i poświę
cenia w ostatniem powstaniu wydała.

* **
Wszak cudzego nie

pożądała

sąsiadom

krzywdy nie

wyrządzała.

***
Nie może być żaden naród skłonniejszy do uczynienia
dobrze każdemu, jak naród polski, kiedy tylko sam swoją wolę
czynić może.

***
p. fonche,

Do ministra Napoleona który

ządał

zeby

Kościuszko

stanął

na czele

legjonów.

Co Jego Cesarska
jej pomoc?

Mość

*

zamierza

uczynić

dla Polski za

**

Fouche'mu, kiedy ten

= szce ie Napoleon

zwrócił

może

uwagę

mu to

Kościu

rozkazać.

=

Jego Cesarska Mosć może rozporządzać mną wedle swojej
woli, może wlec mnie za sobą, lecz wątpię, żeby w takim razie
naród mój świadczył mu jakiekolwiek usługi!

-
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Tłumaczenie snów.

Przepowiednie poniższe zostały wyjęte z dziełka F. Lormene'a „La clef de song es", jednoczącego w sobie wyniki ba·
dań oraz przepowiednie rozmaitych wróżbitów z XVI!, XVHI
XIX wieku.
wiadomość smutna, podróż na pogrzeb.
Apartamenty, widzieć długi szereg pokojow zawód sercowy, przykra przeprawa w domu. Osoba która miała sen podobny niech w tym dniu nie opuszcza swego pokoju.
Burza z piorunami, uśmiech losu, przedmiot znaleziony
na ulicy, podarunek od przyjaciela.
Balonem jechać. Zaleca się w ty:;n dniu dyetę co uchroni od poważnej choroby.
Całun, pochód pogrzebowy; drogą osobę grzebać-wróży
pomyślną wiadomość w ciągu tygodnia.
Cukier jeść, chrupać, widzieć nagromadzony-padniesz
ofiarą plotek.
Deszcz ulewny, na deszczu moknąć.- Przeszkoda w speł
nieniu marzeń, nie rozpoczynać nowych interesów i przedsię
wzięć aż piątego dnia.
Depeszę otrzymać, otwierać (nie list)-mieć pilne baczenie na domowników.
Ekwipażem jechać-dla tych, co go nie posiadają w
rzeczywistości, zapowiedź zysków, awansu
Fenomeny widzieć na niebie: płomienie, gwiazdy, słupy
i t. p.-oczekuj przyjazdu blizkiej osoby.
Figurą swoją zachwycać-kobietę, która to śni, spotka

F\ tram en t rozlany,

przykrość zasłużona,
Gorąco, w gorących krajach przebywać, przy ogniu w
kąpieli-zdrada, podejście, zamach konkurenta.
Garb a tego widzieć-gdy ciągnienie loteryi nie później,
jak za dni dziesięć, wygrasz.
Hejnały, okrzyki wydobywać, echa budzić-strata w gos-

podarstwie.
Huśtać się, okrętem jechać-spotkasz ~ziś osobę

dawno

niewidzianą.

„

Indyk i, kury, gęsi na dworze lub w klatkach widzieć,wystrzegaj się blondyna lub blondynki a unikniesz szyderstwa.
Irytować się i miotać bezsilnie z rękoma bezwładnemi
nareszcie otrzymasz odpowiedź, na którą czekasz.
Krzyk słyszeć-wizyta doktora; krzyczeć samemu dobra nowina .
o

Kobietę znajomą spotkać-dla mężczyzny wiadomość
śmierci osoby clość oboj~tnej. Kobietę dotknie drobna strata.
Lustro -zawsze oznacza łzy.

-
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Lew lub dzikie zwierzęta-chwila smutku, długa radość.
Łąk a, kwiaty na niej-intryga zrobiła swoje.
Łowić ryby, zwierzęta gonić-blizkie wesele wrodzinie.
Mat kę zmarłą widzieć- spokojne zadowolenie, list z pomyślną wieścią,

Mydło

Nogi

we wszelkiej

postaci-setkę wykreślić

ucinają, skrępowane,

bezwładne-cały

z

majątku.

tydzień

po-

myślny,

N ag o chodzić, odzież w towarzystwie
zakłopotany - otrzymasz dowód zaufania.
Ojca
Ocet

zmarłego oglądać, mówić
pić,

kwas w ustach

z

spada, a ty

jesteś

nim-podróż pomyślna.

czuć -- zrób

prezent. to ci

się

opłaci.

Powietrze. Latać i pływać w powietrzu-zastanów
nim uczynisz coś zamierzył.
Pruć lub rwać odzież i t. p.-oznacza złodziejów.

się

Ryby-spotkają cię pochwały.

Rak i

widzieć-duże pieniądze;

Szukać

kogoś

lub

coś

z

raki

jeść-kompromitacja.

zakłopotaniem-stanowcza

odmowa .
Sobole i inne futra widzieć lub wdziew a ć-tego dnia bę
dziesz się gniewał.
Teatr, być tam-radość zakończona łzami.
Targ, sprzedawać coś, sprzeczać się w handlu - śmiech
zadowolenie.
Usługiwać, zamiatać, gotować- zgadzaj się bez namysłu,
a zawód cię nie spotka.
Urząd wysoki spełniać, olśniewać mundurem, bądź dz i ś
ostrożny, gdyż groz i ci zajście.
Włosy strzydz, trefić - horyzont zachmurzony, o grom
nie trudno,
Wys ka kiwać, tańczyć - te n , na kogo czekasz, nie prz yjdzie.
Z y ski obliczać; złoto widzieć -- uni k aj tej osoby, to plotkarz (plotkarka).
Żołądek boli, ugniata - odmów i odłóż decyzję.
Żródło, woda wogóle - oznacza zamach na twoją kieszeń·

„
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* * *
Pies z kotem spotkali

się

w

zaprzysięgli

kiełbasie

so-

bie-przyjaźn dozgonną.

Baba z wozu koniom
ten

lżej. Dziś,

w braku

wozów-ciężar

dźwigają różne "koła".

Pono-jak
Dziś jajka chcą uczyć kury. f\le czego?
ją nieść jajka. Ciekawa rzecz-co kogut na to?

ma-

O człowieku, co ma niewyraźną wymowę, mow1ono do
niedawna, że mówi, jak gdyby miał „kartofle · w gębie". Dziś
kto ma kartofle- milczy.
muś

Dziwna rzecz: skór niema
buty szyje.
Ręka rękę

myje,

zwłaszcza

już

-

wcale -- a
gdy obie

Kruk krukowi oka nie wykole, ale -

są

ciągle ktoś

ko-

brudne.

homo homini lupus.

* * *

- Panie doktorze, panie
- Za tym tramwajem.
że lada chwila ktoś wypadnie
sy pacjenta, zanim Pogotowie

doktorze, gdzie pan tak śpieszy?
Jest tak kolosalnie przepełniony,
i mogę złapać na te ciężkie czanadjedzie.

Przy oświadczynach.
- Bardzo to pięknie, że mnie pan kocha ale wiem o pań
skiem położeniu. CzY. masz pan jakie widoki?
O co do tego to i owszem! Papier i mąka idzie w
górę.

-

U
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domu.
jak pana zameldować?
Nie rozumiem tego pytania.
Powiem jaśniej. Jakie pan ma zajęcie?
Nie mam żadnego 7
f\ha! Więc napiszę na liście lokatorów: „paskarz"

rządcy

Więc

dzie w

W

bę

porządku.

więzieniu śłedczem.

f\ pana za co wpakowali?
Chciałem okazać

E, to nie

pomoc rządowi i za to siedzę.

może być 7

Słowo daję!

Pomagałem

rządowi robić pięćdziesięcio

markówki polskie.

Po sprawie.
- Przewodniczący do „paskarza": Czy skazany życzy
sobie jeszcze zapytać sąd o coś 7
- Skaza ny-„paskarz". Panie prezesie. Ja już siedzę
trzy miesiące w więzieniu i nic nie wiem co się na giełdzie
w „Lukullusie" dzieje. Chciałbym się więc zapytać pana prezesa o dzisiejsze ceny.
Dowód
- Nie

przezorności.

chwaląc się, mój syn zyJe z myślą o jutrze i tego
co spełnić należy, nie odkłada na ostatnią chwilę.
- Jest to rzeczywiście godne pochwały; daj m: pani przykład przezorności syna 7
- Ledwie się rozpoczął sierpień, on już zaczął skmy
skupywać.

Zmartwienie „paskarza"
- Dj?ibli nadali z temi pertraktacjami pokojowemi.
ka spada, cukier spada, wszystko spada do cholery.
Sędzi a. Oskarżony, czy byłeś już karany?
Oskarżony. - Przecież mówiłem, panie sędzio, że

Mą

jestem

żonaty.

Sędzi

a.

Tak?

Nie

słyszałem.

Przepraszam.

Gdzież to państwo idziecie?
Do taniej kuchni na obiad ...
E, żarty, tacy zamożni ludzie ...
Wcale nie żarty; byliśmy nieźle sytuowani, ale z chwilą, gdy mąż kupił 10 funt. mąki, 1 funt herbaty i 1 funt kawy
od tygodnia chodzimy do taniej kuchni na jeden obiad dla
nas obojga:

-

93 -

pana dyrektora o podwyżkę na Nowy Rok.
F\ ile pan waży, panie Biedoklepski?
Przed wojną ważyłem 200, a dziś sto trzydzieści dwa i pół.
I przy takiej ładnej wadze, jak na te czasy, pan 'ma
prosić o podwyżkę? To więcej, niż bezczelność.

Chciałbym prosić

odwagę

Bedziesz str'zyloł?
Nie bede.
F\ jak ci wachmisztrz koże.
Nie bede.
F\ jak ci cysorz koże.
Nie bede.
Nie bedzie ... sz?
Nie ... Bo jo od muzyki.
Maleńki Bolo syn paskarza jest bardzo nieuważny przy
lekcji.
Pewnego razu nauczyciel wykłada uczniowi coś wielce zaSolo wedle zwyczaju ciągle myśli.
wiłego z historji naturalnej.
- Botu! znowu nie uważasz! Wstydź się.
- Uważam proszę pana.
- Tak? To powtórz ostatnie moje zdanie.
- Pan powiedział: Tak? wojna się skończy i ceny spadną.

Przepraszam

pana.

Czy

pan obserwuje

zaćmienie

słońca.

Idź

pan do

dyabła.

Szukam„ dziurki" w „Katarzynie".

Czem ta elegancka kobieta zajmuje
Jak to pan nie wie?
Nie mam pojęcia.
Ona dziurkuje.
Co dziurkuje?
Naturalnie że papierki rosyjskie.

się.

HURTOWO - DETALICZNY SKŁAD

ARTYKUŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH

ST. KOZIOROWSKI

94

Kalendarz

Kościuszkowski

na rok 1918.

Franciszek Fuchs i Synowie
Wyroby czekoladowe p.f. "CZEKOLF\Df\ FUCHS" Piotrkowska67
! Korzystajcie z okazyi !

Warszawska fabryka firanek i haftn artystycznego
M. DUNKIELGRON, Łódź,
Mikołajewska 9,

obecnie Sienkiewicza.

Sprzedaż

firanek i kap tiulowych. Przyjmuje wszt:lkie roboty wchodzące
w zakres haftu artystycznego .Ricbelien•, laufry
serwetki i t. p.
Własna pralnia i blicharnia. Przyjmuje firanki do galanterowania.
Upra-

szamy o zwiedzenie naszej fabryki. Towar solidny. Ceny fabryczne lecz

@Im B>

Księgarnia

L. F I

sz

E R A

stałe.

c~fif:f.ffiif1

poleca jako najlepsze podręczniki K. Kędzierskiego:
Elementarz-25 k. Książka do czytania-30 k. Wypisy polskie cz. I. - 70 k.
Wypisy polskie cz. 11.-75 k. Nauka czytania i pisania dla dorosłych-10 k.
Początki gieografji 60 k. Nauka rachunku dla dorosłych - 15 k.
~elHHffiiffi3mii~Rm~~mii~~~:mm·~i3m3rfśH'l~~

Magazyn obuwia mesk. damsk. i dziecinnego

Wł.

TrafaIski

t.ódż, Konstantynowska

35.

Wykonanie fasonów ostatniej mody z
solidnego towaru po cenach przystępnych

Farba do użytku domowego

,, PA L A T Y N ''
do

farbowanią i przefarbowania różnych
Ządać wszędzie „ Pf\Lf\TYN"

Białogórski

i S·ka,

materjalów i sukien
z firmą

Cegieln!!!_na 49.

Kalendarz

Kościuszkowski

Eg,ystuje od 1850

95

na rok 1918.

c.T.29·7;q ~ie[e ~~onumi[lne
SZAMOTOWE

waul. fa~ry~a Wa~

najlepszej
konstrukcyi,
ogrzewające 2
pokoje i ruszty
na miałki węgiel, można
n aby Ć
w firmie

Jll. R~Hl~~i

i syn Stanisław

ŁÓDŹ, Średnia 24.

ŁÓDŹ, Piotrkowska 91.

I
Magazyn obuwia

męskiego,

wyrobów żelaznych
i biuro techniczne.

Skład

damskiego i dziecinnego

Andrz. Wolnickiego,

Główna

41

Krajowe Tow. Wzajemn. Ubezpieczenia od Ognia ~
PC.YJm"J'

ob„!J!o,~ ~ob~J ~,::,:,;

mloj•kl<h ;

wiejskich, ruchomości domowych, towarów, wewnętrznych urząJzeń
zakładów fabrycznych, przemysłowych. handlowych, rzemieślniczych
składnic towarowych, zakładów przemysłowo -rolnych, krescencyi,
Reprezentant na Łódź I okolicę:
inwentarza itp.

ANTONI HEPPEN,

Łódź,

I
'

Sienkiewicza N2 31.

„Express" Biuro Ekspedycyjno-Przewozowe
mie.ści się

Iii
fi]

fil

przy koleji

Warsz.-Wiedeńskiej wejście

I FILJA MIEJSKA Banku Wzajemnych

z Widzewskiej.

Ubezpieczeń

,, WEST A''
Łódź,

ul. Piotrkowska 84.

li]

li!

[iJ
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Towarzystwo Akcyjne

Manufaktory Wełnianej

~u~o
w

Wulff~o~n,

ŁODZI,
Fabryka

Widzewska 172-176
Kantor

Piotrkowska 78.

Elektryczne

Palarnie Kawy
i

skład

towarów
kolonialnych

frań[i~leK mu~la
ŁÓDŹ,
28 · Południowa 28.

[mil fi~ert i~-Ka

Fabryka tasiem,
koronek i wstązek
=gumowych=

,
,
ŁODZ,

Długa

47.

Fabryka śrub i nitów
Jarisch i Petrul, Lódź, Wodna 26.

Kalendarz

1,

Kościuszkowski

na rok 1918.
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Mas~~!~Y d~s~l~~~o~a~~d,~0!~~~:~ ~A~!e!?.
~i,;;\::!:.':'""'-..

sania. Zakład reperacyjny maszyn do
pisania różnych systemów.
Nauka pisania na maszynach

·, :

Ł Ó D Ź, Piotrkowska 83
Jeneralna Reprezentacja

ARNOLD CHASINS
Adolf Daube, w
wełnianych

Fabryka

i

bawełnianych

Wełnianych

~a~iani[ki~i. fa~ryki

R. Kin~l~ra

pap1~ru

w Pabjanicach.

Wzajemny
--

Oddział

w Pabjanicach.

Związek
ŁODZI,

w

I•

towarów.

Towarz. Akcyjne

Towarzystwo Rkcyjne

Wyrobów

Łodzi

'il

Dom Handlowy

Stow.

--

li

A.

Karol Somya

Spożywczych

Piotrkowska 215.

Kantor

ŁÓDŹ,

Grand Hotel

Piotrkowska 192.

Magazyn wyrobów Złotych
i Brylantowych oraz wielki
wybór Zegarków.

Skład

nych

arty.ku łów tech ni czi belek żelazo.

żelaza

•I

!!!

F ~ n st e r T e o d o r Fabryka pluszu
w

Ł

O D Z I, ul. Juljusza 28.

===== Pracownia kapeluszy =====
I. KAtADULSKI, tódź, Sienki-ewicza 40.

