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Miesięani& ~ ~1t. 1111 feft. Kwartalnfe ł Mk. 1111 fen.
~ odnoszenie do domu dopłaca się H ten. miesięcznie.

·
oraz w Smsnll•

przez byłą inspekcyę ~olną dla „opó:f~łoll)Ch z powodu ehorooy lub innych przy·
.-......
czyn", na 52 uczniów znalazlem 17 llmysło\l.::0 u_norma!nych.
Gdy wgmachu
roku następnym
. BERLIN. (Urzędowo). Wielka K-=---wi
.
z1awllem
!nę w tymże
szkolnvm
·"-eezorem na. S a i I I is e I i na linie przy·
18
1
L
.. ~poeząutowana w osfatnicli ruliaeli w d1a. przeprowadzenia badań, już tylko i.ob
era Gł()wna. donosi
listo-pada:
legająee z południa silny atak który złady'!<usra .n• temat reformy szkol- z liczby owyeh 17
Wschodni teren walk:
w ogniu naszym.
'
neJ, Jest ZJaw1skiem niezmiernie sympa- wo uczęszczało do szkoły, reqzta jak mnie :Jl
tycznem:
sprawa, jak sprawa ·szkolich koledzy,
na,
rtmt wojllk Ka. Leopolda Bawar- :Jl'll'Ont Niemieckiego
Tronu.
na mus1 stac mę powszechną. Należy uże obowiązkiem naszym jest zająć się fo.
ak-iego.
· Na. froncie pólnoenym V er d u n wznoś~iadomić jaknajszerszy ogól, zmusić opi- sem dzieci niedorozwiniętych umysłowo,
Nad S ze z arą i nad S to e Ji 0 e m
.szeroki.' eh .warstw. spolecznych do wu.
do
ich 1 arty]
i
. . Is
w a
I przerwami akcya. ogniowa w po··"
stworzyć ten spos·i:b dla n1· "h modu• viery a n eprzy1acie ka. była mehliwszQ szczególnych odcinkach Woe:ezów:.
1
?Wie d ~ema się w teJ sprawie.
Zwalczyć vend1.· w .społe-eńsJ...,.;e,
v
" m'kt '"'hyb•
niż dni. poprze dn i eh •
~
p:1...1ern
o tem
_
, .. 0 ś C naszego• $p0
h l
wątpić me będzie.
Pod w u o fu em (na. nó?noen,,.
v;schRd
al D.il 8 ld t eren walk:
'!'
'-'"
"
u. •
o1e,
ze .sprawa
sprawa przyr
„ patroli
u
szlośc1
naroduwye owania,
wiele to
ważniejsza,
od
• ~ jednak nfo nie zrobiliśmy dotąd dla o d Ln-eka) 1edno 1 przedsi~zięć
Gł"Upa wofslwwa gener-ala-feU11U1,t<0
sprawy podatku dochodowego od widowisk
dzieci . anormalnych. ·
niemiecldch powiodło si~ w ca.lej rozei •
•~alka JH.aclo:en.sena.
!której
tyle
uwagi
i
tak
N1e
mamy
w
Warszawie
ant
jednej
"
miejsca w prasie.
.
.
malozdolnyeh„ podczas gdy na
. Na lewem skrzydle armii
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Wadzyńskiego;

Komunikat niemiecki.

T~a.

u,iośledzonyeh umysł<>-

objaśnili

ruę

poszła

przygarnąć

eczeństwa, przekonać

wyświetlenie
się

ulicę.

szkoły, wychowywać

w_

poświęcono

m&ł się

n się

a

0

~Wi

n

-

wiel~ szkoły ~la

głośeL

I

ods~ukama

wśród

s~ml szkolne~o szkoły

~

Ni~~cy, g~zie jnż·

młodzie-

~

cykslęcia

powstała

~ludnie

szkoły

Izą. Wrocławskie100zieży
szkoły

północny

zakładach

Studzieńcu
badań
pomiędzy

~

umysłowym.

Vf

st~pcow

n~rmalnych umysłowo,
chłopcow
wykazała

niżej

rozwiniętych

ukończeniu szkoły·

~~jące
I ~od.z1melskim, przygotowują się
I

uczą Się rzemiosł,

więzienie musiały odegrać niema- I1 daeh.

przestępcow.
_
Nieda się
rlzone

do takiego stepienia móziru.
Gdybyśmy dali przestępcom młodocianYm
cpiekę i ~zkolę w dzieciństwie, miejsce ich
. byleby me w
poprawczo _ wy.cbowawczych, lecz przy uczciwych warsztataeh pracy.

zakładach

.liczbyW53domu
Moralnym
w lat
Mokotowie
chlopców
w wieku
8 -12 by-.z
}r .umvslowo nie'.Jnroz\vinięty~ 21, a więc
!uz ty!ko około 40%. Lecz I ta cyfra zaetasza1aco wie,ka
„ . •
•
•
1. ,
W
.opieJ? w P1asee"Z!'1e z po.ród 111. dz;eci
z ulicy przez
,'I'-wa Opieki nad dz1ecm1, anormalnych u8, czyli
7%.
myslowo
roku szkolnym prneproIW&dzi1e:11 badania w 1S szko1aeh miejskich
gdzie na 910 dzieci nledorozwiumyslowo malazlem 67 1. j. 7,5%.
'\Yielo tyeh .dzieci po 3 _ 4 Jntach nauki
me
.ieszcze
ani
.
Zwyk1e po kiP:-u latach zmarnowanych
na lawje szkolnej, emigruel ma!ozdolni na
aby tam uzupelrue
.
Przed 2 lafy w jer1nej ze szkól poezat·
kowych na Powiślll, urze.dzonvch jeszcZe
L

do~u

zbi~r~n~ch
było
około
V! ubiegłym

n~ yoyłlilu,
Jli~·Y""

mn1ało
czytać
Pezuźytecznie
ią.
ulicę,
swę edukaeyę.

pis;)ć.

jeńców.

~ront

·
liczne szko. · B.elgia. i Francya
ly „pourfa1b1e d'esprit". W Stanach Zied11 noezonych szkoły dla malozdolnych _ ,)or
1·
foeble minded" w
rozkwie1e.
I
Psychologial pedagegika naukowa ob:~ty tu ~oh_ie za przedmiot. osobliwej tro-:Uf!1ys1o.wo uposledzone, przewza1emnie w wyszukiwaniu no"'-'YCh metod nauczania i wychowania 'tych

posiadają.

I ~k.1

są pełnym

dz~em

sciga1ąc się

I

dzieci.
O celach i zadaniach szkól dla

! zdolnych c~ytamy w i~strukcyi

mato-

by~ mogły

generała

cyksięda

Karola.

s z i 1, pomim()
·
zaciętego oporu nieprzyiaeiela, wolska nie~
Po obydwóch stronach

węgierskie czynią

mieckie i a.usiryaeko •
stale
Na
wsebo'dzie
od rzeki O I ty (Aluty) zyskano teren.
Na pólnocnym zachodzie od Ca tn p 0 _

postępy.

południowym

załamały się zacięte kontrataki nie- .f

Lnng
przyjaciela..

Społeczne
iż ;iajmując się
ćmi upośledzonemi. umysłowo, już

~yodręb?ienle

p-0łu·

Codziennie rozgrywały się ~cięte wal-t
1d o wzgórza na. północny wschód 00 C &<
g e tu. w dniu 15 listopada Serb-0wie ZY"skali Jeden ze szczytów. Glównodo... •odv.~;
" ""!'!'
cy, genem! piechoty, Otto v. Below na cze-.
le strzelców niemieckich
w
eone stanowisko. Jego Cesarska ]łfo§ć za.o

odbił a~ku ~,

szczycił dowódcę i wojska nrze.z .zamian""

zaslnżo.nego

.
1"
.,,.
warue
gen era.la. szefem bwtalio..
nu. strzelców.
Pierwszy General-Kwatermistr"
..,
Lndendorll.

przy oila.da-0-h śniegu i mrozie n.ieznacz..
na
boj<nva.
'
:Jlront wojsk generala-tetdmar..alka

działalność
ks~cia

0 Leo/J0"'1a Bawarskleg6.

Na W
tyleryi.

l Yn i u mieiscami walka ar-

Włoski i

poludniow°'"wschodni

teren walk.

Ile.z miany.

LJastępca szefa sztabu f!(l~cn!n~l!;ś

"

von H o e fe r.
Feldmars:rn1ek ~ l.HH'UP.?Juik.
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_______

szkoły no~malne], dać
niezbędnej źywychowywać
przyszłości pracować
~ZJ
choć

życiu państwowem,

""'· ""

C •
u·-:- Na. siedmiogrodzkim
'froncie wscnod:nim

dla szkól upośledzonych umyslowo do pewnei samoI wrocławskich: Zadamem szkoły pomocni- dzielności wystarczaj'aceJ' w zy' ciu eo·dz'1en!i cze1' :·ie s t d z1ecrnm,
. •
. d onym.
I
d o przec.h o- nem, a przez
'
niez
to przyczyniła się znakomicie
!
kursu
zdohy- I do pohamowania
i zbrodni.
c;e wiedzy el?menlarnei,
w
. •
•
.
•
l cm powszedmem, i
je tak, aDr. id. Stamslaw Hamczyk.
w
samoJl„.,.
'""' ............-.1
l dzielnie na chleb i uczestniczy(\
do pe'. wnego stopnia, w
reli; gijnem I spo!ecznem.
!
Alwln Sr.henk w dziele „o znaczeniu
ozkolv pomocniczej" pisze mlodzy innemi:
znaczenie szkJ pomocni.
walki na terenach zachodnim,
ezyeh polega na tern,
dzie- I
i
w dalszym
.
przez
z
An. samo.
Ich u!atw!ai' one o- g!icy i Francuzi postanowili '?ble
1 me. za
i gromnie zadame szko.le pospoltteJ.
sforsowac front me:
Zdofala też szkoła pomocnicza, w mniej- 11 miecki w okolicy Bapaume - Peronne i
_ szym lub większym stopniu, doprowadzić ! doprowadzić do upragnionego przez nich

d~em~

~

Ataki francuskie na. równinie 11a
dJił,e>,Y~ Monastyru oraz na front pomor!kiego pnllrn. pioohoty Nr. 42, na pokrytyeli
~nfegiem wyżynach luku o er n. y, mstalw
trwa.wo odparte.
";

Komunikat austrya ki

WIEDE:~t

naukę

jednak zaprzeczyć za wroupośledzenie
umysłowe siużyło za t~e

podbudowę

Zabraliśmy

rtyl~rya. ang1;I~ka skierowała swą
dzialalnośc

szkoły
~~da
również
Są
~niedorozwi: l zakłady, zamknięte

nędza
lą rolę w. stępieniu umyslu tych nieletnich

I

sl~ząeych,, ehłopc~

było

llryjne i

mieście.

nłemfeck& „

bulgarslro - ottomaflskiel w Dobrndzy doszlo wczoraj do walk artyleryjskieh.
.Jlront ma--;;01-;„k.p

I
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ń
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Wszechstronne
kwesty! zachodzie wprowadzono JUZ oddawna do sy- .llr<mt wofs"k generala kauJQ],eryl arporuszenia sprawy
tego typu, tak zw.
Karola
m:kolnej domaga
dotąd ·zupełnie zaniedbanej u nas a da~ 8 0 Y pomocmcze.
W Kal"nataeh śnieżny6h -""
0
WU<>
na Zachodzie.
Mam
w 1867 r.
•y
8
!Ul po l'V'fW'Ozy
1;llys11
szkól dla dzieci niedo.roz- w. Drezme pierwsza . klasa pomocnicza, na·
od Kr n tadt11 (Brasso)
Willlętych wnyslowo. .
.. miały w r~ ,~12 w 305 miastach167(} klas ~Facya. nie ulęgła _mn_ianie.
' • l':Tikt u !las i::ie po~yślal dotąd tych pomocnie~c!J, w ·których· ksztafoilo się
• •·W da.r&mnem natarciu, o'blitująeem w ,
0
kiz1eciach, m~t !11e chciał zadać sobie
tru. 34.300 dzieei malozd~lnych.
oł1acy,. Rumuni nsilowali odepchną~ środek
du
ich
gromad
W roku 1913 z.w1edzalem
pomo.- lronm niemieckiego na
wschód
ty w wiek~ szkolnym. •
rn:1cz~ we Wroclaw1.u„ Na 600 ty~. m~eszkań- od ca m . 0 lu n u.
Badama psychologiczne prowadzone eow 1 68 tys. mlodziezy szkolneJ, miał Wro.
· p ·
g
przezemni~ od lat 3 w War~zawie i okoli- cl_aw 11. szkól ~omocniczych, 5-cio, względ- · •• W górach !esistych po obu strona.eh
cy pozwohly mi zebrać ciekawy materyał me 6-c1? odz1alowych. Uczęszczalo do 1 nizm A l t n i J I u atak wojsk niemieckich
eo dwo dzieci niedorozwiniętych umyslowo. ty_~h ~~olbokoł o 1500 dzieei, czyli 2,2% o- i anstryack«> • węgierskich posuwa się na.
.
latach 1913-14 prowadzibm ba- go neJ __ icz Y m.
szkolnej w
przód.
znowu
dama w
poprawczo • wychowawpomocnicze nale.
czych w
i Puszczy, w Domu mo- ,
do wzorowych szkól tego typu w NiemZachodni teren walk:
:ra.ln~ w Mokotowie i kolonii patronatu czech.
.
•
.llront wojsk gmu3rala-feldmars~l1ca
. w1ęz1ennego w Strudze.
Szl,rnly te są koedukacyjne. Kurs nauk
Es. Rupprechta Bawarskiego
Wyn1:kl
wykazaly olbrzymi pa trwa 6-8 lat. Po
dzieci
A
•
•
•
rallelizm
t. zw. moral insanity
nie
zabezpieezonego bytu w domu
•
·
niedorozwojem
nadal do
przewazme na stanowiska naStudzieńcu na 194 nieletnich nrze- zyC1a pra~yczr:ego: · dziewczęta w szkole sze na o-bu brzegach A n c re. Po przybyto 14
r&- · kucharek . 1 •
a
na fohyar- gotowaniu ogn:iowem Francuzi· skierowali
BZta - 180
wysoki sto- ku podm1ejsk1m, gdzie
pień niedorozwoju umysłowego 3 _ 7 lat rolnictwa i gospodarstwa.
normy.
„
'
Wzorowe
dla malozdolnych poW Puszozy na .43 dziewcza! znalazlem
Szwajcarya.
to przewa5niętych.
normalnie
zme ·warsztatami i salami
w sobie,
internaUrzP,dmvo
d.on.OS'1:1'-a:1 18
·' 38
i:ami,
zajęć. z Było
ich
~
W Strudze, z 20 wyehowańeów, nor- przed wolną 38 ~ kantonach o wysokiej stopada:
malnych
4, niedoro.zwinietyeh. 16-stu.! lmJturz.e, Jak Zur1ch, Bern, St. Gallen i inWschodni teren walk.
Takie
ezynniki
jak
brak"
szkoły
zane.
Około
2
tysięcy
dzieci
otrzymywalo
»
nledhanle,
.;ateryalna. cyrkuiY po- .We
I wyehowanle w tyeh zakla·
u:oisk
kawalery! ..,,_

n~ ji:ż. załatwionej
sprawę

Następcy

występku·
L

~""

•

zto·rono'wwal~.

ostatecznego
· l
m1ec

zwycięstwa nad armią nie-

rą.
'Okazało się jednak, ze marzenia te nie
dadzą się tak łatwo zrealizować, wobec bohaterskiego oporu wojsk niemieckich, które z calem zaparciem bronią zdobytych te·
renów, zadają przeciwnikowi ciężkie i

już

ustępują
doszczętnie

krwawe straty i
dopiero wtedy?
gdy
zburzone
pmz arlylenieprzyjaciela Stanowiska obronne nie
aby je nadal
Tylko w tym wypadku naBtępuJe odwrót, na nowe przygotowane zawczasu stanowisku, poczem
na nowo krwawe ataki angielsko • !rancu.
skie.
Sprzymierzeni Anglicy i Francuzi posu„
.nęll się naprzód na przestrzeni od Pozie.o

ryę
przedstawiają żadnej wartości,

Zacięte
utrzymywać.
ciągu niezmniejszon.ą gwaltownością.
wido~
wszelką cenę

rumuńskim bałkańskim trwają

'""'""'

powtarzają się

..

l
l

kim w•{stawiono 'kandydaturę burmistrza laD:ł!'
tejszego, Kruhera. W !ikręgu l)"lll zapewn.io„

res pod Bapaume 10 klm., od .AJbert poza obsadzie miejscowości Negrulni, Lainiee
Combles - 25 kim.~ od Curlu po za Clery- oraz Bumbesti, w dolinie Jiu pofożone. '
8 klm. i od Frise pod Peronne - 10 klm.
Xajbardziej zacięte walki tocza się
A zatem w okolicy Combles znajduje e;ię jednak na zachodzie od wąwozów Torzburnajdalszy punki jaki zdolaly OBiągnąć woj- J skiego i Predeaiu~ gdzie wojska sprzymieska angielsko - francuskie w ciągu swej rzone coraz bardziej powiększają zvskane
pięciomiesięcznej ofenzyv.-y.
Punkt ten tereny. Obecrue toczy się walka
pól*
oddalonym jest, jak już wskazaliśmy 3 25 nocy od Campolungu w .okolicy miejsca..
klm. od dawnej linii frontu. Zaiste, w sto- wości Dragoslawle.

.
pomimo, it na terenie zachod„

To też,
nim w dalszym ciągu toczą się jeszcze
\krwawe walki) można już dziś stwierdzić,
ie ataki francusko - angielskie oslably znac.mie.

W dniu onegdajszym roregrafy się ?;a·
walki po obydwóch stronach rzeki
.Ancre. .Anglicy skierowali tu na stanowiska niemieckie ogień koncentryczny d:&ial
najcięższego kalibru, poczem przeszli do
silnych ataków na wysunięty kąt stanowisk
njemieekfoh. Po gwałtownej walee AngJi.

l

muńskie

odpierają gwałkwne ataki wojsk rumuńsko - rosyjskich w okolicy
Talgyes j Dorny - Watry.

ska obronne i

Na terenie wschodnim w ciągu doby

ubiegłej

cięte

I

nie wydarzyło się nic szczególnego.
Tak w Karpatach lesistych. jak również w
GaliC}i wschodniej, na Wołyniu i dalej~ aż
do Rygi toczyły s1ę tylko drobne utarczki
eddzialów czolowyeh. Jed:y11ie pod Dunhofem v.·ykonali Rosyanie silniejsze natarcie,
które wojska niemieckie odpar1y natycll-

~om powiNllo się zają.e miejscowośei Beanmont - F~mel i St. Pierre - Divion, wraz
.z przylegałącemi do miejscowości tych

miast
Na tureekich terenach walk nie wydarzylo się nie nowego.

bocznemi liniami.
niemie<-l<'e odparly

11a1llf9~iłlllll!illilllilll..._011111tsJ111...lllll!llll~---.,..-llllli!ll_•,,..--=-ollllSl!l!-!l!ił

Jednocześnie wojska
~taki angielskie -wyko.

nane pomiędzy Hebuterne a Gradecourt.
Francuzi atakowali bezskutecznie stanowiska niemieckie w okolicy miejscowości Samy - Saillisel. Wszystkie ataki zalamaly się w silnym ogniu obronnym artyleryj niemieekiej.
Na wschodnim brzegu Mozy foezyła
się przeważnie walka arty1eryi, która. zwła
szcza pod wieczór ożyw1la się znacznie.
Pomniejsze natarcia Francuzów pod Haudromont zostały odparte.
Na pozostalych częściach frontu francuskiego i angielskiego, oraz na froncie
~ii bel~ijskiej nie '\Y")'darzyło się wczoraj
me znam1ennego.
Na terenie włoskim doba ubieg!a zupelnie spokojnie. Tylko na froncie Try. dentu, pomiędzy dolinami Travignolo a
· Brand odbywał się dość znaczny ruch wojskowy, a na płaskowzgórzu Szlegen toczy1y się walki artyleryi, oraz starcia pomię
dzy patrolami. Ró-wniei przy pięknej pogodzie toC"Lyla się dość ożywiona akcya na
froncie Alp julijskich.
W Albanii s;yiuacya nie uległa żadnej
zmianie. Tylko chwilami odbyv.·a się wymiana słtzalów armatnich pomiędzy arly1eryami włoską a austryaeko - węgierska
nad dolną Vojugą. Pozatem panuje zu.pel:
ny spokój.
Natomiast na t. zw. froncie bał1.-ańskim,
t j. wzdłuź grai"licy grecko - rerbskiej toezą się zacięte walid. Poczynając od dnia
25 września wojska koalicyi sk1adajęee się
z oddz!alów: angielskich, francuskich, ro.
:syjskich, włoskich i serbskich przeszły do
ofenzywy, przeciwko wojskom niemiecko.bułgarskim, zajmującym stanowiska na
froncie od jeziora Prespa do jeziora Doiran. Po wielkich blizko dwumiesięcznych
wysiłkach powiodło się wojskom koalicyj.
nym odZ'Jskać maleńki skrawek terenu
serbskiego pomiędzy jeziorem Prespa~ a
górami Nidze - Planina. Obecnie toczy
się krwawa i zacięta walka na równinie
pod Monastyrem, który usiłują. zdobyć wojska serbsko - francuskie. Pomimo iednak
szalonych wysiłków, nie zdołano dotychczas przełamać oporu wojsk niemiecko „
bulgarskich.
Na froncie bulgarsko • rumuńskim
wzdluż Dunaju nie wydarzylo się nic znamiennego. Od czasu do czasu toczy się tu
jedynie w różnych punktach walka artyleryi, po której następuje wzajemna wymiana strzałów karabinowych.
W Dobrurlży wojska sprzymierzone pod
wodzą f eldmarszalka Mackensena przerwały swoją zwycięską dzialalność i cofnąwszy
się z linii Ostrów _ Babadag do przygotowanych silnych stanowisk oczekują ewentualnego ataku wojsk rumuńsko • rosyjskich.

Petersburg, 16 listopada:

Berlin, 18 listopada. {T. wt). -

LtvndJiłi 18 listopada. szą 17 listopada po pot:

Urzędowo don.o-.

wie polskiej reprezentować będ.z.ie stanowi·
s.ko .rządu.

brzegu Ancre.

