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kh od Sinaja, gdzie dolina Prahowy zaczyna I

l
I
I

!

I
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l

w

ry w tych stronach są stosunkowo niskie, ale
tak poszarpane i spadziste, źe prawie unie·

dogodnie:szą drogę,

możliwiają pochód większych oddzialów woj·
.ska. P:-awdziwie alpejska wyżyna zaczyna się
donkro od wąw-0zu Predeal, przez który pro·
w;rlzi międzynarodowa linia ko!ejowa lączą~
(;a Bukareszt z Budapesztem i resztą Europy.
Jest to najważniejsze połączenie pomiędzy
Siedmiogr-0dem a Rumunią, a doliny, ciągną

tamtędy wyrąbany

południe

od Predealu

maią

ogrom·

ne znaczenie dla .całego kra~u, gdyż tam Wj'iworzył się poważniejszy P'rzem;;sl fabryczny,
(}prócz tego miejscowości Predeal, Azuga, Sillaia i Rusteni są ulubi-Onym letnim pobytem
zamożnych Rumunów, a w Sina:a leży zamek
Pelesz, letnia rezydencya królewskiej rodziny.
Wojska austryacko - niemieckie po opa~
nowr,niu Rronsztadtu rzucify się natychmiast
wąwóz predeaiski i zdobyły go po kilku·
dnio1•:ycb krwawych walkach. Kaidy krok naprzód trzeba było następnie zyskiwać w ręcz
nej walce. Rumuni, usadowieni na wlrchaeh
ciągnących się wzdłuż rzeki Prahowy, koriyiStając z umocnień dawno przygotowanyeh
bronili się uporczywie i· trzeba by Io znaczneg-0 \c·.„siłku i dlugieg-0 artyleryj,;;Jdego przygofowm:ia, aby ich w~·przeć z tych wybornych
pozycyj. Obecnie wo:ska sprzvmierz.one ?b:
:SadzHy .Azugęljuz tylko 10 kUometi:óW dz1eh

na

'tl!I

wiersz oetitowv ezter~<:,..t'laltowy.

Komunikat niemiecki.

się roznerzać i skąd już widać las wież wiertniczych w Campina, Bustn'Hi i Montl'!rei.
Sztab glówny, operującego łam korpusu prze· k"1s czas w p1ę.rne;,
· , · a1e na po.
·1 zes.t rzg..
BERLIN. (Urzędowi)). Wielka Kwateby "n'a1„ J:l.
lanej willi pTezydenta rumuń:::kiego gabinetu i ra Główna donosi 19 listopada:
i g!ównt'go sprawcy rumuńs1dej wojny. Nad 1
\\'schodni teren walk:

I

na

o:rem!ti1nłtow:y.