Kalendarz
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I

Pracownia wyrobów pończoszniczych

M.

~[~on~orn

w ŁODZI,
ul. Nawrot 23.
VA.V
Poleca własnego wyrobu
bieli zne, trykoty, skarpetki,
damskie żakiety jed wabne i
ze s ztucznego jedwabiu, koszulki wi ąz ane, s zaliki i w
różny c h deseniach i kolor.

VA.V

Przyjmuje nadrabianie pończoch.
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1) Łódzki Skład Główny: Łódź, Piotrkowska 143 (dom własny),
z zastępstwem W · RYDZE; R. Lobek, Ryga, Wielka Piaskowa 8.
2) Łódzki skład filjalny: ŁÓDŹ, ulica Piotrko wska N2 46.
3) Skład Warszawski: Warszawa, Pasaż Simonsa, zbieg ulic
Nalewek i Długiej N! 50.
4) Skład Charkowski: Charków, Kłoczowska 3, dom S. Sz. Gulko.
5) Skład Moskiewski: Moskwa, zbieg ul. Nikolskiej i Czerkaskiego per., dom Hr, S zeremetjewa.
6) Skład Petersburski: Petersburg, ulica Dumskaja J{9 7.
7) Zastępstwo w Rostowie nlD.: O. Patz, Rostow n/ D.
Nikołajewski Pereułok N2 44 .
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najpopularniejszą i ulubioną żydowską
gazetę w Polsce i zagranicą. =
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wszystkich kwestjach żydowskich to czytaj

~
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półrocznie

Cena abonamentu : Rocznie - 42 marki,
21 mk.kwartalnie-10 m. 50 i miesiecznie--3 m. 50 f.
0

f\nonse

„ Volksblacie" zawsze

w

~

~

cieszą

~;6;~;;;=;0; ~~
••

Fabryka maszyn i aparatów

G. O. KUHN,

Łódź,

Zgierska 56

Tow. Akcyjne Manufaktury

Bawełnianej

leon~ar~t Woel~er i mr~ar~ wto~li

Fabryka syberyny, kortu, sukna i

przędzy

czesankowej.

Wólczańska

K. Walczak,

251.·

f\PRETURf\ i Ff\RBlf\RNlf\.
Po cenach najniższych

ubiory męzkie, damskie i dziecinne poleca

H. i O. Trubowicz,

•
I
z
s
e
tk
R

Łódź,

Zachodnia 29.

na ubiory i okrycia męzkie, dams~ie i dziecin.ne tanio na- Zachodnia 29
byc można tylko parter, wejście z bramy.
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Meble stylowe

Restauracja

w wielkim wyborze oraz meble
zużyte poleca po cenach przystępn.
pierwszorzędny
magazyn mebli

M. WOLF

I. HA~lf l~Klf~~

5 Dzielna 5
wydaje znane ze swej dobroci
jedzenia, oraz piwo Pilzeńskie z
beczki Ansztadta. Polecajac sie
łask. wzg!edom Sz. Public~ności:
.
M. W OL F.

Stary Rynek 14.

UWAGA:

I

Kupuje wszelkiego rodzaju ·używane meble.

Magazyn Obuwia L. GOTLIEB
Ł Ó O Ź , Piotrkowska 43.

Poleca gotowe obuwie wszelkiego rodzaju z najlepszych materjałów,
oraz wyprzedaż wysortowanych po cenach zniżonych.

~nierz z praktyką zagraniczną

6 Nowy Rynek 6

S. GROSMAN,

Mój skład hurtowy i detaliczny
guzików oraz krawieckich i szmuklerskich przyborów przeniesiony
został z ul, Nowomiejskiej 8 na

Piotrkowska .M 24.
Roboty futr Lane dla panów i pań.
Przyjmuje futra do farbowania.
calunki wykonywa akuratnie.
Kupuje stare futra.

l
~

Nowy Rynek .M 6

Izrael Freiman

-

r-···D. MflRK US,

.!i

Łódź·······i

.i

59 PIOTRKOWSKA 59

!·

poleca p e r f u m y na wagę, pastę do zębów, wodę kolońską
kwiatową i różne kosmetyki.

:

!

.······················-··-·················--·········-·····················•11·-···-···
•••
••
•• Hrawiec
••• męzki •• ••

~l. (Wi~~~it, łó~l
Piotrkowska 47

(front, l-sze piętro).
Wykonywa wszelkie roboty w zakres krawiectwa wchodzące podług
najnowszej mody. Zawsze na skła
dzie najlepsze towary krajowe i
zagran. oraz przybory krawieckie.

••

•••

-

• ••

Właściwy

adres

dla wyrobów futrzanych
jak kołnierze, mufy

żakiety

i t. d. jest

3 KONSTANTYNOWSKA 3
(oficyna lewa, 2-gie

pięto)

u

W. TYGRR

··-----·.•1-----·.
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o K. Arkuszewski i S-ka o
Ł ó D ź, Sienkiewicza 37.

O

PRZEDST AWJ CIELE:
O
O Karol Macner i G. Kowalski Inż.
Ogrzewania Centralne, Wodociagi
W k
Y onywa: i kanalizacja, Sanitarne urządzenia.
D
powy:l:szych
Przyjmuje
O
Kosztorysy i projekty
• O DDDDDDDDDDDDOO OOOODDOOOOO
urządzeń.

Konaerwacyę

bezpłatnie.

O

O
O
O
•

INSTITUT DE BEAUTE

de M·lle Milakows ka
Zaw•dzka .M 6

(Uczenica prof. Archampeu w Paryżu). Specjalne francusko-kosmetyczne masaUsunięcie zmarże za pomocą lekarsk. środków. Hygie- ł
szczek, wągrów
niczne pielęgnow. i odmładzanie cery
piegów, krostowatej i ospowatej cery i brodawek. Wzmocnienie porostu
włosów. Usunięcie elektrolizą niepotrzebnych włosów na twarzy. Wyłącz
ne użycie preparatów elektrycznych podług najnowszych wynalazków.
Opieka lekarska. Przyjęcia od godziny 3 - ó wieczorem.

warzy.

•

CUKIERNIA

W. BARCZA
dawniej Szmagiera

28 Piotrkowska 28.
Egzystująca

od roku 1885-go.
Poleca codziennie świeże pie_.czywo. Przyjmujr wszelkie obstalunki w zakres cukiernictwa wchodzące.

··-·
·························-----·-·-··
ZAKŁAD OGRODNICZY
JÓZEFA STOłŃSKIEGO
Łódź,

Bruss, Zdrowie.
drzew, krzewów, koniSadzonki szparagów.
ferów.
Truskawek, rabarbaru, kwiatów
zimnotrwatych i t. p.
Zakład odznaczony na wystawie
kwiatowej w Łodzi 1908 roku
MEDALEM ZŁOTYM.
~zkółki

-····-····-·---······-----··---

•

Restauracja

Ir. WHniewilie·10,
Meyera 3.

P•ssaż

poleca
wykwintna
Kuchnia
smacznie przyrządzone i wyborowe potrawy. Piwnica zaopatrzona w wina z pierwszorzędnych
firm.
\__

J

PIOTRKOWSKIE STOW.
ROLNICZO -HANDLOWE
ODDZIAŁ:

,

,

ŁODZ,
ul. Widzewska 50
Telefon 1521.
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Palatyn i Farbin J. CH. Praszkiera i S-ki
Najlepsze farby do użytku domowego, któremi każdy może farbować
wszelkie rzeczy, wełniane, bawełniane, jedwabne itp. np.: bluzki, suknie,
kostjumy. pończochy i inne.
Prasz~iera nadają rzeczom
1
przepiękny
czysty kolor.
J. Ch. Praszkiera i S-ki do farbowania firanek, koronek i
sztor w czterech kolorach: kremowy, staro-złoty, kukurydzowo-żółty i żółto-zielonkawy, nie zmienia koloru od słońca
J. Ch. Praszkiera i S-ki - preparat odbarwiający
kolorowe rzeczy: wełniane, półwełniane, bawełnia
ne, jedwabne it.p. na kolor biały, poczem mogą być farbowane Palatynem
i Farbinem na dowolne kolory.
,
C •I U S Z
O"
najlepsza farbka do bielizny
O S
(ultramaryna).
J. Ch. Praszkiera i S-ki dla wszeikich
celów przemysłowych w blaszankach 1 i
2 kilowych oraz beczółkach SO-kilowych.

Far b·n

P a I a t Yn
Krem
A nt •I- Far b"In

k

„K

Far by ani·· 1·1nowe

Skład fabryczny ŁÓDŹ, Skwerowa .M 5.
Wyłączna sprzedaż

w firmie

R. TEMPIONER i S-ka
Warszawa, Królewska 29.
Główny

Reprezentant
na Królestwo Polskie:

Jako' b Wallenberg •

Do nabycia we wszystkich

składach

aptecznych i

składach

farb.

Ządać wszędzie!

I

MAGAZYN OBUWIA W. RYB ICKI

I

ul. Dzielna M 5.

Poleca gotowe obuwie wszelkiego rodzaju z najlepszych materjaI_ _ _ _ _
łów, oraz wyprzedaż wysortowanych po cenach zniżonych. ·-

o b ca S y gumowe
Aut o - Spec1a
· I" również
jak
p a s t y

Najróżnorodniejsze

twadej i

własnego

gatunki

miękkiej skóry

wyrobu
"
do obuwia wszelkich gatunków i barw; pasty do czyszczenia metali G L O L I N" w cenie nizkiej są do nabycia w sklepie

I

„

M. PINKUSEWICZA w
przy ul. Nowomiejskiej 16,

Łodzi

(sklep frontowy róg Ogrodowej).

~i~:::::ii::ii:::::iiii~iiiiiiiii:i:iiiiiiiiiiiiiiiiii:::::::iii=:::::::::iiiiiiiiiiii::::::::::::::::::::::::iiii~~
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rK A~::~~,!,!:··.:::·
dzeniem około 1000 miejsc.
Komfort oraz wspaniale urządzona wentylacja.
OD Zmiana programu 2 razy tygodniowo . []IJ

II

[i]...............................- ..........„._••••••••••••••••..••- ••..•••••••..••••••.. lil
=DOM=
HANDLOWY

.

A J TYBER .i
•

•

•

ł. Ó D ź, Piotrkowska 49;

EGZYSTUJE OD

F I L JA

w Warszawie, Leszno IO.

ROKU

1879

·

Skład papieru, tektury i materjałów piśmiennych. Fabryka kajetów szkoln.
i ksiag handlowych. Papier mundsztukowy i bibułka w arkuszach i babinach· do fabrykacji papierosów. Płótno angielskie dla introligatorów.
Papier pergaminowy do wyrobu torebek i obwijania masła. Wszelkie ko-

Ii
i
!
i
:
i

lil......_.........~~:.~::.~:~~:r:..~l~-~::~:.~.:.~:~:!.~..~~~:~:~:.................!il

UNA

Najsympatyczniejszy Teatr
@) @)
w ŁODZI
@) @)
mieści
c:::i

się

w centrum miasta
z komfortem. c:::i

urządzony

Program zawsze doborowy przy współudzia
le najwybitn. wszechświatowych sił artyst.

!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA•
~..--------------------------------------------1~
0

3
~

fy~f ~~3:1~~i Pracownia ubiorów damskich

E
~

~

I. MOSZKOWICZA e

~,

Przyjmuje wszelkie roboty podług najnowszych modeli i po cenach najprzystępniejszych.

~~

~

ŁÓDŹ. ul. Zawadzka 22

~~
~

~

~
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv•
~-
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A. Meister i SKA
ŁÓDŹ, Piotrkowska 158.

Warsztaty elektrotecbn. i biuro instalacyjne

,
jak

również

wszelk .

częś c i

Hurtowo-detaliczny

Wykonywanie światła i siły elektrycznej, instalowanie prądów słabych, jak dzwonków, telefonów i piorunochronów. Warsztat reperacyjny .
Dynamo - maszyn, motorów i transformatorów
wszelk. systemów. Budowa kolektorów, ankrów
do mas zyn elektr. Skład wszelk. artykułów elektr.

Towarzystwo Akcyjne

skład

Wyrobów wełnianych
·· i bawełnianych ::

Przyborów fotograticznycb

M. Jalu~ow~~i, tó~t

M. ~ Il ~ f~ ~ fIUA

I

ul. Piotrkowska 82.
CENY

-==================··

l~l~Dr ~llO~~ń~~i
.

ŁÓDZ,
Sienkiewicza 27

Handel towarami kolonialnymi, oraz produkty wiejskie codziennie świeże.

ii::================i•

r=

w

PRZYSTĘPNE.

ŁODZI.

KOKOTEK i HAMBURGER
Skład instrumentów i materjałów dentystycznych
..

..

Ł Ó O ź, Piotrkowska 89,
I piętro. front.
Kompletne urządzenia gabinetow, kliniki i laboratoryj techniczno-dentystycznych. Wielki wybór zebów. Nowości
w zakresie dentystyki. · Ostrzenie świ
derków, niklowanie i reperacja wsze!-kich instrumentów. - -

~

Browar parowy

BRACI

KEILICH,Łódź

ul. Zarzewska M 48,
poleca smakoszom powszechnie ulubione i znane ze sweJ dobroci

_

piwo:

Pilzeńskie, Bawarskie i Monachijskie
w antałkach i butelkach.

-

Jl

d)

I

STANIStA W tĄPIŃSKI.

TADEUSZ KOŚCIUSZKO
NACZELNIK NARODU.
• .„.„

NA

PAMIĄTKĘ

SETNEJ ROCZNICY

*

· ZGONU.

*

====- · tóDŹ 1917. ===
NAKŁADEM SPÓŁKI WYDAWNICZEJ GLOBUS"
8

w ŁODZJ.

•
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CENZUROWANE ORAZ WYWÓZ DOZWOLONY PRZEZ NIEMIECKI

=
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KIM JEST KOŚCIUSZKO.
bok prastarego Wawelu, nieopodal Krakowa wznosi .si~ wzeórze
wysokie, usypane w roku 1818 rękoma wszystkich warstw ludu
polskiego ku czci bohatera, co na obu półkulach ziemi walczył
o wolność, którą . goręco umiłował i szeroko pojmował- jako przy·
rodzone prawo każdej jednostki ludzkiej, wchodzącej w skład narodu.
Na szczycie tego imponującego rozmiarami wzgórza widnieje prosty
głaz kamienny z lakonicznym napisem: „Tadeuszowi Kościuszce wdzięczny
naród". I nic niema więcej, niema tam ani tytułów człowieka, ani jego god·
ności i stanow(sk, jakie w życiu zajmował. Istotnie, nie potrzeba nic więcej,
bo imię Kościuszki tak głęboko wyryte jest w sercu każdego polaka, pamięć
jego czynów tak silnie utkwiła w umysłach synów tej ziemi, że nie znajdzie
·w niej pacholęcia, któreby nie wiedziało „kim był Kościuszko", co zdziałał
dla narodu polskiego, że imię jego po wieczne czasy otaczane być winno
szacunkiem, pamięć czczona, bo stanowi chlubę naszego narodu. Niewiele
bowiem znajdzie się w długim pasmie dziejó~ postaci, któreby porównać
można było z naszym bohaterem w chłopskiej sukmanie. Goręca miłość
Ojczyzny, oparta na szczerym, głęboko odczuwanym pa~ryj~tyzmie, szlachetne
męstwo, zdolne do najwyższych poświęceń, pło"1ienna odwaga, ale bez
brawury, nie cofajęca się przed nłczem, gdy idzie o sprawę wolności, po•
jętej w całem znaczeniu tego słowa i opartej na zasadzie, te tam się kończy
wolność każdego, gdzie zaczyna się cudza niewola; prawość charakteru
nieskalanego najmniejszą skazą, dobroć i miłość bliźniego, posunięta do
zaparcia własnego „ja", gdy idzie o pomoc drugiemu, prawdziwie nieszczę
śliwemu, wysoki poziom pojmowania godności osobistej i godności narodowej.
Oto zasadnicze rysy, opromieniające postać naszego bohatera nat'Odowego,
którego zwłoł<i w .roku 1818 przywiezione ze Szwajcarji, gdzie szlachetnego
żywdta dokonał, spoczęły w podziemiach Katedry na Wawelu w grobach
królewskich, tuż obok sarkofagów długiego poczetu królów polskich. I słusznie należy mu się to miejsce wiecznego spoczynku, bo jego czyny
i nieskalany żywot oblekly postać Kościuszki dostojeństwem majestatu,
godnego purpury monarchy, a nieraz w wielu wypadkach przewyższającego
jej świ.etność szlachetnością czynów i prześnionych snów. On pierwszy w Polsce zrozumiał, jaką potęgą jest lud wieśniaczy
i gorąco upominał się o ·jego równouprawnienie z tnnymi ·stanami--·eawnej
Rzeczypospolitej Polski, on pierwszy powołał ten lud wieśniaczy dó- boju
w obronie upadającej Ojczyzny i na jego czele odniósł świetne nad wrogiem zwycięstwo pod Racławicami w dniu 4-ym kwietnia 1794 roku. Jego

pamięć głęboko czci cała Polska, a szanują ją i inne narody, nawet wrogie
idei niepodległości Polski. Wizerunek Kościuszki po wsze czasy był symbolem wszystkich późniejszych naszych walk o odnowienie niepodległej nas:zej Ojczyzny. Noszono go jak relikwie na piersiach i klamrach pasów w ła
tach bezpośrednio poprzedzających powstanie styczniowe, a w roku 1863
wiódł on wojowników naszych do nowych bojów za wolność Ojczyzny. Jest
to jedna z tych promiennych postaci, do których zastosować można następujący wiersz:
. .
„K"1e dy otworzę h"1storyczne ks1ęg1,
Kiedy się wczytam w ojców moich dzieje,
W owe dni jasne chwały i potęgi,
Pierś żywiej dysze, krew ogniem goreje.
Z pomroku dziejów poważne postacie
Jedna za drugą długim korowodem
Stają przed oczy w promienistej szacie,
By dać świadectwo za dzielnym narodem,
Co mógł był rzucić pod zwycięskie stopy
Jeden po drugim ludy Europy.
Gdyby zbyt wiele nie czynił swawoli
I nieco wcześniej ulżył chłopskiej doli„."
Bo Kościuszko na długo przed Wyspiańskim dojrzał, że chłop polski ma coś z Piasta i uznał jego potęgę, moc niezwalczoną Polski Ludowej . .