R11anizaey11 1rmn

ostrzeliwuje silnie BeMl'"'łri i Be.anm"~i - Hame1
Wczoraj po !)li:iudniu, silny kontratak ni .....
przyjaciela i:r.usil nas do ustąpienia ezęści t;;..
Nmu, który zdl'1'ty!iśmy dnia 14 listopada prid
Bnit<J de WHlo„enurl.
Nieprzyjaciel

armii polskiej za pośrednictwem Niemiec od·
bywać się hf!dzic przy >'~póh11biale o!iecrow

1S lisfopada. -

UrzędoW'O

austrynckn • węgierskich. Kadrami pnysl-łe-.
go wojska będą Legiony polskie, które od
sierpnia 1914 r. walczyły w· S'ler.cgaeb W{)jsk

d<ltt(I..

::;zą

17 listopada wieczorem:
W -0k-oiicy nil pólnoe od k1cM niema D:k
do doniesienia, za wyjątkiem cb-wUaml tr~'!
jąeego ognia artyleryi
nieprzyjadelskiejt
szczególnie w '1kolicy Beanoourt.
Ogólna Ikzh:t wziętych •>tl dnia 1S list""
rada do niewoli jeńców wyncsi 6190.
Dzisiaj ostrzeliwafi~my g'i\<titnwnie linie
nleprzyjacielski<a pod Loos i Hulluch.

nolsiieJ.

Wiedeń, 18 listopad". {T. wl.}. - Wedłn1
doniesień Ie źródeł s.ustryaekich orga.nizaey&

Wykonaliśmy dwa pomyś!ne napady na
nieprzyjacielskie rewy tąt'zFikt'We na pólnric-uym - wschodzie od Wa:vcrgh:i.n. W:z:ięliśmy
jeńców i zadaliśmy nieprzyjacielowi znaczne
straty.
Loniłyn,

Podobno

skiego minister spraw we\\nętrznych v. Loebell PQdezas obrad nad wnioskiem w gpra·

Pod Beaneourt rozszerzyliśmy nasz kont

"V"'....<łlui północnego

mer, a dalej na. p6lnocy zajmuja l'ltanowi- .

ceutrum.

n.a poniedzialkowem p-0s!edzeniu ~ejmu prl!e

Kmnonikaty anniefxkie.

Karola r+akują stanowiska ru-1
w okoliC} wąwozów Ojtoz i Gyi-

większość

SpriW3 Pnł!ki I Sifiii JrHkłm.

uwagi.

sunku do poniesionych ofiar i do pięcioNa rumuńskim froncie plik:icmym ar1
miesięcwego okresu kn:awych walk,
mie sprzymierzone pod dowództwem ar-

An-1
glicy i Francuzi nie mają się ezem ehwa„ eyksięeia

na je:;t

Le IIane1 17 listopada. - Gl&wna kwa·
tera <lon·JS.i 16 listopada:
Na froncie armii belgijskiej nie godnegn

na

1iC.

Nr. 822.

POCSK'f.

~

&przymierwnych, jako f1!ęść armii a.ust:ryackt'k
węgierskh•j. Armia PQlsb będiie ann.itł 1wI.ską narodową, a zatem ani austeyaeko • ~·ę
gicrską, ani niemieeką. Wszystkie stam:rwi..
ska dowódców otwarte
dla ofirerów !>Ot.
sldeb, jednakie wskutek braku ta..bwycb tym„
eiasowo JOStaną obsa.dMn.,. ~rśclo„·11 1rnet
ołiecrów aniitryacko • w~enkieb i su-riieo..
kich. Pnys7.ła a.rmia polska będ:tie tymeza!lo- .
wo pnyłą(':'M>na do a.nnH niemieckiej. rny„
łą~enie tn nie będzie wszakże swłązkiP.m in. ·
tf'resów, l~ bę1lrle miało ono na eeht zape. ·
wnienie Ą•l<łziałom polsldm z punktu will za.'
nia prawił mięibynaroflowego charakteru
wojsk reguln.rnyeh. Umowy w spra.v.-ifl p<>l„
skiej .-ny zbrojnej nie wpłyną na !łhtnolliske
generał - gubernatorstw warauw10kit•gu i lubelskiego względem ich dowóilitl'lr nam:einreli
i rządów.

.„

l

Front za.ełuxlni: Wzdlui ea!ego frontu
obustronny, który nad Jeziorem Narocz
i na wielu punktach w odcinkach ~hodn
włoski.
by! dość gwałtowny.
W okolicy na północ oo &ehv-0wa. artyleRJym, 17 listopada. - Główna kwatera
rya nasza ostrzeliwała za P<Jmocą pocisków J Jonosi 16 listopada:
ehemieznych obóz nieprzyjaciela.
Na froncie 'T-ryentn dzialalność obustronNad Narajówką w okolicy wsi Lipnica nych artyleryj. Nasza osirzeUwaia oddziały
Dolna, PQprowadzili Niemcy energiczny atak wojsk nieprzyjaeielskieh i znajdujący się w
i usHowali zająć część r-0wów, któreśmy wczo- "'larszu obóL w okolicy doliny Etsll i w koraj im zabrali. Dwa następujące po sobie a- tllnie górnej Astach.
taki nieprzyjaciela zostały za pomocą ognia
W Karnii wydecz1d latawców niept'Z};anaszego odparte.
cielskieh, które obrzucity bombami sta~·ę nt~
Front kaukaski: W kierunku Bidiarn wyrządz.ająe szkód. W kanale Ferro {Tella)
odtialy nasze przepędz.ily Turków w okolicy ~dly dwie bomby na Maggio Udinese„ mbily
R.otterł!"nt, 18 listopada. (T. wl.}.-Z I,oo..
Kozaa (?) i z. Dia.nelaku na poludniu od SuJ.. -0ne 2 kQbiety, a 3 ran!ly.
tanaha.dn.
Na wzgórz.arb San Mareo, na wschodzie dynu donosi1p Ministcrynm ~praw zagntnie:l<i
Front rumuński: Siedmiogród. W oko. od Goryeyi, wojska nasze zdobyły wczoraj po- nych kom•mikuje, ii Uri.a.mi i Asąuith nilcpe.i
licy na pólnoe od Toelgyes wykonał nieprzy- nownie pod osloną silnego ognia arlyleryi u- aauwa.li do prezesa m.inistrów rosyjskich Stfu;I.
iaciel atak, który odparliśmy za pomocą o- !raeone w dniu 14 listopada rowy. O pólno- mera, ie przyjęli do wiadomości & najwyiszem
gnia karabinów i karabinów maszynowych. ev wykDnat niepnyjaciel gwałtowny napad,
zadowoleniem opublikowane w dniu 14 n„
Po zaciętej wa.lee wojska nasze opanuwały który gładko odparto.
:.topat!a
przes prlU!ę ~yjską oświadezPJJie W.
jedno z umocnionych wzgórz na południowym
Na Karście dzialalncść arty1eryi.
wsc.ilodzie od Toelgyes, wzięly do niewoli 180
W ·okolicy Buseo Malo piechota na~za po- którem rząd rosyjski pr<>tesituje przeciwko za.<
ludzi, W tero jednego oficera i tdobyly o kara- p:ra:wila odcinek fr{)ntu za pom-OC$ posunięeia miarowi iiiemiee i Anstryi utworzeni:t nowe-·
biny maszynowe.
się naprzód.
Podczas mniejszych operacyj go panstwn, orni utworiunia armii a łudno!icl ·
W okolicy Campolung toci:ą się w dalszym
wzięliśmy nieco j€nców -i zdobyliśmy dwie
terytoryun1 eza.sowo przez. się okupowane.g3. ·
ciągu zacięte walki. Nieprzyjaciel, który atahaubice.
ki swe wspierał ogniem dziaJ cięikieh, poniósł
Lafa.wce nieprzvjaeielskie rzuciły kilka Briand i Asquith oświalłł"ZRią zupełnie zgod„
ogromne straty. Wszystkie ataki jego zosta. bomb na VoUone (Karst); nikogo nie zabito nie możność zabru;piemenia zamierzeń, któ.i
ly dotychczas odparte a Rumuni utrzymali swe i nie wyrządzono żadnych strat.
rych uneczywistnieuia spoti~icwa idę rzą·; roa
stanowiska.
General Ca.do.ma..
syj_,ki w łnter~e narodu polskiego.
W dolinach Alty i Jiu toczą się Mclekłe
walhi.
Dohrndia: Wojska nasze ponownie poKomnn~at rumuński.
flllkołaiL
sunęły się naprzód ku PQludnfowi. Podczas
Petersburg,
18
llsb"flada.
(T. wt). -.-. D°'
Bukaresztl
17
listopada.
G16wna
kwaodwrotu niepnyjaeiel podpala wsie rumwiniesienie
petersuurskiej
agencyi
telegrafic:z;.
tera
donosi
16
ii
stopa
da:
skie.
nej: Cesarz przesłał Radzie państwa depe.Front północny i pólnoeno • za.cho-dni: Na
szę, w której dziękuje jej za ucwcia patryozacboduiej gra1.licy Multan nieprzyjaciel atat.} t'tl.ll.e i je<lnom~ śhie pragnienie poświęcenia
kownl bez powodzenia w wielu puuk!ai:h.
w·szystkiegu dla osiągnięda ostatecznego zwy„
d-0no- Wzięliśmy 19 jeńców i roobyliśmy 2 karabiny
Parył, 18 lisi-0pada. - Urzędow~
eięstwa. Cesarz pisze: Jestem UHH~no przekomaszynowe.
szą 17 listopada po południu:
.
Na granicy na północy od Mnntmtl ai do mrny, ie przez bohaterskie wysiłki armii na•
Na ealym froncie noc minęła względnie , doliny Prahnn1 tocrą się walki bez znaezenia, szej, oraz naszp:h aliantów, rm.w1ązą zaga„
spokojnie.
dni~nia historye-z:.ne !fosyi l tytili narodów,
oraz trwa ogiBń artyleryi.
W okiJlky Bragoslavle nieprzyjaciel ata- które wak:zą wraz z nami.
Paryi1 18 listopada. - Urzędowo dono- kowal gwałtownie, leez bez powodzenia. Odparto go z duzemi stratami.
szą 17 listopada wiecz.orem:
„Deutscbłamr.
W do1inie Alty hH~zą się gwałtowne walOprócz oiywionej walki artyleryi na pół
Lon1łyn, 18 listopada (T. wł.). - Biuro
nocy od Snmme w okolicy Saiłlise~ z eaieg-0 ki.
Reutera donosi z Xew London: O godz. S..ej
Na lewym brzegu wojska nasze eofnęly
frontu niema nie do doniesieniu.
m. 15 rano łódź podwodna nDeulsrbland'' za•
się ku Aresulowi l Radfreinesti. Na prawym
FRONT SALONICKI.
wróciła do portu, ponieważ uienyła się z tobrzegu utrzymaliśmy stanowiska nasze.
trurzysząeym jej holownikiem, który zatonął.
W
okolicy
Jiu
wojska
na:>ze
eofnęly
się
Pa.cyi, 17 listopada. - Sztab armii saloUtonęfo 7 ludzi z pośród załogi holownika..
ku Copaeicasa na poiudn.iuwym wschodzie
nickiej donosi 16 listoPQda:
Na froncie Strumy {XI świetnej walce zd'>- od Tirgulin i Carbcsti na południu od Tirgu- „Deut;:1rhland" nie odniosła uuiuych wldQCJl nych uszkodzeń.
byli Anglicy wieś Kakaraka na wst'hodnim jiu.
brzegu jeziora Taehinos. Bułgarzy schrtinill
Nad Cerną walki patroli i &laby ogień
się na prawy brzeg strumienia Nior.
artyleryi.
Bturneaowauła aarnm~w
Natomiast nieustają zacięte walki na
Na froncie Cerny, pomimo desrezu i śnieFront połudnfowy: Wzdłuż calego Duna.rumuńskim froncie północno - zachodnim gu, ofenzywa nasze trwa zwycięsko w dal- ju trwał ogień arlyleryi i walid piecli-oty.
Sztokhohn, 18 listopada. (T, wł.). - I
i północnym. Na froncie północno - zachod- szym ciągu. w luku rzeki walka byla sU'!.eW Dobrudży zmiany nie ui.szly.
Vardoe nad~ftla tu właśnie depes1a prywa.ł.t
nim toczą się walki w trzech punktach: pod gólnie gwaltowną. Kontrataki niemierko •
na., dun<>i1ąca o storpedawu.hi pD.l'O'Wtia una.i.
Orsovą, na południu od przelęczy Wulkan bu1garskie w nocy z 14 na 15 b. m. nie zdo..
ffołl:n1;;:1 fr:m 11:.tu1 h~ jfi•ąh.
ron Driossen" pn4'1 16di podwodn~ Wyhtlt
i Szurduk, na południu od przełęczy Czer- la!y w żadnym punkcie zatamować ofenzywy
lłi t1lu U1111nu1u
um11u1fił! lllu1JD
wonej Wieży, na zachodzie od wa wozu naszej; były one morderczymi dla nieprzyjaWiedeń, 18 listopada. (T. wł.). - Biuro cltnjąee p&eiski i płoną.ce etęścl okrętu wys&ol
Predealu. Na calym tym froncie prowadzi ciela. W rękarh naszych poxostalo 400 jeń- korespondencyjna Wilhelma komunikuje, ii w dxiły w powietne j~e:1e neść parowców J
operacye armia niemiecko „ austryaeko - ców niemieekieh.
:tanie e~sarza Fra~dsz.ka Józefa nie zaszla amunieyfh 1m1jdnjąeych al~ pomi~thy statwęgierska pod dowództwem generala FalWojska francusko • serbskie, które kon- zadua widoczna z.rruana.
li:iem „Bn:ron Hrfoesen" a zabndawaniami pO'tlt
kenhayna. Czyni ona postępy bardzo po.
woli ze względu na trudny teren górzysty, tynuowaJy sukcesy swe n.a pólnoq od Te-towemi, poaem dopiero. płomienie objęły w)
b
·
pavei, posunęły się naprzód ku Jarattłkov.-i.
b1ulowania na,dhneicn&. Ogólm~ liczbę osó;
roniony z ogromną zaciętośeią przez: wojN
h d · od
d d q
·
ska rumuńskie które otrzymal nadto po.• a zac _o zie, . . e~y po
~·a am~m
Bem, 18 listopada. (T. wl.). - Dontesie- zabitych na miejseu i ponnionyeh podają w;,
siłki rosy.iskie.'
•
y
j <1~ma naste~ a:ty1en.: : silnego nacisku p1e- nie Biura Wolffa: Zwłoki Henrrka Sienkie.
Pod Orsovą toeza sie walki drngorzed- j cn?ty nasz.el D1.eprzy1ae1el oddal. w noi;y ~we wicza Pochowano tymczasem w· Vevey, pó- mniej więeeI 530, w tej liczbie znaiduie się U
n~ Tutaj akcyę wojsk" austryacke „ wę- i gfown,~ s~n-0w1ska, które od wielu Illles1ęcy źniej zaś mają być prwwiezione do kraju. Cia- roayjskich oficerów artylexyi i ma.rynarki,o oni:·
~perskich wsniera artvlerva buluarska któ- były :ilme t~udowane.
.. ' .
•
li oficerów &ngielskieh.
ło zabalsamowano w Genewie.
ra od czasu do czasu· osfrzeli~je sta~owi- ! . S1!y ~bro3n? f_r.a:rrcusko - roS)Js1ne, kto;~
@:ka rumuńskie po drugiej stronie Dunaju i śc1galy nieprzyiac1ela na p~~nocy od Kena.1
rnąt1la
położone.
; doszły .do prawego brzegu 'V u:y, o 6 k1m. na
Berlin,
18
:istopada
(T.
wI.)".
Knre&tok.holm,
18
listopada. (T. wt). - J..~
Nieco wlęeej ożywione walki focza się J poludn~e o~ .Mona.st~;
na południe od wa"·ozów Szurduk i Wnl- 1
o:>„adtili5my wsie. GaThjant Turodjm i spondent "Berhne:r Tageb1attu" dl)nosi, iż na dmiralicya rasyjska komu. nilrnje: 26 pafrlz:ier-.
następcę zmar!ego prezesa sejtnu bawarskienik:a o god2. 1 po ~luduiu na: ~arnweu ~"
Jran, gdzie wojskom sprz;y1nierzonym no- V. elo?m:1a.
g~ 0.rte:rora, w okręgu WJ:'OOrezym i.ngolszta®- roe». Driessen" p<>siadającym u
PQktadzUt
. wiodło się zł:unać silnY. epór Bumunńw 1 ~·
ogień

ionnmiknt
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Jnytailde Polski"

Podzlekow1ni1 mHza

KomonikatJ francnxkle.

-

lódS handlowa
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1 11111cn.
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ladun€~ materyalów. wojennych i mającym udać s1ę do Bukaricy, nastąpiła eksplozya.
Wskutek wybuchu aawalily się poblizkie domy. Straty, wyrządzone w budynkach przez
p<lźar, są znaczne.

Ogień objąl również magazyny straiy ogniowej. Pomimo to ogień
_zdolano ugas.ić. jeszcze tegi> samego wieczoru.
Plomienie obi~ly również i uszkodz.ily paro.
wiee „Earl of Farlor", ·.oraz zniszez.yly liczne
zabudowania portowe. O'brażenja o-dnfoslo
650 ludzi, poległo 159. · Wdmżono ,~edztwo,
by stwierdzić, czy wYbuch nie z.ostał sJ)owodo•iwany przez jaką poważną przyczynę. Przypuszczać należy, ze iest on dziełem agentów

niemieckich.

fraRa szv:ifc1rs~a u nnme.
. Zurych, 18 listopada. (T. wl.); - Z raey'i
nnfy szwajcnrskiej z odpowiedzią na ostatnie
_iądania

„Neue Zurlcber Zeitung"
cały naród swaj~arski akceptuje tę zupełnie świadomą odpo/'Wiedt szwajcarskiej Rady związkowej i dzię
kuje jej za energiczną obronę praw szwajcar-. skfoh. .,Journal" genewski w u:przejmej, lecz
nader sł'<łnow'czej formie wyraża swój pogląd
na żądania k'Oalicyi. Dziennik ten, sprzyjają
cy entencie, staje bez zastrz~eń po stronie
·Rady związkowej.
t:zyni

koalicyj

następującą uwagę:

-

nfo zaszły iadne zajścia. Przeciwnje, odjazd
robotników odbywa się zupelnie gladko i w
zupelnym ponądku bez najmniejszych przeszkód. Nawet większa część wyslanych wyka·
z.uje iupelne ?iadowolenie z tego powodu, .iż
bezczynność mogą zamienić. ~a pracę, co.
bezpieczy im dostateczne wyżywienie się w

I~ nmrz~gb.

parowea holowniq'eg-0, podątająeeg-0 przed 10'
dzią. Kocioł holownika eksplodowa!, a sam
on zatonął. Zginęlo siedmiu ludzi z pośród
jego :i;alogi~ Przez caly ten czas krążownik al§n.t J!llll ::1 11
. ł Kw2
merykański „Columbia" st.al przed Eastern
l'5 11V~1:łłY11 u UiRefłd niau.
, l Point i oświetla! reflektorami zewnętrzną,
Berlin, 18 listopada. (T. wl.) • .....; Sprnwo;z,.. -część p-ortu, prawdopodobnie, by zap-obiedz
dav.'ICa woienny „Berliner Tageblał.tu" otrzy- naruszeniu neutralności. Wartość ładunku lomal audyencyę u ekse. Ana, dowódcy wojsk dzi ma wynm;ić 40 milfonów marek. Sk1ada
austryack'O ·węgierskich, walezącycb w Sied· się on z gumy, niklu, cynku, srebra i worków,
miogrod-zie. Na zapytanie, jak prrz.edstawia z pocztą poselstwa niemieckiego. Wnętrze'
się obecnie sytuacya, Arz. ooipowiedzial, eo
fodzi podwodnej nie odnios!ci uszkodzeń. Ka-:.•
nasiępuue: „Sytuacya jest wispaniala, a Siedpitan niemiecki, nazwiskiem Hirth, z parowmiogród zabezpieczony. Oj,czyz.na i sprzymie- ca ,~ecl.lar", znajdujący się na poklad.zie ha~
rzeńcy nasi nie maią ża<lneg-0 powodu do olownika, został uratowany.
baw. Obroncy Siedmiogrodu, źolnietze i oficerowie żywią zupelną ufność, a i opinia publiczna w kraju mo~e oozekiwać dals-z;ego przeGenewa, 18 listopada. (T. wl.). -Dzien~
biegu wydarzeń z zUipelną ufnością". W s.pra"
wie sz1;:ód wajenn~""Cb w Siedmfogrodzie do- niki francuskie donoszą z Nowego Yorku, że
wódca powjed'Zial eo następuje: „Jeżeli zwa- w zaroce Meksykańskiej zauwaiono niemiec,.
kie łodzie podwodne. Amerykański sekreżymy oo wycierplala Ga1icya, przez którą przewa1aly się walezące armie w jedną i drugą tarz stanu do spraw zagranicznych, Lansing,
zakomunikował o t1>m
t'.lficj"alnie :i:ządowi
stronę, to z radością stv.ierdzić możemy, że
Siedmiogród nasi ucierpia,l sto:mnlrnwo nie- meksykańskiemu. Przypuszczają, f.s Niemcy
wiele. Rumuni zrabowali sporo, jednakie, 2iamierzają obezwladnić flotę angielską priei
prz;ejeiidżająe pnez Harmnszek,
Gyo:rgyo i odebranie jej możności zaopatrywania się w
Csik, widzimy, że, wyjąwszy kilka miejsoo- naftę.
wośei, gdzie wy<larzyly się pożary skuth.-iem
wypadku lub pod1paleń, ealy kraj ·pozatem nie
uderpial niemal wcale. Odnaleziono wiele
Kopenhaga, 18 listopada. (T. wl.). by<lla i nie Wymlóroneg"" zboia, ponieważ od- „~erlingske Tidende" donosi z Chrystyanii,
wrót Rumt'ttlÓ'W był tak .nag1y, że bardzo nie- że powszechną uwagę zwraca d-0niesienie o
wiele zdołali oni 1Labrać ze sobą". O ·pootawie
zatopieniu parowca norweskiego ~,Vega'~.
SWJ'CU w{)j'Sik w trak.ci~ staczanych walk ko- . „Morgenbladet" uważa zatopienie za akt ni.e-msndant wyrazi! się: ,;Znam żolnierzy wę przy}azny, dokonany w chwm, gdy pomię
gieI"S'kicb, 4ł kampania ·sioomio.grod'Zka wmnodzy N1emcami a Norwegią foczą się ważne
cnila jeszcz.e me przekooanie,-że są to wojska uklady. Czyn ten mial na celu wywo!anie
najlepsze, jakie można sobie wy{)brazić. Pra- poważnych zawiklań.
gnienie d<0 walki spotęgowalo się w nfoh jesze;ze". Wódz zakońr:zył. ,:;lowami: „Kampania
przeciwko Rumunii rorwijala się dotąd w
myśl plann. Cofnięcie wojsk naszych z nad
granicy po wypowiedzeniu wojny leżalo w
planie. Mogę jes'Zcze .zazna,czyć, ze wsipółpraca
z naszym sprzymierzeńcem niemieckim wraz
z FaTuenhaynem na czefo, jest nader przyjemną, nie. mam źa.dnych skarg,
nie eywię
(Whrn:n;rny.)
żadnych obaw i patrzę w pnys71ośc z zupe!w
ID& ufn-ością";
.
BERLIN. (Urzędowo). ·Wielka. Ewa,..

za-

I

przyszłości,

&fH ~n~iEls ~Inf

no,tv btrnatotni.