41 fen. ;;:a wiersz netitowv ateros:roa.lto\\-y,

Chociaż w operacyach wojennych na fronfal'h bałkańskich nastąpi1a pozornie przerwa,
fo'Czą się tam codziennie nieustające drobne
walki, które jednak mają niemałe znaczenie Prahowę
przybyły tez znae:me pc:;;iłki rosyJ- }
dla dalszego przebiegu woźny w tych stronach. skie, aby powstrzymać dalszy porhód
sprzy„ ' Front u•oisk Rs. Leopolda Bawm•Walki te są ograniczone terenowymi stosun- mierzon;,ch.
.
sinego„
kami, które nie pozwalają na rozwinięcie zna·
Dolina Prahovy ma bowiem wielkie stra- 1
Nic szczeo-ól 000
czniei.:zych sil, ale tworzą mnóstwo mniej- tl'g;czne zMezenie dla ca.lego kraju. z chwi- ,
0 nee ·
~
szych naturalnych przeszkód wstrzymujących lą gd:.· wojska austryacko - niemieckie forsują I .lh'ont ·wojsk generala
lmicaleryi arposmnmie wojsk austryacko - niemieckich.
>vyJśrie
z
gór
na
wo1os1>ą
równinę,
cala
zachoc11J.:.<iięcla
Uarola
Na.jci~ższe warunki napotykaly wojska, które
rlnia \V.oJoszczyzna będzie dla Rumunów stra~ ·
..,„
, 1; ;:i •
d ;:i 1•
p
.
.
przekroczywszy południową granicę Siedmio- ronn, irh oddziały walczące tam w Karpatach I , i.'ta. "sc~„ouzie
o u?.my
n t ~a. w
grctlu znalazły się wobec wysokich, skalistych i nad Dunajem zostaną odcięte -0d glówny€h gorach GY or g yo pulki bawarsine odi trudno closfępnyrh wirrhów, juź w cza::;ie :>H, a st~lica p~ństwa
::najdzie ~ię nie~a.w~:n 1 l)arly natarcia zuaezn;ch sil rosyjskich na
poko,iu silnie obwarowanych przez sztab rupod ogniem dzial arm11 sprzym1erzoneJ. Nic południu od Il e g v es.
mu:1sli:i. Siedmiogród i Rumunię rozdzielają tei dziwnego, ie Rumuni i Rosyanie wytężaią 1
I
•
,
od :;.:::~:dnia tak zw. Alpy Transylwańskie, któ- 1 wszystkie sily, aby tę kutastrol'ę odsunqć.
1 • Op~racye ~asz: pro"a?zon~ od ost?tre '.:!'.:!Gdnym łukiem ci~gną się od żelaznej
Na zachód od Predealu wrzyna się wła- mch dm paźihrnrmka na s1edmrngrodzk1m
Ih·am;.' nad Dunaf em aż do najbardziej na
ściwy masyw Alp Trans~·lwańskicb, wysoki na I froncie polmlniowym przybrały zrrn1ierz{)1'::d11id poioż.onego wą wozu Bod za. Góry te
2ti00 m. spadzisty i niecostęp:ny. Tuż nad A- ny p~zehie .... Wyiśeic z wawozu g6rskie""o
:i:órniem wielu uczonych stanowia właśnie
zugą p~ętl'~y się grnpa Bucza.m:, z której ster- ! na równin; Wol~szczyznv~ pomimo zae~
gniazdo rumuńskiego· szczepu, któr}· tam się c1.;'! narwyzszy
sz.cz_yt tych. okol!e Omu _(czl'.).. i , _
. .. _
.
·' .• ·"'
wiek). p 0 drugi ei sfrt:w:e Bu.ezaem --<:Iqgrue , ,,e5f) ap~:ru Vitt .... nn6w, w~iut<„&n~ zostało
:s''hro:nil przed najazdami barbarzyńców i
S~<!:1itąt po roL drugi skolonizował równiny
się stosunkowo szeroki wąwóz Torzb11rski, po- j przez wojska niemieckie i austryacko - węWoioszcz'l:znv. Na:'zawnieiSze stolice woło łąezony dobrym, bitym gościńtem z Kron- i gierskie.
skie, dzi~ li~he mlcściny Campo lung, Arges
sztadtem.. Przed -~ybutlowaniem. kolei przez
Pomicdzv rzekami J i u Gil 0 r t
i Terr,oviste leżą r:a południowych stokach Predeal,
b:;fo to gwwne pol:;rzeme ś~odkowe~
~
•
• .
•
Alp Transylwań~kit'h, a ruch ludności ku po- go Siedmiogrodu z Wninszczyzn:i.. Nazwę 0_ : przełnmnM zmrnznc Siły rumunskrn w bitłudniowi odbvwal .się wzdłuż dolin Iiczm·ch
trzyma! od zamku Torzburg, stojącego u pól- · wie pod Tar gu - J i u i pobito je wśród
rzek, które z - Karpat .. południ-O w;: eh spły;a~ą
n~cnego "w~~ot~ ~u~- na. s~e ~mio~gr~d.zk;ej zie- ni;byv>u!e wys;k~ch i krw~wy~n strat. Zado Dunc'u. Niektfr"e z tych rzek Jak Bodza, m1.
I Lm.'.;dy taJ,ze v. DJSn.a ~p.z~ m1erzone 1! m1"r" nww"'"\T'"'Cfa
okr"zema nas nrzv
1
Aluta i Szyl mnią źródla w Siedmiogrodzie i
' • się
. LO
" R,umuna.. 1' po:mni;- ł v się
· nav.·e t 1.
" J
• .·"• ·
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'
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•
p."zeciariy
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.. 1 • 1 ··1
toruią sobie Mogę na południe przez g1ębokie
o blbko 51 klm. ku pu~udninwi. Ohemie to- pim:wcy S\ile.zo sp;1m,u.7:nn)c.1 s1' o
wąwozy górskie,
które stanowi~ zarazem cz.ą się waiki na pól:rne od Ca;;:po-h:ng, naj- 1· wsc110ill~ ~ me powmdły srę.
giówne linie k-0munikacyjne pomiędzy Sie- większej w tych s!ronaeb o'lady, sk:ld prowaN:1cierai~ic nar.rzad woislrn nasze dodmiogrodem i Woloszczyzną. Inne znów, jak dzi kolej do Dmrnju i gdzie góry już frn~ą
swój szły do dro;i fofaz:H'i o r s o v a - Cr a.Telejen, Prnhowa, Tcrgului '\\-ytryska:ą u wy- dziki alpeiski charakter. Da1ei tamt~dy gć
lotu przełęczy grarricznych i plyną w swym nie pvdr;bna, dopóki woiska wakzl!ce w doli- i o v a, a na polmlniu od wąwom Cze rg6rnym biegu przez prze•paście prawie niedn„ nie PralHlYY nie wyprą nieprzy:aeiela ku ró- w o n ei W i e Ż Y prickruczono drogę
siępne. Pod wzg'.ędem kra:obrazowym są to
wninie - to też oddziaiy operujące pud Cnm- Ca I i m a n e st i - S n i ci e.
ok<:ilice niezmiernie malownicze i romaniycz· pu-Iung ma~ą t::Hrn pomocnicze przeznarzenie.
Ogólna zdobycz IX armii w ciągu dni
:ne, a zarazem stanowią '\\'yborną naturalną '
Od
Torzburg
do
wąwozu
Szu:·cuk
cir,gnie
od
10
do 18 UstOJłfttfa wynosi 183 oficerów,
cbronę przeciwko nieprzyJaciolnm przedzie~
się na przestrz.eni 180 klm. na~wyfazy !::icuch 1 19338 szerc.,.owe.{rw 26 ·armat 17 wozów
:rającym się przez góry w gląb krnju.
~arpat poludnwwych, którego wys·ol~osc wahtt
• . ~ • ,.. 9 '.
•
'.
,
Naiburdziej Da wschód położony i naj- się pomiędzy 20GO a 2cco m. Góry te Eą tak amnmcy1nyc..1 1 '""
karnbmy maszynowe.
nmie1 znany iest wąwóz Bodza, który z tak zw. zwarte, że dopiero w odlegloś~i 100 klm. od
Zi.wlwdni teren wnlk:
haju Burców, na -0kolo Kronsztadtu, prawa· Ti:i:-zburgu bystra .Aluta wyrywa w nich roztlzi do Buzeu, uroczei stacyi kole~owej na dro- padlinę, która stanowi znany wnwóz Czerwt)· Jfront. u·o1s1~ r1en1wala-felilmrtrs.-rałka
1' s. l.unwecllt ci Buu.•ar.'fki<wo.
dze do Bukaresztu i Ccrnavody. Dalej na za~ nej Wieży, tak zwany od na pól rozwalonej
ichód leiy ;;·ąwóz Brutos, który dolinę Tele· baszty, strzegącej we~ścia od strony SiedmiriOd kllku dni skierowany ogief1 na stajenu prowadzi do PloJeszti, głównej stacyi grodu.
calej szerokośd eo klm. przebi:a nowiska nasze po obudlvóch stronach A n·
węzlowej w póln.-w:;chod. \Voloszczyźnie. Gó-się Aluta przez pnsmo skaliste i tworzy naj·

się

(mt stron.iii
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Prowadzi
w skale gości·
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uczynił

rrawdnpodofmem

! r1anie tu ataku angielskiego.