RÓD KOŚCIUSZKÓW.
Dziwną losów koleją naród polski obchodzi stuletni14 pamiętkę śmier
ci Tadeusza Kościuszki w chwili, gdy jak przed stu laty wali się w gruzy
stary porządek rzeczy pod naporem nieznanej dotychczas ludzkości katastrofy dziejowej, a w jej szalonym wirze wypadków powstaje do nowego
życia, po stuletniej przeszło niewoli, odnowiona Polska, Polska Ludowa,
oparta na szerokich zasadach demokratycznych, na prawach ludu wieśnia
czego i roboczego, do swobodnego życia w ramach jednakich praw, jednakich obowiązków dla wszystkich, których On był zawsze gorliwym rzecznikiem i walecznym bojownikiem. Kościuszko sprawie niepodległości Polski ca.ty swój żywot poświęcił, w odrodzenie jej głęboko wierzył i wiarę tę
w sercach naszych umocnił tak głęboko, że pomimo tylu ciosów l rozczarowań przetrwała aż po dzień dzisiejszy. To też czczęc pamięć jednego
z najdzielniejszych mężów naszego narodu i szermierza wolności, życie jego
i pamięć jego czynów z głęboką wdzięcznością i czci14 rozważać powinniśmy.

Ród Kościuszków wywodzi się z Rusi Litewskiej, gdzie jeden z jego
dziadów cenne oddawał usługi Jagiellonom, za co od Zygmunta Starego
szlachectwem i wioską Siechnowice, położoną w województwie Brzesko -Litewskim, obdarzony został. Z początkiem 16-go wieku Konstanty, z ruska
Kosf-Kostiuszko zwany, wziął za żonę Hannę, księżniczkę Holsztyńską, ro•
dowitą litwinkę, która wyznając wiar~ rzymsko-katolicką, pierwiastek kultury zachodniej do rodziny wniosła. Około roku 1600 ród panów na. Siechnowicach został ostatecznie polskim rodem szlacheckim. W ten sposób we
krwi przyszłego zwycięscy skojarzyły się trzy pierwiastki. na których p_otęga

Jagiellonów spoczywała: polski, litewski i ruski. Pozostał Kościuszko wiemy
tej tradycji rodowej przez cały swój żywot, nigdy nie przykładając ręki do
targów, gdy o granice Polski chodziło. Znaną j.est jego odpowiedź, dana
Napoleonowi I, który go dla swoich planów chciał zjednać: .,Na obu pół
kulach za wolność walczyłem, nigdy nie oddam swej szabli na usługi despotyzmowi".
Kóściuszko przeczuł Napoleona i jego samolubne plany.
Panowie
Siechnowiccy różnych doświadczali losów w miarę, jak wichry wypadków
dziejowych nawę państwa Polskiego to w tę, to w ow11 stronę chwiały.
Zubożali wreszcie w wieku XVll wraz z krajem, który skutkiem wypadków
dziejowych również zubożał. Kiedy jednak wróg coraz śmielej gospodarzył
w kraju, naród się upamiętał i żądał reform. Na te czasy właśnie przypada
żywot Ludwika Kościuszki, ojca naszego bohatera. Wskutek przesileń finansowych, panujących w furepie i Polsce ·w latach od 1620 de 1670 trzeb.
było rodowy majątek e4&tl!pić bogatszym krewnym i ~ieehnowice po pół
trzecia wieku pozostawenia w rodzie KościuszJtów, przeszły w inne ręce.
Ludwik Kościuszko zmuszony szukać innych źródeł dochodów, miał ochotę
wstąpić do wojske, --ale rdzewiały wówczas szable w Polsce,·. ku wielkiej
szkodzie narodu. Obretny i roztropny Ludwik o~iadł tymczasem na wygodnej dzierżawie w Mereczowszczyźnie, został .miecznikiem Brzesko- Litewskim i ożenił się z Teklą Retmańską.
W Mereczowszczyźnie w powiecie Słonimskim dnia 12 lutego 1746
roku urodził się nasz bohater narodowy i otrzymał przy chrzcie świętym
imiona: Andrzej, Tadeusz, .Bonawentura, używał jednak przez cale życie
tylko drugiego imienia. W trzynaście lat potem rodzina Kościuszków znalazl'a $ię znów w Sie<:hnowicach, jeno ojca Tadeusza, który maj~tek rodowy
wykupił-już wówczas nie stało. Padł zamordowany przez chłopów w roku
1768.
Po jego śmierci matka Tadeusza wzięła sprawy domowe w krzepkie dłonie i chowJ.ła go w tradycji męża niczem nie splamionej, w uczciwości i skromności. Zasłynęły wówczas szkoły, utrzymywane przez OO. Pijarow w Lubiczowie na _Polesiu: Do szkół tych oddano młodeao Tadeusza
wraz z jego bratem. Tymczasem w Warszawie poczęto myśleć o reformach,
które popierać zaczęły rody Czartoryskich i Potockich. Troszczono się przytem o pomnoże!"ie wojska, o zaopatrzenie go w uzdolnionych zawodowo
oficerów. Kosztem króla Stanisława-Augusta ufundowano szkołę wojskowłł
w Warszawie. do której wstąpił po wielkich staraniach młody Tadeusz Koś
ciuszko, czując silne powołanie do stanu rycerskiego, znać odziedziczone
po ojcu. W szkole tej, urządzonej na wzór szkół wojskowych francuskich,
bohater nasz kształcił się pod okiem Czartoryskiego, generała ziem podolskich i odznaczył się wybitnemi zdolnościami. Po trzech z gór11 latach gorliwych studjów, wyjechał za granicę, by dalej kształcić się w zawodzie wojskowym.

KOŚCIUSZKO ZA· GRANICĄ.
Kiedy Tadeusz Kościuszko przebywał w Niemczech, we Włoszech
i Francji, aby dalej kształcić się w wojskowym zawodzie, w kraju tymczasem
zaszły wypadki doniosłej wagi. W latach od roku 1764 1768 wzmocniły

się stronnictwa przeciw królowi Stanisławowi-Augustowi i wogóle polityce
dworskiej. Uchwały konfederacji radomskiej i sejm warszawski z roku 1768,
zwłaszcza nadańie praw dysaydento~ t.
spotęgowało niezadowolenie. W roku 1768

j. uczestnikom obcych wyznań
dnia 29 lutego zawifłzała się
w Barze w województwie podolskiem konfederacja, której referendarzem
został obwołany Józef Pułas.ki, starosta warecki. Miała ona dwa stronnictwa
arystokratyczne z Adamem Krasińskitn; biskupem kamieniecki~ na czele
i demokratyczne, które nie miało wyra:tnie określonych przywódzców, przeciwne
było reformom i pragnęło utrzymanie dawnego ustroju rzeczypospolitej szlacheckiej. z doływotnim ukoronowan)lm prezydentem na czele. Przeciwne.
·stronnictwo arystokratyczne pod przewodnictwem biskupa Krasińskiego
i familji Czartoryskich usiłowało nawiązać stosunki dyplomatyczne z państwami
zagranicznemi, uzyskawszy poparcie i o ileby zgodziły się na to detronizować
Stanisława-Augusta, a na tron polski powołać elektora Saskiego. Stronnictwo
to po skończonej wojnie z Rosj'ł zamierzało zaprowadzić nieabędne ieformy
polegaj'łce l\łł _ utrzymaniu ·silnego rządu, rozszerzeniu praw miesz~ta~stwa
i w~ęciu pod opiekę prawa ludu : włościańskiego. Powstrzymało ono szla-eh tę
od działań, lecz wkreczenie wejsk f.osyjskich wywołało w.ojnę. Król· wysłał
gen.' MQkronowskiego, by wraz z wojskami .rosyjskimi :-tłumił rozruchy.
Konfederacja barśka po kilku szczęśliwych bitwach, osaczona w Barze wy. parta zos~ał~ na Wołoszczyznę • .; Pe jej upadku jeden z · w~bitnych wodzów
konfederacji-Kazimierz Pułaski.:wyjechał do Ameryki, gdzie razem z Tadeuszem Kościuszko walczył po stronie Stanów Zjednoczonych, -.wybijających
się na wolność z pod panowanilł Anglji i zginął w bitwie pod Sawanrot.
N"'5tąpił pierwszy rozbiór Polski w roku 1772. Był on jakby uderzeniem maczugi w mózg narodu. Rozbudził go ·z długiej śpiączki, -otrzeźwił i skłońił
do zastanowienia się nad losem kraju, chylącego się do upadłąt .. Zebrał się
w roku 1788 sejm w Warszawie, zwany wielkim,--bo obradował aż cztery
lata nad wprowadzeniem reform niezbędnych nad uzdrowieniem państwa;
którego . budowa w gruzy sypać się poczęła. Rezultatem tych obrad było
uchwalenie przebudowy rządów w Polsce, zawarte w uchwałach sefmowych,
które pod mianem konstytucji ogłoszono i zaprzys'iężono. w dniu 3-go Maja
1791 r. Był to wiekopomny akt, chlubę przynoszący Polsce, lecz losy nie
dozwoliły mu wejść w życie. Rosja zagroziła wojną, panowie i szlachta,
niechętni reformom, zawiązali ~onfederację w Targowicy, do której pod na•
ciskiem rządu petersburskiego, przystąpił i król Stanisław -August. pomimo
że zaprzysiągł konstytucję majową. Wieści z kraju doszły Kościuszk~ na
obczyźnie, lecz nie przerwały jego studjów, Przez cztery lata Kościuszko
gorliwie pracował nad naukami, studjując z zamiłowaniem taktykę wojskową,
oo ze zdolnego oficer.a zrobiło później dzielnego wodza , i bohatera narodowego. Do kraju powrócił w roku 1774 młody Tadeusz. Stosunki były wówczas
straszne, wojsko zredukowane. Sejm bagnetami zmuszono do zatwierdzenia
rozbioru Polski. Niebyło miejsca w wojsku polskim dla Tadeusza Kościuszki,
osiadł więc w majątku rodzinnym w Siechnowicach,- zrujnowanym przez z~ą
gospodarkę jego brata. Lata 1774 - 1775 przeszły Kościuszce na borykaniu
się -i trudnemi warunkami materjalnemi. ' Nasuwało mu to
myśl,
by popróbować: szczęścia w wojsku saskiem. Miał też zamiar wyjechać do Ameryki.
Tymczasem osiadł u wojewody Sosnowskiego w Ziemi Lubelskiej.
a

KOŚCIUSZKO w DOMU WOJEWODY .,SOSNOWSKIEGO.
Pobyt w domu wojewody Sosnowskiego, który. gorliwie "protegował
zdolnego, świetnie wyszkolonego · młódego oficera. - obiecywał Kościuszce
. katjerę. .w wojsku nar.o:dowem~ . którą at!;)łi, zbyt wcześnie zważyła pierwsza
i jedyna miłość naszego bohatera, której wiernym pozostał aż do śmierci.
Urodziwa, pełna cnót ..b-.zal.et--niewieścHah.~cół!k:ac.:.~jewody.„Ludwłka wywarła
na młodym oficerze . o dziewiczem sercu niezata'i'te niczein wrażenie i pozyskała gorącą jego milość. Pełen zalet młody oficer, gorący patryjota o pło
miennym sercu, nie był obojętnym młodej niewieście. Zac~ęły się dla obojga
. dni pełne ·.czarów ·i uroku, które ten tylko zrozumieć jest. zdolny, kto choć
raz w życiu ukochał .kobietę szczerze i głęboko. Ale były to zarazem dni
smutku i goryczy, niepokojów i trosk. O małżeństwie wojewodzianki Sos·
nowskiej z ubogim szlachcicem, oficerem bez stanowiska, mowy być nawet
n"ie mogło. Rozumiał to dobrze Kościuszko i postanowił opuscić dom Sos~
nowskie~o i wprowadzić pierwotny swój zamiar w czyn, powzięty w roku 1776,
t. j. wyjechać do Ameryki, gdzie zawrzała wojna o niepodległość kolonji
angielskich, . dokęd też po upadku konfederacji barskiej udał się Kazimierz
Pułaski. -