BeTiin. 18 listopada. (T. wl.), - Wbrew
doniesieniu 'Biura Rell'tera, v:edrug którego
&ekretarz parlamentarny przy admiralicyi an•
gielskieii mial oświadC"Ly~ jak-0>by i t-0n1nage'u
angielskiej floty handlówej od 1,000 ton
WJzWyi od po<-~atku wo}ny {\o 1rońca W!Tleśnia
!", h. mialo u1edz zni-szezeniu nieoo więcej nii
2% %, ber1ińskie pisma ;poranne dowiadują
slę ze tr6dla miarodajnego, ii jedynie wskute:k wydarzeń wo1e<nny>ch do koń.I-a wrz.eśnia
r. b. zginęlio 2,180,000 ton w angielskich parowcach handlo"WY'fh o poiemnooc.i powyżej
1,000 ton. Stanowi to już nie mniej niż 10;4%
w stosunku do ogólnego ronnage'u a1ngi-els1kiego. Stosunek prot"ento'wy swnie się niewątpli
wie ~naeznie wytszym, jeteH UW7Ą!1ędnić niewiadome dotyc:hl'lU:ls straty angiełskie, spowodowane przez wypadkl morskie.

lura\n

.Amsterdam, 18 listopada. (T. wl.). - Jak
d0n-0si ageneya Lloyda z Brestu, zatónąl tam
z powodu, z.derzenia się parowiee angielski
»City of Caire" (7852 ton). Parowiec znajdowa1 się w drodze do Londynu.

nia oświetlenia i -0palu. Wezwanie fo zapowida, iż paryżanie winni się przygotować jeszcze na dalsze ,ofiary.

ivmnnśg1owa Ul

nnum.

Londyn, 18 listopada. (T. wt). - ~wioło
opublikowane dzisiaj ro7iporzą-dzenie w sr~.:t
wie środków żywnościowych upoważnia urz!łd
handlowy do ograniczenia
spożytkowania
ws?.elki'cb śro-dków żywnościowych, oraz Jo
regulowania pr-0dukeyi i zaopatrzeni'll. pub1iezn-0ści. Prócz tego p-0ezynion-0
kroki do ustalenia cen maksymalnych, oblożenia aresztem zapasów i t. p.

Berlin, 18 listopada. (T. wt). - „Norddeut&che Allgemeine Ztg." pisze: Prasa niepreyjacielska w dalszym ciągu w irytacyi swej
Rotterdam, 18 listopada (T. wl.}. - Wez p-0w-0<lu wysłania pozbawionych pracy roho- dlug doniesienia Biura Reutera z Londynu,
tników z Belgii, karmi czytelników zupełnie współpracownicy parlamentarni pism tamtejkfamliwemi wiadomościami. Ponieważ prze- szych zaznaczają, że charnkterystycżną ceehę
kręcanie międzynarodowyeh stosunków i popowszechne
1 rozJ!!raw w Izbie gmin stanowi
v.rodó:w zarządzenia, maj{!cego na celu zatru- mniemanie, iż wojna przeciągnie się jeszcze
dnienie r{)botników oolgijskich w Niemczech długo. Szczególnie sir John Simon glosi jako
osiągnęfo już punkt kulminacyjny, poczęto
fakt, ii w interesie Vvfolkiej Brytanii leży wy-v;ięc obecnie pisać o rozruchach, wielkich
trwanie aż do k'°ńca.
Przsbłil wg~adkn
„U~utscilantl".
~areiach pomiędzy robotnikami a woiskiem
Haga,
18
lislopndJl..
(T.
wl.); - We&ug
niemiecki em i O przedsięwziętych masowych
. fłlnl.'-Dli:"nl'ł.;D ł'lfl:=.
.ł n"-•f~tm"i!:ll,
ucieczkach. Wed1ug wiadomości tych w Anvg1lliU:i.iliU li U!JU li!
1:a~Jił\t1!1 ~
depeszy 1-lt.tra Reutera z Nowego YQrku, o
twerpii i Brukselli i innych miejsoowościach
Beru, 18 listopada. (T. wt). - „Tim~s" zderzeniu się „Deutsehland" z towarzyszą
woj·sk-0 niemieckie miało strzelać do tych, .któ- 1fonosi, iż minister. spraw wewnętrz.nych skie- cym jej ho.lownikiem komunikują następują„
rzy wzdragali się odjechać. Wszystkie te a- rowal do prefektów wezwa'Tlif', aieby zwróci- I
szczególy: . yacht, na którym znajdnwal~
larmuj"lee wieści nieprzyjaeielskie są jak 1 li się wraz z burmistrzami d-0 mieszkańców 11 ; się przedstawi.ciele prasy, towareyszy1 lodzi
twierdzi „Norddeutsche Allg. Ztg." czerpiące I 'żądaniem ograniczenia w możliwie najwięk poowodnaj do W}"iscia z p.o-rtu. Gdy ją po rai;
lnformacye z najwiarogodniejszego zródla, zu- li szych. rozmiarach ośw.ietlenia mieszkan. W I ostatni widziano-, lódź zmiermla ku Montank
ipelnie klamliwe. Ani w Antwerpii ani w Bru- Paryżu władze rozlepily wezwanie do ludno- 1 Point ciągle jeszcze w towurzystv.ie holownikselli ani też w; żadnej innej mieisetlwości ści, w którem żądają ograniczenia zużytkowa- l ka. Starcie nastąpUo wskutek naglego zwrotu
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PiBrwiastok ~ohatorski
w,J11ionii" ~iunkiowicza.

W miedziany ryngraf z Częstochowską.
sępie u ramion skrzydła, w rozwiewną na barkaeb wHrziurę pnzystroj.on był ryberz polski. Wiarę w zwycięstwv mial w o.ezach, pieśń Jfogarodzicy na ustach, a w
sercu dla pokonanego wspanialomyśn-0ść a
'przebaczenie mial rycerz polski. Nie grabU
j nie mordowal, nie palil i nie ścinał, nie
gv;akU i nie warcbolil, lecz owszem - laskę
zwycięionemu.okazywal rycerz. polski.
Ma też dzisiaj w hlstoryi szlachetnego rycerstwa kartę swą niepokalanie czystą, ZW·
Si:oną li-tylko wlasną krwią serdeczną, szczodrze na wszystkich ziemiach Europy przelewaną. Grób jegQ mHcz.ąieą jest apoteozą heroicznych 'zapasów i spokQjnego męstwa, dumy
m1aebetnei i rycerskiej laski. Niechaj w nim
Srii spokoi.nie swój piękny sen o potędze!
Nie mial w soibie ryeerz polski nie z dy:olomaiycznego wyrnchowania: darowywał, co
iid-0byl na wrog!l, a niejednokrotnie oddawał
i ro, oo krwią własną a prz,odków przez dlugie lata wo~enne posiadl; częstokroć oddawal i to, co krwią własną a przodków przez
dlugie lata wojenne posiadł; straszny a nieustraszony był, gdy walczył, - jak dziecka lagodny, gdy w sie'lli szablicę zawieszał. :ro
też wyzyskiwany by} rycerz polski na każ
dym nieomal kroku; poniewierano nim, gdy
niebezpieczeństwo odsunęlo się od granie.
państw, jego wyi1utgającyeh poni.ocy, aby
:znów, gdy za:tl"l.ie tego P'Otrzeba - po<l broń
go zawezwać: by zagrożonycll obronił rubie-

w orle a

fy.

'•

To· tet mawiali nlejeidnokl"otnie wytworm

~anowie z dy'plomatyeznycb gabinetów Europy: „Cóż nam po Polsce - ten naród zgi.n~~
:musi! Cói o.ni maia? - świetna jazdę. A coz

więcej?„." -

A j~dnak, pano~ie statyści, ta

lekceważona jazda polska starła w procli groiny, a potęzuy mlot zakonny na pnlarh Grun-

waldu i Tanenburgu; na czele tej jazdy stal'Y Koniecpolski w trzy tysiące skrzydlatej hu--

uryi starł pod Kirchhflmem i· w jednym sza'l-0.nym ł>„1'1in "}rawie dwadzieścia . tvsi!}c~ .co

najprzedniejszych gwardyj szwedzkich Gustawa-Ad-alfo; pod wodzą hetmana Żólkiewskiego
o.parla się tai sama jazda w znikomo małej liczbie nieprzebranym zastępom osmańskim nad
żóftemi wodami Cecory; w dwanaście tysięcy
woj-0wnika oparł się Wiśniowie1~ki półmiliono
wym armiom C:rruielnickiiego i Krymskiego
Chana; uratował na ie.i cz.ele król Sobiooki Europę ehrześeiańską przed muzulmańską nawalą pod Wiediruiem; w jurnej, sza.leń ezo brawurowej, pięknie straceńczej szarży kawaleryjskiej na dzikie wąwozy Somo • Sierry pod·
tr:irmal jej chwaly pełną tradyeyę m1ody pulkownik Km;ietulski; a gdy iuż rola jej W<Qbec
Europy wydawała się skończ-0ną - urat-0wal
honor jej nieskalany swą śmiel'c:ią bohaterską w szarych nurtach Ehtery wzór szlachetnego rycerza, książę Józel Poniatows.ki.
Żyje więc rycerstwo polskie po dziś dzień
w sferach potomnych chwalebną tra<ly-cyą bohaterską. Raz po raz wHkrzes.'Z!lją historycy,
to mów poe.r:ti świeże wciąil karty z tej herokz..
n-ej księgi, by hołd zaslufony oddać tym, -CJQ
tak pięknie nas odeszli, by serca pokrzepić
żyjącym.

Prób w tym kierunl..-u m:yni<ln-0 nie mało
w piśmie.i-ink.twi.e naszym dział poetyc'kliej batalistyki zajmuie miiejsce pierwszorzędne. Począwszy od Twardowskieg'D i Poto.(}]dego, mamy jeszcze w lite-ratu-rze Niepodlegiej Polski
~ereg pisany, poświęcaiący1 ch czas swój i
zdoln-0śei zobraznwaniu trudów chwalebinych
polskiego rycerza; w literaturze okresu przejściowego pomiędzy kfasykamii i romantykami
ma.my przed'Stawiic1el{l teg<'.> kierunku piśmien
niczego w· osobie Juliana U-rsyn - Niemcewicza; z romantyków pI'f'..epiękny hold o<ldal rycerskiej pamięci przodków Adam Mickiewi1:2
w „Panu Tadeuszu"~ · rów.n-0rzędnie prawie
tworzą GoszczyńS<ki :i Riev;-uski, toru§ą-c P'owoli
drogę J. I. KraszeW'31de.mu. Ambicyą i trwałym pragnieniem lego nie11truozonego ptisarza
bylu, na wzór Wl'!lter ~ Sootta i Dumas'a - ojca,
zobraz.ować w. długim meregu powieści historycznych .dizieje -0jczY'S.tego narodu. Krasz.ewskii eel ten osiągnął -:- jeśli nie mpelnie, to
w .znacznej bą<lź co bądź mierze; rzecz pr-0sta, ie - ilustrują,c literacko d'Zieje narodu
polskiego - me mógl nie zatrą-cie o strunę je.
go r~·cer.ską. ·. .
.. .
.
· •
.D-0pięro je~ak piśmieinnfo,two polskie osbitnirh dvie~ęcfolel'.t z rieciywistym piety~
• mem. t · faktycznylll ', lalen,tem !XlŚ')'ięcilo Wli~

lepszyich SWJ>-ich przed stawieieli sumiennym
badani:om n.ad. chwalebneimi dziejami przelanej rycerskiej krw!i polsklieij. Równolegle z
Matei·ką i Km:sakiem w malarstwie, poczynają na niwie literackiej skladać boldy. koryfeuszom bohaterstwa pn~skiego: StanilSlaw Wyspiań,ski moeą swego geniuszu poe.tyekliego w
„Ka>Zimierzu", „Bolesławie", „Legio.nie"„;War~
sza wienoo"; najpotętnieJszy nasz beletrysta
dnia dzisiejszego, Stefan Żeromski,
„Popiolacb''. „Walgierzu", i,Dumie o Hehnanie";
pierwszorzędńy. znawca czasów Pierwszeg-0
Cesarstwa, niezrównany gawędziar<z, Wacław.
GąS!iorowski, w sże.regu swy.eh nieocentlonych
rapsodów Napoleońskich z „Bemem" i „Huraganem" na czele; w dziedzinie s~tuki scenfoz..
nej na,sz barokowy ironizator, Adolf Nowaczyński,
zachwY'ca swym „Samoz.wańcem",
„Fryderykiem Wael:kim", „Starościcem ukaranym". Ponadto - świetny rząd v.ielu i:nnyeh
j'6S'Zoz.e, większ~"ch i mnieiszych.
Przewodzi im wszystkim wspanialy hetm81!1 piśmiennie.twa polskiiego, wjelkie serce i
potęiny talent, uznany na wet przez akadem;ickhili sędziów zazdrosnej Europy, uxnany i :z.asrez.yoony najwięksiz.ą nagrodą literaeiką, w serca,ch p-0lskich wsławiony ostatnio swą szczytną inisyą „Wiellciego Jalmuimika" - Henryk
Si en·k i ewlicz..
Nie na tym miejs.cu wdawać się będziemy
w defini.cye ktytycżne iego zniewalającego talentu, - dzisiaj wyląeizn~e interesować nas
winno · to, eo pC>zwolifo Sienkiewicz.owi
zająć tak ehlubn.e stanowisko wfa.ściwego
monograia pol5'kiego wałcząe.ego rycerstwa.
To, co -0łiarowal . społeczeństwu naszemu
Henryk Sien.kiewicz, jest pominąv~y
jego niezrównaną warlość li_teracką - ilościowo tak wprO'St potężne,
ze zoryentowanie się w tym przebogatym ma.teryale ule należy bynajmniej do rzeczy 1a!wych..ogranicrz,e..
ni ramami tematu, obracać stę muSilmy w i!ferre \VJilywów i pokrewieństw najznakomitszego z d!'liel jego ..... „Trylogii" historycroej.
Heniryk Sienkiewiez nie j·edno z dziel
swoich poświęcil chwale po.ls'lciego rycerza są to dv:iela, po w1ększej części, mniej znane
i
„Krriyiakami" i ~wiebnym rapsodem batalistyicznym „Na polu obwały" na czele.
Dopiero j-ednak „Trylogia"
(„Ogniem i
mieczem" , Potop"; „Pan Wolodyjowski");
1

w

.

' o dzi,ełem, ktore
•
jest tern • j<eO'
p01staw1·1 o
swego twórcę" na onkul"' wartowni.ka . czci
~

.

-

Ostatnio - tola~ramy.
l\nmnnikat nirmio~kt

Głóv1rna

tera

donosi 18 listopada wiecz.:
przerwania !ronttt1

Chybiło usiłowanie

przygo.towane przez Anglików olbrzymim
nalda'llem arlyleryi na. obn brzegach A n' e r. e. Pod. G r a u d e e a u r t walki toezą
j się jeszcze.
l : ·: W W o l o s z e z y ż n i e za~!i:}dniei wol~
s1m nasze pnc:cyniły należyte· pa stępy;
Na kimcie ma.ecihniskbn foc~~ się znociętkie wulli~

wu

--.

śpiącego rycerstwa. „Trylogia"
byla Sienkiewiczowi zlofym ·kluczem do slawy literackiej, czyniąc go drogim se:rcu, a
nńezapomnianym w pamięci rodaków. Napisana w okresie lat 1884-83, liczy dlugi szereg wspanfalyeh swych tomów, iiość których
trudno dok!adniej określić, ze względu na
znacr",.ną lic;:;bę d'Otychcz.asowych wyda~ będ~
eą dost.atecz111ym wyrazem jej wręcz niezwy~
klej - jak na na-5ze eto:sunki literadde. _,_ pi>.
:pularności. Jeat to zarazem dowodną rękojmią
jej :isfotnycn walctrów artyst-Jczny'.:h.
·
W samej rzeczy naleźy się ,,Trylogii"'
miej<See, jed!llo z poc.zcśniejszych, w naszej
skarbnfoy piśmienniczej. Zawdzięcza dziel:o to
tak wyjątkową swą wartość nadzwye:zajn.emu
wprost językowi, jędrnemu i so~zy$ienrn, prl.j"·
tern moZliwie najbardziej i na1trafniei zbliżo
nemu do :rize,czywi•stego języka polskiego z p~
łov.-y ·XVH stulecia; wiernemu życiowo i ł!i„
storYeznie oddaniu epoki, której tak gruntomajomość l:osiztowała autom dfogie lata
trudów, naitardziei mozolnych i ue;,iążliwyeh;
przebegatej, wręcz niezrównanei galeryi ty-

i. honoru

w.n;

pów,

fasrynuiąeych swoią, plasty'CZ'Ilą v.-pr~st,

życiowością; a '\Yreszcie -

owemu pne<lz1w·
n~emu ukoohaniu przez autora epo'.d i ludz~
ukochaniu, co prorrnienieie na zewnątrz z .każ
dej pysznej karty tej przepięknej e,popei
cycerskiej sarmzcyi.
· Jest lxlwiem „Trylogia" epopeją w calem
tego slowa znaczeniu .i rozciqglośd. Obej~ui~
soba tak szeroki okres czasu (przes2k1 ćw~erc
vi:e~e !) , f}bejmuje przytym fok szeroko i
W5ZethsŁNmnie klasy społeczne Pol:>ki szlachecki.ej - cd zaściankowego szaraczlm do
najpintężniejs-x:ego, magna_ekiego . „króI;wiąt
.ka"; opisuje. iprzytem życie eoduenne I 01:0zowe wszystkirh warstw tych z taką drobiazgowością i sumienrw znajomośeią rzeczy, że slm:ooie ui jedyne faktyczne, a przytem artystycznie naibardziej o.panowaue epos Połski
rycerskiej uważaną być winna.
,
Za e'POS tej Polski, która 'tvraz ze specyfk;znie naszym typem szla-chcica· rycerz,a1 dala
Z&razern świalu ten dziwny typ bohaterskiego wojownika, co mu czyn najbardziej stractmczy był chlebem zgala powsz.ectnim.
E!!,

(D. e. n..}•

4.

,

„

nej nr.wrnarodzcnym, dokonane od 29 ma.ja
do 6 czern c.:i, a mian-0wkie 5294 dzieciom,
oraz szrzephmie 9122 dzieci szkohlycb. W roku 1916 zaszrzepiuno zatem ogó?em ospę o- 1
chronna 311.836 9snbom. P11rostala niewiel- j
ka ilość osób nieszrzepion.ycb, z.glasza się w •

t OD Z.
!}_ę_l_~!.l-~~~-~11-~:D z i ś: E1zoiety Kr. Wd.
Jutro: Feliksa Waleryusr.a W.

dalszym

ciągu

de lekarzy.

nano podzialu mandatów prezydyum, do którego weszli pp.: Andrzej Kotynia, jako pnewodnkz., i Grudziński, i;ekretarz, oraz panie:

J. Zdrojewska - skarbnik i S. Jezierska gospodnrz. Po ukons.iyiuow.anin się sekeyi,
oraz nakreśienia planu przyszlej d:r.Ialalno~cl,

postanowiono sezon ci;s-talli.."Owy

Lotne wystawy wzorowego bndownictwa.

Otwarcie bihlfoteld i ezytelnL
Wschód słońca o godz. 1 m. 29.
Zacllótl o go<lz. 4- m. OL

Dnia

19

!'.

Raezniee..
1'114. Zmarl w Rzymie królewi~ Ale.
ksander Sobieski.

„

1765. Otv.-arcie teat.11 polskiego w Warszawie.

...

Rzą<l

1788.

pruski tlofyl Seimowi Wie1-

kiemij drugą deklaracyę prz;yja.7.ni.

-

Xronika

uroczyście

Od łódzkiej okr. Rady op. otrzymujemy
komunikat następuiący:

~,Dzień

W tych cięikkh, przelom-owyeh dla lud7.r
chwilach, kiedy szalejąca trzeci rok za.
:wierucba dziejowa roz;pęfala w dusucll ludz..
kich uśpione w j.ej gl~bia-rh furye, ubywa z
szeregów mąi, który d1a ludzkości byt u~
'I'!

zaś

specyalnie pnmazańcern Boiym, pror<>kiem
narotlowym., ~kazująeym narodovv-i drogi,
budzącym sny, krzepiącym ducha i wiarę w
świtają!'e j'ritro.•~ .
Za.rr.irna! oczv na wieki na obczvźnie w
Vevey nieśiiiierlelny Henryk Siankie;iezL;
Nim nastąpi czas, kiedy wdzjęezny i suzę
śliwy wolnością naród i-i>ły będzie w mozn-ości splarić <l?ng vnględem Mjlepszego 5'\\.'ego
Syna przewiezieniem drogich swzątek do
kra.fu i złoieuiiem ich w grobach zasłużonyc}4
lódz.kie Rady opiekuńcze (okręgowa i miejsco.
wa) \\'Ydelego-waly v,..gpómą komisyę relem
ulorenia narazie programu ohchodu ialobnego, jak1 ma być poświęrony w najkrótszym
czasie pamięci zmar1ego Henryka Sienkiewi·
eza, tymczasem za§, w poniedz.ialek, dn. 20 b.
m. o godz.. 11-ej rano odbędzie się w kościele
św. Knyia żałobne nabożeństwo, zainicyowa!D:e przez miejscowe duchowieństwo katolie-

kie".
~

Tow. literatów i dziennikarzy

'!VI 'Łodzli wyslalo na ręce mecenasa Osuchowr.kiego
w Vevey telegram kondolecyjlly z okaeyi skonu
Henryka Sienkiewici;a..
·

Za

duszę ś.

kalen&na.".

!\adobne kwestar1d

będą

p. Henryka Sienkiewicza.