niec, a linia k.oleJowa z Hermanst~dtu prze~
kracza n:asyw trzema tunelami. Poltie:z.enie to
jednak nie iest baró;ó pewne. Co wiosnę
wzbiera Aluta iw szalonym pędzie znosi na!~
trwalsze mosty przez nią przerzucone; plant
IrnleJ-0wy jest bardzo często zalany. Również
odieg!a o 80 klm. ku zachodowi przeizcz Szurducka, przez którą spacla w huczących woduspgdarh rzeka Szyl 1 nie przedstawia trwałych gwarancyj komunikacrinycb ~ dopiero \Vą
wót Wulkan, przekra~zaiący granicę na wy·
sokości 1t:OO m., ma drogę zabezpieczoną od
elementarnych wspadków.
Wszysikie te przełęcze i wąwozy znaldttją się w rę!;arh wojsk e.ustryarkieh, które na
pvludnie od Czerwonej Wieiy dotarły aż do
rumuńskiej sta~·i Caneni, a w dolinie Szylu
na północ od miasla Targu Jiu.
Na zachód od przelęczy Wulkan góry opadają stopniowo, ale zaw:sze feszcze tworzą trudny do przebycia wal graniczny aź do doliny
rzeki Czerny, która stanowi ostatnie z tej
strony połączenie. pomiędzy Węgrami i Ruv
munią. I tam także potykają się obecnie. oba
wojska, a według ostatnich · wiadon\osci siły
rummiskie. zostaly wyrzucone na lewy brze~

I Wt1ZOrJ\i;

noz3
l'
ka:waI"rya~ a

nienm.
r - !arielsldm
wc~~snym rankfom gwał-

frontem

towny ('1!;ień, potęgujący się eiade, :za..
powhufaly nowq. wielką próbę pm~łamania

frontn. Z:ikonezyfa się ona krwawą pora.i~
kił Anglików i tylko w niektórych punktach

dala im motność ociiągnięcia nieznaemegł)
zysku tnenowego. Walczące pod ifow6d1-

twem generałów Fuchsa I !\Iarsetiana wof1
ó
· l k.
•
I sk.a' pnv.,,fs.'rzyma.y
nap r angte s l w zae1ęte1 oli:rome.
Na polndnio~jm zaehodrle od Ser re
w Gr a n d ee 0 nr t i w nieldóryeh pun·
.
.
+~}"
ktach na południu od teJ WSI znsta ismy
wyparci wstecz i znajdujemy się na. przy...
gotowanem stanowisku na południowym
Wszystkie inne st.n.nov.i~

brzegu A n c re.

ska na. ponownie zaatakowanym 12 k'lm.
I · .
.l
..t • ,
· trrme1e 11t.·zymane zust111y przez 11:\'\Ze ullt'll"
ne wojska, lub też odzyskano je w konfr.
natarcin.
Silny ogien

arlyforyi frant'l!Sidej w
odcinh."11 na poludniu od S a i 1 I Y ' 1 a il li-

s e 1 - zapocz.1tkował ataki, którf' złamały
się wśrad znacznych strat na pt'. «H:no-za-

cliodnim skrain fasu St, pie r :re -.
'
y

t

a as .

Bałłrn1iski teren

walk:

Gn111ri woislmwa uenerała~felanł(l;r
s~all:a lUuck.ensena.

Na froMie D o b rud ż y
tyczki patroli.

toczą się

po.

Potl Si I is t :r y ą ponownie 1rwa. oiywfony ogień piechoty i artyleryi.
JJ1•on.t macedm'i.sld.

Gdy przeciwnikowi powiodło się uczyna wzgórzu 1213, na. północnym
wseh<Hlzie od Ce g e 1, woiska niemiecko1 bulgars1dc znięly stanowisko na pólnooy od
l\I o n as ty r u~ opuszczając iednocześnie
Mo n as ty r.
Pierwszy General· Kwatermistrs
kontynuonić postępy

Ludendorn.

Występująca

Komunikat austryacki.
WIEDEJS'. Urzędowo donoszą 19 listopaifa:
Wschodni teren walk.
Poludnfowe skrzydło sprzymierzonych
sil zbrojnych, znajdujących się pod rozkazami generała - pułkownika arcyksięcia
Karola, w eią,gu ostatnich dni wywalczyło
sobie

zupełne zwycięstwo.

Wojska armii

generała

Falkt':nhayna

w bitwie po.:l T ar g u i i u utorowały sobie

wyiscie z gór, wczarai wraz z kolumną, podążającą d-0liną

wiodącą

Mo et r u,

zyskały. drogę,

Również po obu stronach rzeki O li
(Alt) posuwające się siły austryaeko ~ wę·
gierskie i niemieckie dosięgły podnóża gór

w ustawicznych

zaciętych

zapasach. Przekroczyły one wczoraj linię C al im. a n e ·
s ci - S u i c i. Ataki rumuńskie rozehwia·
ły się tutaj pi>d6bnie jak na półnoe o·d Cam·
polnngu. •
Od 1 listopada w W o lo s z c z y ź n i e
zabrano 189 oficerów rumuńskich, 19838
żołnierzy,

26

dział,

17 wozów amunicyjnych

i 72 karabiny maszynowe.

Na wschodnim froncie Si e dm i ogr o
z V e r c i v o r u do C rato wy.
du
na południowy wschód od To~Igyes wojDaremnym był najzaciętszy opór rumuński,
który ~nalazł wielokrotnie wyraz, szezegóI- ska bawarskie armii generala von Arza od~
nie na wschód i połm1uiowy wschód o<l · parły natarcie rosyjskie.
T ar g u j i u, w zawziętych przeciwnatarDalei na północ nie ·wydarzyfo się nfo
ciach.
szczególnego•.

ki teren walk..
. Południowo-wschodni teren walk.
"'.1-0S
„.
.
W dolinie W i p p a eh n, na. południe
Nic nowego.
·
~d Big I i a zdobyto i zajęto rów wfoski.
Zastępea szei& sztabu ~Pnernlneg!
.
1· .1 1·
,
• 120 ·
vo n 0 eł e
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nn .