KOŚCIUSZKO w AMERYCE.
W sto lat dopiero po odkryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
zjawili. się_~- Am~"Y.ce PótJ1!>Cn~j pierwsi osadnicy . _aµgięlscy, lecz _ znać. nie
podobał się im tef\ surowy, lasami pokryty puśty ·kraj, . "'?: którym kocz"wali
tylko dzicy indjanie, przenosząc sle gromadkami z miejsca na miejce, zajęci
rybełówstw.em i pąlo~aniem na dzikiego zwier.zit; _i .:walkami między sobą.
Pietwszit gromad14· europejczylrow; ~tórzy przybyli na'- .wybrzeze Amerykf Pół
nocnej, byli rybacy angielscy, którzy jednakże zniechęceni· qdpłyrtęli wkrótce
do Anglji. W parę lat później nowa gromadka ·anglików zło~.ona:ze 19Ó osób,
spróbowała na stałe osiąść na nowej ziemi. W ślad za nią poszły i inne
narody. Około roku 1515 osiedli tam holendrzy, którzy założyli miasto, nazwane przez nich Nowym-Amsterdamem w tym miejscu, gdzie dziś leży
New-~ork. Tym sposobem dla tysięcy ludzi utworzyło się ujście do nowej
ziemi za ocean Atlanfyć:ki~ 'gdzie czekała fc:fi- aę~ka praca,-ałe bogata w rezultaty. Z początku tylko setki, później tysiące ludzi różnych narodowości
napływało do Ameryki Północnej, bez różnicy płci.
Rozdzielili sic;
szybko, wykarczowali lasy, oszuszyłi bagna, pobudowali osady i mias~eczka
i w ciągu lat niewiell:' dali · początek nowej kolonji angielskięj;'· kf~rą nażwali
Nową-Anglją. Był to zaczątek dzisiejszej wielkiej zaoceanowe'j Rze'c~zypospo
litej Stanów Zjednoczonych; liczących ·obecnie 70. -m\ljońów' .Judn(!ścl ·i -zajmu.,jącej obszar ziemi, większy niż cała Europa\. . · Kołcinje te riądziły się same
na zasadach samorządu gminnego, leci kraj macierz~~ty · wywierał na. nie
wpływ doniosły i ograntczał ich„ .św'obodę, zwłaszcza". ·P.od · ·względem gospodarczym. Anglja widziała w tych kolónjach; rosnących jak na drożdzach,
nowy rynek .zbytu, potężniejący coraz bardziej i wyzyskać g9 pragnęła. Około
roku 1750 kolonje Angielskie w Ameryce liczyły już przeszło mUjon mie!zkańców.
Rzęd Angielski. trapił kolonistów rozmaitemi szykanami, w rodzaju
opłat stemplowych, ceł, zakazu wywożenia surowych produktów gdziekolwiek,

oprócz Anglji, oraz sprowadzania do osad, lub wyrobu na m1e1scu potrzeb'"ych przedmiotów, które można było sprowadzać tylko z Anglji. Wreszcie
;1ałożenie cła na hęrbatę, przywożoną wyłącznie z Anglji wywołało wrzenie
w kolonji, .które w rezultade .doprowadziło do wvbuebu powstania. Na głów
nego dowó.dcę powołano Jerzego Waszyngtona z Wirginji.
fr~ncja, ·która od roku 1154 ~rzez szę.reg lat prowadziła wojnę
zakończoną jej ~wycięsłwem, wysłała w. '-pomoc powstańcom ameAnglją
z
rykańskim korpus ·wojsk swoich pód dowództwem Lafay~tt'_n.
Kościuszko, który po opuszczeniu domu wojewody Sosnowskiego
wyjechał do FrancH,- zkąd udał się do· Ameryki, gdzie przybył w roku -1778.
Odznaczywszy się przy oblężeniu New-Yorku, został mianowany
adjutantem Waszyngtona, później pułkownikiem i generałem brygady. Z obu
polaków, walczący~h w szeregach wojsk amerykańskich . Pułaski poległ
w bitwie p_o d Sa.wanrot, Kościuszko zaś, ozdobiony orderem Cincinata, za .
waleczność, wynagrodzony obszarem ziemi i dożywotnią pensją za zasługi,
poło~one w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północ
nej, powrócił do Ojczyzny, by w niej tern większą jeszcze okryć się sławą.
Niepodległość S~anów Zjednoczonych ogłoszoną została na samym po·
czątku powstania w roku 1776. Popiersia Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułas
kiego po dzień dzi~iejszy zdobią salę obrad kongresu Stanów, naczelnego zgrom~
dzenia reprezentantów narodu, ustanawiającego prawa i dającego dyrektywy
prezydentowi. PaTńięć Tadeusza Kościuszki po dziś dzień żyje w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a jego posągi zdobią kilka miast amerykańskich.

POWRÓT KOŚCIUSZKI DO OJCZYZNY.
Po powrocie z Ameryki, zawezwany przez Stanisława-Augusta, wstą
w _roku 1783 do wojska polskiego w stopniu generała. W wojnie,
prowadzonej wówczas z Rosją; walczył pod znakami księcia Józefa Ponia„
towskiegQ, i odi.naczył się w bitwach pod Zielonką 17-go Czerwca 1792 roku
~ pod Dubienką 18 Lipca tegoż ~oku.-Zapoczątkowana pomyślnie kampanja
z roku :1.1 92 · kończy się haniebnie.- Król przystępuje do Targowicy; stronnictwo zachowawcze, moskalofilskie bierze górę.-Zaczynają się ruchy targowiczan i prześladowanie stronnictwa postępowego, przepojonego patryjotyzmem,
które chowa się głębiej w łono narodu, lecz nie daje za wygranę.-Nastę
puje drugi ~ rozbiór Polski, zatwierdzony pod groZlf bagnetów pr:tez· sejm
grodzieński, zwany „niemym", bo· zebrani na nim posłowie, otoczeni wojskiem
i działami rosyjskiemi, przez trzy ~ni zachowywali głuche milczenie, które
w rezultacie uznano za znak zgody i traktat rozbiorowy został podpisany.
Z ob:r~ernego państwa, obejmującego niegdyś. 20.300 mil kwadratowych ,
przestrzeni :{i 20 miljonami mie&zkańców pozostało zaledwie około 4.000 mil
kwadratowych z..czterepta m'iljonami mie~zkańców. Był to kraj długim pasmem
ciągnący ·się od Wilna przez Warszawę i Kraków, oddzielający Prusy od Rosji.Kraj ten otoczony l.udnośdą ~ho~iaż politycznie *yj~cą-w oł;>cych pąń_s!-.v~~h, ·
ale sympatyzujący z nią i złączony krwią, miał wszelkie warunki ·odrodzenia jego
dawnej potęgi.-Rozumieli to dobrze patryj'oci, zdający sobie dokładnie sprawę •.
że i ta reszta dawnej Polski skazaną jest na zagładę. Postanawiają ratować ją
jedynym środkiem, jaki dyktowała rozpacz.___: Lepiej bowiem było wszystko
pił J\ościuszko

postawić na jedną kartę, niż czekać z załofonemi bezczynnie rękoma na
ostateczny habienny koniec.-Trzeba było ratować bodaj dobre imię Polski,
jeżeliby jej samej uratować się nie dało.-Przykład Francji, która podówczas
zwycięsko walczyła z całą koalicją państw europejskich, które przeciw niej
wystąpiły; wieści dochodzące z obszarów zabranych, które obsiadła cała
szarańcza :lorłiwych urzędników i obdzierała haniebnie, niszcząc dobrobyt
społeczny, szerząc nieznany dotychczas polakom ucisk, podziałały podniecająco. Patryjoci, licząc przedewszystkiem na wojsko, które nie ochłonęło jeszcze
po haniebnym przerwaniu kampanji, w której wiekopomną okryło się sławą,
dążąc od zwycięstwa do zwycięstwa, jako też i lud warszawski, zbudzony
.do życia i uświadomiony patryjotycznie przez konstytucję 3-go Maja oraz lud
wiejski, któremu też konstytucja zapowiedziała jaśniejszy byt i wzięła go
w gorliwą opiekę.-Ucisk wreszcie, jakiego się dopuszczali rosjanie, uważa
jąc już resztę Polski za swoją własność, był wybornym sprowokowaniem
patryjotów, zjednoczonych w 3-ch kółkach, z których jedno stworzyło się
w Warszawie, w którem rej wodził generał Działyński, obywatel Jełski i bankie~ Kapostos.-Nawiązało ono stosunki z wojskowymi i wielu wyższych
oficerów wciągnęło do spisku.-Drugie koło pracowało w Krakowie, trzecie
koło emigracyjne z Potockim i Kołłątajem na czele utworzyło się w Dreźnie.
We wrześniu 1793 roku wszystkie te trzy koła zjechały się na narądę w Lipsku
i postanowiły powołać na naczelnika narodu Tadeusza Kościuszkę, który
podówczas właśnie bawił w Lipsku.

KOŚCIUSZKO NACZELNIKIEM NARODU.
stan kraju
Bezpośrednio przed powstaniem kościuszkowskiem,
Rosja, uzyskawszy na se1m1e grodzieńskim prawo
okropny. wprowadzenia wojska swego do Polski, skorzystała z niego skwapliwie, by
rozstawiwszy oddziały swoje po kraju, skrępować tym sposobem ruchy wojska polskiego i mieć nad niem bezustanną kontrolę.-Warszawę zajął korpus
wojsk rosyjskich różnej broni pod wodzą nowego ambasadora w Polsce
Igelstrema, Kraków zajmował oddział generała tykoszyna.-W Warszawie
istniały wówczas obok siebie dwa rządy, jeden slaby i ślepo posłuszny rozkazom Petersburga-króla Stanisława Augusta, drugi, ambasadora lgelstrema
którego charakter oparty był na despotyzmie, szpiegostwie i ucisku.Stronnictwo p,atryjotyczne zmuszone było do pracy potajemnej, pracy w ukryciu.-Po raz to pierwszy stworzył się wówczas u nas rzą.d narodowy tajny,
dotychczas w dziejach Polski nieznany.- Tadeusz Kościuszko liczył w tej
·epoce 47 lat.-Był on w sile dojrzałego wieku, pełnego rozwoju umysłu,
energji i przedsiębiorczośoi.-Jako naczelnik narodu obejmował stanowisko
dyktatora, nieznane dotąd narodowi polskiemu. Wybór koła patryjotycznego
najlepiej świadczy o czystości zamiarów tych ludzi, twórców konstytucji majowej z roku 1791. - "Oddawali oni Naczelnikowi narodu nie tylko władzę
nad jego siłami zbrojnemi, ale i nad całym narodem. - On jeden jedyny
stawał się głową państwa i narodu, jego prawodawcą i absolutnym władcą,
panem życia i śmierci.~ Nie było wówczas godniejszego na to stanowisko
człowieka w całej Polsce nad Kościuszkę, który po haniebnem zakończeniu
kampanji z roku 1792 podał się, wraz z księciem Józefem Poniatowskim
do dymisji i wyjechał za granicę. Cichy i skromny Kościuszko, człowiek
był

niepokalanej uczciwości, waleczny jak bohater, nie ubiegający się nigdy ani o bogactwa ani o honory, lub władzę, jedynym był mężem w owych tak smutnych
czas~ch, w których trudno było o ludzi uczciwych, na których mógł paść wybór
takich patryjotów, jak Potocki Ignacy, Hugo Kołłątaj i inni. Ze łzami w oczach,
z całą znojomościll odpowiedzialności, jaką bierze na swe barki, przyjął
Tadeusz Kościuszko odpowiedzialne i godne stanowisko naczelnika narodu,
gotując· -się-· -do · wałkt na śmierć Iub· życie, by · zmyć hańbę Polski i skruszyć
kajdany, nałożone przez obcll przemoc i chciwość. Rozpatrzywszy się w sytuacji. Kościuszko qznał wybuch za przedwczesny i kazał czekać. - Dla
uśpienia podejrzeń Rosji wyjechał nawet do Włoch. Tymczasem niecierpliwość ludu warszawskiego i wojska rosła. Wojsko nie chciało czekać, bo
groziła mu redukcja, zatwierdzona przez sejm grodzieński, a• dotąd jeszcze
nie wykonana. Po zawiadomieniu o tern przez patryjotów w styczniu 1794 r.
wraca . Kościuszko potajemnie do kraju i bawi na lewym brzegu Wisły
w okolicy Hebdowa.
W marcu 1794 roku pod -naciskiem lgelstrema ogłasza nareszcie
rząd króla Stanisława-Augusta redukcję wojska do 15-tu tysięcy ludzi. W Koronie ma zostać tylko 8665 ludzi, a na Litwie 6584. - Uprzejmy
ambasador oświadcza, że reszta wojska może przejść na służbę carowej
Katarzyny li. Nie było już ani chwili do stracenia. - Generał Madaliński
·stojący między Bugiem, a Narwią na północy, otrzymawszy rozkaz zredukowania swojej brygady - odmówił posłuszeństwa. - Nie czekając, aż go
do tego zmuszą siłą rusza ·przez kraje, zajęte przez prusakó~, ku Krakowowi,
znosząc po drodze drobne posterunki pruskie. Na wieść o zbliżaniu się
wojska polskiego generał Łykoszyn dnia 23 marca 1794 r. opuszcza Kraków
i stacza niepomyślną dla siebie potyczkę -pod Kozubowem z brygadą Man~
geta, przybyłia z Pińczowa. Madaliński zaś walczył pomyślnie z generałem
Tormasowym na gr.anicy województwa krakowskiego. - Wojna więc rozpoczęła się na dobre. -

PRZYSIĘGA KOŚ_CIUSZKI.
. Po ustąph~niu Łykoszyna z Krakowa w mieście pozostała tylko zapolska. - Ludność odetchnęło, a dla patryjotów otw.orzylo się .. -wolne
pole działania. - Kościuszko już był w Krakowie, gdzie mieszkał na przedmieściu w dworku generała Wodzińskiego. -Nadszedł ranek dnia 24 marca
roku 1794.. ...,.- W mieście panował dziwnie uroczysty nastrój. Ładna pogoda
wiosenna wywołała na ulicę tłumy mieszkańców, przeważnie ze sfer drobnego mieszczaństwa i ludu wieśniaczego z pobliskich okolic. Było też i sporo
szlachty województwa krakowskiego. Na ry-nku przed ratuszem pojawiły si~
dwa bataljony piechoty polskiej i uformowały się w rozwinięty front, ze
sztabem i generalicją na czele. Bębny uderzyły werbel, żołnierze sprezento·
wali broń, bo na rynku ukazał się Tadeusz Kościuszko, naczelnik narodu.
Nie miał na sobie błyszczącego złotem lub srebrem munduru, ani żadnych
oznak wysokiego jego stopnia. Przybrany był w skromną białll sukmanę
wieśniaków krakowskich i rogatywkę czerwoną z pawiem piórem; przy boku
przypasaną miał zwykłą szable w czarnej, skromnej pochwie. Stanął przed
frontem bataljonu i po powitaniu wojska i ludu, kazał tuż stojącemu obok
niego Lino\,Yskiemu, b. posłowi ziemi krakowskiej na ~ejm, odczytać akt po-
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wstania. Głosem doniosłym i wyraźnym przy panujące) ciszy wśród tłumów,
których gwar naraz ucichł, odczytał Linowski akt o przystąpieniu do powstania województwa krakowskiego, nawołujący wszystkie ziemie polskie, by
toż samo uczyniły.
Piękny ten akt 'zawiera następujący najwyraźniejszy
ustęp: „Przytłoczeni ogromem nieszczęścia, znękani bardziej zdradą, niż orę•
żem nieprzyjaciela, .._postradaliśmy Ojczyznę„ .a z nią używanie najświętszych
pl'aw: wolności, bezpieczeństwa osób i majątków, my polacy obywatele
mieszkańcy województwa krakowskiego, poświęcając życie, jako jedyne dobro, którego nam tyranja jeszcze wydrzeć nie chciała, idziemy do tych ostatnich srodków, które nam rozpacz oby~atelska poddaje. Wyrzekamy się
wszelkich przesądów i przywilejów, które nas dotąd obywateli jednej ziemi
i synów jednej matki Ojczyzny dzieliły i jeszcze dzielić mogą. Uwolnienie
Polski od żołnierza obcego za cel mając, obieramy Tadeusza Kościuszkę
za jedynego rządcę i naczelnika całego narodu polskiego i wodza powstania naszego."
.
Piękny ten akt, przyjęty z zapałem w ćałej Polsce był zarazem
programem powstania. Głosił on poraz pierwszy zasadę równości wszystkich
polaków, bez różnicy stanów, do jakich należ4, wobec służby dla Ojczyzny,
obowiązków z niej wypływaj4cych i praw obywatelskich.
Akt ten oddawał Kościuszce władzę dyktatorską, nieograńiczon4,
obok absolutnej władzy wojskowej; czynił go panem życia i śmierci •
.Była to . nowość dotq w Polsce nieznana. Takiej władzy od czasów
Władysława Łokietka nie posiadał żaden król polski, żaden z wodzów, ani
hetmanów. Był to wielki dowód zaufania w szlachetność charakteru i uczci·
wość Kościuszki, wiary w jego ofiarność d~a Ojczyzny, a zarazem gorącego
pragnienia wydobycia jej z ciężkich trudności, ocalenia stojącej nad przepaścią. Bezpośrednio po odczytaniu aktu powstania, Kościuszko złożył narodowi uroczystą przysięgę, że powierzonej mu władzy nigdy nie nadużyje,
nie posłuży się nią dla własnej prywaty, lub osobistych korzyści, albo też
dla wzmocnienia swej władzy, poświęcając jedynie swe siły i życie własne
dla dobra powszechnego, na usługi Ojczyzny.- Przysięgi tej solennie dotrzymał. Niezwykle podniosłą była chwila, w której naczelnik narodu składał
przysięgę. Cisza panowała tak wielka, że bodaj brzęczenie muchy usłyszeć
bylo można. Kościuszko wypowiadał słowa przysięgi dobitnie, wolno, wy~
raźnie, z calem przeświadczeniem ich wagi, ciężaru i odpowiedzialności
za brzemię, jakie bierze na swe barki. Po skończonej, przysiędze zagrały
wszystkie dzwony krakowskie, nie wyłączając starego Zygmunta, ozwały się
bębny i gromkie, pełne zapału okrzyki ludu, przepojonego uczuciami gorQ•
cej miłości Ojczyzny. Po powrocie do domu Kościuszko zaraz wydał odezwę:
do całego narodu, z której następujące słowa powinny być zapisane w sercach naszych po wieczne czasy. Cały wiek minął od chwili ich wypowiedzenia, i drugi jest już w biegu, a nikt jeszcze dobitniej, krócej i jaśniej
nie wypowiedzał tego, co powinno być hasłem każdego naszego poczynania.
„W pogardzie śmierci leży jedynie polepszenie losu naszego, losu
przyszłych pokoleń. Pierwszy krok do zrzucenia niewoli jest odważyć się
być wolnym, pierwszy krok do zwycięstwa jest poznać się na swej sile''.
Zaiste, wspaniałe te słowa. Niema takiej siły, która złamałaby naród, jeżeli
gorąco pragnie być wolnym i stanowczo do tego dąiy, bez względu na na-
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W innem znów miejscu swej odezwy Kościuszko tak przemawia:
"Przysięgłem narodowi, że władzy mi powierzonej na niczyj prywatny ucisk
nie użyję. Lecz oświadczam, że ktokolwiek-będzie czynił przeciw narodowi
naszemu, ten jako zdrajca pod sąd pójdzie. Grzeszyliśmy zanadto pobłażaniem
i dlatego ginie Polska. Nigdy u nas swawola polityczna ukaran11 nie była.
Bierzemy teraz inny sposób ~postępowania. Cnotę i obywatelstwo nagradzać, ścigać zdrajców i karać zbrodnię." Groźne te słowa zrobiły swoje.
Przeciwnicy powstania pochowali się i nikt oporu nie stawiał, przynajmiej
narazie. Tegoż dnia jeszcze Kościuszko wydał rozkaz, powołujący pod broń
od 18 do 28 roku życia i nakładający na obywateli ziemskich podatek na-