Staraniem Kola pneloionyeh polskich
średnicli prty Stowarz.ymeniu na~zyde
li ehrześcian w Łodzi z powodu skonu Wiel·
~ego Pisarza i Wielkie.go Obywatela Henryka Sienkiewicza Odprawione zostanie w ·poniedziałek, 20 listopada r. b„ o godz. 10 rano

publfozr:ość

;:-el zapewne

nasza :re

względu mi nader
chętnie nabywać bęiiz.ie.

po-

nadzwycujne ogólne whranie erlionków Siew.
spoi. „Wyzwolenie", :z; następującym ponądkiet;i
dziennym: 1. Wybór. f"Zewodnfoząrego. 2. Pro~·rwrv~zne sprawozdame za III kwartalv roku ble-ią.eego. 3. Sprawa z.alwenia wlasnej piekarni.

- __
Odezrl.

„h ~
·ed • • d i" b
1•
W __
u.me OG~ ni Zie1ę.. • „ . m.., pny 11.1cy Widzewskiej 73. w sali Tow. ośw. „Wieriz.'l",
staraniem po~kiej Maeieny Si.kolnej o<ibę<lzie się
odezs:f p. Knothego na temat: .,Szkolnictwo w Polsce przed Kooarskim" Poczatek od.czyt.u o godz.
4-ej. •
•
•

Z komitetn rnxdzialu chleba i mąJ.:i.
Biura dzielnicowe komitetu roroziaiu
chleba i mąhi od poniedziałh-u 1. 20 b. m.
wznowią prrerwane trzy tyg-Odnie temu wyda wanie kwitów na wv:óz. z.ieinniaków.

Dzisiejsze zebranie polityczne
~

przemówieniami gości warszaW9kicll, pp.:
Leo Belmonia, sędziego Szymańskiego, red.
Stefana Gackiego, prof. Hamczyka i innreh,
rozpocznie

się dziś

o g-0dz. 7 wieczorem w sa·

li koncertowej. (Dzielna 18).
Sprzedaz bil+=tów w Ci;sielni
5traucha i przy wejściu na salę.

Utrzymanie
Utrzymanie

wojny

sądów

gminnych.

sądów

japońskiej

Nowości

gminnych
uskuteczniane

od

ez.asu

było pn.ez

ministeryum sprawiedliwości. Obecnie na ten
cel wyznaczony został specyalny poda.tu pokrywany przez mieszkańców wsi.

Ramienie do budowy sz&s.
Bndowa nowych szos dla dogodnoścl pu·
blicznej rozszerza się z każdym dniem, z powodu czego te:i zapotrzebo;>anie kamieni do
brukowania szos zwiększa się coraz bardziej.
'.I\:Pmienie dotycheus zbierano na polach. Pon: ewai obecnie prawie, ie wszędzie z powierzchni ziemi kamienie sprzątnięto, rozpo:aęto poszukiwanie ich w ziemi. Właściciele
gruntów, skąd kamienie są wydobywane otrzymują należyte

wynagrodzenie.

Powszechne szczepienie
Już

OStpY

wszedme szczepienie

I
J

.

„

.

.

Na kursach pedagogicznych.
Rada pedagogiczna polskich kursów pe-

dagogkznyeh wooec braku miejse w-alnyoo
Z1II1uszona jest oomówić przyjęcia podań od osób postronnyeh, po za naurzyci.elstwem miejskieh szkól świadectwa, zlożone przy poda.niaieh, są do odebrania w kaneelan.:i kursów
w godzinach przyjęć od 5 do 6 god;;. wieez.
W roh""ll bieżącym szkalnym wykładać będą
pp.: prof. Dooninikiev.icz, Remisz.eiw-ski, Rudi.ka, Ja~ieński, Starkiewicz, dr. Stefan-owska,
świdwiński i Zawadzki. Lekeye rysunków będą odbywały się w kompletach - w ni€dzielę
o ?oo:- 11. przed ~· D.nie wsklado~e: _ponie:ch:ialk1 (literatura 1 h1sforya Polski), \>iorki
(polski i pogadanki spC1!errz.ne), czwartki (pedagogika i hisiorya). piątki (metotlyka przyr-0dy i propedeutyka, fizyka), zawsze od godz.
6 do 8 wieczorem.

koncert Baeha z towany..
sz~niem wki~3' "lffiyezh-uwej f organu. oraz k'J'ł-'
eert Paganini-ego. z row. calef cr'kies:łry. Blieiy <i~
•
t:' • _..,.__
, K
P:i :k - 1 . · OO
.nabycia u &?k="'-'rga ~ <>Ca, .otr. o„....... •
P.

Thom~ ,..,r,.,~

I
I
l

-„ -

Casino"

"
• .
Do części naktadu ł6dzłdf'g'O „God7iny Pnl!-ld„
ulacz.amv dziś broszurkę iluslirowana o ./klmmfe:"
wam.awskiej. Obraz te:n. wykonany w awojskiej
wytwó.rni kinematogra.L~ej ściąga tłumy publiczoości do „Casina".

! .......„ "„•.,.„.,Jll/i•fłtµ?'<!iiit~•'""lfl"'*-""''"'*,..~

Z sądów.
I
I

Cesarsko-nie'l!liecki sąd okr~wy pod przewodnfotwem sędziego okręgowego d ra Ronanet'a,
'Wlabe-t assesorów, pp.! GU::t"i.awa Bennicha i E<lwari!:t Jezierskiego, przy prokuratorze d-rze Lutherze,

I!

n.;;:,·~trywa.l na wcu:ira~m posiedzeniu następu..
l'!e.e sprawy karne:

I

.

j

Losy eyrlm.

się.

ie tylko Taz jede:i pomaga} $}"Mt>i przy i!!H"?-~
Jafy. Zr9"2t'$ nic go to nie ohcha>h:iio. Syn drn\'l!!l

-"& utnymani'6 domu. Przez te don. Is.Ul. dld około
1,500 rahli.
Sforakowfalt mfat aklep s drzewem. Wolo~
pr:cyne<ll 1fo &klepu :ł Utproponawat mu kupno drzewa. poksłJąe kartę. moc4 której m'.ał on n~L! pra-

"V•o sprzeii:o"'"ł. drzewo

i

eyrku. Srerakov."!air ny.

•at n.i~ u!T'M Fupowal on ft> d::-ze"l\'O S'~ 40 I 47
k<1p. u p:nd "1't0Tfnie od gat'l•~m Kuµil n;u-m °""
kolo l>.000 rM""'· Za wszystko ph~eU gotó..,,·ka ~is
p~ł,

+... mote

to bJ" t;feczysty

fot~ri:~.

Ro:i:n~r: !rnr-<>T"łłł d!'r,Ą...,... 'Pi Si.-ralrow!'iri~
ufr. nie mó1" łl}" tq l'""'·lY··L r ~rie 'l ~yrku. n„u·1.,..
dz}."I] r,ię dopi"'"C późnie>j " N--ryv.i,iitpu 11tanl"' '1"1..e.-

ale równiet n:a P""':fP'"ll"1-"7ał. ie Wolowfk nif'"
ma praw wlAA"i.l".iel•. W...~-Ą zaui.acza. ie Rm;ne:t'
czasami plal!il je'llU r.a nl"T..,...,.'l. Romer Uomai"Z!'
aię. te vlanylo «ię to -iW11 ,....,..,. gdy S!ernk'l'i'lil:

C'/.j;

był ehory. Wyplac.al wt.,iy "Płll')v.iko'llli ee-n~ ltu-

nna ł Si'erakowiako"i\i u.ro~. Kupil około 2Ji00
pudów. Ste!er hipil rezerw<}'!'!" eyrkow;• u OO r!lt-.
hll. Kup"<\ 'r.'t"'(lfJOnowit.ł m<t Wolowłk •ojclł'l(I..
Lipski lntp11 nrządZl"l'i• e.l"'kt:ryc:z.ne a

nasl~pujące dane urzędowe. Podczas
pierwszych szczepień, dokonanych w domach

becnie

:prywatnrch od 15 liprs. do 1 sierpnia 1916 r.
zaszczepiono ospę ochronną 283,567 osobom.
Podaas drugieg<1 szczepienia w cza11ie od
2 - 6 października zaszczepiono ospę 13,873
osobom. Szcz~pienia o~y, d<1konane przez
lekarzy powiatowyd:i pry'1."atnie, oraz w szpitalach i domach iwlac·dm-ch nie brane sn tu
w rachubę. Do ogólne{ llciby szez.epień doUitLY.ć nnleiy równiei szcupienie ospy oclw.1.0:-

-

l"IJol

rnbH. l?rn°!''l'l""n, który misl T"lauraeyę w "Y'f'Kut
tlomaezy ,..;„. ~ zs.brnl tyl}',.. 9'\VÓj 'ł>laan1 lnif.-.Ł
Byka~ S~!slaw, lat n. robotnik. ""'nt<·any
w ehanilrt„?":'4' ~v.ia<lka. stwindza. te Wo!owł'!l podawal się '1'17l.ę<l?.fo. jako un.ądująey. a oft' Jakc
właściciel. On :t!'tn ladowal na furę drzewo, które
i.aeral Bem.herm. A v.-lęe 11ietyiko bufet! Kilku
świadków z~aje, ie Wofo-W.lt :>pn:.edav.-al ilM"PWCł1
po renie ryn'Yriwej. a nie niżej kosi:tu. SMJtn Łę
przemysłowi~ drzevnry, we-zwany w charakterze rz:eczozn&wcy, zezn11k;, bi
rzeez.yv.-iśde eena drze-wa wahała si~ wtedy o<I
4.5-00 kopfoj~k za. pud.
Prokuratm• uważa, że wina oskaricnyeh, próc:i
Lipskiego. Lewkov.icui i PaJgerla. jest dowłE<lzi0ona. Adolf W(ltowik winien jest roztrwonienia ł Z:E1J11
wiedzenia mu.tania. Wnosi dla niego o 1 ~ rolns
,.,;ęzierua. Dla ojca Wolowika wnosi u pomoo
pn;y roztrwonieniu o 1 rok więzienia.
Sierako'>':iaka i Roznera uważa Ut winnych paserstwa i ią<la dla nich po 8 miesięcy więzienia..
D'Stetera
'
6 m,.,,.,ęcy
, __ ,
·--• • n._,_
k
lll
Y.'ltf.taen!a. oenillerm Ut '!"lł;ot
__. d
i
b~ ;..„_
• •
6
d=• MleWll pow n1en J" ....,.z.a.ny na
m1es:1ęey
więtienta. C.o ·do reszty oskar.tonycll łl?Ze.kA sf~·
oska . iL
rzen
Obroika SierakowWra, a-dw. prey& M. A.ska,..
nas, dowodi.i. ie klijent jego mógl bez podejneii
kupić dnewo. § 2'279 kod. cyw. Napoloolllt mówi,.
ie kto rzeez posiada., ten jest ]ej właścicielem..·.

ciyeki. lat tll. wielki

Ws-eystkim many jerl gma.-:h eyT"ktt na. 'fArgo.
wym Rynku i jego losy•• Podczas wojny: eyrlm te-- I
go zostawa.lo coraz mruej, ai 'l\TPSY.:l(\ llOsta.!y
si:aątioi,
przypominające
porostałości
forum
w· mieście
.
.
. Romanum.
chodziły nn1rozmaitsu wersye: ie
-" h'
·~-ł „ . . . _. ·
ł
l
ł
gmacu ut tera magi„„„.,. „e imu Się on upem ~
knąeego 1'palu motfoebu i t.· d. Tymczasem oka%llfa się, ie wa sprawa ma daleko mniej romanty~
ne roi.wiązanie: wlaściciel cyrku. p. Hurwi~ Vó-Y··
jeehal do Warszawy i rostav.ił swoją posiadlość
pod opieką Stwórcy. W aasach mrozów i śni-egów
tlum rzeci:ywiście uczą} budynek rozbierać. ZaOO..
il:la to kuzyna właściciela. Adotla Wolowika. ZamelPróc;; tego sprzedał odbywa.la się na otwartyD)
<fowal on w miłicyi, um~kną1 cyrk l klucze oddal p111cu po cenar.b oormalnych, więc podejrz.eń wiA:n~·
do ucząstku. Jednak. po pev.-nym czasie. :.amki odz.ić nie mogla.
derwano i stara g-0spodarka rabunkowa zaczęła się
W-0lowik móvrll eoprawda, ie E!-raJrowiali
! nn świei{;. Wtedy Wolowi'k uda! się do ueząstku wiedtial. :te nie mifil on prawa sprze.dawsć drze..
1 i zan;eldowa.l b .pon.o·wnyeh ~bi&...ach. Komis~": wa, ale Wolo""ikowi \\ierzyć nie moina. Zew.awal,
1 p. Stiller III dzieltucy b. milicyi ooywatelsk1e1 on 7 razy na śledzt~ie i za każdym razem coś łnot
cddal Worowikowi klucze i kazał mu zao-- nego. Wobec tego słowa jego nie są wiarogodna.:
l piekowae si~ gmachem. W~n:j przed sądem
Wre~!e pros.i 0 uwolnienie inrego k.lijenta.
! z:ąl wspomniany Adolf Wt»owik, ełe1ttrotechrnk, brnńca Rosnera, komisarz prawny Arnds, przych!"'
lat 23, oskarżony o :im:ywła-szerenie i sprzedaż od- la się do i.dan.il! popr...edniego obrońcy. Jeieli proi
I daneg-0 mu pod opiekę eudiego mienia. Prót'?. nie- kurator chce wierzyć Wolowikowi. to musi mu wfeo'
go ojciec jego, I~ak Wolo'IYik, ;ut ka:aey raz ur rzyć wszystko, a i to, ie milicya kazała Wolowiko! p.rserstwo, oskanouy był o wspóludtlal w p;·zy- wi zawalić gmach i sprzedać drzewo, gdy! i ro W.owliiaczeni~ prze~ p~re:niezenie. i paserstwo,
iowik reznaje na swoją obronę. Jt!'ieli tak, to W&>;
przez przYJmowame piemędzy, pochodzący.ili. U)
łowik mial prawo sprzedawać drzewo, i Rosnel!
, sprzedaży cudzych rzea:y. Próro: tego prz.ed sądem
mial prawo je kupować. Prosi 0 uwolnienie swe.go
l stanęli: Dawid Sierakowiak. handlarz. lal 31, ),. kli'enta.
braham Rosner, lat 28, Hersi Steiez, handlarz, lat
' J -t
dz.
in 00
lud
2
1
l 52, l\fajer Bernherm, restaurator, Eliasz Lipski. laf
e„ go
m •
po po
n u.
1· 51, elektromonter, Abel Lewkowicz, lat 4& hanPrzewo<lnicząey ogłasz.a przerwę do godz. 4 m.

I

!

s:a-

o..;

Biblioteka i cz:i,ielnia h."Ursów będzie ezyn- diarn i Friedrkh Pajgert, elektromonter, lat OO na rodzień od godz. 4 do 9 wiecz., we środy wszysey oskarżeni o kupno przywłaszczonych rzei soboty od godiz.. 3 do 10 wieewrem.
a:y.
Poozątek za-jęć W: Kursach we ~iorki 2~
Adolf Wolowi..k. po oh-z.ymaniu klucz.y od p.
listopada, o godz. 6 w1eez_. punktualme .. Wstęp Il Stillera, sprzedał, jak sam zeznaje „trosLkę" drzena salę tylko za <lkazaruem n.owo\\:y<lanycll wa, aby zreparował ścianę zewnętrzną. Ta „tm·
j si.ka" przyniosla oskarronemu 7.000 rubli. Drzewa
l egi•tymacy1.•

SO. O godz. 4 min. 55 pnewoouiczący ogłasza wy.

!
!

!
I

I

I

I spned11l Sierakowskiemu i

Roznerov:i. W?aścieie-

Z Tow. ośw. "Wiedza".
j la cyrku nie zawiadomił. gdyż ten znajdował się w
Na posiedzeniu organizacyinem sekcyi • Warszawie, a komunikacya była przerwana. Prócz
~kowej przy Tow. ośw. „Wiedza'', doko-- drzewa 1\--yprzedał krz.esla, elektrYc;.ne unądzenie,

rok: Adolf Wolowik za przywłaszczenie i roztrwo-<·
nienie skazany zoiilaje na 1 Y, roku więzienia,~
czem uliczono mu 9 mfosięcy v.ięzienia śledczego.·
Ojci-ec je.go. Iutak Wolowik. za pomoc pn:y roz.trwonieniu i paserstwo zostaje skazany na 9 miesięcy
więzienia z zaliczeniem 3 miesięcy wi„tie.nia śled-

"

~ego.

Reszta oskationych zostaje od winy i kary Ut

wolu.lwa.

Za spokiJ dusz:v

zwracaliśmy uwagę
osiągnięte pn:ez p<>ospy, której wygaśnięcie

157

bU. Ttom~~ !tlę. że kup'l ....?i!k!l\ie jego syn. .11
on tylko postara1 się o pie!"ł~„„. O miejscu. t: którego prze<l~ł~ty pochodzą. ll'te nie v.'łedtlltt
Pajgerl hpil 94 metry rnuworłników lta 21$

w Lodzi.

w Ł-odzi stalo się faktem. O przeprowadzo.
nem p0wszerhnem szezepieniu przytaczamy o-

-

I

Łódzka orkiestra ~fllniczna.
Ciekawie z::i~wbda się jutnl"j-.y ironeert symfooiczny Ł. O. S.., l!'>ljąey się OO.być pod dyrekrn
Bron. Szuka i P"ZY wspóludziale -p. Juirus:za Thom.
bergl\, który po S".'l'Y"" 'koncercie środo;vym u n"~
wyrfąpił w piatek, ~ ją IJ. m„ w Filharmonii wał". .
•
sawsk:leJ.

niejednokrotnie

tta świetne rezultaty,

.

I

Uwolnienie jeńców cywilnyeh.
O uwolnieniu jeńców eywilnycll dowiadujemy
się urzędowo oo następ1je:
W październiku r. b. General- g?::i".lrn!l.fon;hw
warszawskie poleeilo ki;mi.<;yi ołiieoot.ć obozy jeńców cywilnych w Holz;rniooen.. Celle !zamek) i Rawelbergu. w eeiu wybra.ni• osób mający eh pov.-rócić do eremu. W v;yniku tych wy'OOrór. uwolniono
z Holeminden 191 osób, ~ C-Olle 00, ~ llawelbergu
111, !:!.Zero 332 06<'.bf. 1ylko w 9 wypnd.lrech na
powrf.t ;uie poz·wo.fono. z czego w 4 C<łoosilo si~
to du p 1i'IHlslawnyeb u..-zedruików rosyjskich
Plóa& tego Lubelskiemu Gubernatorstwu wejennemu wystano 26 nrzwisk osób stamtąd pachodzący.;h, aby uzyskać zezwolenie na ich uwolni~
nie. Grupę przestępećw oddano do domów pracy.
Można pokładać nadzieję, li; uda się iooych
pojedyńezych jeńców znaj<lującycll się jeszcze w obezach przenieść również do domu, leżeli nie sfoją
temu nt1 prze.szkodzie in.ne po-;mdy. •

oplekuń-

1':7e wfarny przygotować odpowiednie lokale.i
z~ wiadomić w ladze miejse-0we i wµnaczy6
termin. wystav;y.

roznosily artystycznie

szkól

w kościele św. Knyia uroczyste nabożeństwo
ża1obne dla uezącej się ml'odzieiy, o ciem Kolo pnel-ozo.nych wszystkie sz:koly zawiadamia.

dla. danej okolicy, miejscowe Rady

wykonany kalendarzyk kieszonkowy, który z.awsze

kc>ści

dla nt1<1

i ozytel·

Driś, ~ goctz. 3 po poludniu odbędzie si~ w
sn1i ja'Clalnej T-v.·a L. Geye.ra, Piotrkowska 001,

Po skonie Henryka Sien.kiewieza..

złem,

bibliotekę

W dniu ~tym b. m. odbędzie się na ulieadi
na.siego miasta jakctei w lokalach publicznych
kwesta na rzecz kllniid poloiniczej przy uL Miko..
lajewskiej 83.

ważny

łóazka.

otwarto

nię.

cfiarna

bieniem tryumfu dobra Md

Wydział odbudowy W$i ·i miast pny fódz,.
kiei radzie opiekuńczej U!WiadomU okoliczna
rady o zamfane urządzania lotnyeh. wystaw
wzorowego budownictwa, z ·udzielaniem jed„
m:wześn1e wskazówek techniti.nyd1 tycz.ąeyrh
sie budownictwa swojskiego.
W wypadku
u1'ni:tnia potrzeby urządzenia wystawy lotnł'j

W lokalu Stow. hafciarzy, Widzewska 191

wezoraj

roipoeząćdziś.

r.t>zerwoar, nrry gazowe, dyw~my ł t. d. Z.e ęrio.
dafy netZY tych utrzymymd :!ii~ gd:i'i. iak mówi.
nie miał umycll iróde1 doehodu.
Izaak Wofow11'. ojciec poprt.i"dniego, tfoma~

ś.

Henr ka

P.

•
1en

•l

a

Mistrza liarodu Polskiego,
odprawione bedzie w
nahnteństifn żałabne.

knśc1ale św„

Krzy:ta, • dniu 20 listopada, o godzinie 11 przed

na która zaprasza

południem

WARSZAWA.

.Xronika Wał'szawska.

·

Koncloleneya. R. G. O.
:Riada Główna· Optekuńeza z pow,odu sko-

1111 Henryka Sienkiewicza wyslala do Komite-

łtu Szwajcarskiego w Vevey depeszę
:leneyjną treści następującej:

kondo.-

..
„Do Komitetu w Vevey!
'" Rażeni gromem wieści o skonie Nafdordojniejszego z synów naszej Oj-ezyzny ślemy
.~am Panowie wyrazy niezgłębionego smutku,
11apelniająee nasze seroa.
Przyjmijcie te słowa, jako wyraz b61u całego narodu, łąrząeego się z nami w źaf.obia
tu stóp świętej dla nas trumny~ łzami przepojone zaklęcie nieśmiertelnej pamięci o Tym, eo
stał się dusz narodu wladeą, a ostatnie chwi··ie żyeia swego poniósl w ofierze dla ulte:riia
·idoli llieszczęśliwyeh wspólbracl".
·

Io 18 ~

n· ·1a.· •,.m·1·z·..

.

_

t

- Judasze! Sprzedawcy Chi'ystusal Psie
1nsze! Bogdajeśeie zdechli, pod1ecyl Bogdajby
zaraza V.'8.S wytlukla! Mordy sobaezet ZbrodJUarze! Zabójcy! Poganre przeklęci!
Darya pobladla, ręce skrzyżowała na
piersi i cofala się przerawna od drzwi niedomkniętych, przez których S71parę wylewa?
się ten potok obrzy'dliwych wymyslów, wymawianych głosem zachrypłym z wściekloścl.
· Naczelny lekarz, przygryzajęc usta, załrzymyw-al ją zlekka.
- Co to jeśt? - .spytała. - Na kogo on

- Ale dlaczego'łt- ·

Syndykat rybny,

Teatr i muzyka..