Zabrano efo mewo
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Czerny. W końcu w Orsowie, tam gdzie Karpaty dotykają Dunaju, stoją po obu stronach
granicy 5łabsze oddziały, raczej wzajemnie
pilnujące swoich poruszeń niż walczące ze soba. Wojska auslryackie otrzymują w tern
mfejscu pomoc artyleIJi bulgar.skiej, która z
prawego brzegu Dunaju obsypuje od czasu do
rzasu swoimi pociskami rumuńskie pozycye.
Najważniejszym jednak terenem walki
jest obecnie dolina górnej Prahovy, której
sforsowanie będzie decydująe-em dla calego
przebiegu kampanii na Woloszezyinie. Skoro
tylko· wojska sprzymierzone przedrą się do
Campiny i zagrożą miastu Plojesrti, Rumunom
nie .pozostanie nic innego jak wycofać się eo
prędzej z calei zachodniej części kraju, wówczas na zachodnio - pól.nocnej granicy nie dlugo będą mog!y utrzymać się wojska rnrnuń,,;kie i kampania przeniesie się na umocnioną
linię Seretu. Na razie jednak dzięki rosyjskiej pomocy. odpierają Rumuni ;itaki . wojsk
austryacko - niemieckich na poindnie od Th-edeal, a w Dobrudży udalo się nawet wojskom
generała Zacharowa odzyskać część terenu obsadz-0nego przez armię Mackensena na pólnoc
od lini Czernavoda - Comtanza. Niebawem

Komunikat

1

I

Londyn, 19 listopada. (T. wt}. - Glówna
kwatera don.osi 18 listopada ~iee.rorem:
Pomimo niepogody posunęliśmy się dzisiaj na pómocy i na poludniu od Anere naprzód, zyskując teren, szczególnie na PQlud-

Londyn, 18

listopada~

, .. ' . v.. r
„ _wlasne1
, ~ : OJ-/
.odruchem
warcholsk1m
ez źnie
m
. przenw
. .
1 • •
magnai;KleJ

-swawN~li,bsa1mowoląólnszlac~cki~
~a. ~grk~dzie..
Ie y szcz.eg
vm 1a ·1ms wv»at ·em 0 w
1

przeslawny lms Pan Łaszcz. -0bozny koronny
królów· \Vład 1 ·a IV 1 J · K i .
. · · )~ av;
· ana . az.mierza, eo
delię sobolowa podszył bvl wbie kondemna~.
· . · • · .~ . .
.
~
kami a wyrokami są<lotvyn11-p1emacz.y i war·
h 01l •
. 1i • • d'
R
.
e 0-w mnozy 0 się P.z na tt'l w ,zeczypospolitej szlacheckiej. zarówmJ w zaściankach .chu-:lvpacholsidch, lak i na magnackich dworach.
Byli to niejednokrotnie ludzie wybitnych
: • •

"' . • .. .,

wręcz zdolności stratef1iczm·ch i oolitvc"'"'V"h
~·
fże wystarczv pr.zv.pomnie.f Janusza Radzi~Ula, Jerzego Lubotriirskiego lub Kriysz.tofa Opalińskiego!), szerokiego umysłu i - w gruneie rzeczy - uczciwego serca, tylko, ie okrutnie zaślepieni własnemi korzyściami, :i:a.dufani w swe stanowisko wysokie i stąd wynika-

jąee, rzekome kh prerogatyv.-y, w samej zaś
:-zeczy - krótkowidze, nie umiejący spojrzeć
poza

granic~ rod.z~1meg~ ~wiat~.

.

Stąd zas - mewspolm1ernosć ich n:ee:ey·

wistych, nie przeczuwanych moie, poglądów
ich uczynkami i postępkami, do któryeh im·
:;>uls brali z wiasnej dusz:c rogatej, nie maiątej hamul:.a, ~i bojaźni. ~h, bo_ niespokojny
t<J duch s1edirnJ w krzepkiem ciele szlachec~
:klem, niespokojny a wichrowaty umysł pracowal pod łbem, zawady.acko podgolonym!... Oh,
bo niespokojny to język byl, skory a pochopny
"'.Io kpin_ i szyd~r:s~wa, niespok'?i?ą a. cb!·b~ą
~ dobJ:ClU karaoeb. była ręl!:.a~ w1ec".!ll'! sw1e21

Rąm,

Stil

18 listopada. -

Petmh

Glówna kwatera

Pmmst kDllfQl.
Genewa, 19 listopada (T. wtl. - Według
doniesieni& Biura. Ha.va~ n::ądy; wloski, a.ngielski i francuski. w Zt\iązku s kon!er.encyą, ·
ot!hytą w Paryin, post.a.n-Oltily poleci6 pned.
sta"\\ieielom swym, by iforęezyli nąd1m1 neu..
tra.Jnym protest pneciwk-0 proldamowa.nbt
Krifostwa Polskiego pnes )fiemcy i A.ustna •
Węgry. Treść protestu sgodna jest z treśoit
protestu, oglOBionego pnes rząd rosyjski.

„

1

I

....

pitceL.
Szerl! szlachie polski w ogień i bój, niezem na weS€lel Z sercem, nieznająoeem OOjaźni, dufny w silę swej ręki, wprawionej w
kiereszowaniu łbów szlacheckich, szedl z równą _ochotą na pijatykę sąsiedzką, jak i na
w~jaczkę. I zżył się z rzemiosłem wojennem
tak dobrze, niestety, ie byfo mu om:> codziennem niemal zajęciem. Z wyjątk"iem jednej
może Wielkopolski i - do ezasu napadu
szwedzkiego - Kujaw a zachodniego Mawwsza, były ziemie Rzeezypo;;politej polskiej nie-

ustauna
. naia.
• widownia
.
. ~ w~zeehwiehrzacvch
.
•~
•

Ił

maru Pramut1 Jmll

ltilłh Sfmllłt&fl

I

greckiego nBarbara" o pojemności 3420 t.ci~
Londyn, 19 listopada (T. wt). - „Lloydsfł'
d-0nosi, iż żaglowiec portugalski ,,Emilia<{
(1159 tonn), oraz barka duńska „Fenja" za..
stały zatopione.
· ··

-·

lin IJRI

tl!t'1dl.