rodowy na koszta wojny. Kto miał dochodu od 1000 do 2000 złotych ro- '
cznie, płacił z morgi 16 groszy, mający od 2000 do 10.000 płacili po 20
groszy, ci co posiadali od 10,000 do 50,000 płacili po 30 groszy. Wyżej nad
pięćdziesiąt tysięcy po 40 groszy. Można sobie łatwo wyobrazić, jaka siła
znalazłaby się ·w rękach Kościuszki, gdyby kraj cały poszedł za jego wez- ,
waniem. Jak inną postać przybrałyby dzieje naszej Ojczyzny, a prawdopodobnie całej Europy, gdyby za przykładem ziemi krakowskiej poszły wszy$tkie ziemie ówczesnej Polski. Niestety. Tak się nie stało. Lud zbyt słabo
był uświadomiony, szlachta z obawy o własne korzyści i utratę pańszczyzny,
prze\\'.ażnie stała na uboczu, a panowie magnaci z małemi wyjątkami paktowali z wrogami Polski, z jej zaborcami w obawie o swoje przywileje,
o swoje dobra rozległe, lub tak zdemoralizowani i skosmopolityzowani, że
nie odczuwali hańby, spadającej na sprzedawczyków Ojczyzny, na cały naród wreszcie, który nie umie bronić, lub nie chce najdroższego skarbu wolności i niepodległości Ojczyzny.
RACŁAWICE.

Dnia 1 kwietnia 1794 roku Kościuszko wyruszył z Krakowa na czele
4000 wojsk regularnych, z 12 armatami lekkiego kalibru. Oprócz wojsk regularnych ciągnęło z nim około 2000 włościan krakowskich ochotników, uzbrojonych w kosy na sztorc obsadzone i piki, pełnych animuszu właściwego
ludowi ziemi krakowskiej. Pierwszy to raz lud wieśniaczy polski z własnej
ochoty nieprzymuszony, ciągnął na wojnę w obronie ziemi ojczystej, którfl
uprawiał w pocie czoła z dziada pradziada. Poraz pierwszy wieśniak polski
po długich latach ucisku pojął, czem jest Ojczyzna i co dla niej poświęcić
trzeba, bo odczuł, że nareszcie i dla niego bij.e godzina swobody i dla niego
ta Pols}ta, która przez długie wieki była mu macochą - matką najczulszą
być zaczyna. Wierzył Kościuszce i wielkie pokładał w nim nadzieje. Szkoda
tylko, że utrudniona wówc~as komunikacja, niechęć szlachty, obawiającej się
usamowolnienia chłopów, by nie stracić przez to na majątku, obojętność . magnaterji, lub co gorzej, jej konszachty z wrogami, wreszcie obecność wojsk rosyjskich rozlanych po całym kraju i tamujących swobodę ruchów, nie pozwalały dać szybkiej wiadomości całemu ludowi wiejskiemu w Polsce, co się
stało w Krakowie, a niezawodnie pochwyciłby za broń i wywalczył sobie
i Ojczyźnie wolność. Kościuszko ruszył na spotkanie z Madalińskim, który
pod Kozubowem, pobiwszy Łykoszyna, ciągnął ku Krakcwowi. Dnia 4 kwiet-

siły zbrojne polskie spotkały się z wrogami pod wsią Racławice, nieopoDziałoszyna. Korpus rosyjski liczył 7000 żołnierza i miał 24 działa
ciężkiego kalibru. Dowodził nim generał Tołmaczow. Bitwa rozpoczęła się
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od działania artylerji rosyjskiej, ostrzeliwującej pole ciężkiemi pociskami

i granatami, które, pękając w powietrzu, l)łoszyły konie. Oddziały kawalerji

narodowej nie wytrzymały natarcia rosjan i pierzchły w nieładzie. Niektórzy
z jeźdźców nie oparli się aż w Krakowie, roznosząc wieści o pogromie polaków, o śmierci Kościuszki, siejąc wszędzie popłoch i zwątpieni.e. Na szczęś
cie wieści te okazały się fałszem, albowiem Kościuszko, widząc co się dzieje,
podjechał do kosynierów, stojący.eh w wąwozie i osobiście poprowadził ich
do ataku. Skoczyli z wielkim animuszem i impetem, że armaty rosyjskie raz
tylko jeszcze dały ognia, poczem dzielni krakusi byli już na baterji. Wycięli
kanonierów, a działa rosyjskie w liczbie dwunastu uprowadzili. Bohaterami
tego dnia byli Bartosz Głowacki z Rzędowic i Stanisław Świ.stacki. Bartosz
pierwszy doleciał do armat i paszczę jednej z_nich pqłą sukmany zasłonił.
Rosjanie stracili 600 ludzi poległych i wielu jeńców, cofnąwszy się w po- płochu. Zwycięstwo pod Racławicami, nie imponujęce lictbą walczących,
nie miało znaczenia strategicznego, ale pod względem moralnym wydało
rezultaty doniosłe. Podniosło ducha w kraju, czyniło nadzieję patryjotom na
pomyślny przebieg dalszej walki i pobudziło inne ziemie polskie do czynu.
Bezpośrednio po Racławicach przystąpiło do powstania województwo lubelskie i ziemia chełmska. Zewsząd zaczęły ściągać do obozu Kościuszki
. oddziały wojska polskiego, napływali ochotnicy wprawdzie nie w tej liczbie
jaka· była pobzebna, ale armje narodQwa zwiększała siły codziennie.

OBÓZ w POŁAŃCU.
Z uwagi na słabe jeszcze siły, jakiemi rQ;r;1>9..rz4dzał Ko.ściuszko, nie
odważył się ścigać pobitego Tołmaczewa. Założył obóz w Połańcu nad

do ;Wojska, by spieszłyo do połączenia
swój słynny manifest połaniecki, po•
suwający sprawę włościańską w Polsce o krok dalej, niż uczyniła to konstytucja majowa. Manifest ten wskazuje na niewolę ludu, jako na jedyną przyczynę upadku Polski, tworzy komisję, powołaną do czuwania nad postępo·
' waniem z ludem wiejskim, wstępujących dą wojska uwalnia od pańszczyzny,
a pozostałym w domu obniża robociznę z 6-ciu dni na cztery, z czterech
na trzy, z trzech na dwa. Rodziny tych, którzy wstąpili do szeregów wał·
czących, całkowicie od robocizny uwalnia. ', Radykalny Kołłiitaj radził, by
. odrazu skończono ze sprawą włościańsklł i' obdarzono włościan całkowitę
swobodą, lecz Kościuszko obawiał się rozdrażnienia szlachty i wywołania
zamieszek w kraju niepożądanych podczas w'ojny. Miał przytem na uwadze
i względy polityczne, albowiem taka radykalna zmiana w stosunkach agrarnych mogła ujemnie wpłynąć na usposobienie państw, przychylnych Polsce,
a przynajmniej zachowujących się obojętnie wobec tego, co się w niej działo,
wyszłoby to na niekorzyść powstania i dało broń w ręce państw zaborczych.
Obawa przed rewolucją frencuską była podówczas tak wielką- w Europie,
skoalizowanej przeciw rewolucyjnej Francji, że · wzgląd ten dowodzi wielkiego
rozumu !!;tanu Naczelnika, którego serce i wewnętrzne przekonanie skłanieły się
ku projektom Kołłątaja, a rozum stanu nakuywał być powścięgliwym w sto-

,

Wisłą, oszańcował go i wydał odezwę
z nim. W Połańcu ogłosił Kościuszko
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sowaniu zbyt radykalnych reform. Kto z nich miał szłuszność, Kościuszko czy
Kołłątaj, zdaniq co do tego do dziś dnia są podzielone. To tylko pewne, ie
postepowaniem l Kościszki w tej sprawie, nie kierowały żadne względy uboczne,
jeno gor11ca miłość Ojczyzny, którq z pod obcego jarzma· wyzwolić zaprzysiąg_ł i walki o jej wolność nie chciał utrudniać. Lud polski bardzo dobrze
zrozumiał, że o~ Kazimierza Wielkiego nie miał podobnego i lepszego przyjaciela, nad Tadeusza Kościuszkę, chociaż nie otrzymał z jego rąk całkowitej
wolności. Umiłował też go całem sercem, wierzqc, że tylko zwycięstwa mu
zabrakło do dokpnania wielkiego dzieła oswobodzenia ludu wiejskiego od
pańszczyzny i nadania mu praw obywatelskich, równych . z prawami innych
stanów. Manifest\ połaniecki nadawał jednakoż włościanom swobodę ruchów,
wolność przenos~enia się z miejsca na miejsce według własrrej woli. Był to
już znaczny postęp. Podczas gdy powstanie rozwijało się co raz pomyślniej
nastąpił wypadek~ który sprawę, rozpoczętta przez Kościuszkę znacznie posunął naprzód. Lu'd wprszawski po raz pierwszy zabrał głos w sprawie Ojczyzny.
I

POW.STANIE w WARSZAWIE.
Gospodarka rosyjska w stolicy kraju ciężkim brzemieniem legła na
barkach ludu wars,zawskiego. Rządził wówczas w Warszawie, nieomal aąso
lutnie ambasador rosyjski lgelstrem, mając do pomocy 8,000 wojska rosyjskiego, rozlokowan~go po różnych punktach miasta. Wieść o zwycięstwie
pod Racławicami podnieciła ducha ludu warszawskiego i tych patryjotów,
którzy myśleli już had spoJSobami uwolnienia stolicy od obcego ucisku i nienawistnego wszystk~m ambasadora. Z drugiej strony obudziła czujność lgelstrema, obawiając~o się, by Kościuszko nie ruszył na War&awę, zanim
ostatecznie przygotowany będzie do obrony. Ściqgn11ł wielką ilość wojsk
rosyjskich do Wars~awy ·i . wysłał gertetała -Chruszczawa -na ·ezele 7,000 żoł
nierzy przeciwko Kóściuszce; sam stanqł na czele załogi -warszawskiej. Było podówczas w W~rszawie 2,430 żołnierza wojsk polskich pod dowództwem hetmana Ożar\owskiego, które Ige_lstrem postanowił rozbroić, zanim
przyjdzie do W!llki o ~ Warsz~wę. Zdrajca hetman dzień rozbrojenia wyznaczył na 18 kwietnia, ;o czem patrjoci dowiedzieli się od jednego ze swych
członków, pełniącego ' służbę w sztabie hetmańskim.
Nit; było wi~c czasu do stracenia. Zdradziecki zamach należało
uprzedzić. Duszą patryjotów polskich w Warszawie był wielce popularny
wśród mieszczaństwa .stolicy szewc Jan Kiliński, rodem z Poznania. Gorący
patryjota, człek przytęm przedsiębiorczy +-tM>rotny~ miał wielki wpływ wśród
młodzieży rzemieślniczej. Dopomagał mu dzielnie w pracy oddany duszę
i ciałem sprawie rzeźnik Sierakowski. Z ~ojsko~ych należało do zmowy.
wielu oficerów niższych stopni l dowódca pułku Działyńskich, pułkownik Haman. Sam Działyński '. był już aresztowany z rozkazu lgelstrema. W sam
wielki czwartek dnia 16 kwietnia o godzinie 3-ej rano wybuchło powstanie
i zawrzał bój zacięty na ulicach Warszawy. Zaskoczeni znienacka rosjanie
potracili głowy, pomimą to walka trwała aż do wielkiej soboty i skończyła
się pogromem wojsk rosyjskich, które straciły 2,000 ludzi w zabitych, wiel~
xaś dostało się do niew~li. Sam lgelstrem uciekł z pałacu swego przy ulicy
Miodowej i schronił się , do obozu pruskiego, stojącego nieopodal Warszawy. O godzinie 5 po południu stolica była już wolna od wojsk rosyjskich.

Król Stanisław-August siedział na zamku przez nikogo nie niepokojony.
Komendę nad miastem objął Mokronowski. Po wypędzeniu rosjan lud war•.
szawski zajął się ukaraniem zdrajców dygnitarzy polskich, oddanych wrogowi. Napadano ich domy, lecz nie rabowa!'o, zabierano tylko papiery i are~
sztowano winnych. Między innemi aresztowani zostali hetman Ożarowski
i Zabiełło. W nocy z 22 na 23 kwietnia wybuchło powstanie w Wilnie pod
wodzą pułkownika saperów . Jak6ba Jasińskiegor który-na- czele klflku kom·
panji piechoty i przy pomocy ludu wileńskiego rozpędził załogę rosyjską,
do tysiąca żołnierzy wziqł do niewoli. Dla Litwy ustanowiono nowy rząd

' z siedzibą w Wilnie. Areszto_wano wówczas hetmana litewskiego Kossakowskiego, brata biskupa, który również był aresztowany w Warszawie. ·

KOŚCIUSZKO w WARSZAWIE.
Wiadomość

o wybuchu w Warszawie doszła Kościuszkę . dopiero
Zatwierdził on wszystko, co _ było zrobione i Qstanowił
Radę najwyższą, która miała sprawować funkcję Rządu Tymczasowego.
Tymczasem w Warszawie zaczęły panować dwa prądy.
Pod ich naciskiem Rząd Tymczasowy, c.hociaż złożony z żywiolów
umiarkowanych, polecił aresztowanie biskupa Kossakowskiego, Masalskiego,
Skarżyńskiego i marszałka koronnego Mo~zczyńskiego, znanych 'z sejmu
grodzieńskiego. Oddano ich.pod sąd na podstawie papierów, znalezionych
w kwaterze lgelstrema i dowodzących, że mieh konszachty z wrogami. Sąd
skazał ich na karę śmierci. Lud począł szemrać szalenie na ryrlku i na
Krakowskim Przedmieściu. Dnia 25 maja przybyli do Warszawy ,Kołłątaj
i Ignacy Potocki z rozkazami Kościuszki. Naczelnik ustanowił Radę Narodową, złożoną z 40-tu członków pod przewodnictwem Zakrzewskiego. Głol!I
decydujący we wszystkich sprawach należał do Kościuszki. Tymczasem rosjanom zaczęły przybywać posiłki. Trzeba było wystąpić zaczepnie,• by nie
dopuścić do połączenia się wsz
kich sił nieprzyjacielskich. Kościuszko wydnia 25 kwietnia.