..,... No! dokonala Pani eudu - mówił le-.
karz nacz.lllny, iaeierająe ręce. Ulagodzila
P.anj
staL Pani naszego bohatera.
Clio:ry prOlJ1~ aby Paru wesiia i śpiewała.
-- :ą'.tet to jest taki? ...... spyta.la.
I doda!:
. ,
.
LeltittZ u~ielil jej tnf-Ormacyj.
..... Dotąd nie eheial nikogo widzieć." Ale
ehory nazywał się Ms.lama. Nosil narmma '.Pani o nie nie pybi.ć... Tylko śpiewać.„ B~ histQryezne, jakiegoś hetmana ukraili·
Tald stawia warunek.
·
skiego. „Może t.o przypadek. A mote napraWeszta. I od pierwszej chwili uderzona w.dę pochodzi i hetmanów. Nikt nie wie do-

ka odumarła ją w dzieeiństwie). potrnfila za.
wsze przeprowadaać prawu swoieb kaprysów.
Stary graf sierdzi? się mocno, gdy córka jego,
odbywając wyeieezki konne, w rodowem skloo
le„ znikała na caly dzień, bawiąc w chataeb
wieśniaczyeh: "'Wyobraźcie sobie skarfył
się przed znajomymi, przyjaźni
się z chlop.
stweml... Przyjmnje udział w pląsach i clu>
rowodach mojej s.lutbyL Całkiem zwaryo-

.toStaJa widakiem dziwnym.

wala.„ .na pio!nkach

!Ul..

ezeln.y szpIµtia wojennego

w Moskwf,e

lfotto: Chirurgia ilokonywa

nie.

„Dziewiątką".

cie .ro!nieeym wars.zawgkim.

Wr.eszeie lebn;

dm cttd6w. {Z guet).

- ·TO na nas, lekarzy! - rzucil

łyd.ów

zosW IWJW!ązany, a w 11 P?wodu.. ie nie byt w stanie ki>tilmrować ze Zwią~
kiem producentów ryb, istniejącym przy Syo.dyka.-.

$Wany

BIo». l . -. Nie~.h.wy~edl,~ejdzie.
tryu,mfując:
Cu~ si.ę

CJ;yn· bl&ld.

tak.„?

Roibicle syndykatu rybnego.
(o) Utwol"Z(ll'lf pnez

niechęt·

brze. .Ale krew dobra, boha·terska.

Wyobrażala sobie .... na mocy tego glm;u
6chryplego, wściekłego-te ujrzy j.tkąś twarz
twardą, dzięką, obrośniętą, jakiegoś kolosa,
rzuconeg-0 na łoże niemocy.

- Nic z te,,,tJO!
Pod białą cienką

kieś . ciało

koldrą spoczywało

nął efę

Zacłąg'-

d-0 wojska, Jako i-Olnierz-oehotnik. Ęył
w pulku artyleryjskim. I dokO'nal czynów bohntersklcb. O jego odwadze żołnierze opowia·
dali eu'da. Szybko pnt!szedl pierwsze stopnice oficerskie. Jest przedstawiony do rangi
kapitana. Ma kilka orderów 2:11slugi.„''

ja-

wychudle, którego
kształty .niemal nikly pod nią.
A na poduszce leżaJa glowa mloda w aureoli wtosów płowych, z oczyma blękitnemi.
Te oczy wyglądały teraz,c jak dwie ogromne
łzawe krople. W t:w.arzy niezwykle pięknej,
zda się, nie byto wcale krwi - tak: śmierlelnie wybladła.
straszliwie

-

Mocno ranny?

_ Ta~ak... Mocno ..• A eo iQrsza - eedtit
doktór prz,ez zęby - ranny sostal przez nasze
su:-apnele. Zaszła fatalna pomyłka. Ostrzelano jego oddział przez błędne zarządzenie.
I to jest powód jego wśdek!otci - przynaj·
mniej po części! Wymyśla na rosyjskie paną.dki, na armię naszą, na general6w.„ na nas
ws.zytkicb.„ ffSwoi zamordowali!" - t!Q go

°"

Przypatrując się tej glowie, która jedyna

Zawahał się:
Wy-stawru ; pod kołdry, nakrywająrej wszy- burza.
- At, szaleje! - IJll'hlmąl. Niech to pa. stko at <ło obnażonej szyi - pomsślala:
.- Ocalicie go?
ni wystarczy.
- Jak ten czlowiek, tak pnedziwnie de· - Ratowaliśmy go, jak„. mog}i§my. GeDwaj lekarze i siostra miłosierdzia wy- Iikatny, mógł rn!otać talde obrzsdliwe klątwy. ne.mt zalecił uczynić wszrstko, co motna, aby
szli szybko. Byli widocznie zdenerwowani. i przedw komu?... Przeciw lekarzomL.
ocalić jego glowę. Bo, powiada: „to głowa geSiostra, pochyliwszy glowę, załykala uczy.
Ale nie wolno Jej było o nie pytać. Po- nialnal"„, W istocie Ms.lama pracuje nad wy~
. -- Cbrystoprodawcy! - leciała za nimi z JSlti~a śpiewala.
nalezieiiem niezawodnego sposobu trafiania
d,rugiego pok-0ju ta sama. klątwa.
Oczy ullzawione wyrazem mo<llitewnym '':MteropI~nów w cel upatrzony. Podobno próI ochryply glos, podobny do jęku, iamilkl -&\)ejmowaly jej postać wiotką, ślizgaly się po by daly rezultat wyśmienity. Musimy go zaljakby w "·ysileniu ostat~iem. . •
koralach i wstęgach jej pięknego. maJ-0rosyj- cllować dla dobra nasz.ej armii.„
- Teraz niech Paru &pobóje spiewa6 skiego kostiumu. Twar:i mówiła o zachwycie
- Czy rany jegn są ciężkie.
uchęcU lekarz...
wielkiego zasluchania się,.
- Ta·ak! - odparl :t?J:owu lekarz waha·
- Trudno!
.
śpiewała uroez-0, sięgafąc po coraz to no· jąe się. Al~„ pani jest nerwowa. To cóż
~ · _ Trzeba. MoZe gtos pani dokaże cudu. we perly piel-ni Qo niewyczerpanego ~karbca <>powiada~ szciególy... I tak„„ podziwiam,
.J ulagodzi tego szaleńca.
•woj.ej pamięci.
ie miala Pani odwagę welSć d.a tei gehenns.
· W korytarzu szpitalnym m~taliczny ~
Wreszeie oezy jego przym.knęly siQ. Wy•
•
•
pran rozplynąl się rzewną pios-nką małoro. bladle V\argi szepnęły:
P-0dziw lekaru. byl całkiem mprawiMll!l!Yiską:
·
- Dos~·et Chcę .spafl .
wfau.
Wijut witry, wijut bujne,
· Lecz .nim o~M4plla o~ lota, jeszcze. ru.
Pa'nna wysokiego aryJiokrałye:r.neg.o rodu
Aź derewia gnutsia.„
. otwarły si~ bl~k1tne ~czy .1 chory sze'p~ąl.
uparła się, wbrew woli ojca, k uda się do
O, ja~ bolyt s~rd1:e mene,
- Dz.1ęku;~l· ~am. śpiewa rud<rn~1el
szpitalów wojtkowych _ w misyi szezególn-el
A shoo/ ne l1uts1~„.
Lekarz..
tt~chylił
!!tę
nad
.eborym.
sióst milosierdzia. Będzie „,piewa6 naszym
•
.
1
eisey pokOJU wydarl ~1ę nagle p.aez spa
.,_. Wh.l.i:fz1~1er:rn Bnhdanow.m;u. rzy ehcetł1
skracać im rzas m~ld _ pociepałyczoy.
.
. . ..
.
Ił •b1 Pani •'Jutr~, prz.yszla Rp1ewać?
nać śpiewem rannrch bohaterów".
·. narja śpiewa. la . Le.klan narz~ln.y wszecł
- „.Prosz. ęJ... -:-. odparł chory.
Ojt'.fee uwata t-0 za. k.ap.rn. Ale roxpiH·1:·.·
Jilo ~okoju ·aa palr~ch. Pmiz cbw1lf. odb~wa,
..
•.
,
czena jedynaez.ka, -wycllowana eamopas, (me}
fi.a· mę pólglo!(łm Jakaś .r~zmpwa m1erruucza.
,_,.„
.
.
..
.
~ ' '··' '
.
~.

"'

<

*

1

I.

iotnl?rzom _

'. z

d--!i

•

Małorosj'i.

Popr~

wstyd mi robi!"

Ale jeden nut rąk na ojcowską teyję "P'll
i starzec ttYpninł. „Dielaj, kak sama wajes?t"
(Rób, co chcesz) - to była zw·ykla rez.olucya.
Tak stało się i tym razem, gdy Darja Pa„
wlowna, zjecha\l."SZY do Moskwy, przybrała
strój

małorosyjski

i

OŚlViadezyJa,

fe

będzi&

śpiewać'

piosnki ukraińskie rannym.
- Stradld zmysły!.„ To wogóla niema
sensu. A po małorusku - tembardiiej. P&
prostu nielojalnie. Chcesz mnie komproml·
tować?!

- Nie wiem, papo!.„ Myśl, jak cheesr,
ale daj rekomendarye.
I stary graf musiał iść czynić &taranta.
Tu i owdzie z.wrócono mu uwagę na. niestoso.
wnł>ść jego próśb. Ale to jut było is.darciem
z samym grafem. Oświadczył ostro, te w woj.

sku

~

i tolnierze matorosyjscy; a

zresztą

l

rosyjscy poslucbają i ochotą wszystkiego, co
jego córka śpiewać zechce .
Nakoniee znaliu:l naczelnego lekarut Y
jednym z Iie:z:nych szpitali meskiewskkb. kt6-ry propozycyę jego przyjął. Graf posłaWi1
jeden warunek: „Nie dawać córce patrzee
na rany - bardzo jest czuła gnląbka moja.
Nie wytrzyma. Ju.t nazbyt wspókiuje elerpiąr

eym".
I Daria ro11poezęta swoi'! osobllwt misff
łiród wlnierzy. Chorzy widzieli w niej anicla i błogosławili jej imię.
Oto jak się s;talo, ii pewnego dn!a lekan

na.czelny i sali żołnierskiej przywiódł iii do tficerskiego pokoju, aby wypróbować ezt1.!'6w
jej głosu na opornym chory.m1 który nit1wdz«t

cxnemi

klątwami obdarzał

ewoich

wych lekarzy.m

___

._..,,.

~

ubi~

I

-

..•

":;

1

gorączkowe pti!wie ożywienie i ruchliwośe
pod ka~:m względem. Zdaniem autr-m najwięcej stosunkowo r11rh"1 spos~rU>d1.1 mnżna
nad w~._;~ :i więc pnedewszystkiem ~ War-.

szawie. Ga1icya i Królestwo „przeżyw"lją obecnie chwilę powszeehn~g:} ?'apalu ideowego l
politycznego. W Galir,;1 najkardyrutlniejszą
sprawą je'3't obecnie odburlowa krnjn i i-pradotyczące wyehodżc6w.

Natmnfasi w KrQ..

lestwie troszez,ą się pnew!'łi!lie o budom~
ctw-0 kulturalne. Galicy2': cada.W!'.a p:ra.cowa1a
na gruPcle Irulturalny::i. Królestwo dopiero
teraz mo?ie pracować ~-id. kuJhrrą nar{){iową
polską. Zrobiono już w tym kierunl:u -w ~sie
stosunku...:( ruoo1ugim ~1?'W. Kraj się nnienil,
ma clir r~fit~ polski. O flę praca Polaków
ekonomit'.:2"n i kulturalna ma znaczenie „wewttlęfirwe",

<'Z:"tl.Y polityf-me

są :również

Ufilflla

ł

p!'!ńyi

rują,-c

!""'.J>Slłch

wystąpieniach

<>

lut Epalnnej vriM1iL
;

Tyg~lk ludowy „Piast" donosi o smnf-

nym 1o=;ie '.Opalonej pod~zas drla!an wo!enny~h.
-vfoski w oow. dabrow.skim, Pasieki ot.fino'W'skiej. Za~::nda o;a wojny
calem tego sfo·
wa znatzeniu. Wprawdiia pnifouis pierw-

w

•

głodu W RllSjł.

s!ego pnemar~u. Ro.syan ndn·oniono ją od
I nn~ rn. l. ednakr.rw{Jż i fak n.•tem e,ala zootala

·~-

I
I

I

I
ł

Y8rndaGl

. Jak i:Ionosi „Gazeta Wleerorna." ..za 1 ehówki nie moina dostać.. Losem tej Wic~ld
~z.lennikiem Kijowskim" jedno 7' najbardziej p-~v.-inny sie zaj~c wł.a~ prowadz~ od.bu..
oiywionych, handlowych miast Galieyi, sie.. dowę k.rajU:~

dziba hby handlowej i przemJS1owej, Brody~
__
zmienily dziś zupełnie swoją fayognomię. z:y•
•
.
• • •
cie zamarło .. I nie dziwnego. Od gzeregu
~acyat11ta C~ltrza mmmeciłep.
sięey miaito jest pod strzałami, w niewiel~
-.
kiaj odleglości od pozyeyi niemieckieh. SaJak don.osi prasa b-erUńska1 oetan kaial
mtm--Li miastu stnaly stosunkowo nia wiele I HGbie prze<lstawiać w tyd1 dn1aeh wsiystkich
szkody wynądz.ily, jakkolwiek nie ominęly go, członków zarządu wojennego urzędu żywn1.r
p<>eiągając także {lfiary w życiu ludzkiem z
śdowego. Jako przedstawiciel konsumów byl
pośród ludności eywlinej, oslabily jednak b.ar.
obe-eny na przyj~du także soeyalista dr. :Muel·
dzo tętno życia miejskiego.
ler, z h"iórym cesarz wdał się w dłuższą roi.uW}ieehali wszyscy zamotniejsi żydzi, wie- 1mc.wę. Prasa berlińska zaznacza, ii zdarzyło
lu czfonków Rady miejskiej ~ łmrmistrzem się to po raz pierwsa:y, ie przedstawiciel paid-rem Rittlemi urzędnicy państwowi anstryac- ,. fy; socyalistycznej urzędowo by} przyjęły pn€Y;
ey ·i t. d. Ludnoś~ miasta, pomimo napływu resarza i W'JSilUWają ~ tego swoje wnioold C"1>
ludnośd ~e zniszezon}ch miasteczek i wsi <r !' d~ przysz!ej oryentaeyi.
kolicmyeh zmn.ie~·ta się niemal o jedną
tnecią aęść.
·
·
llil4~.n. 01 ~
Na miej!e& intellgeneyi un~}, lrlóra opuścila miasto & władzami austryackiemł,
pn:yb:> 1a do miasta intellgencya ~t:mfańska.
•
Unędufe teł be:& przerwy Rada powiłltowa w
komplecie z ma:rszalkif"m p. Pilatowskim na
ftnJft lffBmÓ łemDfl.
.
__
ezele. Unędnłey Rady p0'2lOSWi in. oorp.o.
l'~ :z. t'ekretanem p. Niemczewskim.
~ fra---.'4.r .A.la"- •'·:i: 1
.
'7
• '
JC..t ftn'l.1· u„l.
t>„ •-ł--łff~
.
....,._.......,
=s ........ e:.. ?;tUU!1 !; ~
u m1eJSOOWo~.1 r,.;u 1z1uv.u, .lUtt•"l wJ.U.vw
kli prae nad istotą i wzrostem tka k i
f h
0
;
fesł zupełnie !niszt:Zony i opustosz.ał,r.
tran$plantaeyj tkane„ znprowad7li? ;: dl z

mie-1 Prnrwxzy

~tr.

U>.dnaj ze stron iyeia polskiGgt).

„Rurun;;a VliedoJI'(;etl"

~ dnia 4 lipea za~
pod adresem. Pohków, co nastęyuje:
,,Naszem ('-k':"lrilrowem ~'i'tiadezeniem i 6bieeywaniom., którym n.ie t~-m:r„yszą skutki namacalne, Niemcy prrechvstawili zmiany realne. Realna zaś możliwość okazania im
oporu znajduje się w naszem ręku. Będzie
to blędem wielkfu4 jeżeli spóźnimy się i tym
:razem". O tem, jaki opór ma gazeta na uwadze i o jakiem spóźnieniu jest wlaściwie mow~ z artykułu się nie dowiadujemy.

I

i

I

0

I

w„

I

n

P'rzy~ą ts.1t tt~ei w dzMets:cych a:.::uen li
k-obl:et newralgii. jest tylko kokieteryjna m3d:t nn..
sz.1:nia zbyt denkkh p-0deszew u trz.ewików. '!'.:"..:.
twi"'1'tfai dyrektor jednego z nsjwię'ksz.yeh lo!idJ"ń~
skkh srpHali. Od paru. dziesiątków lai b1dd C'll
i.wiązek; jaki zachodzi między newralgią a ubra·
niem nóg i sk:onstatowal, że w eu1saeh! gdy den;;is

j

To

I

Skurld były Uldti--

wi4ljąoo. Ranny~b. kiórycil p!'ZJ'l'liezićno %. fronht
do lara."l'Stu w opiakan:rm ~tanie, z pi>rozr,-wrutrmł
musiruła.mi. ui skompii:kowtinem :złamaniem k<>kl.;
j lllecron? bez operacyi clli:;iriPcz.n::n samym wpty..
j '\:\·em sil natu.--ahlych. '!); 'ł!'faa ~ric:a~o.a . n„~m..
przód ignorowała tę nową . n11~fouę. ł'on:!Vł.~.irnno-,
ł ie konysins reiultaiy .oslągnięt? prawdopodobnie
1 tylko przy świ~fych ranac~. Aie. teru d';ai <'.hili rnrdzy. w racy,ru z:istosowują met~ę C&.rre.u;. z :<Pdzima1ąeym irokc*em. .Anqutaeyi :ru~lnie zame· cbano. Wedlt.>g i!czeni.a lekarzy, na i:Onde mi.a.
llO operować ośm1u nnnycl:i :tara.i ?Il 1eh pnyb~
mu do lazaretu. Ale kh nie operowane, ty11'i:ł
pttytriąuino :pn~11 komprl!FY do ran rury 'katn::-z::ił kowe, aby i nich splywal plyn aDtyreptyt'ZDy. \\e
!' dnie i w n('~ nakrapiano w fen spcsób :r:"ny, ld?:re o~'nwar10 star-an:nłe VI pomocą m.!U'osknpu.
1 C:.OOzi~ ~niej~1?a się lkt~ 1mikr;hów',i ll'l't'~
tne znt>elme mu.ni,:ry. Rany s.ię goiły, łi:tlde P~
Wimanyrh ł:cld.ach. Dv.·~ n~n~<:h. kióeych nnt.
. no natyehtn!Mt operować. :;na.idu.ie się mowu na
j tt:_nnci~ Inny ~ ~anuych iawdiię~ iwoJe ~!eI :iiu:1 łęzeowi. Poruewd hyl w stiuaG niehezp1ee>
:aym, nie operowano go w lazarecie polowym.
I .słana gn z otwartą :raną ł z~ 'ilan:tanl! nogą do P&o
1 ryi.a. gdzi& go leerouo w«llug metody Carre!<t,
i jest b.ii1!rm v;pdrowieinia. Daty~ 'f:yl~
' nil w ten ~b 2000 rannych.
·

I

uiaozają

podeszwy u obuv.ia były moona, wzmagam sit
rov;niei i newralgia. Przed kilku laty, gdy Angiel•
ki no511y gporto'l':e tn.e'\'ltild. mocne i trwale, mo-

tna byto z.aobserwowa6 znaczne zmnidszen!e

•
1 OWO

.a;,

si~

tej modnej choroby; dzisiaj jest przeciwni~ bo ko.
kie.tery-a -przedldada nad inne denkia podeszwy tt
o-buwia. To tet wm:iaga s!ę neW'rnlgia. zvdasuza w
wilgotnej ~,,() ro'ku. Droźyzna skóry, spowodowa-

na spelmlaeyą 'Wtljennyeb dcrobkiewiC"'..ów, także
musu do noszenia cienkich podes%ew.
Według zdania angieis.ltiego lekarza, kobiety
powinny nosić na ulley tylko trzewlld z s!hlemi.
nie prze~jącemi 'ffilgooi podeszwan:d. Zile tak
b.k
•
d
•
i .. . ... .,
sz:y o me sprowa za :rozwo;u newra gn. Ja:. w::..gotne rlmM nóg. Nogi powinno się trzym.::ć zawsze
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- ..• :t:odkamień ni~zbyt .ucierpi.al ~wnętn,. 1. lwiadezenia~c-w kf~naym pl'Ta si&h~gI~~ . iak :i:ijcie~e~~-jui_ choćby ze v.:~l~u na.~~~e:i@
me, zydzi, stanow1ąey zamożn.ier.;zą i rumdlo- cle wojskowym w Compiegne., nowy sposób lecz
krwi l pri.em1anę materyi. Kobiety wy'kraezaJą s..awą ez~ ludności opuści!i mia!to, tak, te PG- nia. ~ Tkanki, fego zdaniem, mają w !!-Obie ~ 1a p"l'1.eeiwko tej .z:isadzie hygienyt chociaż wlaśnie

j

nleezania się i odnawiana. trzeba więc tylko zapo-. , ~ powodu bardzięl ""1'1ttliv.·ego systemu nerwowe.
biegać .infekcyi. Dlatego należ.1 :astosowat
go i s.klOD'lloścl do zaziębień, powinnyby o niej za..
ltowa. &łabe Atod1d antlseptyt:we, kt.órf>by nie ma- W8UI pamięta6•
·.
gly uiiwe<%1Ć tywej komórld. Utywanie tyclt łrod__.._

rostah z nich tylko nafb1edn.ie1si.
.
Wsi znisuzonych i spalonych mnóstwo.
Zreszt\ ea1y powiat Jest wynisuzony.
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I-opolskiego; bad al ze szczęgólnem wntere..
sowaniem mądrą d2ialalno6e tneeh ostatnich
moehikanów Kola Polskiego w Dumie Petersburskiej; jed.nem sł-Owem, nie tracił nigdy
pośredniego kontaktu z estymowaną zawsze
Pan Eniłeeki na. wieeu.
„wschodnią emigracyą" - i nie wątpił, te kie.
Pan Endecki stal się bardzo odwa!nym dyś powita ją ehlebem i solą w progach sw~
ez!t>·wiekiem. Jeszcze niedawno, gdy do cu- go gośeinneg-0 domu, jak równie~ te uściśnie
kiern~ w której stale bywa!, wszedł legioni- serdecznie dloń „pana naaeln!ka", który n.a
st.a, syn jego przyjaciela i przyjaciel jego sy- -Odjeronem n:ucil mu szczere i znamienne slona, pan Endecki uwaial za właściwe ehylkiem wa:
v..Jm.knąć się z lokalu, w którym bywaią tego
- N ie u w lek aj U e 4, B <HUI. we nrodzaju nielojalne wobec „taty" indywidua.
tur a Ag ap it o wie z., n i e u w 1 eka jNie chcial, za żadne skarby świata nie tieś - i oźida.jtle naszego woz..
ehcial publicznie Witać się z człowiekiem, l-tó- wraszezenj.a.
ry ntwarcie przywdzial mundur polski; :&a
Nadzieja, aczkolwiek l'OZtnaiel pnewrowzględu na mądre przysłowie, gloszące, że fowcy" i „czerwone jarmulli" na~wają ją
,,strzeżonego Pan Bóg strzeże", pan Endecki „matką glupieh'', jest jednak, jak pan Endooz e-alą energią „człowieka czynu'"' postanowił ki stwierdzi!, to na samym sohi.e, ueruclem
M?zedz samego siebie.
naprawdę odiywczem i radująeem.
A umiał to czynić z wyjątkową preeyzyą.
Aż oto - ni stąd, ni i<>wąd - stała się
Z pozostałymi w mieście „braćmi·slowia- rzeez okropna!nami'', nie wyłączając nawet najni.źszego Ul'Z"""
Na rogach ulic, n.n l-fóT"trch muli się t...sz·
-i:
::-~
·~
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drJ.ka z kancelaryi b. p. oberpolicmajstra, 1..-ió- . cze ostatni maruderzy z dawnych „dobrych
r:rn. nr.s
•
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· o cza~ów ", ireszt ą przewazrue
• • 1uz:
• • w st r-01ac
· h
ree"'
v . purpuro"U:"ll
„ J swrn
cz.yl wymownie
,,istinno-rosyjskiem" zamiłowaniu d-o gorących cywilnych, narzuconyeh im przez „zgniły unapojów! nabywanych ta łapówkowe groszaki chód", zjawiły się pewnego pięknego poran·
w licznyth sklepaeh rządowego mooopo.ln, u- ka ode!:WJ do lud.n.ości proklamujące Państwo
treymyw:tl zażyle stosunki i nie waha! się Polskie!...
nawet, mimo wrodwnej oszczędności~ podW kawiarniaeh i eukierniach uwrutlo,
trzymywać ich zachwianą- eITT:ystenC'i.·"'
·~n.tWvcz.
l·ak
w ula " st onn·
""" • pana• E Il d eOo>; 'r~,;
,
C':'1 I' lcy p au,ni:-l

a r planu.