-

r!'tBNL

I

sfkie warstwy szlacheckiej hierarchii ówczeprzez wszystkle
etapy
rycerskiego
heroizmu.
1
J
Pod tym też kątem widzenia należy traktować postacie sienkie\\iczowskiej Trylogiiroziieparować krytycznie tych z nich, którzy
stale i niezmiennie ląezyli męstwo osobiste ze
szlechetną sprawą służenia ogóI-0wi i ojczyinie od tyeli, h-tórych rycerskie postępki c?.ęstokroć bohaterskie -:- bywaly w większ-0ści wypadków wynikiem, odziedzicz-onych po
ojcach, iradycyi nigdy nie rdzewiejącego miaeza, wichrowatej natury, zawadyackiego junactwn.

I snej Rzeczypospolitej, zaraz.em -

I tak~ poczynając od tych, któryt>h tale:it

nim fnfn111t

Kopenhaga, 19 listopada (T. w!.). - Biuro RUran donosi: Rząd wydal zakaz wyw&o
zn kwasu fosforowego; zakaz ten weoodzi. w
silę natychmiastowo.
·
·

Haga, 19 listopada (T. wl.). - Doniesienie Biura \V'Olfia: Na zebraniu przedstawin

1m11i.

Genewa, 19 listopada (T. wt). - Donie.o
siono tu telegraficznie o :zatopieniu parowe.a

19 listopada (T. w!.). - W dniu
wczorajszym wydano biuletyn następujący: Od
dzisiejszego rana pomimo, ii katar poz.ostaje
lekkim, u cesarza nastąpiło lekkie gorączko
we podniesienie temperatury, k-tóra pod wieczór dosięgła wysokości 38 stopni. Dzialalncśt serca dobra, oddech dobry. Pomimo to
cesarz poświęcił pracy cały dzień, oraz mię
dzy innymi przyjął na audyencyi barona Buriana.

SALONICKI.

Pa:ryi, 18 listopada.-Sztab armii w~ehodniej donosi 17 ll:rtopada po poludniu; ·

ztmlł1

młi!f fnmsłfi.

Nowv Jork, 19 listopa-da (T. v;t.)'. - D°"
niesieni~ Biura Wolffa: Firma Kuhn, Looh i
Co z.a.powiada emisyę pożyczki dla miast
Bordea~ Lyon i Marsylii w wysokości 20 milionów dolarów na warunkach p<:xiobnyeh
fym, na jakich zawartą została pożyczka par,r•
ska.

Wiedeń,

donoszą

Igień arma~RONT

duszy

Polaka. ·Nie zawsze, niestety, junacki cz.yn
ów wypływał z szlachetnych pobudek shlzenia.
swiętej sprawie, w obronie które stawary na
. 1 h ·alk'1 hufe
. •
ó
.
P~
~c
~
:e
pancerne
nie,
czJn
w
rue1ednokrotme zbcvt cze:tto zapffWil" buwa~

.„

niewai splonęiy sk!ady tamtejsze.

Pa.cyi, 19 listopada. (T. wł.). - Urzędo
18 listopada wieerorem:
Na po!udniu od Somme z.a pomooą ognia
zatomwego i przyrządów do rzucania min
przeszkodziliśmy Niemcom w zamiarach poi:.11ni ęcia się ku naszym row<>m na wschodzie od
Bemy.
Na pozostaJej częSci fr-0ntu chwilami, o-

bywał czyn bohaterski eo-

•

j ·l
!

ga;.

rzbiąca, nie nowiną też był najazd sąsiedzki,
pc:.jedynki a fechty, karczemne burda po wy-

d ziennym .niemal udziałem rycerskiej

•

oo

łujący zbliżyć się do rowu franeuskiego w odcinku Biaches. Pozatem noc minęla w.szędzie
apokojnie. Niepogoda pr.zest:kadzala w opera·
cyaeh na całym froncie.

wo

R11ł11~ltb.

8Jt;okll-0Im 19 listopada ('!. wl.). - Bill"
roWolffa kom~kuje: Według dpnfesień prywatnych „Nya Dagligt Allehan'da"i s~kn~y
wyrzą<lrone przez wybuch w Arehangielsb:U
są znacznie większe, nii przyznają iródła c,...
fkyalne. Doniesienia te głoszą. ie liczoo eięi.M
ko rannych sięga 736. Norweski urząd
pocrlo'W}"' komunikuje% że przez Archangielsk.
nie będą wysyłane .:pn:esyUd pooztow.~ P°"

Kom

(Ciąg. dalszy).

.