·

słał generała Znjączka w Lubelskie, by nie dopuścił do złączenia się wojsk
rosyjskich, idących z południa, a sam na czele 14,000 ruszył ku Wa~szawie.
Spotkanie z rosjanarni nastąpiło dnia 5 czerwca pod Szczekocinami. Nazajutrz miało przyjść do walnej rozprawy. Kościuszko miał 9,000 regularnego
• wojska i 24 armaty. Resztę stanowiła chłopska piechota, tle uzbrojona.
Rosjanie również liczyli nie więcej riad 9,000 żołnierzy, mieli jednak 60
dział. Pomimo przewagi artylerji po stronie nieprzyjaciela,· polacy mieli wi·
doki zwy~ięstwa. W nocy jednakże 17,500 żołnierzy z 64 działami połą·
czyło się z wojskiem rosyjskiem, o czem Kościuszko dowiedział się ,dopie·
ro nad ranem. Byłoby nonsensem rozpoczynać bitwę z taką przewagą sił
nieprzyjacielskich. Kościuszko nakazał odwrót, który osłaniał puł~ownik
Krzyski na . czele kosynierów. Odparli oni wszystkie ataki ciężkiej jazdy ro•
syjskiej. Straciwszy 1,000 ludzi i 8 armat, podążył Koścłusz~o na
Kielce ku Warszawie. Nieprzyjaciel poniósł tak ciężkie straty, że nie odważył go się ścigać i pozostał·- na miejscu. Prawie jednocześnie generał _
r
Zajączek przyjął bitwę pod Chełmem i utorował sobie odwrót ku Warszawie. Niepowodzenia te rozdrażniły lud warszawski. Wybuchły w stolicy rozruchy. Lud wydostał z więzienia aresztowanych, czekających na wyrok są
dowy l powiesił ich bez sądu. Kościuszko, przybywszy do Warszawy, połę•

pił surowo te wybryki i wydał odezwę, w której się wyraził-: .
posłusznym być nie chce, nie wart wolności".

OBLĘŻENIE

.Kto prawu

WARSZAWY.

W pierwszych dniach lipca roku 1794 wszystkie .

siły

polskie skon-

centrowały się pod Warszawą. Srodkiem dowodził sam Kościuszko, prawem
skrzydłem 'Mokrzanowski, lewem-Zajączek. Po kilku dniach drobnych utar-

czek, wojsko polskie cofnęło się na przedmieścia · Warszawy. Rozpoczęło
się oblężenie stolicy. Cała ludność warszawska zajęla się sypaniem okopów
i szańców. Pracowali wszyscy bez różnicy stanów, kobiety, dzieci, zamożni
i pospólstwo, inteligencja, nawet ksjęża przystąpili do pracy. Nie uchylali się od
niej i żydzi. Całe sześć tygodni trwało oblężenie, urozmaicane utarczkami, pomyślnemi dla polaków. Szturm generalny naznaczono na dzień 28 sierpnia. Tymczasem w Wielkopolsce wybuchło powstanie i rozwijało\ się nader szybko pod
wodzą generała Henryka Dąbrowskiego. Powstańcy wzięli Brześć Kujawski
i zatopili wiele statków na Wiśle. Dowódca rosyjski ferseri cofmał się
w Lubelskie dla połączenia się z nadciągającym Su~orowem. W Warszawie panował ład j spokój. Powaga Kościuszki łagodziła sprzeczności
i trzymała w karbach gorętsze żywioły. Sąd spokojnie odbywał swoje
czynności nad targowiczanami, z których wielu skazano na śmierć, co prawda zaocznie. Wyrok śmierci zapadł też i na biskupa Skarżyńskiego, lecz
Kościuszko go ułaskawił i zamienił wyrok śmierci na dożywotnie więzienie.
Brat króla, Michał Poniatowski, uniknął podobnego losu przez śmierć na·
głą. Mówi11, że sam król posłał mu truciznę, gdy się dowiedział o przeję
ciu listu noszącego wszystkie znamiona zdrady. Najgorzej było na Litwie, która
pierwszn nara.żona była na ciosy nieprzyjacie i posiadała mało wojska. Wilno
zajęli rosjanie w połowie sierpnia, poczem powstanie na Litwie było zgniecione.
Reszta wojska litewskiego z pułkownikiem Jasińskim na czele przedarła się
do Warszawy.

MACIEJOWICE.
Najważniejszem zadaniem było niedopuszczenie do połączenia się
fersena z Suworowem, nadciągającym z Litwy na czele 18,000 wojska z 60
działami. fersen jednakoż był bliżej Suworowa, niż Kościuszko. Trzeba było śmiałym ruchem rzucić .się na f ersena, pobić go i dopiero zwrócić się
ku Suworowowi. Był to krok ryzykowny, "ale jedynie móżliwy wobec wytworzonej sytuacji. Kościuszko postanowił szybkim obrotem rzucić się pomiędzy fersena i Suworowa. Manewr ten· nie pozwalał na prowadzenie
z sobą większych mas piechoty i artylerji. Nadciągającego Suworowa miał
powstrzymać generał Sierakowski, lecz pod Krzepczycami poniósł porażkę:
Cofającego się Sierakowskiego dopadł Suworow pod Terespolem. Doszło '

•

-

'

•

do bitwy, w które{ Sierakowski, straciwszy, wszystkie armaty i iysi4ce ludzi
w poległych, rozpoczął odwrót do _Siedlec, gdzie razem z części11 korpusu
Sierakowskiego i posiłkami z Warszawy, zgromadziło się około 7.000 ludzi
i 20 armat. fersen ciągnął wzdłuż Wisły. Kościuszko przeprawił się na
prawą stronę i zastąpił mu drogę pod Maciejowicami dnia 9 października.
Byłoby szaleństwem z taką małą garstką wojska ' rozpoczynać bitwę z nie·
przyjacielem, liczącym 16,000 żołnierzy i 40 dział ciężkiego kalibru. Rozu•.
miał to Kościuszko i dał rozkaz generałowi Adamowi Ponińskiemu, by
z korpusem, w sile 7 ,000 ludzi przeprawił się przez Wisłę i zaszedł Fersenowi z tyłu. Taki manewr dawał polakom nadzieję zwycięstwa. Inny nie
był możliwy. Noc na 10 października Kościuszko przepędził ze swoim sztabem na przygotowaniach do boju. Był poważny, ale spokojny, nie zdradzał
najmniejszej obawy i nie przeczuwał klęski. Jeszcze w nocy o godzinie 1·ej
wysłał adjutanta do Ponińskiego z ostatniemi rozkazami. Nadszedł nareszcie
ranek historycznego dnia 1O października 1794 roku. Bitwę rozpoczęła arty•
lerja rosyjska, zasypując polaków pociskami ciężkich dział. Olbrzymie kule
łamały gał-ęzte-drzew i krzę}Vin i obrzucały sztab Kościuszki liśćmi.
Lekkie armaty polskie nie mogły odpowiadać artyłerji rosyjskiej ze względu na
swój kaliber. Fersen jednakże nie oskrzydlał polaków, obawiając się, by nie
nadeszły im posiłki i zaskoczyły go w dwa ognie. Poniński, pomimo że
znajdował się w pobliżu bitwy, nie nadchodził, chociaż Kościuszko wysłał
ku niemu jeszcze kilku gońców. Z~olna i fersen, widząc, że posiłki do
wojsk polskich nie nadchodzą, zaczął sobie śmielej poczynać. Tormasow
i Denisow zachodzili polakom z boku, podczas, gdy Chruszczew atakował
z przodu pod osłoną artylerji. Sytuacja wojsk polskich stawała się coraz
krytyczniejszą. Kościuszko s!ał jednego po drugim adjutantów ·w stronę,
w której znajdować się miał Poniński. Tymczasem pierścień żelazny, okala·
jący wojska polskie coraz bardziej się zacieśniał. Czas uchodził, godzina za
godziną, a Poniński nie nadchodził. Linje nieprzyjacielskie zbliżały się na
strzał karabinowy. Kościuszko bezustannie przebiega linję frontu bojowego,
zagrzewa do wytrwałości, obiecuje, że Poniński lada chwila się pojawi, lecz
upłynęły jeszcze trzy, lub cztery godziny na daremnem oczekiwaniu. Na•
reszcie kolumny piechoty rosyjskiej wdarły się z najeżonymi bagnetami
w sam środek piechoty polskiej. Bataljon pułkownika Krzyckiego, nie majłlC
już ani jednego ładunku, stracił cierpliwość i ruszył na nieprzyjaciela z ba·
gnetem w ręku, lecz strzały armat rosyjskich kładą go pokotem. W otwarfłl
lukę rusza najlepsza kawalerja rosyjska, przeciw której wystąpił Niemcewicz
ze szwadronem litewskim, lecz w stanowczej chwili kula z pistoletu raniła
go w rękę, a żołnierze jego pierzchnęli w popłochu. Co gorzej pułkownik
Wojciechowski z 700 ułanami królewskiej gwardji z pułku Mirowskich
uchodzi z pola bitwy, oświadczając, że musi ocalić ułanów dla króla. Na
lewym skrzydle, Kopeć, usiłując otworzył drogę Kościuszce, dostaje się do
niewoli, otrzymawszy przedtem 3 rany. Bataljony pułku Działyńskich padąją
pokotem. Bitwa zamieniła się w rzeź. Wśród zamętu ukazuje się jeszcze
na tyłach jazda Tołstoja. Kościuszko zdążył jeszcze przebiedz na prawe
skrzydło, gdzie spadł z konia ciężko raniony. Rozległ się okrzyk rozpaczy
i trwogi. Wszystko już było stracone. O godzinie 1 ucichły ostatnie strzały.
W pałacu maciejowickim, napełnionym generałami rosyjskimi, spotkali się
jako jeńcy: Sierakowski, Kniaziewicz, · Koszucki, Kopeć, Fiszer i Niemcewicz.

Około godziny 5 po południu czterech kozĆlków przyniosło no pikech krwi11

zlanego Tndeusza
Nieprawdą

Kościuszkę.
jest, by padając

ranny na placu boju pod Maciejowicami

Kościuszko miał wyrzec •finis Polonia".
Sam Kościuszko, dowiedziawszy się o tem, stanowczo zaprzeczył
tej legendzie, która niewiadoma z jakiego źródła powstała. Gdyby Poniński

porę przybył pod Maciejowice, klęska stanowczo mogłaby się zamienić
zwycięstwo. Dla czego nie spełnił rozkazu Kościuszki, dotychczas dociec ·
się nie udało. Krąż11 o tem różne opowieści, lecz żadna z nich nie me
udowodnionej podstawy. To tylko jest pewne, że o godzinie +ej Poniński
dotarł do Kozienic, położonych o 2 mile od Maciejowic. Zabrał tam kilku
zbiegów z pola bitwy i udał się do Warszawy, gdzie .sam stanqł przed są
dem wojennym. Uwolniono go dla braku dowodów zdrady. Kościuszko jednak miał ni_eutulony żal do Ponińskiego, mówił, że znajdując się w pobliżu
pola bitwy Słyszał strzały armatnie i gdyby wprost na nie ruszył, zdążyłby
na czas, a wówczas postać rzeczy inny przybrałaby obrót, klęskę zamieniając w zwycięstwo. Bitwa pod Maciejowicami zakończyła powstanie Kościu
szki. Była ona ostatnim ciosem, po którym upadek Polski i ostateczny jej
rozbiór był nieunikniony. Wprawdzie było w Warszawie jeszcze 30,000 wojska, lecz brakło mu wodza i wiary w zwycięstwo. Na miejsce Kościuszhi,
wywiezionego wraz z towarzyszami do Resji, Rada Narodowa zamianowała
Tomasza Wawrzeckiego. Był to człowiek zacny, lecz słab.ych. zdolności jako
wódz i nie umiał sobie zdobyć zaufania ani w wojsku, ani w narodzie.

w
w

Po bitwie Maciejowickiej Suworow ruszył ku Warszawie. Generał
Zajflczek radził, by jeszcze raz spróbowano szc~ęścia w polu, lecz projektu
jego nie przyjęto i postanowiono bronić się za okopami.
Dnia 3 listopada Suworow podstąpił pod Pragę, którq wraz z ludem
broniło wojsko pod dowództwem Wawrzeckiego i Zajączka. Rzeź była straszna. Polacy stracili prze~zło 8,000 ludzi, lecz i straty rosyjskie były olbrzymie. Rozdrainiony_oporem Suworow zdobył Pragę szturmem, poczem wydał ją na łup swemu żołdactwu, które spalilo i zrabowało to przedmieście.
Cała ludność została w pień wycięta. Zginęło wówczas 18,000 ludzi bezbronnych. Dnia 5 listopada 1794 roku Warszawa skapitulowała, wojsko polskie wyszło z Warszawy i w dniu 17 tegoż miesiąca złożyło broń pod Radoszycami.

KOŚCIUSZKO w NIEWOLI.
Do Rosji oprócz. Kościuszki i wziętych z nim.jego generałów i towarzyszy wywieziono Wawrzeckiego, Ignacego Potockiego, Kamińskiego, Zakrzewskiego, Kilińskiego i Kapostasa, <>raz wielu innych.
Osadzony · w więżieniu w twierdzy petersburskiej - pędził tam
życie nasz bohater norodowy w smutku po · ~tracie ojczyzny, ale &nie
upadły na duchu. Bo akcja rozpoczęta .pod Racławicami ś.wietneni . zwycięstwem, a zakończona klęską pod Maciejowicami, ocaliła honor narodu.
Tadeusz Kościuszko przeczuwał, że czyn jego, podjęty dla rotowania
od sromotnego upadku Ojczyzny, żyć będzie z pokolenie w pokolenie,
dopóty, dopóki Nemezys dziejowa nie wymierzy Polsce sprawiedliwości.

I żyje on po dziś dzień i żyć będzie dopóty, dopóki nie spełni się
za wielki błąd historyczny, za rozdarcie żywego narodu,
co odrod~ić się pragnął pod tchnieniem wolności w całej pełni i za to
rozćwiartowano go.
zadośćuczynienie

Wykreślono z karty Europy imię Polski, lecz nie zdołano wykreślić·
imienia narodu polskiego, że ujarzmiony, ale nie zi;iiweczony stanął odpornie
przeciw wszelkim zakusom dążącym do jego wynarodowienia.

W więzieniu petersburskim troskliwą opieką otaczał Kościuszkę
anglik, doktór Ganick, lekarz dworu cesarskiego.
Cesarz Paweł I nazajutrz po wstąpieniu na tron zapytał się Gagaryna,
ówczesnego ministra dworu o Kościuszkę, o stan jego zdrowia i polecH,
, aby mu na niczem nie zbywało. Uczyniło to wszystkich ugrzecznionymi dla
naszego bohatera narodowego, tym więcej, kiedy w trzy dni później Paweł
ze swoją asystą odwiedził osobiście Kościuszkę w więzieniu. Przeprowadzał
. on z naszym bohaterem nieraz szczególniej cenne rozmowy, w których poznał
-. charakter Kościuszki i szlachetny jego sposób myślenia. Paweł namawiał
Kościuszkę, by na zawsze pozostał w Rosji, gdzie będzie miał w nim życzli
wego przyjaciela i gorliwego protektora, le::z Kościuszko propozycji nie
przyjął. "Zapomnij Wielmożny Pan o tern, co już przepadło. Toć nie jedno
już potężne państwo upadło, j. n. Grecja i Rzym" dowodził Paweł.
„Państwa te, odpowiedział mu na to Kościuszko, pierwej upadły
zanim straciły byt polityczny, Polskę zaś wykluczono z rzędu państw
w chwili gdy odrodzić się usiłowała, a to różnica wielka".
Rozmowy podobne jeszcze przyjaźniej usposobiły Pawła dla Kościuszki,
' który już był wolny w zasadzie. Cesarz Paweł często go odwiedzał i prowadził
z nim rozmowy. Jednego dnia przed więzienie Kościuszki zajechała kareta
cesarska, a w niej szambelan. Po chwili wyszedł z więzienia Kościuszko,
przybrany w mundur generała wojsk amerykańskich, błękitny z białemi wy·
łogami, przy szpadzie i udał się do pałacu cesarskiego, gdzie uprze mie
był przyjęty, przedstawiony cesarzowej i obdarzony podarkami. Uzyskawszy
uwolnienie dla Niemcewicza i innych towarzyszy niewoli, dnia 19 grudnia
1796 roku wyjechał Kościuszko z Petersburga za granicę.
1

'

KOŚCIUSZKO ZA GRANICĄ.