kami", stanowiącemi życzliwy surogat da·
wnycli prcymuso"-"'Ych lapówek; n.aleiąe do
,,rady opiekuńezej" Polskiej !rl:oly średniej.
musial wprawdzie ,; koniee'Z'.Il.ośei zgodzie się
na zawieszenie w uczelni wykładów rosyjski~
g-o języka i literatury, lecz w umian za to wr·
mógł, i to w sposób kategoryezny,.pensyę dlit
mistrza tych nietykalnych damtie1· przedmfo„
tów; w chwilach zaś wolnych od licmych za§ęć, zw1ązai.oi_'l.·ch
z e"'00llośc1ttmi prezei4 w rot.
.;
maityeh i~::ty_iueya ch ~ "komitetach", do lrtó-
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trzykrotnie i we wlasnej os<>ble poszedł na.
wiec - ,;prreciwdziala6".
Gdy wchod:tił na sal~, odram domal wratania, te go ktoś ~v."aill sękatą, twardą palą
między oczy.
Pomyśleć tylko: eala estrada ndek-0rows.na byla biafo- amarantt;wymi sztandaram4
nad 1.1.órymi w gćrae rozpina! potętne skr.eydla ów „Orzeł Bi.aly", którego dawniej nie
wolno bylo :n.-0sić.„ .nawet w azpllee do krawata.
A ja.kie nieprawdopodobne wymyślono
przy tej oka?Ji napisyl.~
„Własne Państwo"„
,,,Wla!ny król".
„Własna armia".
Pan En:~ee~ byl cz1owiekiem zn-palnie fysym, ale mial Jeszcze na Iśniąeei, lak dobrze
':ys~orowa:ny rondel czaszce, coś około dzie-

sięcm wfosów.
I ofo ucz.u?, te wszystkie te wlosy: zmieniają mu się nagle w kolce jewzwierza, i stai~ na głowie, jakby im- oficer rosyjski nu-

cil rozkaz:
_ S • •
1
mirno
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E d ki
ó ł . ~ dna'k i
i dl an .n ee . pnem ~ !nę 1e
?a•
5 a w J>lerw~z}m nędz.le kr:,es7l.
t
Przed. 0C:~.!11a, r~zsk~erz.o~~nn oblędną
rwogą., w:ro\\ai! mu Ja ieś bialo • a.maran·
:owe ~ot:, w u ... ~e~ e:uł sium, podo?n~ d~
;:;krzyplema
szubiemcy'
serce w ści!niete1
piersi bilo, jak
dzWO'Il alarm01't"I!'.
„

k:ego ponneszali n-os~ na kwmt.y; a Jeden z
n;c~ }lawet postan.ow1l odebra~ sobie fycie,
a~mk1em_ czego tak pnebrał mtarę w spotye1u nap;iJóW wyskokowych, te istotnie ledwo
udalo SJ:ę go uratować.
Co gorsza _ „fywioly wywrotowe" zw-o-la.1.,,. w mieiei• wiec, na któ.,....m. _ 0 Zln"-O""
J
~.: •
e· "~
przechodząca w~zelkie pojęde ludzkie! mis.no się całkowicie otwarcie wypowiedz.id
ia walką oręi:ną z „moskalem".
z "moskalem".

1 s,1ą dawnych wplywów~
:eych ~:~ali s1ę ea.ą

&m dźwięk tego nielojalnego sfowa wv1.mrarn.u ekturę Mib2ri·dziej p~11womJmnTeh
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w~wal w biednym panu Endeek1m drgawki,
au or6:" r-os_:'i J~i:rnh, oraz ćwiei:yl się w p111aun Jł!"noominat11c.e ielir:um tremsna"
prć-śb l WVJa~nień W fę„vku umzfY.!o'1f'Jl"m" W
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Pa Endecki ehcial poezątlmw-o wys-ko-.
~rrzz~:'_!amnczues~m, ~e :imH~J!mrnse ta kiedyś ~~ ~ oku swei trzypiętrowej bmtenicy; u"K
.YU<:t1;
ię m-0.ze I pow.nna.
' . •. •
•
•
•
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1 ClhOW~11 JU?. nawe~ na pozegnarue swą szeo:icrn„
_ .W.. ?az..~.tach P?s?ik1w2! _rny~e kore5~on: ! putfo·'l\-ą {na k. i1 o n..ie umial i nie ehetal Ude:n-0;,.1 i _wiad~mo;cr z. Rmy;; z:biera! \:;re:inki ezyć) mafi-Onkę, oraz dwinuufoinro zaplakanej
!Ił: '.Pl'2mov,.Tłeruan:u pan.a Dmowskiego- + Wie- dtlaiwy; ale w końcu rQm:iyślil si~ pneżegnal
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od zarazków cill!!~e naicrnpiać.
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Organ skrajnych prav.ieowc6w rosyjsideh,
,Ziemszczina", oświadcza. w n-rze z 4 lis!op„
~ powaga państwowa i polityezna Ro5yi. nie
zależy od rozwiązania sprawy po-lskiej, lecrŁ
od powodzenia. oręża r!)Syjskiego.
W razie
:na.jbardziej odpov.1edniego i szczęśliwego u1atwienia problematu polskiego, ale przy tem
niepowodzenia armil rosyjskiej, Rosya :nie o.
siągnę!aby nie w <)OOcnej wojnie. Nie sympa-

świata.

,,Ri~'4 i:od~ł~ n~e inte!8-mJf!ey o-piS '! ~:p~n~ aosze?.ętnie. Pie~~z:m razem ~la

rótnyeh

w Galicyi i Królestwie, ni@

'llSfawic:wfo po1u,1.wJa~„
więe nmy-~ba· .ni do mpe?nega fob uwoln~en"ia

ponądkow, Jakie J'"nl!Ją w więh"'S%-ei części wieś rtanę1a w ob:or.ie swnj?go mienia przed
, miej!kicll rreini w kraju. Okazuje się b-Owiem, Rosyanami; C'hfopi, ch!opaki i kobiety wyszly
j te "!i l"hu s'".cllc~('h i Vt"Szysikich większych ł z Cl(frm h-to mag! przeciw .,'in:rr'!iom" i przyszło
1 m!ameh R~i gin il!' bydfo
i nierogacizna dfl ma~ei .walki z oddz~d"!m rosy~~kim, ta to
j skutkiem niepor:.,ąrlk~w i braku .mi~jsea. P~- i ~o~anie za~r,7,m ~~alenlem. cal.ej ws}· . B~
1 pędwn.e tam bydlo me i0trzymn1a mdnegt) Ja·
hbv to newnie :r.rob1h. a.Ja P"J'nnlv ste W'lr
j d!a do t"'LaSU zabicia, oraz ~~ie ono i p~wcdu sk~ sp~:nierzone .i ·Rosyani'ł _musiel( ntle1 :ines!yrhai'ego błota. w rzezn.1aeh.
Saintarny hć. D-op1ero ? !'11ila podczas bitwy w1<!5 pa1 ~fan w większej części miast rozyjskidh jest I dl.a ofiarą. Spaiilo się okoio 60 d()mów. Z
5tra~r.liwy.
miPSi;kańców. wioski. dotvrh-.~~ dopiero. ~il'l
~
rodzin miesi1rn jR1r" tak~ i fo z tyebł co sobie pozostawili budy. Dui-0 ć'Jmów jest p.,..
uezynanycb, dufa takich, w kióryehby jni
_ . .
..,.. ~
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.
można mieszkać, tylk-0 dachu nie n-milk bo da-

~v.·iata zewnętrznego. T~:::t się
Ućmar.-ey !::...":ł., ?e prasa niepolska wiele pisze

w ostatnh.!l

-

łów anf.L"Mltv~vcli trzeba
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idei z Rcsyi.

niosle i dh
grup i
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W .,,Utro Rosii" zamleszczonij w pneifo„ ł
gL..atnim dniu przed ogłoszeniem przez. Niem- ·
ey i Am::.trvę Polski niepodfoglej ciekawy .ar.tyku!, z którego warto przytoczyć giówne ustępy: Publieysta rosyjski przyznaje, Ż"" w pol·
skim świ<"('ie p-0lityezn;v""ł"l1 daje i.auw~fye się
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fye Polaków) lecz zwycięstwo w?asnyeh wojsk
rosyjskhili przyniesie Rooyi spokój zewnętrzny i vrewn.ętrzny, hióry związany jegt s os;ta..
tecznym wynikiem wojny.
·

Sprawy polskie.

Slowa mówcy stojąeego n~~ estradzie d
cl:todzily go, lak gdyby ze dna ·akie"ś 'on:
rej otchłani; słyszal tylko posz:z.egójnep zda·
nia~ ale sensu ich nie był w stanie zrozumiei..
__ Miko.!aj Mikołajewict. "byl PQspolitym
nnustem; Jego przyrzeczenia mialy na celu
k
"
d
• ·-.:i
t -t..
wy opal; po nan:u Jt:Uen t yi.;u wilcey<ili dolów, którem
Pan Endecki utkal łObie Uct.,..,. • t.t..1
-.z mtę.b.lil&mi jak wata palcami. .
_Kto to powiedział?
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Pan Endecki odekh.nąl glęooko, i OO.dech
mu się z pierai z gluehem rzężeniem,
jak w agon.ii pnedśmiertneJ.
Uczul, ie nogi jego, ziębną nagle; w lrofi..
cach palców u rąk skonstatowal tysiące ukłu4
mroźnych i nad wszelki wyraz bolesnych.
Cheial wstać i wyjść 'I sali, ale mięśnie
odmówlly mu posluszeństwa.
A mówca wolał na cały gl-os, at trzęs~
się ściany, at S'Zj'bY odpowiadnly dzw-0nn~
szklanem echem.
- Niech tyje Państwo polskie!.„ Niech
żyje Król!_, Niech tyje armia!...
Co~ jak spręiyna. podn.uclto pana Endecldego do góry.
Skoczyl, jak ranny ryś, i przez pomyikf
znalazJ się na estradzie.

wydarł

Glośne ok.luki powiWy niespodziewao

nego mówcę.
Pan E11decki stal chwilę i wo&ll po 18.<"
li obląkanem sirojneniem.
Przemówienia jego ciekano es utpartynl
oddechem.
-.
&~Jl.
i
Biedak z.rotumia„ !& musi ~ pow.&dzi'eć.
I naglet w najstrastliwszem przeraleniu,
dostrzegł utkwione w &obie &.ępie źrenice by„
lego urzędnika byłej kancelaryi byłego oberpulicmaistra, który i ironicznym uśmiechem
wpatrywał się w stercząc.a na lysillłe pana
EndeAkiego
żałośnie
osierocone uaeciny•
'I
• .
Wówczas niefortunny mówca straci? ealk?wide przyt?mnośe - i ostatnhn wysllkfem
mi:pri.yifomne1 woli wynucll Ji siebłe nastę
pu1ące sł~wa:
- V.a-sz.e blago~}e!- ~e 0011towsic:eyk-0w1._ Spas~;de niewmnyj narodł
Poezem chwv~ll s1ę z rozpa~ I.a g1o~
·
"·
·
·
- i dos!~ł ataku epflepsyi:

I

Naz.aiutn wlas1t0ręczme naptsał tes~
• Jllłl.
t '"'
• u
ł....,fe od zJ" nv
-„ „~1men.i~ - i,
wie~ n "'"' ~
.J
"" ,....;
0

f~o~ i fikowe pantofle, pracuje nad pamię~
Kto ośm:ielil się rzueic te""' rod.,..•1"n "·1„~
n1kuem :i.e swego praeow1tego i owoenego dla
i:.~
.... "' u uli"
l
ń t
.r.
ta
nierstwo pod adresem etlonka rodzin R
sp-oiel."ta swa „yw<J ·•
manowówf
y
o-Na tytufowef kare1ec pa.mi~tnika 'Wjpl!aa.3
ł ..J.
~- ·
'
Zimny pot &'blat •czilło pana Endeekiego· ,e.„
ped Ouao
nas t ę-pn1ąee
mo tt n:
iatrąs? się ta1y, jak w ataku ió!tei feb,.,,... , f'
.•.Nessum magfcrr dal.o~.·
1 1· t
. ·~
-"'. łe- B.ć
i mos ui J~ o o co mamy obeenie do
t;llle rl cord ars1. d e1 i·OOlJ.'O.
czynienia!... Bić tych mongolów, h.-tó.ny ni~
lke1 Nella .miseri~.
tylko spętali nasze· dała, ale i du.s.i;e nur;"
Fa.nw.r L&iaWd.
zatruwali ja.dem lliev.""Qlil· .
···~
. ..:..,:__o;.;_""'-~·~
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'(Ciąg dalszy).
. i!04. Adame.zvk J•ut M,..„m„.
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4184. Ku lesz Stanislaw, Welisil..-1, gub. wi·

4141. Do 1 hh ld Maryan, Warszawa, m:ere-

~

nnib. Wal."e-

podoficer S56 P· piechoty, S

· komp.

'105. A.l~nt Antoni, Czarna, gab. radomska,
· sze:r~wiee 6 strzel p„ 1 komp.
ł106. Ambr o ie wie i Wincenty. Rodza„
·
nów, gu~ radomska, gefreiter 8 artyl.

w

leń!lka,

gowiee 8 artyl bryg.
4142. Do ni ag a h Józef, FeUnów, gub, ka~
liska, si:eregowiee 5 ka!uisld P. pieeho-

szeregowiec,

kowień.

ariyL fort„

i1 Jromp.

4185. Kul pa Stanisław, Janów, gulb. lube!~

ska, szeregowiec 4 p. pieeh„ 2 komp.
4186. K u li ń s ki Antoni, 'l'usiyn, gub. pioh'·
kowska, szeregowioo 13 sztab. dyw„ 5

ty, 11 komp.

4143. Do n i u e ws k i J~ gub. ploeka, gefrajter 8 artyL bryg.
4144. Djaltiewiei Józef, Popowey, gub.
podolska, gefrejter 21 p. pieeh„ 5 komp.
4145. Dziur a Józef, Latoezyn, gub. lnbel'Bh, gefreiter, 1 artyl beyg„ 3 bat.
4146. Fo n dal Wladyslaw, Brosi~Pin, g'1'b.
piotrkow, podoficer 5 p pieeb„ 2 komp.
4147. F je sto Bronisław, Jewsiewicze, gub.
wile:ńska, s;eregow. 5 Fort. p. ka.wal.,
a szwadron.
4148. Gah s Stanisław. N:i.dbneźe, gub.
war~ ts%ere.gowiee 8 artyl bryg.1 bat.

komp.

4187. Kusz Ignacy, Myślaków, gub. wars~
!zeregowiec 31 p. piech„ 6 komp.
4188. Kw a new i ez Jan, Wilno, tzeregow.
·~ • ·bryg.
•
11 pskowski p. pieeh., 3 komp.
·t,07. Ariezewski Siani.sław, Biruszy~ g.
4189. Kw i etn i a k Antoni, Leszno, gub.
.kowieńska, szeregowiec 117 P· plech.,
warsz.; szeregowiee 119 p. piech., 4 k.
·· :1 komp.
.
4:100. Lab i e e k i Jan, Ga di ewo, gub. wi·
ł!OS. Baj r n n MiclW, Osz'k:enie, gub. wileńleńska, szeregowiee S bat. saper„ 2 k.
ska, gefrejter 105 ·p. pieeh„ 9 komp.
4191. Lig aj Jan, Majda.w, gub. lu~lska, szełi()O. ;Bandruk Józ~ Dłuźew, gub. war„
regowiee 152 p. piech„ 14 komp.
· · gefrejter 8 artyL bryg„ 5 ba.t.
4149, Gem ski Ja~ Koniew, gub. kielecka, 4192. Mare i ko wski Jan, Warszawa, sze.
-~to. Bar a n~ w s ki Marcin, Gonteny, gnb.
sieregowiee 2 arlyl dyw. 1 komp.
regowiec 25 p. pieeh„ 4 komp.
kowieńska, szeregowiec sanit. kowieńsk. 4150. G 0 mu 5 :Wincenty„ Lewaro-r.zek, gub.
4193. .M ark iej ewie z Adam, Konie, gub.
· .:r szpit. · prow.
'kowieńsb, sieregowiee Sanit. sz;pit.
warsz„ podoficer 15 dyw. eiętkiej artyl.
'111. llarodo Franeiszek, Nitoki, gub. ko- 4:15l. Górka.Andnej,Stryebina,gub.radom· 4194. Marein Stełan, Stadolwiee, gub. wi<. wie:ńska, szeregowiec 441 p. piechoty, 7
ska, Sl:eregowiee 199 kronstad. pulk.
tebska, szeregowiec 493 p. pieeb„ 6 k.
kotnp.
plech„ 9 komp.
4195. Maj ew ski Józef, Pawlowice, gub.
4112. Bartkowski Micha.I, Staro-OtoC%tla, 4152• Greblewski Józef, Worobiej, gub.
siedlecka, gefreiter 223 dyw. piech.
• •: gub. ploeka, szeregowiee 5 p. piechoty,
suwalska, szeregowiec, Magazyn pro- 41{'.l{l. Ma j e w s k i Mkhal, Drużba, gub. lu·
. . 9 komp.
wiantowy.
helska, szeregowiec ~50 p. piech., 3 k.
4113. Ba !3 i kie w i ez Adam, Ttidany, gub. 4153. Gr e vr< s.a {?) Józef, Lipiany, gub. ,w. 419'1. Mare z a k Miebal, Warszawa, szereg.
. wileńska, sieregowiee 441 p. piechoty,
leńska, szeregowiee i72 p. piech., 1 k;
3 pulk. Lejib-Gw. 4 komp.
$ komp.
4154. Gr ob a w i k Bolesław, gub. siedlecka, 4198. Maślanki ew i e -z Ant-Oni, podofic.
~14. B itk Jór.ef, JaNon.na, gub. warszawska,
~regowiee 152 p. piech.., 15 komp.
6 P· pieeh„ 2 komp.
sxerego'Wiee 5 P· piechoty, 9 komp.
41~. G rygo ro win Juli1MZ, Palon, gnb. 4199. Mazur ,!ndnej, Polueniea (?),gub. lu"115. :B e d n arek Aleksander, Paski, gub.
kowieńska, szeregowiee 441 p. piech„
·
helska, szeregowiec 2 rostowski pulk
warszawska, sieregowiee 81 alea. p.
85 komp.
ipiech„ 9 kQmp.
.·, pieehoty, 7 k-omp.
4156. Grzybowski Ka:i"iimien, Skarfyn, 4200. Michalak Józef, gub. warsz., szereg.
41iG. Bednarski Tomasz, . Konieneniee,
gub. wileńska, szeregowiec 151 p. pieeh.,
29 pulk. piech., 8 komp.
gilb. piotrk., 1zeregowiee 1 komp. ma.
8 komp.
4201. M i n t us Ludwik, Smolsk, gub. kaliska,
jy pogr.
4157. Hip o lit A.dam, Samsonów, gub. lc'e- }
szeregowiec 8 p. plech„ 12 komp.
~17. Bi ale k Jan, Jó:z6w, gub. kaliska, sielecka, !zeregowiee 23S krems.k. pułk. 4202. Mis i ewie z Wincenty, Treba, gub. wi~
· regowfoe 5 p. piech„ 9 komp.
plech., 8 komp.
leńska, gefreiter 106 p. pieeh„ 12 komp.
41,18. B 1a sz ez. y k Stanisław„ Zyezk6w, gub. 4158. Ja g a, J°ól:ef, B•mrowniki, gub. warsi., 4203. Mo r a w 1:1 ki Józef, Gogole, gub. war-- ~· ~~ ·szerego'Wiee Keksholmski pułk
~tet·St p. pieeb., 5 komp~ ·
suiw„ szeregowiec 148 p. piech„ 8 kom.
:·
Lejbi-Gw·„ 3 komp.
.
~
41~9. Jak ub owski Michał, Wola-Wynnw- 4204. .Moś ci ck i Józef, Szaniawy, gub. Irle1119. B 0 ez a n 0 wski Jan, Dalekije, . gub.
~ka, gub. lubc>lska! szeregowieo 22 p.
dlecka~ szeregowiec 141 p. piecb„ 3 k.
wileftska, gefrejter 172 p. pieeh., S
piach„ a kt;1mp.
4:205. Mus z n ie ki Ja.n, Bona, gub. warsz.,
komp. · .
.·
4100. Janicki Wudzimien, tom~ szaresz:_regowiee 120 ?· piec~„ 2 komp.
4120. B 0 gd a n o wie z Aleksand&T, WUuo,
gowiee ~4 syb. "!'>· pieeh„ 5 komp.
4200. Mu 11 er. Leo~ Nowi: Wieś, gub. warsz.i
~~gowiee 496 p. pieeh-Qty, 6 komp.
·41ru. Janik Jan, Bialin~ gub. Wlll'SZ„ geszerego~ee 269 p. pi.ech., 5 komp.
ł!21. Bogus la wski Michał, K~t!.<>ronilrl,
freiter 81 aleksanlir. p. piecll„ 2 %.Pmp. 4207. N.ad al ew An?rz8J, c:aruei~ gtrb.
gn'!>. piotrk., gefrejter 8 strzel p. Lejb- 4J..62. Ja n i k Waw~n„ Wola Rodlicka, gub.·
pwtrk„ s:reregoWl&e o p. p1ech„ 11 kom.
Gw.; 5. komp. .
.
kaliska, gefreiLet~ 5 kaliski pulk p'ieeh.., 4208. N am u enta (?) Wl~dyslaw, G-0ląb,
ii22. B'o lt ram aj te s Marcin, Ferelka, ł·
11 .ko.mp.
gub. lubelska, szeregowiec 299 p. pieeh.,
kowieńska, szeregowiec kowieńsk. art. !163. Ja u u i! Andrzej, Lewosów, gub. radomM
12 ko~p.
• •
· •
fort., 2 komp.
ska, stereg·1w:e~ 32 p. pieeb„ 7 k-ump. 4209. N o 1: ":-1 s :z: Kaz1m1er;, Semerucz, gub
łf.23. Bo s z·y ń ski Waetaw, Pfofrk6w, !ze. '164. Jar s. i: em b >wski Jau, Wa"'zawa,
kowienska, szer~ow1ee. 441 P• p„ 7 k.
· :regowiee S stneL p. piechoty Lejb-Gw„
szeregowiee 119 p. piech., 4 komp.
4210. N o w a ko-ws kl St.a_mslaw, Baleero,
10 komp.
4}65. J ar-0 s z Piotr, Zda.r.'.lki ~?), yab. pLtrk.,
gub•. warsz., sz.eregowiee 31 aleksandr.
ił1U. B .r .a le wski Boleslaw, Psiliny, gub.
gefreiter 2 artyL bryg„ 6 łiatat
..
p. p1e::h., 3 komp..
lmni„ szereg.owiec 24 syb. p. piechoty, 4.!66. Jasi u kie w i Cl Ja;.i. Ostr w!ce. gub. 4211. N o wicki. Ant~ru, Warszawa, szeregok
.
,
wileńska. sz.eregowi&!'. 27 "bóz,. 7 dyw.
wiec, 1 regiersk1 pogran. p. piech„ 10
9
~25. Br~~~ws
ki Antoni, Spndrosin (?), 4167. Jedz ewie z Ad ilf, P)tjatury, ~uh. k ,„
bryg. 15 komp.
. m1:b wa.rsz . podoficer 5 ~ki p. pie-1
wieńska, iszeref;f·lWie~ l42 p. piech„ 6 k. Mi2.0 eh Antoni, Warszawa, szeregow. 2 ar~
t!>h-:... A k" ·
4~68
Jukel Julian. H:l1"lWi..e, S?Ub pir-ttk.,
tyl. bryg
4
e a~„~ "' omp.
· ·
·
.,..
•
•
b
•
·
i12G. Bń g lak Jan, Dawidko, gub. wileńslmt
n&regowler„ Lejb--Uw. 15 k·mp
.
4218.0katowskl . .Tak~, Sad.ow~, ~ •
· · · • 2· P. piec
· h„. "Ił
kom"'.
1469• ·J··tt s art
a 1f1 s Antoni' Sumlen.., o~
mrb• koworonez· '' ..,,,freiter
2o smolenski p. pie5 "'
·-- · s:z:eregomee
J.o
,.-•
· "'
·
·4127
· • But r n Anion·
b. wileńska, szere·
wieliska, gefreiter artyl forteczna.
chot„ 11 komp.
4170. Kam le n I a k Kazimien, Bogwi56w, 4214:. O 1 u o w i k Al;ksander, .tasy, ~b.
go'Wie:172 p. p~cf:: s komp.
~i28 By s z ów Mieczyslaw żyrard6w, gub.
. gub. piotrk„ 8 strzel. pułk. 8 komp.
grodz„ szereg6w1ee 365 p. p1eeh., 2 'kom.
· warsz., steregowiee 8 'artyL bryg. .
4171. Kar o i· ~ózeł, Was~ewka., gub. wileń„ 4215. Ostrowski. Mi~hal, Warszawa, szere1129. Cybula Franciszek, gub. lubelska, geszeregoWiec 1.7~ p. p1eeh„ 4 komp.
gow. HG druz. p1eeh., 2 komp•. ,
a.. •t .· „ łlnl\ p pi· ··"oty 1 komp.
4172. Kar w a. t .Jan, Ludwików, gu;b. warsz. 4216. P a ku! Józef, Powoloka, gub. w1lensk.,
,;,vu •
'
.
•
•• n„ AP
-ti::.
•
1"" p. piec
. h 1 k om p·
41.M .neJ
czee~,
hat
arie wt;VLlKarol
Poszenieze, g.
szeregow1ee
keksh. Lejb-Gw„ p.........,
sreregow1ee
· ·kowieńska, ~regowiee'68 p. pi~oty,
komp.
4217. Pal.c;wiez Kai:imi~rz, Łowszy! ~b:

'„

·

.
1 komp.
c erniewski Bolesta.w Dubiee, g.
• wflenska, szeregowiec 496 'p. pieeh-Oty,
6 komp.
·
MS2. C e śla k Antoni, Wieszy (?), g. ka·
·z . ·
i ehoty
M l ·
liska, szeregowiec 2 ne · P• Pe
'

~131

Lejb-Gw„ 1 komp.
(133. Chabo ws k 1. Feliks, Sza~ltl, g. gr~
,
diieńska, gefreJŁer 150 P· p1ech„ ko.Il.lp.
kar. maszyn. .

41$4. cli a :r n n Matęusi, Ci~e, g. radnm- ·· ska, szer.egowiee 146 P» pieeh„ 9 k-omp.
4135• Ch 0 rab i k

Leon.ar~ Ba.li C!), gub. ltt-

. · .. bełska, sieregowiec 152 P· piechoty, 15
·. · komp.

.

·

· •

'1.aG. chudzi k Ignacy, Ko~zuml1ea, g. kall,
ska, szeregDwiee 8 p. p1eeh„ 12 k~m~.

„

8137. D ą bro w sk_! Jan, ~~aj, gub•.P ~c ta,
-szereĘowiee fo muransk1 pułk pure -0 y,
. · 11 ko.mp.
..
.
Jom.
413$. Del J.U g a Ad.o~, przyjny ('ł)~ g. b t.
.. ·· · iyńska; szeregow1~e 8 a:tyI. btHh 3. a

i100. Deml~'.luznk Lndw1k, Stanls~, 3·
>· · wileńska, szer.egowiee 172 P· piech. 4
. . kom.~ .
. .
11.4.0. D.en" ka .Takób, Krzywoga~by, g. si&

-..; ,
-~·

.

aiee.u, sz:eregowiee 151 p. piechoty, 12

•· · .·· · ··
1oD1P.

k(lw1ensk~ sieregow1ee 10 kowrnnski

41'73. K 0 b yll ii!Jk i Aleksander, Toczyska,
gub siedlecka, szeregow 82 p piech
5 k~mp.
•
•

„

„

szpit.
42J.8. Pa n fi 1 Franciszek, Ka:raśn~ca, gub. ra„

6. rreiter ~ ~i p;ee~„ 9 ikotnb kaliska,
417
0 5 t 0 ~ Y·
.
r, .ur~' k. .
szeregow ee 204 P· piee „ . ornp.
„

4219. Pe u n Paweł, Cze:Mw, gub. lubels~
szeregowiec: 16 p. p1eeh„ 10 komp.
~220. pie n dol a Wladyste.w, Warszawa,$%&regowiee 15 sztab dy-w., 4 kómp.
4221. pi ot ro wie z S~anislaw, Pasieki, gub.
warsz„ szeregowi ee 21 p. pieeh., 11 k.
4.222. p 0 lanko wski Jan, Kutno, gub.

4174. K 0 n 0 5 ew i ei Mikotaj, Kuratló, gub.
mohilewska, szeregowiec 228 od(liews.ki
·
. h
k
Pru;k piec „ 7 .omp. •
'175. K 0 r.°1k 0 Plotr, Giriw<is-z, gub. grodz.,

°

4177.

f

f wb 1 e-zpoK~· Gas~<i1\~ Sl~pia,~1fb2
rt
„
0

4181-

'

warsz. podoficer 174 p. piech„ 4 komp.

4223. ser e~ ha n Julian, Dubowlaga, gub.
wileńska, szeregowiec 2 syb. p. piecb„

0

ieer
rze •
?
4178. K 0 w a,1~ 0 wski J~ian, Szi~~ ( ~
rb· lo~ szeregowtee 15 p. Pl ., ·
Komp.
k Ed
d K zl6 ka gub.
'119•. . 0 w~ 1 5 1 war •152 fl fech' 5 k.
'41.So ~bel~,0 Sf:er~o;il~e
d~:by „ gub
1
• .r a
w ia
.u ~ smoleńsk. p~
Ol11S

.