Sztab armii

Bmtlll gub I

donusi 17 listopada:
lonickiej donosi 17 frsfopada:
Wzdłuż frnntu Tryenk chwilami.. potęgu
Z.dobyliśmy Ba;ra,kli i ponownie prz.epę- jąca się drlalalnośt arlyleryi i przesuwania
dziliśmy nieprzyjaciela ze wsi Prosenik i I wojsk niepreyjacielsldch w odcinku doliny
Knmlik. Wzięliśmy 31 jeńeów, zdobyliśmy , Etsz.
1 karabin maszynowy i zadaliśmy nieprzyjaNa froncie Alp julijskkh artylersa nie.delowi ciężkie straty.
przyjaeie.łska byla więcej czyn.ną w odcinku
Plava.
GwaUowna walka toczyła się wczoraj na
bEI~im.
wzgórzu San Marto na wschodzie od Go:eycyi.
Le Havre, 18 listopada. - Główna kwaPod ostoną nocy usHowai nieprzyjaciel przetera donosi 17 listopada:
pro'ńadzić trzy po sobie następujące gwałto
Wielka działalność artyleryi na froncie
wne ataki na wysunięty naprzód kąt w Casa.
heigijsklm, na poludniu oo Nieuport i w okodei due Pini. Wszystkie atakj łe byly odparlicy Dixmuiden, oraz .&esinghe.
te silnie. Rano, poszczęścił-O się przeciwnikowi obsadzić go gwałtownem ostrzeliwaniem
przez arlyleryę rowy na po!udniowym wschoPa.cyi, 19 lisio.pada. (T. wł.). - Urzędo-. dziee od Cass. dei dne Pini.
Na pozostałej części frontu odparl<> przewo donoszą 1B listopada p-0 południu;
Na południu od. Somme odparto za pomo-- ciwnika gładko z nie.slychanemi stratami.
Na Karście sytuacya jest niezmieniona.
eą granatów ręcznych oddział niemiecki, usi-

w„Trylogii" ~iBDkiBWi&za.

umesi~mem

-

oko--

nieprz.yjade1a walee.
• •
W okolity na pólnQ'C'nym ?"S('h~naz.1~
Kenali kawaleD~a na.....::za. ob38.d~1ła 1'egotm•.
PoM•.s walk .w ?m': ~5 }1S:0pada -~1~
lismy n~ tym froncie 400. J:nrow 1}dob~ L~m1
3. karabiny ma~ynowe i jedną fo dm. hau: brnę.

niu -Od neki, gdzie d'Oszliśmy do hrregu Raltoourt. Dotyehezas naliczoilQ 258 jeńców.
FRONT SALONICKI.

Piurwiastok ~obato

pyszne

północy od

karabin ma,,z::nowy.

w

-

do parlamentu.

NMUy • Haven, 18 listopada (T. wł.) • .._.
Biuro Reutera donosi: Włagc.Ieiele p.arowea
holowniczego, h."ióry zderzy! ~?ę z ...~utsrb+
land", wyt11ezyli skargę prz.et1.wko Niem.co~l,
które czynią odpowiedzialnenu za z.atopzenie
parowca i utonięcie zalogi.

. ·
D~lej na z1H:ood:i~ WOJs~a łr~neusko·
serbskrn posuwa1ą s1ę w ~ahzym. ciągu naJH"100 w 1ierun1nt Ja:.rat.eg 1 aiaku;ą ~órre
klasztorne, 1.ióre obsadzili po morderc:reJ dla

I Ypres. Wzięliśmy 2.0 jeńców i zdobyliśmy 1

n

'·

1lky tej ~"'tafy odpart_e.

posłów

Dlm I JHflD btlmfJ.

1

Iven. Trzy kontrataki nieprzyjaciela

! pad na SUJ.niec nieprzyjacielski na

Główna

Londyn, 19 listopada. (T. wł.). - Główna
kwatera donosi 18 listopada po południu:

Y

wazystkicll czeskich

lomtmikit

Komunikaty nllit~MI.

Zaprawdę _

..·
meh6:

Beanmi;.nt, Hamel i Hebnterne byfy prre~
nieprzyjaciela gwałtownie ?;trzeliwane.
J
Podaas nocy wykonalismy pomyfilny na·

F.ront maced11ński: W -Odcinku Vełnehi·
na - Noieven trwa energiezny ogień działo
wy.
W łuln1 Cerny nieprzyjaciel pono'\\iI swe
atald, rostal jednakże krwaw-0 odparty.
Podobnie rozchwiały się ataki, jakie no-eą na 18 listopada nieprzyjaciel przedsiębral
w <.>kolicy wsi Grnnichte i pod ?fonte.
Na zachód od Wardaru - slaby, zaś na
wschód od rzeki energiczny, lecz chwilami
potęgujący się ogień artyleryjski
U stóp Belasiea. - Płaniny i na froncie
Strnmy - slaba akcya działowa. Usit.łwania
pomniejszy~h oddziałów nieprzyjacielskich, by
natrzeć pod osloną mgly, speltly na n.terem.
Na wybrzeżu morza Egejskiego - panuje
spokój.
Front rumuński; Niema nie ważnego do
doniesienia.

.

z

nn:1lnt.

nki.

Sofia., 19 listopada (T. wł.). kwatera donosi 18 listopada:

·
W okolicy jeziora Doiran roezy. filę obustronna gwałto\\'118. walka artyleryI.
w 'oxc;li<W Centy ofenzywa wojsk Iraneusko ~ serbskieh postępu ie napriód z r.upel~

f nemNpoW'O<lzeme;:n..
•t Se~-.:
·
„ a prawym vrzeg
iii
n.a1w1e ur;,eyStanowiska nasze na pólnocn~
nlli po.stępy w ~i:ru•ik•; ~~runist~ pO<kul~
dzie od Beaumont - Homel posunęlismy dalei gdy w tuku rzeki Jedna z ich dywlz.yJ zdob;nanrz.ód i natarliśmy dalej na pó?oocy od Rea,.. fa -po zaciętej wake wzgórze na półnoey od

pociąg

?;obaezymy czy ten nieznaczny sukces
nie za sobą jakieś dalsze następstwa.

wsiała zajętą.

Feldmarszałek - porucro1k.

nierzy.

eleli '>t'Szystkieh strm:mkhr ~ski~ C~cb t
M(m:tw uchwalono utw.orzeme 2rw1ązku eze!$.kiego i komitetu narodowego~ obejmujących

Na lewym, brze~ Stmmy wo~ka ang:iel:
akie k-0ntynunJą swol pocllód. W1eś Karaldi

. :r.

n

.

I

f
I

A jest to w takim razie postać nie na
codzienną zgcfa zakroj-0na miarę. Przymioty.