Przez Sztokholm, gdzie uprzejmie i z honorami przyjęty był, tudzież
od króla Gustawa IV szpadę honorową, wyjechał Kościuszko do
Londynu, ztąd w towarzystwie Niemcewicza odpłynął do Ameryki, gdzie
przybył w r. 1797 do Nowego-Yorku. Powitany serdeczni!! przez dawnego
swego ,wodza Jerzego Waszyngtona i wielu przyjaciół. po odebraniu l 2000
tysięcy dolarów za dawne usługi i rozległą posiadłość ziemską, którą go rząd
Stirnów Zjednoczonych obdarzył, osiadł Kościuszko w Filadelfji. Zawezwany
" jednak przez Henryka Dąbrowskiego, twórcę Legjonów Polskich, wyjechał
w maju 1798 roku z filadelfji do Paryża. Nie przyjął jednak ofiarowanego
sobie dowództwa jednego z oddziałów legjonów. W Paryżu poznał się
z Napoleonem, któremu jednak niedowierzał, a gdy dnia 9 listopada tegoż
otrzymał

ro.ku Napoleon przez zamach stanu ogłosił się konsulem, Kościuszko prze·
stał wierzyć w jego obietnice co do Polski i usunął się na stronę.
Korzystając z praw obywatelstwa francuskiego, ofiarowanego mu
w roku 1792, osiadł Kościuszko w Berwil1e · pod ·Paryżem u przyjaciela
swego Zeltnera. Przez cały okres wojen napoleońskich Kościuszko zachobiernie, pędząc życie w zaciszu domowym w gronie oddanej
mu rodziny Zeltnerów. Jak we Francji, tak też w Szwajcarji, którą kilka razy
zwiedził, opiekując ;;ię biednymi i uciemiężonym.i, czynił dookoła dobr-ze,
zyskując powszechną przyjaźń i miłość. Po upadku Napoleona w ro.ku 1814
dnia 9 kwietnia pisał list do Aleksandra I, w którym go prosił o uwłaszcze
nie włościan i o nadanie Polsce konstytucji, podobnej do angielskiej. Na
list ten z dnia 3 maja tegoż roku odebrał odpowiedź uprzejmą z obietnicą
spełnienia jego życzeń.
W roku 1815 był we Wiedniu, gdzie miał audencję u Aleksandra.
Czując stargane siły i ostatnie dni osiadł w Solurze pod opieką rodziny
Zeltnerów.

wywał się .

$MIERĆ KOŚCIUSZKI i :JEGO TEsrAMENT.
Czując zbliżającą się śmierć, na którą w pełni równowagi ducho·
wej z całym spokojem oczekiwał, dnia 12 kwietnia 1817 roku aktem urzę
dowym Kościuszko uwłaszczył włościan w rodzinnym majątku w Siechnowicach, U\yalniając ich na zawsze od pańszczyzny i obdarzając zupełną
wolnością. Tegoż roku dnia 15 października zamknął oczy na wieki.
Ciało jego pomieszczono w grobach królewskich na Wawelu. Aktem
uwłaszczenia włościan w Siechnowicach Kościuszko we własnej idei, ·której ,
cafo życie poświęcił·, przekazał nam niejako swofą wolę lepszej przyszłości
Polski, w której odrodzenie silnie wierzył i ugruntował ją na tych miljonowych masach ludu wieśni,aczego, którego niewola była główną przyczyną
jej upadku.
Pod mianem ludu wiejskiego należy rozumieć cały nasz lud roboczy
pracowity, a ofiarny, co nieraz już krew przelewał w imię wolności Ojczyzny.
Odrodzona do bytu państwowego Polska nie może być inną, jeno
ludową, to jest taką, w której nikt uciskany być nie może, lecz każdy z jej t
synów i cór korzystać winien w całej pełni z praw obywatelskich, opieki
edrządu i praw krajowych, słowem z wolności i równości obywatelskie
nakowo stosowanej wobec wszystkich mieszkańców Polski.
1Taką jest wola najczcigodniejszego z naszych bohaterów narodowych.
Takim jest nakaz Naczelnika Narodu. Takim testament Tadeusza Kościuszki .
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.. Piotrkowska

p,r .. -. -_--. . ·, . . . .

„ • - • • • ~

:=.=i= . TOW. AKC. ZAKŁADDW PRZEMYSŁOWYCH'=~-.
: L. GROHMANA,:
1
....•
....
·-·
w ŁODZI .
····•
~--·· .... ---- ··-· ·---~

1
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Jan

Styczyński, Łódź,
Skład

•

I(.

ul. Piotrkowska 121

Win i towarów kolonialnych.

Mll~lYń~~i

•

Towarzystwo f\kcyjne

Wyrobów kapeluszowych
Herm.ana ~ [ ~ Iee,

DZIELNA 22.

I Chem. Pralnia i Farbiarnia
Damskiej

•

=

i Męzkiej Garderoby
oraz Bielizny. =

M. LUBA,
Hurtowy

skład

w LODZI

ul. Targowa N2 20.

I

I

•

Dystylarnia Parowa

Win i spirytualji zagranicznych Nowy Rynek 5.

E. Szykie_r 11
w

na rok 1918.

Ł o o z 1,

Nowomiejska 13, (róg Północnej)

.

Skład Głowny odstałych
win z własnych winnnic na
Węgrzech. Duży transport
win reńskich.

I

Dom Ekspedycyjny

IFi n k e ns te i n
. Sk
H
eyman 1 - a

Przyjmuje zlecen~a w zakr~sie
ekspedycyjnym 1 ekspedycje
miejscowe.

Biuro i skład Krótka 5
oraz skład

lakierów i

@]@]@]@]@]@]@]@]@]@]@]

Witold Szantyr
ŁÓDŹ, uL Przejazd ~ 52

Mleczarnia

Cukiernie

lY~m. KflJianow~~ie~o

Piotrkowska 79 i

dóbr „Paprotnia ·i Walewice".

Główna

1.

Poleca wyroby cukiernicze, ciasta,
karmelki i czekoladki.

@]@]@]@]@]@]@]@]@]@]@]
Magazyn wykwintnego obuwia

J. Ko w a 1czy k,

Łódź,

ul. Cegielniana 24.

Kościuszkowski
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11

GAZ
jest najtańszym, najczyś·
ciejszym, najhygienicz •
niejszym i najwygodniej•
szym materjałem opało·
wym!

~~

Mechan. Fabryka Wyrobów

Stolarskich i Posadzek

~ntonie~o ~aunyń~~ie~o

Pańska

68, w

ŁODZI,

Tel. 19-58.

Wykonywa wszelkie roboty w zakres
stolarstwa wchodzące, urządzenia sklepowe, kantorowe i t. p. Posiada duzy
wybór posadzek dębowych i fornirowanych własnego wyrobu.
~@®®~

~~·:·;·~""':"ie"~™

~t.

J. BORKOWSKI

w ŁODZI, Widzewska 69

składu i na
Cementowo-azbestową

Poleca ze

wagony: Cement, Wapno, Belki
i glinianą. Drzewo szczapowe i

żelazne, Dachówkę
pieńkowe. ~l:M

~mtr:m.:!:m~~~~~ffi'EelEm'ffi:H~~ffi:ffi'l:Ee.m&~
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ŁÓDŹ, Piotrkowska 16l..
Po wieloletniej praktyce oraz
ukończeniu odpowiednich studjów zagranicą, p.
siałowicz otrzymała pełny dyplom Akademji Kroju, jak również

Józefina Mu-

zaliczoną została w poczet człon
ków Stow. Krawców z tytułem
„Mistrzyni cechu łódzkiego•.
Od roku 1892 istnieje pod
kierunkiem p. Musiałowicz Szkoła Kroju prowadzona na więk
szą skalę, według najnowszych
wymagań pedagogicznych. Szkoła nagrodzona w r. 1910 złotym
medalem na wystawie prac kobiet w Warszawie.
Przy szkole egzystuje pierwszorzędna pracownia sukien i
kostjumów, która daje możność
ks:itałcenia smaku estetyczn. biorącym udział w pracy u cze nicom
Przyjmuję uczennice do Kroju i
szycia na dogodnych warunkach.
Dla przyjezdnych pensjonat opieka troskliwa.

Jan Juszczak,

Radwańska

======= Handel towarów kolonialnych.=======
•••••••••••••••••••••••••-••••••a•H•„„~

l~on Ra~~a~orti~m

Dom Komisowo - Ekspedycyjny ~
w Łodzi, W
Południowa M

44. m

·······················-··„··············W

Christian Wutke
właściciel

1\. Wutke,
Łódź,

Piotrkowska 115.

ZAKŁAD

KRAWIECKI

oraz Skład towarów angielskich
i krajowych.

MAGAZYN OBUWIA T.

OBRĘBSKI

ul. Sienkiewicza M IO.
Poleca gotowe obuwie wszelkiego rodzaju z najlepszych materjałów, oraz wyprzedaż wysortowanych po cenach zniżonych. -

Browar parowy Gotlieb Haussler
w RADOGOSZCZU.

Kościuszkowski

Kalendarz
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PRZEWOZOWY R. Szafranowski,

dawniej

Oddział

Piotrkowska 69.

Tow. „WISLf\" -

~·========li~

li!

BIURO EKSPEDYCYJNO-

Przedsiebiorstwo Przewozowe

M.LENTZ

Przewozowe

ŁÓDŹ, Przejazd 2.
Przeprowadzki w specjalnych wagonach meblowych.

Biuro- Piotrkowska 89,
Składy - Widzewska 119.

.A. R O S E N T H A L

Opakowania i przechowywanie mebli.

~

~1agazyn

@

TOW.

@

AKC.

I

!il

~

.

~~ Dzielna 16.
i Fabryka mebli i ozdób dekoracyjnych.

l!Jw1· Of[·In ~~7- A. i B. Ginsberg
U

~ ~k~~r~~aw7e ~!!e~c~u:

~

@
Zarządzający sprzedażą Stanisław Ginsberg. @

®

®

~~~@@

MLECZARNIA ZIEMIAŃSRA, Dzielna 30.
Filja Piotrkowska 84,

własność

•

~. R~ll~~r i~KA

Do~ Ekspedycyjny

•

..-

·-----------------Towarzystwo Akc.

SKŁADÓW TOWAROWY~~

„WARRAHJ
w
·----------------·
obuwia W. Górskiego,

ŁODZ, Dzielna~

Magazyn

A. WENTKOWSKIEGO.

26.

ul. Sienkiewicza .N'g 31.

ŁODZI.

'WB
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"
~ank lan~towy wto~li

1

Założony

w d. 13.

Pażdziernika

1872 r.

Kapitał zakładowy

Rs. 10,000,00 0
Fundusze rezerwow e Rs. 5,550,00 0

łtt~Ill~[JA [[HJ~AlHA w t~~ll
ODDZIAŁY:

I

w Warszawie, Lublinie, Radomiu i Kielcach.
Wynajem kasetek (safes) w skarbcu opancerzonym .

1.

I

•

~ank lan~lowy wWaruawi~
Oddział wŁodzi.

Instytucja Centralna wWarszawie
ODDZIAŁY:

w Będzinie, Częstochowie, Kaliszu, Kijowie, Lublinie, Lodzi, Petersburgu , Sosnowicach , Wlocła\vku.

.... .... .... .... .... .... .... ....

~y~~i ~anft ~an~IOWY

CENTRALA w RYDZE.
FI LJ E: ·
w Arensburgu, Białymstoku,
Częstochowie, Dźwińsku, Kaliszu, Libawie, Parnawie, Rewlu,
Radomiu, Suwałkach i Szawłach.
Filja w ŁODZI, Piotrkowska 57.
Adres dla depesz: Rygabank.

.... .... .... .... .... .... .... ....

Tow. Akc. Pab. Fabr.
Wyrobów Bawełnian.

Klli~i {~~

Główny skład

w

Łodzi.

Kalendarz
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Piotr Kwiatkowski,

Radwańska

M ;16

Sklep towarów kolonialnych i produktów wiejskich.
założone

w roku 190.5'

K ur s y Buchalteryjne

I. Mantinbanda
w

ŁODZI,

pondencya polska, niemiecka i rosyjska, prawo handl. i weksl., ekonomja
noli tyczna, stenogr. polska i niemiecka
Kaligrafia i nauka pisania na maszynie.
Piłlrwsza Chrześcijańska

:~~:p~~i~b~~~~

E. FELS C H
ŁÓDŹ, ul. Południowa AA 30.

Pralnia Chemiczna i farbiarnia

Przejazd .N"!! 12.

Wykładane są następujące przedmioty: buchalterya pojedyńcza, podwójna
(czyli włoska) i amerykańska, Kores-

Garderoby męskiej i damskiej oraz dywanów i firanek. Przyjmuje do oczyszczania i dezynfekcji, puch i pierze,
na najnowszej maszynie, która brud,
kurz i bakterje usuwa i niszczy, Pierze
po oczyszczeniu staje się puszyste i
nie ustępuje nowemu.

Sztopernia cholewek,

B. SUMMER i S-ka,

<IA
VI>

'

Łódź.

a także

wszelkie przybory

ul. nowo-Zarzewska ftq 8.

IDU.•A

<IA
VI>

li

Akc. Tow. Ubezpieczeń od ognia i nieszczęśliwych wypadków
Stan interesu w 1915 r.

Akc. Tow. Ubezpieczeń na życie
emerytury oraz renty dożywotniej

Suma ubezpieczeń Mk. 360,000,000
• 160,000,000
Ogólny majątek

Rezerwa premij
sumy

Wypłacone

Mk.

•

125,000,000
175,000,000

Gwarantowana dywidenda 24°/0 • Ubezpieczenie pełne osób o
Ubezpieczenia od kradzieży i od napadów.
słabym zdrowiu.
ODDZIAŁ

w Ł O D Z I , Sienkiewicza 22.
Kwiryna Gilowa,, Sienkie,vicza M 35.
SKLEP SPOZYWCZY.

KRA WIEC

MĘZKI

[~ri~tian ~li~n
ŁÓDZ, Średnia 12.

Wykonywa wszelkie roboty w zakres krawiectwa wcbodzace podług najnowszej mody. Za;,,,sze na
skł. najlepsze towary krajowe i zagraniczne oraz przybory· krawieckie.

L.

Prądzyński,
Skład

Fabryka szczotek
i pędzli

I

~il~lJ~~UI

Piotrko,vska M 67
ul.~·~

wyrobów tytuniowych.

Kalendarz
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„

Hotel Victoria" Pankowski i Papuziński
-----Piotrkowska M 67 .
.J Hagradz. wielkim medalem na wystawie Rzemieślniczej 1912 roku w Łodzi. '-..
PIOTR KULISZ
Łódź, ul. Widz~wska N!? 198.

SKŁAD MATERJAŁÓW, UL. NOWO-SENATORSKA

=

Fabryka =
wyrobów cementowych

~

J{9

4.

Firma egz.

Przedsiębiorstwo

od 1892 r.

brukarsko-granitowe

płyt
Specjalność: układanie

i krawętników do mostów i trotuarów.
trotuarów beton i kanalizacji.
oraz sprowadzanie GRANITU ze wszystkich miejscowości.

rur wszystkich rozmiarów,

Ceny

przystępne.

Łódzka

odlewnia

Właściciele:

Wykonanie solidne.

żelaza

r

I

„FERRUM"

R. Reinowski i Edm. Bauer, Widzewska 115.

.............................................
Koncesjonowany Kantor
Wymiany i Loterji

r~p'~!IH!'M~Cl~!ł~Al:ffi:ffisE9.~1
to

Jana Hanemana

w~m~a ~~~~:~Ko~~ff~an~~w. ~ Mi_.· F~a~r~~b[iłaH,~rHnł{i~a~ ~

Kupno i

Sprzedaż

tościowych,

papierów warkuponów i numizmat.

-~~:~r.~~~~~~~~~~~~~J.~~~ó-~:~„. l~ =:~=:~J

~~ Cafe-Restaurant „TIVOLI" ~
\!
90. Piotrkowska 90.
\(
~000000000000000000000~

Restauracja

w~ot~lu 'oł~~im

przy ul. Piotrkowskiej .N'!! 3.
poleca wyborowe i. smacznie
przyrządzone POTRAWY oraz piwo f\nstadta. zpoważaniem Rakowski

go Cafe „Polonia" go
g ST. GALUSIŃSKIEGO g

g=
g
o

g

g

Piotrkowska 108
wydaje

= g
g

obiady i kolacje o
smacznie przyrządzone i
g
zdroW'e.

śniadania,

g

~000000000000000000000~

GALANTERJA.DAMSKA I

MĘZKA

KAZIMIERY JAROCINSKIEJ, Piotrkowska ~ 121.

Kalendarz
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•

•

•
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. !~n~.~.m.g!] J~ a~~!d~!,!~ ~ Ł!J ~J!rn .
..

SPECJALNOSC:
EKSPEDYCJA, CLENIE, INKASO i UBEZPIECZENIA TOWARÓW.
ODDZIAŁY:
•
WARSZAWA, Tłomackie 2, Kalisz, Nowo-Ogrodowa 23, Białystok,

I
I•
I

Granica, Skalmierzyce, Toruń, Eydtkuny. Prostken, Szczakowa (Galicja).
RACHUNKI BIEŻĄCE:

Tow. Dyskontowe, Tow. Akc., Mannheim.Bank Wschodni dla Handlu i Przemyslu w Łodzi, Warszawie. Poznaniu, Ostrowiu, Wilnie.-Wschodnio-Pruski Bank Ziemiański
w Królewcu i Bialymstoku.-Konto Pocztowe: Frankfurt n/M. 3699.
•
JENERALNA AGENTURA
Południowo-Niemieckie

Niemieckiego Towarzystwa dla ubezpieczenia transportów
BERLIN
Ubezpieczenia od kradzieży,
padków wojennych podczas

uszkodzeń,

oraz wyprzewozu towarów.

Przedstawiciel w

Łodzi:

I

Zygm. Teeman.

•••
•
•
•
•
···············
···········································-··············
·························••11••···········-···································
···············-·······················

•••

ii..

ROCZNE i PÓŁROCZNE

U
..
i~
ii
ii
ii

KURSY HANDLOWE
Stanisława Lipińskiego.

Wykładane przedmioty: Buchalterja, Arytmetyka handlowa, Ekonomja

!i..

U
..
U
ii

polityczna, prawo, teorya Kooperacji, Handlowość, Korespondencja,
Stenografja, języki i pisanie na maszynie.

!i
i!

• ul. Piotrkowska N§ 157. •
Kancelarja otwarta codziennie od 5-8 wieczorem.

::
li

::
::

:;

5!

············
···········-···························•••-•-••n••
·······················-·q.,···-·---·•••-••••••••••••••••••••••••••-•••-••
..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
!{f*™mmwm11rnmm))
11
llii ~ Dorn Agenturowo-Han~Iowy m
3~

Ieo~or wuner

~ EDMUND BOGDANSKI m
m~ Łódź, ul. Dzielna N2 30. m

kawy
flektrytzna-palarnia
iHurtowy
I

li

=

Skład

Oddział

kolonjalny

ul.

PIOTRKOWSKA .NQ 213.
Telefon ,}fQ 5-91. =
Skład otwarty
od godz. 9-·12 I od 2- 6·

li

w

Będzinie,

Słowiańska

J{g

4~'.

Im

l . .:::~1i~.~r$~
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1

R. O. Teschich i Ska

1

A. O. Teschich i P. Kessler)

ŁÓDŹ,

:

I

Widzewska 62.
1

smołowcowej.

·AL~x~~i~k~~~1~~~~A I
oficyna-parter.

TOWARZYSTWO AKCYJNE FABRYK METALOWYCH
pod firmą

I
A

::

U Norblin, Bracia Buch i T. Werner
w WARSZAWIE.
ii
U Skład fabryczny w Łodzi ~ ~:.i l~kc~~~ksc~~·ib~e~~
1

0

Wyroby platerowane i srebrne.

::::::::::::::::::

I

Redaguje: prośby skargi, podania.
Opracowuje: Memorjały, sprawozdania, ustawy ora z przyjmuje
tłumaczenia i przepisywanie na
maszynie.
I

i Skład węgla kamiennego,
drzewa, torfu i tektury

A
••

na rok 1918.

BIURO

(Właściciele:

,

Kościuszkowski

ii

!i

li

::::::::::::::::::

rmfIBi~mfilmm~. @]@]@]@]@J@J@J@J@J@]@]
~
r:m ~ Fabryk~- fu krów
Cukiernie
r:m
ffi'1 M. ULRICHSA ~ ~ S. Karczewski i Ska§

L

~

ŁODŹ,

~iotrkowska 45/9~. F!J1

:~mfilill~:~

D
LODZI.
~ ul. Piotrkowska . ~ 197. ~
@]@]@J@]@]@J@J@]@J@]@J
\V

M. KOŁODZIEJSKI, ŁÓDŹ, Andrzeja 3.

Magazyn męzkiej i damskiej bielizny własnego wyrobu.
Przyjmuje zamówienia z własnych i powierzonych materjałów.
Krawaty, rękawiczki, trykotaże.
Parasole, wyroby skórzane, pończochy, skarpetki i towary galanteryjne .

AAA.A 4. AA.AAA
Sklep kolonjalny

Bronisława
przy ul.

Kaczorowskiego

Długiej

M! 103

poleca towary kolonjalne, artykuły spożywcze i wyroby tytuniowe po cenach przystępnych.

vvvvvvvvvv

..............
..... WISZNIEWSKI
~

PAWEŁ

ul. Benedykta Jf2 20
poleca różnego rodzaj u
towary kolonjalne, delikatesy i artykuły spożywcze, po cenach niz-

~ ~,,.~im:,,.~,,.~
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~!{F!J~·~=========================================0~

Łódzki Oddział

0

T-wa Elektrycznego

Oświetlenia

0

z 1886 roku.

1

\••Iii•·-·········-·----·-···-·········-··············································

Uektr~wnia tó~lka
ul. Targowa Nr. 29.
V V V

Dostarczanie prądu elektrycznego dla . oświetlenia i
i

siły.

W~runki umów względem połączenia i dostarczania
prądu dla użytkowania sily i oświetlenia, na za-

pytania, ustne lub piśmienne - pozostawione są
interesantom do dyspozycji.
Ustne objaśnienia uskuteczniają się w godzinach
biurowych.

Kasa otwarta: od 9-12 i od 4-5.

W ln;Vestjach wykonania polą.czeń i instalacji
Klijentela iwrócić się winna do jednego z konce- 1
sjonowanych przez Elektrownię Biur Instalacyjnych, 11
których lista znajduje się w biurach Elektrowni.
11
Tylko roboty meldowane przez jedno z kon- ,:
cesjonowanych przez Elektrownię Biur instalacyjnych, zostaną przez tą że do sieci przyłączone,
przy uprzednim uiszcieniu obrachunku według kosztorysu, który winien być przez klijenta w Elek·
.t rowni zażądap.y.
1

.........„.•-•011111•••·„··············-················„····---·-·-·····-··-·--·

W razie zepsucia się instalacji upraszamy szan. abonentów
przedewszystkiern do instalatora, a następnie gdy ,
EJ
0 ten uzna za konieczne, zawiadomić o tern Elektrownię.
zwracać się

~0

.

El~
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Automatyczne

.
_..~.....-.~w~.~

na rok 1918.

prześwietlanie jaj""

MLECZARNIA
uKALINÓWEK"

3 Dzielna 3.
Poleca znane ze s wej dobroci produkty wiejskie.

Drukarnia i skład papieru A. J. OSTROWSKI.
= = = = = ŁÓDZ,' ul. Piotrkowska .NQ 55. = = = = =

Szkoła Rękodzielnicza

Heleny

Lipińskiej

w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 34, nagrodzona medalem srebrnym.

_,;-

Przemysłu Włóknistego i Bawełnianego

\...

~ Akc. Tow. T~~~~~~ STEIGERT)

r

'
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Skład

materj ałów piśmiennych

15 Zielona 15.

sięLfa.lsyfTikatyów
Żądaj c ~ystrzepgacA'
wyłącznie

!.,,I

''

Najpraktyczniejszą nieszkodliwą farbę
do farbowania i przefarbowania domowym sposobem wszelkich materjałów
we wszystkich najmodniejszy ch kolorach.

wyrobu Laboratorjum Farbiarsko-Chemicznego

~S-ki sŁ:i.?u!'s
Jana Wł. Szulca 1i aptecznych
farb.
i

Do nabycia we wszystkich aptekach,

składach

składach

E. U r b a n o w i c z,

Zakład

malarski

117 Piotrkowska 117.

----------------- --------------.. , ;kiid••PCin·cELA.NY--..
;; „ Fib~Y~i~y·

_~ K. ~omław!~i. tMt l ~~
:: ul. PIOTRKOWSKA N!! 1 OO. ::

:: SKU\D SZKŁF\, KRYSZTF\- ::
:: :: ŁÓW I PORCELF\NY. :. ::
:: WYPRF\WY ŚLUBNE.::
.. ::
Ceny umiarkowane.
:: ..

„ ;;

„Cmielów"

!!

;; Ł Ó D Ź, Piotrkowska 31. ::
Poleca w wielkim wyborze:
::
:: Serwisy stołowe, garnitury do ka:: wy i herbaty, Szkło stołowe i
:: kryształy . Garnitury na umywał:: nie, wazony, figury, akwarja i t. d.

::
::
::
::
::

--..................................-----------------Ceny stałe fabryczne.
Specjalność: Wyprawy ślubne.

::

::

::

::

A. Urbanowicz dawniej W. Ciot i S-ka
Skład materjałów piśmiennych.

PRZEJAZD 14,

KŁAD MATERJAŁÓW APTEcznnH
i Fabryka Wód mineralnych sztuczn.

Chądzyńskiego,

~ - - - - ~=
17
~·
·~ • - - - C::=='
Pierwszorzędny

Magazyn obuwia
Męskiego,

damskiego i dziecinnego

w Łodzi
PROWIZORA FARMACYJ

J. nowa~ow~~i i ~~

ul. 6łówna 51. róg Widzewskiej.

t ó Oż, Piotrkowska 9.

K.

S. JAWORSKI,
Skład

dawniej

M.

Kapuściński

~·:
7 - - - - C::=='
„ - - C::=='
:7
• C::==' -

M.sp~~:~!~owski

ul. Piotrkowska 54,

Win i towarów kolonialnych.
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LICEUM MUZYCZNE
Pod

nazwą

odr.1911

„SZKOU\ MUZYCZNf\"

IHIIEl JENY JKEJ IEŃS IKilIEJ ~~.?.!.~~..?.

Klasy fortepianoweprowadzą

Klase

z Warszawy, H.

Szyń dlerowa;

Kijeńska,

A. Naruszkiewiczowa, Z.
Szczepański.

P

skrzypcową

R.
teoretyczne
prof. R. Chojnacki z Warszawy i H. K i j 'eń ska,

prof. H. M e I c e r
oooaooo

ierwnorzedny Magazyn jubilerski o. P Es z Es
PIOTRKOWSKA .N'!!. 69, vis-a-vis „Grand Hotelu".

Poleca: Wielki wybór droggcennych kamieni oraz wyrobów złotych
i srebrnych. Przy magazynie istnieje pracownia do przyjmowania
wszelkiego rodzaju reperacyj w zakrns jubilerstwa wchodzących

I

HERMAN HERMALIN, -

Skład

apteczny,

ul. Piotrkowska .N't> 11.

I

Pierwsza Szkoła Rękodzielnicza dla kobiet

ŁÓDŹ - 16 Karola 16 - ŁÓDŹ, A. Krowickiej i L. Jasińskiej
założona w 1911 roku z najobszerniejszym rogramem wszystkich
cych i rzemiósł. Wydaje świadectwa poświadczone przez władze na

I

robót kobieraauczycielki

robót.

Zakład

artystyczny Dekoracyjno - malarski

I

Braci Tarkowskich w Lodzi, Zakład i mieszk. 31 Sienkiewicza 31.

Biur~YPI~;~~}ifaZ!!~em~c~~~~~ .~::~do
w

ł.

OD Z I, ul. Zawadzka &.

Wykonywa szacunki ogniowe nieruchomości według zasad Instytucji
Wzajemnych Krajowych Ubezpieczeń od ognia

_
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Maszyny do pisania

„ORZEŁ''

(Adler)

Zakład reperacyjny maszyn do pisania róż
nych systemów i dodatków do tychże maszyn

::

Nauka pisania na maszynach

..

Ł Ó,D Ź, Piot_rkowska 83

RRNOLD CHRSINS
Młyn

parowy A O O L F K A R O F F,
w LO DZ I, Jakóba Ng 14/16.

00000000000000000000000

a

~

Cukiernia

o

g

(jJ (jJ (jJ (jJ (jJ (jJ (j]' (j] (jJ (jJ (jJ (jJ (jJ (jJ (jJ
~
•
(jJ
(jJ

Browar 1fabryka octu

(jJ

h~
·
1
·
K
I
r.
i
i
iDu. r.u01tom1~ieu
'R~~:kowski ull~ . ~I 1[118:
g
~

o

g:

Alek„

~W ŁODZI, Orla 25. !
Piotrkowska 76 g
~
o ..,

OOODDDDOOCOOOOOOOOOOOOO

•

(jJ ~ (jJ (jJ (jJ (jJ ~(j](j] (jJ (jJ (jJ (jJ (jJ (jJ

Iii

Apretura i Farb~arnia K. W AL CZ AK,

======

LODZ, Wólczańska 251.

======

aR:'d :yltj·ud.;u~i;nr6 d ź I

F
•

. WÓLCZAŃSKA .M 151.
Poleca plecionki druciane do ogrodów jak również druty z kolcami, wszelkie plecionki druciane do użytku fabryczn. i domowego.

I

I

O T T O K E I L I C H ° Fabryka octu,.
ŁÓDŹ, ul. Główna .N'2 1 O.

Jedwabna Manufaktura

Bernard

Dobrzyński,

Ł Ó D Ź , Piotrkowska .M IO.
Stale na składzie nowości zagraniczne i krajowe.

=
=
Ferdynand Seeliger, Piotrkowska 184-186,'

Apretura

bawełny

i jedwabiu.
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l~!~OfAf!H!r illj~~jThj~r
Ł

ÓD

Kantor Wsc~odnia 32,

ź,

Składy Prze1azd 92/96.

PIOTRKOWSKA 265.

===l=====I=== ~~~~~~~~~
Dom handlowo - ekspedycyjny

BRUNO LANDAU
SKALMIERZYCE
CLENIE

I N KA SO

Piotrkowska 91
Wierzbowa 11
Aleje Józefiny 21

TORUŃ
EYDKUNY
SZCZAKOWA.

EKSPEDYCJA
. FI L

J E:

ŁÓDŹ,
WARSZAWA,
KALISZ,

-

DDODDIJOIJmJIDD IDDIOIJOIJOIJOIJ

Fa bryka fartuchów
płóciennych

i alpagowych

Rdolf Horak

.Ł Ó D ź , Piotrkowska 149,
ODBZIAŁ:

W ARS Z 1\ W A, Elektoralna 30.
OIJOIJOIJDIJiOIJO.O,OIJIOIJOIJOIJOIJ
~

~

Optyczno Chirurgiczny

fRA, wM 85.~li
R. ul.RIPiotrkowska

II

to

Poleca
narzedzia
Optycznoc hi rur
giczne, jak
~nież w zakres wchodzące artykuły.

m

TOW. AKCYJNE

,

U. J~HU, wtlDll~

Józef Wolski
ŁÓDŹ, Piotrko~ska 3.
Firma egzystuje od 1893 r.
:: Poleca ze starych zapasów ::

~ Oddział

WINA, KONIAKI, LIKIERY.
SzamFrancuzkiej Kompanii w Budapeszcie.

Warszawski,

Jerozolimska Jfę 65.

l.!J

Wyłączna sprzedaż win
pańskich firmy • Torley•
~

Zakład

li

~

U1

'.ędnie (transmisje), Wygladziarki ffi
m
do centralnych R
walce,
R
1

~

~

Katły

ogrzewań;

Tokarki, Odlewy.

~