domska, szeregowiec 32 p. pieeh„1 kom.

~~~ :r~~;:iee

·

Kr a we i y k Karol, Solec, gub. klelee„
getr iter keksholmski iiulk Lejb-Gw„
.
k~m :
11
JS2. Ktikuf a P'raneisze,,. Odęhtów, gub.
4 ·
d . k ·
· wi.., 200 " pieeh. 10
;1~~ a, sierego ee
r
'

4:t8S K fd a Ja Swi dan.v ·gub. wiledl!ka,
• n
„.n.A .. . . ę, .„.:' o '!... ... '1'11
J%.eregOW1,.... lillO r• pł.61ał•t 9 A 0 '"r
.
.

S komp.
4224.

s ~dzik owski Stanblaw,

szeregow.

11 7 p. piech., 4 komp.
4225 Sir g e I Ada.III, E'.asjewy. gub. kowień·
·ska, szeregowiec 442 p. piech.1 2 komp.
4226. s n i a d ~ e ki J6ze!, Łowna, gub. warsz.,
szeregowiec 6 p. p1ech., 10 komp.
4227. 0 bier ais ki Franciszek. Nadma,
1
gub. wa1sz., gefrelter B arty~ beyg.
: 4228. Soliński ~aro4 Wąwoln1ea1 gub, lu.
bełska gefreiter 2 artyL bijg.
1
1· 4229.
k 0 .~:roń ski Anto~i,
Karolinów,

l

I

s

s

gub. war:1z„ sieregow1eo Si J,leksandr.
pułk picch., ? k<Jmp.

4230. ś U w J rh lB J'lSzef, 'K'albr„ m:eregowłee
4 p. piech„ 4 komp.
4231. Slow ik owski Józef, Ponm. gub.·
\\'ileńska, szeregowiec 496 p. piecll„ ~
komp.

4..232. Sp o u;: ń ski Jan1 Smoleńsk, stereo

gowiec 5' p. pieeh„ 10 komp.
4233. Słebczyński Walenty, Sulejów,
gub. piotrk., szeregov.1ec 8 st..-rel. p. piechoty, '1 komp.
4234. Stanki ew fe z Jak6b, Czunpki {?),
gub. wileńska, szeregowie.e l p. piecll..,
3 komp•
423.5. Staw iński Adam, Grndo'i'rlee., gub.
wileńska, gefreiter 172 p. pi ech„ S koD;1..
423&. S temp i n Stanisław, Bemów, gub u~
domska, szeregowiec 32 p. piecb„ 5 k.
4237. Sujak Jan, Jakuwiei; gub. wa~
szeregowiec 3 p. pie-eh., .5 komp.
4238. $ w i ę t o cho wski Józef, Palodft
gub. lomf., szeregowiec, pi-0trogrodr.ki
p. pieeh. Leib--Gw., S komp.
4239. Szajewski Jan, \Yars1.awa, m:eregowiee 15 sztab. dyw„ 11 komp.
4240. Sza? o wski Feliks, Kielc~ szeregowiec 5 p. pierh„ S komp.
4241. S z ez o tka Franciszek. Kr:z:emieseyce,
gub. piotrk„ podoficer modliń. arty!. fort.
4242. Szur owski Adolf, Bigunia, gub. wi·
leńska, szeregowiec 105 p. piech„ 2 kom.
424.3. Szyli ń ski W!adysla.w, Kolo, gub.
wars:t., szerE"gowiee 104 p. pieeh.., 4 k.
4244. Szynk on i! Stanisław,
Dojajedy,
gub. wileńska, sz.eregowioo 172 p. pie~
3 komp .
4245. Siyperek Józef, Nauka, gub. warst.~
gefreiter 3 artyl. bryg.
4248. Taf 1 i ń ski Konstanty,
Pabianice.
gub. piotrkowska, stert.gowiee 1 str~l
pułk„ 3 komp.
4Z47. Ta hi ko wski Wlodzimiett, Ulan.!)..
v.-1czyn, gub. wileńska, szeregowiec 17i
p. piech., 3 komp.
.
4248. Tam ule w i cz August, Sierwój, gub.
wilenska, szeregowiec 172 p. piech„ 3 k.
4249. Tom a e (?) Józef, Kupiczew, gub. woJyńska, gclreiter 269 p. piel'h„ 5 komp.
4250. Tom as z a k "\V!adyslaw, Bari:u1owsltai
gub. lubelska, szeregowiec 2 Gren. pu!· lni, 2 komp.
4251. T <>mas ze w$ ki Jan, Zawady, gub.
warsz., szeregowiec 82 p. pieeh., 16 k.
4.252. T o m c tak Mikolaj, Borowy, gub. pioc.
ka, gefreiter 8 artyl. bryg.
4253. Tr at a Wawrzyn, Jastruoowsk, gub.
eharkowska, szeregowiec 25 Ufim.ski P.
piech„ 7 komp.
4254. Th pa ez (?) Józef, Smolsk, gub. ka•
liska, szeregowiec 8 p. pieeh„ 12 komp.
4255. Urb a nek Alek~ander, Skie.rni~wke.
gub. ':arsz„ po~ofa:~ 31 p. p„ 9 komp.
4256. W a_s 1.1ewsk1 Jan, _Bolwadar (?)_gub,
(
kow1enska, sz~regow1e-e OO P· p1ech„
pospol. ruszema, 4 komp.
4257 w
r "!.' k A.ndrz.ei Rudno guh ln·
~~ z„
• .· -~„
.
b.ebkał szeregowiec
fo.,. P· piei.;h' 14 k.
J<>,..8 W·1
k 0 1 c „ p: ''r Bu''l"I.' rmb
"
"' • •L• -2„
'9o••n ·
. ~n u
... J• i::· •
~ wiI.en-ska, s'terego:wiee 1 i „ ~ ~„ 3 k.
42n9. W 1e r u e a Stamslaw, Bo~ew ice? gub
ka~iska, szeregnV1iet, Kexh.olms1u pull!.
Le~b.-Gw.
• .
„
4260. W i I am o wski Adam, Czerw1n5k, !·
.· 200
war.$,;., sz.;;;regov;1ec
... p. p., 5 komp.
4261. Wisz.ni.ew~ki. Bo!eslaw, g. warsz„
szeregowwe fo dyw.• ~am~ch~ o~anc:
4262. Wlndarciyk Feliks, KafnrrJnó>t, g.
kaliska, szere?owiec ~ p. p., 11. ~omp.
4263. ~ 1 o d a r s k l ~.ntom, Grzechow. ~u~.
wa!sz" szeregO\uec, Kexholm. pułku

.', -·

> •

v

IA.>1b-Gw.
4264. W o i n ie z Piotr, Sewieśnik (?), gub.
wileńska, i;zeregowlee, oddziai forte~zn.y.
4265. Wrób e 1 Stanis!aw, gub. 1omfyń1llka,
szeregov.-iee 6 p. p„ .2 komp.
.
4266. W r 6 b l ew lik i Micha.?, Kafow1eze, g.
wileńska, szeregowiec 172 p. p., 3 krimp.
4267. Rom a n kie wie i Albin, żemakos,,
gub. wileńska, gefreiter 172 p. p„ 4 k •
4268. R os a k Józef, Pieski, gub. warsz., ~zeregowiec dyw. szpit.
4269. Rózg ie 1 ew Ie z Antoni, Raduuns.
gub. wileńska, gdreiter 1?2 p. p., 4 k
4:270. Ru pe g Józe~, Zn_!m:ówek, gub. lubel·
ska, szereg-0~iec 1n2 p. P:• 14 ko-mp:
4271. Rus Wlod~1mlen:, Lisowice, gub. kali·
ska, S p. leJb-gw., ~ komp.
.
4272. R n st e e ki Fr~nmzek, Ko!'!fow1~.a, g.
warn:„ ~18 druz. pieeh., S komp.
•
4273. Rn stel ko Leon, Kowna, &zMa~w:iee
105 p. piech., S komp. .
•
4274. Ryb ac~ J Cm1law, Łe:1ee, gub. i1edl„

1:i;er_egow1ec 119 drui. p1ec:h„ 2 kom.2.

427.5. Zaki:;e~-s.ki Winee~ty, Mlodzemce,;
gub. kie1eeli~,. s?eregow1ee arlyl; !ort. ł
.
~270. ż da 11 o w a.Ki ~leksander, Lmce, g. ~
;."arsz., ster€gow1ee 31 Aleks. p. pieeh., ~
!
.
.
_ o ~om?·.
4217. Z 1e11n!::k1 Jan, W.ola, gub. warst., 15
(
obóz. rutyl. ciężkiej. -

Lista dodatkowa.
4-278. A n s o n Kmzo, _Renneus - Ka,ja - Kurlandya, gełre-iter 400 p. pieth„ 1 komp.
4279. Cz; ap 1 a .Antoni, Zalesiany, gub. wileńska, gefreiier 172 p. p., 3 k_omp.

4280. Grnezaehen k<l Józef,. Warirawa,
szerego~iec: 62 p. piee-h„ 1S kcimp.
!2.Sl. Gu sek Wawrzyniee, Bi.a.lin, g. wa.~
szeregowie.o Si .ljeksandr. p. pieehoty,
5 komp.
42S2. Gut 0 wski Leon, D~b:rowa, gub. plocll:a, szeregowiee 9 Jermolański~. pie·
. ·'ehoty, 9 komp. ·
42.83. .K a s ze w s ki Aleksander, Anszylin
na Wolyniu, :3zeregowiee S 3Łnel. p„ 8 ·
·
komp.
'284. Kop cz r k Jan, Klokowo · (Ulogów), ·
gub. lubelska, szeregowiee 25 p. pie-ch-oty, 15 komp.
.f:.2-85. Ko s m o wski Francisiek, W:roninłl, ·
gub.. ~am:., szeregowie.e 31 p. pieeh„ T
·
komp.
4286. K :rak o w i a. k Szczepan, Gr6jee, gub. .
warsz„ sz~egowiee 8 arl. bryg„ s bat. .
1:287. Kr u g l y i Micha!, Dubczany, gub•. wileńska, szereg<rwiee 172 p. pl~eh., 15
~
komp.
Bogusy,yn,
Aleh"!ander,
wski
!288. Kr usze
gub. warsz., sz;eregowiee 15 bryg. za.kl.
·
miny.
42-89. K n kl iński . Saturni~ J?n~snysy.; g. ·
plocka, ~zeregowiee 21 p. pieeh„ tt
komp;
a, mTf);
4200. Lu n ie ws ki Anf<)ni, Bu„..,,.,.
„~
vu;~
łomżyńska, szeregowiee 4: bryg. polo
arlyl, 2 komp.
4291. Ma Ie e ki Walenty, Sieninite, gub.
warsz„ ~wregowiee 117 p. pitieh., 8
.
.
komp.
gub.
Dąbrowa,
Jan,
owski
4292. Mark
warsz„ szeregowiee 31 p. pieehoty, 14
komp.
4293. Mar uszko ~1adys1aw, Porjaezanje,
gub. wileńsk!i, gefrejter 172 p. piechoty,
4 komp.
4294. O :r l o wski Stefan, Wa:m:.awa, gefrejter 10 p. piechoty.
4295. Pol a k Jan, Sokoliki, gub. radomska,
s;;eregowiee 117 p. piech„ 15 kC>mp.
4296. Po lit Józef~ Otrzedesew · (?), gub.
warsz:„ szeregowiee 22 p. pieeh.t 4 k..
.
Jan, Siedlisko, g. warsz„ siereptak
t297.
gowiee 1 p. pieeh., Lefb-Gw„ 2 komp.
4298. Rutkowski Józef, Ttrmiea, g. kali;;.
ska, szeregowiec 8 p. pieeh., 12 komp~
4299. Soft Jan, Bratki, gub. lomfyńska.; SU?
regowiee 23 p. pieehe>ty, 1 krimp.
4300. St a eh 11 r !!I k i Leon, , Orly, g. warsz.,
gefrejter 8 arty!. bryg.
4501. Stef a n i a k Andrzei,• Pukin, g. pi,otr!rowska, szeregowi ee ~ p. pieelwty, 4
komp.
4&ra. Te we l Jan, Kwajeehy, w. wileńsh

4320. O~hal5ki .Joter, War!zawa, s~ego-14371.
Wlet 15 p. p1_eeh" 1 komp.
4$21. Urb a n o w 1ez Boles1aw, Wiln?1 ~re-- 4372.
15?;tiee 171 p. ~!ech„ 9 komp.
-4373.
1 r sznik Vhneenty, Wart1?am~ twW
4322.
godee p. piech.., Fra.ndsrb I, 8 komp.
4323. W oj ei~ eh o wiki Felih-s, . Zaborów, ł' 4374.
s:ze:regomee 15 artyL p. 2 baterya.
4324. W e 5 o l o w ski Jan, neregowie~ $1 p. 4375.
.
p~t>eh 7 12 _komp.. .
~25. \li a~1ne1k W-0Je1eeh, Sttregowiu il1 437~.

.

~
'P.· P1_e:h.., 1_2 komp.
n s ln J:eonard, 'Wilna, l'Złł'~
"l!;'lee 171 p. p1eeh., 9 komp.

4a~. Ż} l l

z·

dit
Jul

~~'1. Cu kr 0 wie~ S!'Ul, Smatów (t), ~
42 p.J pieeh., 10 k-0mp.
. gowiee
G.
..1!t
01
28
1
ng d udel, Bn:eś.ć Litewśi, 1
""' ·
regowiee g p. pieeh„ Vl k<1mp.

*

Motz......3„Gi obóz.
4329. Bi e d n a r e k .Antoni, Ga~~ sterego-.;-iee 8 ~riel pulk., 3 komp.
.
4530. G-0 n ez ar Adam, Rogowiee, szerego· · wi~ 6 p. piecll„ 7 komp.
4331. Ka ius z y ń ski wtadys!aw, Preyby· 5lÓW, gze:regowiee 8 strzel. pu1k., 7 k.
4SB2. Kr ó 1 ew i ez Józef, Piotrków, gefreiter

8 strzel, pułk., 3 komp.
4333. K 11 si k Jan, Łuków, !teregowiee 152
. p. pieeh„ 6 komp.
4334. P er di o .n Ignacy, Dergnorka. (?), gefreiter 2.5 szpit. polowy.
4335. Ta 1 ko wski Michał, Stymony (?), gefreiter 4 P· pieeh„ 4: komp.

a.munie.
4380. Karp i nez y k Aleksander, K-0~tiuki,
• ~'!. 11 '·
no p. p1e;.;.u.,
. 2ua
iromp.
szeregomec
4381. Kas a n ie e ki Wawnyniee. Żychlin,
s:r.eregowiee 1 p. str, pogr„ 2 komp.
4382. Ka spr i a k Wujeieeh, Zabrzew, eieregowiee s .arlyl. bryg„ 2 bat.

~. K ę gej Roch, Kasewice, szeregowiec 8
p. :piech.., 6 kt')mp.

~. Kor n i ei ew Miko1aj, Tnrljsk ('ł)+ sze-

regowiee 2 p. piecli„ 2 komp. ·
~. K ossi k Kazimien, Dobre, szerego-

regowiee 16 p. piech, 5 komp. ·
4387. K n w a lik Józef, Goworów~ s:teregowiec 5 p. piech„ 14 komp.
4388. Ko ze ir a Franciszek, Boszowiee.,. sze.
regowiec 6 gtrzel. p„ 2 komp.
4389. Kr a!! o w ski Jan, Stein (?), szerega,.
wiec 116 p. pieeh„ 7 Ji;omp.

4390. K r a w czy k Leon, Ansyn, s:r:eregowiee

·
·
·
~.Kobry ner Itaak, Wanio.va, ~
wi~ M 8Jb. p. pieeh.

4a9'2.

. ...,„5J11lf

łltli

.nłlif

lłlłUli.

483'1. )._br 0 ~ i a k Stani!h:w~ sreregowiee} 6
p. piech„ 2 komp.
4338. A dam g ki Stefan, Łódź, podoficer 13
p. piechoty.
4ą39. Be dna n Walenty, Zagndy, szerego..
wiee 152 p. piechoty, 5 komp.
4840. Bi n da kie wie z Wladyslaw, Sielce,
szeregowiec 151 p. pied1„ 6 k-0mp.
.
4341. Bue Bronisław, Bedji {?), SŁeregow.iee
63 p. piechoty, 1 komp.
~..2. 13 u u y ń ski Wawn;yniee„ Kottni J?ol.
ski, szerego'l\iee 2 a.rtyl. pulk.
4343. BY e Lek Stanislaw, Kosunie~ gefre}
ter 8 artyl. bryg„ 2 baW.
4344. Cha la ez kie wie z .A.ndn:ej, Paj~e~
. no, szeregowie-e 5 p. pieeh„ 11 komp.
4345. Cho i naeki Stanisla:w1 Galków, gefreiter 8 arl:yl. bryg.
~. Ch:ru.n-0ws ki Stanisław, Omów,
gefl'eiter 8 artyl. bryg., 5 batalion.
.
4M7. Ci eh o e ki Francisrek, Górki, szarego..
...nee 1 -"- 1 ,.. 4 k
-omp.
i:>w.t..e • .!:'„
"„
t. w
4M8 D b 0 · k 1·
ars~wa,
ygmun .
· ~ r ws
naregowiee 15 utyl dyw. srlab.
........, !M.9. D o I ort a Mieeiyslaw, Izdebno, ~rere~
( ) 'I..-,
·
komp.
sreregowiee 222 p. pieehoty, 1Piońsk,
.
gowie.e ? val reter-wy.
g.
~03. W is z n ie wski Wine.enty,
warsz., $zere.gowiee 117 p. piechoty, t 4350.. D r ze w i ez Franeigzek, Bowinówi ~e..
regowiee 2 arlyl. bryg., ~-bała!.
.
komp.
ewie z Mkhal. Warszawa. szereDn:
~i.
warsz:„
4304. W roń 5 k i .Antoni, Góra, gub.
. gowieoC 2 gren. pulku, 2 komp:
szeregowi ee 141 p. pieeh., 4 komp. .
4005. Z i~ li ń ~ki V\1adyiilaw, łięezyea~ gu~ 4852. Dum ez: us Józef, P-omnuseyna {1}, .neTeg.owiee 142 -p. pierh„ 4 komp. ·
kaliska, szeregowiec 6 arlyt bryg. .
4353. D nb ro w s k i Stanisław, Duehny, ge-

·

wiee 15 artyI. srlab.

4386. K o str o Franciszek, Kostronienki, sze-

4391.

Mnłlf

30 p. piech._ 7 komp.
Jo n .Aleksander, Warszawa., neregowie~ 32 p. pieeh., 1 komp:
Kajda n i a k Jan, Krubiks (?) 1 ~re.
goVii&. 353 p. pieth„ S komp.
K s. l i n o w ! ki BarUomiej~ ~owowfoki,

·
s;;eregowiee 87 p. pieeb.,_ 16 komp.
Kali~z ~ć.pdnej, Kosun (?}·Polski,,
!zeregowiee 25 p. pfoch„ 12 komp. ·
4377. X a li s z Sbmisla:w~ Koruń Polsld, sze- I
regowiec 4-5-S p. pieeh.~ 3 komp.
4378. Kam i ń ski Jan, Łódź, swregowiee
.
95 'P· pieeh„ 3 komp.
4379. Kam iński Pawe~ Grabin, 15 oddz.

ł d„"

J.1Jłłtlł.

Ja.nis~ewsk:! Jó:Ż:efr ~l~b; sze..

:regowiee 6 p. pieclI„ 15 komp.
Je I i ń ski Józef, Nelo Cn, szeregowiee

,...,.,,,.,.

~.

4394.
4395.
4396.

·
453 p. piech„ 3 komp.
K .się ż y k Ja.k6b, Warszawka, gefreiter
.
8 artyl. bryg' 2 bat.
K n 11 Jan, Krośniew~ szeregowiec 50
·
·
k 1
o posp. ruszenia.
· arere• p ajęcin~
,_
•
K 51• n o w le
z. .anfom,.
u
gowiee 495 .P• pieeh„ 1 komp.
La w .a n do wski Antoni, Crerwonin,
!lzeregowiee 15 P· piech.
Ł a d n i a k Feliks, Siedlce, gefreiter
453 P• pieeh.~ 3 komp. .
Mą d r z a k Jan, UgU:my, sreregowiee
44 Syb. p. pieeh.

4397. :Makówka Antoni; Sapoike, szeregowiee 8 P· piech„ 5 komp.
4398. Ma 1inow10 ki Kacper, Wlk6w, s:teregoViioo 141 P· pie.eh„ 7 komp.
4300. Manugenie- z Ryszard, Wnszawa,
.
szeregowiee 201 P· piach., 4 komp.
4400. Marks Jan, Mielnik, gef:reiter 151 p.
·
piech„ 8 komp.
4401. Ma z ur kie w i ez Jan, Lublin, szer&gowiee 1 P· straiy pogr" 1 komp.
44().2. M la. s e k Antoni, Wygoda, suregowiee
.
453 P· pieeh., S komp.
4400. Mi eh.a le r Yk Franeiszek, Wólka Wenlów (?}, gefreifer 453_ P· p.., 3 komp.
4404. Mieikajski Kazimierz. 'Bmzka.; szerego'Wi.ee 24 Syb. strreL pułku, 11 komp.
44(;6. Mi e :r n i k KMoi Godka (?), szerego-

4430. Rl}gaezew Jo, Oieroui"o· ~nM
gowiec 12 p. plech„ "l komp.
443L Ro s :g b i c ki Staruslawt Wutuchyt a"
regowiee 152 p. piech„ 5 komp.
Ma2. Ros ze e ki Konstanfyt WU1UWa1 ~
regowiee 6 p. plech,.., 7 komp.
4438. Rude t ki Karol, Warsurwa, sur~g~
wiec 2 gren. pulku~ 2 komp.
4434:. S a d o eh AlekMnder. Warsu~ ~
regowiE<c 18 p. pieih„ 5 kom!!'· • •
4435. Sadowski Winrentr~ Troktnl~ ~a·
reg<rwiet, 250 p. pieeh:~ 15 komp.
4436. Statki ew i cz; Wincenty, Klav:an {?).
szeregowiec 250 p. pieth„ 9 kmnp. ..
4437. S a w i ck i Stanisław~ tomi.a, 5tereg~
wie.e 8 strzel. pttlk; 8 komp.
4438. Si er ad i ki Jan, Boszenków (?)} ueregowiee, 8 p. pi ech„ '2 komp.
4439. Ser d \' k ów Julian, .GuliwsztZYDł "~~
•
t "'"' a
1111:'". p. p1ew..,
•
homp.
o ~
regowiee,
5~~
4440. Sm age l Ignacy-, Piełrawiu,
1 l~
wiec 299 p. pieen.i O Aomp.
4441. Sm o l eń ski Adolf, Borkó.,..., ue~p. .·
wiec 45.'3 p. piecll„ 4 lromp. .
4442. Smoleńsk i Jan, Fa~~t\ gelreitff ł
·
arlyl. bryg„ 3 haf.
4443. S o eh a Pa we!, Top_o,rki, e:ieregowiee !
strzel. pułku. 3 komp.
444!. S op us z; y ń ski Yrnnclszek, W~
wa, 15 bat. saperów.
4445. St a n k i ~ w i e i StmisYaw, ~
15 bat. saperów.
4446. St.a w i ń ski Stanisławi ~ ~
regowiec 453 p. pieeh„ 4 komp.
4447. $wiat StanisJaw, Jadów, inerego~
. ·
21 p. pi ech„ 4 komp.
4448. Sza n i ck i Stanisław. Zaleśne~ gefrei-ter 8 l'lrtyl. bryg., 1 bal
4449. Sr; y m n 5 ki Andnej, Brzef.iny, szer.·
gowiee 200 p. piech., 5 komp.
~er~
4450. Ta ur i n Jan, PleirlMki~
110 p. piech~ 1 komp.
4451. Tyk a Stefan, Do:rwa.lew (?); ,....,;,..eit"'
s~„.
·
2 arlyl. bryfi'
0 ... 2 batalionu.
4452. U cha ez Józeł, Bes~bola ff), ł$er~~
wiec a strzeL pułk, 7 komp.
4453. W oj e 1 ee bo wski Vit'1adyslaw1 ~
.
ezyn.. ~zefegowiee 1 ·bat l'ndn.
4454. W o j c i ń ski Pnlikarp~ Se:krow (11.
getreiter 21 p. piech„ 14 komp.
4455. W oj d er a Frandszek, Łódź, stettp
wiec 1$ korpns armii.
4456. W Io st owski Wlodz:imien, POI&.itb:
wo ('?), sz:eregowiee 8 p. p„ 8 komp. ·
4457. Wys. ot i ń ski Leon, Ziell:ny, n~rep
wiee 152 p. piech„ 5 komp.

„

4458. WysokińskiFraneiszek.I:z:ielill,!JI:"

:regowiec 150 p. piecl:4 5 komp.
4459. Z aj ą c Jan, Wikhta (?), 6i-eregowiee .§
arl.yl. bryg„ 1 bat.
4460. Z aj ę e Ludwik, Kąty. ~z.eregowiee -~
p. pieeh, oddz:ial br. masz.
4461. Z a w a dz ki Paw:el, Gust, geń'ei«ir fi
ańyl. bryg„ 1 bat. ·
4462. Zborowski Fom~ Kwów (?), sza~
gowiee 23 p. piech„ $ komp.
4463. Zgoda Stanisiaw, Ostrów, sw~
wiee, sztab 15 korp.t -0ddzial pm:$f:y poi
4464. Zm irae ki Adam~. Węglów, ~tegprt

wiee 4ii3 p. pieeh., 4 kfilnp.

·

ii;iee g stnel. p„ 7 komp. ez:.er0 "'0W1te ~ -'l!'..: z ·
k c.<~h
4400. Mik u 5 s a Jan, Stohi.,,.
w ie r z<> o ws i· P=~ Zelan~
':l:':t:'Ot1.
"'b
~...,
'
bryg„ 2 bat.
rutyl
8
szeregowiec
·
1_51 'P· pieeh„ 5 komp.
l'..r
p.
5
gefreiter
Łódt,
MO'T. Mik n li el: Wa~li, Rjabon (?}, g&- 4400. Z Ysiak Józef,
. ·
~ komp.
fre!ter 129 p. pieeh„ 2 komp.
"'
111\!!>
ue~wiee 1ł
(?),
Krubina
Józef,
żak
4467.
!z:ereRoszeza,
~. Miśki ew i n .Mikotai,
dyw. arty!. ciętk~ 2 bat.
gtiwi.ee 38 p. piecb„ 2 k<nnp.
4409. Mo 1 ja re z: y k Stefan, Moskaszew1 !Ze- 4468. żukowski Piotr, f.,ysld, gełreiter HS
·
p. piech„ 1 komp.
regowiee 6 stne1. p., komp.
5
0
(?h
P!'El$żuyk
Adam,
ski
ń
y
z
tule
4459.
ge(?)~
Luszjas
Andnej,
w
e
44lO. Mu .a
·
szeregowiec 5 p. pieth., 2 Jmmp.
freiter 5 p. pieeh„ 5 knn:ip.
4411. N a. r w n t Kazimierz, Nowosani, szere- 4470. ż Yl ka Jan, Warka, f!Z&regowiee 8 8"
. ·
fyl. bryg„ 1 bał.
.
gowiee 11 pułku fort.
1
'Szeregowiee
Golków~
Francis:r.ek,
k
i
N
44:1~.
komp.
5
pulkn~
strzel.
regowiee s
·
:p. piecn., 15 komp.
.m54. F a i k 6 ws k i Mateusz. Lipa:, !ter@:go- 4!13. Op am ar Jan, .Olisrewka„ szereg-owiee
··
-453 p. pieth~ 3 komp.
wiee S kol. }XlSD. rnsz.
4t00. Dr il is z Abraham, Lejków, gub. $i·a-: 4355. Ga i e w ski Felil:'s, Progzk6wi ~er& 44;14. Op iński Stanislaw, Piotrków, .szere- 441!. At i n g er S:dama, szeregowiec lł Sib.
dlecka, szeregowi ee 94 p. pieeh„ 3 k-0mp.
· · ·
p. piechoty, 15 komp.
.
.
gow1ee 13 lrn:rpus armil.
fZ'!'Wiee ~ stn:el. puTim. 6 k{)mp.
4307. D tut o Judka, Łódź~ gub. piotrkowska:,. 43.56. G i e 1 i e ki J~n, ·Nowaków, s:r.eregowiee 4415. op<> I 5 ki Benedykt Obrlń.ski .(?), sze- 4472. Ber e s o wski Mordka, &gaeiewak,
· sz~regowiec 28 p. piechoty, ·5 komp.
sieregowi~ 173 p. piech., 14 komp. · '
regowiee 300 p. piech.~ 11 komp.
1 strzel. p., 4 komp.
.
4308. FI ef er Szlama, Warszawa, szerego-.
Ba n d Izrael, .Jelony, szeregowiec 183
4473.
geMo~tiska,
Andnej1'
k
y
z
4..~i. G 0 gan R:uol, &ncle (?)~ ~eregb1Jfiee 4416. P ae hol~
·
. wiec 97 p. piech., 5 komp.
·
·
piechoty, 3 komp.
'P·
,..
komp.
3
pierh„
p.
45-3
:freiter
4a58 4 Svb. -pul!rn. .
4009. G i t e 1 m a n Mejer, Szyioka. g. miń;;·
188
szeregowiec
Jelony,
Izr,ae1,
d
n
Ba
4414.
~zetegowiee
Swiniary.
Jan,
0
ki
us
-e
Pa
44~7.
sze·
Smolanka,
• G laski A1e'ksande<r,
.
ska, szeregowiec 28 p. piech., 12 komp.
p. pied1" 3 komp.
152 p. -piech., .!} komp. .
rego-wiee 1 p. str. 'fl-Ot!I'.i 6 komp.
·
!310. Go r b n~ Mordko, Liniche.,,;y, g. mlń
Kuli szewski Szumo, Mat!hlewiezĄ
4475.
Gorodk<>w J8n, Dubrowka~ szerego- 4418. Pa!!z·kowsk i Józef! Siedlce; ezeregosze'regov.·iee 27 p. piech., 3 komp. · 43.'59.
.
sz.eregowiee 14 Syb. p. pierhoty, 11 k.
.
_
wiee 152 p. piech., 8'komp.
·wiee 5' strzel. pulku, "l komn.
4311. Kle i n gol d Chajkel, Łomta, !ZeregoL ei st Jakób, Warszawa, sieregowiee
4476.
·
szeregoMo.noty,
Andrze}.
5
ski
0
wę
a
4-300. Gr ab w ki "MaryaJJ, Więców (?), #19. J>
·
wiec 42 p. piech., 16 komp.
.
·
2.34 p. piechoty, 2 komp.
bat.
2
pierh.,
p.
2
11.iec
szere~owiee 6 p. Piet'b., 4 komp.
4312. Mo z; e 1 m a n n Jói:e.f. wa·rszawa. !Zer&:.
s~reg°'"
Łódź,.
Jakób,
cz
i
w
ko
w
Le
4477.
gzereg.oSrediszki,
Jan,
or
rajd
i
Pe
44..'>0.
ilt6re-Radoseyni
Piotr.
4361. Gr ab owski
gowiee 28 p. pie('hoty. 9 komp-. ·
··
l;;Qmp.
4
pierhoty,
p.
12
wiee
wiee 1 komp. robocu.
gowioo 1 P· piech., 4 komp.
~13. ~i e e z n i k Salomnn, Konstantino, g.
s~
Białystok,
Semion,
w
ka
i
n
z
Mor~
ł Anfoni, Drzewnsza., S1:&- #21. P 1 ew i ń s: ki Tomasz, szeregowiec. 14 44:78.
siedlecka, s~eregowie~ 101 :p. pieeh.J 6 4U2. Gr om ad z k
regowiec 14 Syb. p. piechoty, Hi, komp:.
p. piech„ 6·komp.
.
$ftaiy pogra.n., 5 komp..
tm!k
1
regowiee
·
komp,
r i r by l s k i Mawsu, Lapeinrea
P
4479.
~:i:eregoStadło,
·Aleksander,
s
i
op
P
4422.
o w P~nve1, Grodno~ ~zeregmrlee
4314. R„o fa 1 Chairn, g. lubelska, st@"sgowiet 4.~. G n sipiee'h.,
szeregowiec 63 p. pieeh<:ity, 11 komp: '
. ·
wi~ lS k-0rpus atmii. .
·
komp.
5
p.
12
· ·.
·
fo2 p. piech., 10 komp.
4-'354. R er ub _i n J6zef. Seigówt :ittere.gowiAf: «~~. P ;>st u n n Y. Piotr, Staszyce, -s-zerego- 4480. Sal.ew te z Aron, Nowo'hoi~, m:ere:
gomee 54 arty!. bryg... 6 bat
m~ (?) p~ p1eeh.., 10 komp.
119 I'"· p1eeh„ 12 komp.
.
ł) • · Lv
il
4U5. ! P' n a sł !!i k Sfanis18W, Wfaejs6w (?), 4424. pl' ok o 'Pi 1l k Gn:egnr!t Brteśe Litew~
„
łtłft
~ki, podofiee:r s.rlyl. fort., 21 bat.
J?efrelter 24 gyb. p .. pieeh„ 3 k{)mp.
•
.
. .
•·
LJ
P h s z y :ih ki Antoni, . Bur.aków-, eze4425.
I
1
m;r~go..
1
Niera.d6w,
Lndwik,
ki
l!llh
43 5. ~i~ l1 ~ M1chlłl; Bmmny, sieregowi~ 43&6. I w
~ ~~
Waelaw,
'k
4484. Augnshnht
regowiee 49 p. piech,.. 2 t."'Qmp.
l
wiee 2 a_rŁYl. brvg"'. 2 bat.
• "'p. p1e~h., 6 ~:mp. . . . · ·. ·, .
nl'k
4816· ~_/:::, zn~:l ew s k 1 ~rane1sze.~, Kannon~ 4.~1. J t t i; n s k ! S!ams!a"''• Grodno! gere-- ł 4426. Pr~ e pi ó r ka Józef, l).rwalew, ez~re- ·
_,..e {h) ""'
uoc Bgowie. 5Bk~eł. P•. ·,. 'ft
~owiee S pulk Lejh-Gw., 4 kom.,..
gow1ee 300 p. -p1ech., .4 komp.
• ~ ;:c:.. e~o."~ec 31 ?· p1ech„.~2komp. . .
' '~
.i-a!O~
ra11-tlS%efit
'
u
as
~.
t.aL
ta.w;,;.
wtadvs.
ki
i!
Przewodow
431 '- .t':_ar P 1 k Ma~cin. Zamose, ~regow1ee;. 435?. J n k n h i l k .Tim. Tr~bki. 5teregowfae 8 (421.
...
·. ·
· regowiee, 152 p. pieeh.
~
~
hat •a.nero"" ~ ,_
i
dó
K
Józef,
·
k
hi
B
«86
dęi.k.
artyl.
dyw.
15
1
gefreitęr
niew,
.
bat.
5
h17g.ł
artn.
„
•
·:~ ... ~o1,11P· „
:, "'" , • • ł- ,
...
w, ~.er•
:0
{?). ~zerego- - · ,,;fe~:;p. ;ie~h.
·~,ek!.!.nder, Maków~ ł 4.~~ .hknltu Jan. Pipft6w, 1n:~egtJ-'Wlee 4'28, itel.h.Sta:nis?a:w, Talgine
~.w ez? w
~:rago.
R~
4487. c z.e r ny Mateusz,
wiee 87 p•. pi ech.., 10 k.omp. · ·
·
.
4-'5~ -p. pieeb .• S komt).
.ł
<l.BH! iei ego.~ee _~2 l'· p1eeh„ 10 Jrnmp.
pietih.
p.
~
iriee
«zere(?)
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