I niep0<kalanego w-pro.st wodza; pierwszorzędne.

i

J go, choć surc,wego aż do ok"TUcieństwa admi·
nistratora; prawdziwego o;ca żolnierzy, got.Qe.
wych każdej chwili w ogień za nim skoezyć;
. v:.wrowego ojca i męża łączy w zupeł:ńel harmonii z cootami .najwierniejszego z wiernych
synów ojczyzny.
I c-hoć w potężnym SW}'m
państwie Zad.nieprzańskiem udzielnym
nieo•
mal jeE>t księciem, zupełnym panem życia i
śmierci lkznyeh sv.rrch poddany.OO, cho6
mieni się równym być europejS!kim dyna.
storn - wohec niebe2:pieczeńs1wa, grotą<·ego
ojt':'Lytnie. rez,.·gnuje
- z osobist.v.c.h ambie~.· .i. od„
daje się pod komen<ię innym, o których niż..
i-• b"
· · t
szosc1 W-Oi...>t:C s1e ie zgary ·1es przekonanym.
Raz tylk>0 unosi gi) p~:('ha, a raczej poezucie własnej siły, nies11.. ra\\·iedliwie. okrutnie
'
1 zlekcewazunej. Jest ki he1.p1:średnio przed klę1
k p·1 · l
ł d . •
i
• •
s :ą. 11~w1eriią - prz~ 'lt.Y z1 wowc:as ?si::i:ę

I
I

I ·I

zdow .:;ąs1edzk1rh. Tata.ny 1 Turcy. l.\foskwa sienkiewicz~wski postawi! na świeczniku h,:1• R k
.::!
edZJ..•1 1rnzaczvzna· ctiraz t o h a.erstwa
ł i
•
tycznego, pnyiny.imy
· ·
·
1
a :0czy,. ...,zw
patryo
s1ę w
kraj nasz ogniem i mieczem nawiedzali, tu- pierwszym rzędzie ial.iy~mej osi cz~d pierwpiae i grahiac, palac i morduJ·ac. Zźvl się szej .,Trylogii'\ h1ęriu Jaremie Wiśniowiec•
• ·
•
•
więc szlachcic volski z o wa 1.1.teprzerwana po- ki emu. Pm,tać to w historyi · Po!:: ki ::u:zk0l.
. .
• . ·k „ .1 „~_ . ,
br-;.,
w· ,_ v.•h't
a
· · d k
,
1 wgą v;o1enną, Ja o „ " ""r.en. sza .J:>::uem ·1en. : .i ~a, .w ."'ru~cie ,1.e ~a· :zet":Y. l'na11
lm;vwem
a ie mu w. 1:>immcie
rzecz\-• wstretna
!i znana PJJaw1eme s1ę ,~Ogmem 1 mrnl':z~m" 1mestmnczeme d1ugą noe. podr.vwa.1aee1
siły.
.•
.'
•
<
• •
·
wielce me bvła - więc me fo bvfo mu w kon- i zwrócilo na nią baczniejszą uwagę naszyrh I walki pomiedzy ambiryą i sumieniem; seena
•d 1 .
" ··~ :,
I
f..<:
;i •
•
1... • h" ł
11·
'
~ Je~t .o~tawim
-.
·
d
en po 1s•b:1e po
iw omm ouen.~c.„.
1 monogrr.ww ~z1eiowy~,~ l. i.s,~ryo:w.1.~w~ ~to·
<n
wy~a:zem zna..l'flmnśei uszy
~
"
.
·1 rr.y w rezultacie zgodzili się na Jedno: ze S1enludzkie.i 1 opnnowama arfysh·eznegio.
Ową szlachecką gorączkę w. OJenną . po- kiewiez;, dla pewnych, nieznanye.h bliżej ce- i
Pou 1ą, tak bardzo >1.l)·biiną, p0$tacią ry„
-0hwycil "': ;:T!J'l~gii" i:a gorącym uczynku 1 lów, postać ulubionego .bohatera swego tencerza - patr:<l'ty~ w;;dza • obywatela mamy w
~en~k Sienkiewie~ z mi;;trzowstwem. wrrost ! deneyin.ie przedstawił w świetle zbyt korzyst- "Trylogii'" jeszeze jedną postać, ·wy~uwaiąeą
mezrownan.em. Zilustrowa1 z pru~dzrwną l ni:':UJ, me urwsze zgounem
.1
•• ••
z n1.;l!IJ'ryczną praw- s1ę w powh.~ri na pbm pierwszy.a mocą swemaes!ryą najgroźniejsze chnury, iakie się po dą.
go stanowiska spoleeznPgo, pokrewną Wiśn!~
przez firm~ment po~tyczny ~ol;;ki t. drugiej
Opierająe :;ię z rozmysłem wyłąemie pra- wieckiemu. Bętizie to 'lOOba p:n:eo.ra klas.żropofo:"'Y XVI~ st:i~e.cia .przewmęly: zalew ko- wie (eo sam zresztą przyznaje!) na dość bez.. ru Ja!'illogór:;kiegu, ks. Kordeckiego, Jdórego
z::.ck1 z Chmielmclnm 1 1>rzy:-onosem, nawar- krytycznem °'powiadaniu kronikars1dem ros- tama lud-0wa lli'zynila istotnym 't'\.'jbawfoielem
mea szwe_<lzka, Zolotarenko _1 R~koczy, tata.r- I k!ego bil}grafa księria, Samoilu WeHczee. sleojezyzny /, potopu szwed~idega.
sz.czyzna 1 hura_gan tu:ecki, nieprzer':anie µ<:1 i naiwnie do dobroozie!a sweg-0 ptz>=-wią·
Na tym górnym pozk}mie narodowego bo.
k~uszący sw~ siły pot~zne. 0• mur po1';~ 1 • po- zanym - da~e nam w ten .sposób w osobie hatera utrzymuje go i Silmkiewicz. Daje nam
nnędzy _Choeim:m ~ K_am1encem, . wasme 0 pana na Łubniach i Horodle apologię, nieja- w pn!iaei k~. Kordeekieg.::i typ kaplana~ohr·
ł sprzeda1noś~ ~a1w~:szei maguateryi - wszy- Iw, post.ad, zakroionej na miarę narodowego watela i patryoty, i gorącem oddaniem ~lń~
stko tu znajdziemJ ·
·
bohatera. Tymn.asem zaś ~jak WJ«~.ei w-spo-.
cego w obrottlr! oil"zyzny i. wian.\ śei:Slei-ku~'u
A po prze.z smutne te wspominki przewi- mniam~ - sumie.nne badania mnnograiii hiPohki sarmackiej dla jego CzęstlX"h~~le-f
ja ::;ię ja.sną aureolą szlachetnego męrzeń;;twa sturycznej dały rezultd writ:.:z n,d:v;rotny: przy- Patrcnki. Kult ów, bezpośrednio ląeząey si~
l ó"Y> !ańcuch bohaEeró..:, co krwią~ w walce znaiąc osobie księcia \Viśaiowiee:kiego wiele w po'ę>dach ÓV;.'"<'1esnvch ;; mHn~ria oj~zviny,
P.rz~~aną, bronił~ .grai!_h~ .:a~ro!om."i u.\rzyzny. ?iezaprzerz~n~·d:i •. ·~ nawet . wybUn;:n.:h zalet~ wyzysku.~„ Sienk:fewitt w spnsób \\"Prosi. miw
ł i-ad1:. lecz br<:imh! un:;c m1!...
strzow5'ki. Na t001 też pndfoiu lW<H'IY postar te-.
1 ;iakQ wndza l zolme1za.
t
T~-ch bDhaterów, niejednokrotnie zapoFakt powstaje faktem i tak g-0 1ct brar go, napozór tak lagndnegn. irnplana\.'któey IUIJmnianyl'h lub zapoznanych zgala, przyw.ołuje ! należy - zniew-oleni mocą sienl;:!ewicwwskie-- eą bobafer.skiego ducha wstnymuje tra'\\·a\a.i•
J w µ:m1i>~C"i ua;;zej Henryk Sieni..iewitz mocą I go talentu, nieimiennie będ.ziem mieć w pa- i-~ szwediką.
I swego ku!lsztownego p:óra: Ukazuje ich o-- j m_ię:i W)~ią_ P?Stać Wiśniowieckie~o w tym
ł. ezom naszym~ prze;;:uwaJąo u:h po przez. w.s:ey„ I oometłemu, 1akie nam· autor narzuci!.
td:. .C.. ią;;.:'
V

I ·

I

I

I

I
I
I

I

„

.Po·.tsx.t.
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t ÓD Ź.

go':ej

-

endarzvk.

Haf
----·------„„
........„ ____ • ......
Dziś: Feliksa Walecyusm W.

Ze Stów. pa.tfeeyei~łi ekr!eśtfan.

Przy stowat!xszeniu organizuje się sek~
eya humanistyc.zna. W tvch dtdach iosllinfł
obrane prezydyum sekeyi.v
• ·

Jutr O:: O!iarowooie N. M„ P•.
Wschoo s!:ońra o gm:Iz. 7 m. 31.
Zaehoo o godz. 4 m. ·OO..

,iłla. dzieci

Pomoc

·Rocznice.
Dnia 20 r. 1557. Zmarła w Bari królowa Bona.

„
„ ,

panna nadaje się do Q.'mlę$:z.ema. w laane!
i sympatycznej rólce Doroty .P· Sft&ka nie

Rad" Qplę\ajlezej. .~ k'Omifetu naleią

pp.. Krasuska, WygamrwS"ka, Brnkalska r 111ne; oraz· pp.: Golłont~ Chw·albbi.ski, Ifotiial:i i
inni.
·
·

.

Xronika war

zaspa negll.

Stowarzysurnie weteran6w r.

Wysława była· ładna.

re:rnrwistów•. ·

prawrl0pndobnie dlatego, te przvpll'!!'til·ZRn-0. it
tenfr Pc:hk!, V\'torem wari:;z2w"kfrh. odv.;ola
prz:ed5!a,vienie z racyi inloby.
·
B.

Zebranie pntm"llików braniy skó1'11fozej.
hr?n7v ~k61i1iiJC1ej. ·9.- pow<'rlu !te>ao słrnu k""v
zwi111kn 'oo!"!i-now:ooo.· a.fi>b-1.• nlo„·k"'wie n:i~zkll.
nie J'l:'l'i'i~f!~ia~' :?.?il""!a. P1rem 'n<> ~ Iron. f\"''""h:n~
wo. a n:tonkow!i'„nr~h'ni".ov no 10 kem. fvg;OJiriiowo.
C1fonkńw nif' nlll!""~~·.,..h sl:l·'"'!'l; w pn<>•>r;rru IT'.'·t""h
mie;ipe.v TI{'·•~<>rió~·i!'n-n \'>"l»k 1 P~7~·.~. X!F!!c urhwal°"'
no uruehom:r trnli1 hPrh11r;arni<'.

'- Po skonie Henryka Sienkiewicza.
Jak juz donosiliśmy, 'dziś o ·godz. 10.ej
rano w kościele św: Krzy:ia, z powodu skonu
ś. p. Henryka Sienkiewicza odprawione z()stanie źalobne nabożeństwo dla uczącej się
tymże ~"'Ościele od'l;)ędzie się nabożenstw-0 żałobne
urządzom:,
'Staraniem Duchowieństwa lódzlriego.

. ·_· O godz. 11 rano w

Itrajo:rnawczego sklada wieniec, spledony z wyra,;ów i uezuć najgłębszej czci i hołdu. Prezes
Pol. Tow. Kxajoz.n.

drw~ć

6

n.O\\;Ytn Ef Prł1'eri.

Ii-o::rta zwiazane

z tern zostań a· v.:Hitnlt'tf'l do b11dżetu. ·
W związ1m z"' pro]p1<fórranem powieksze-niem 1it'zh~' radn\-rh miasta. zarz:>d mie:ski

t-

1'.§-rkh-r'l""'1' l„,„.!>lfl"J'~,f' ~ \\~

ni·,..,,,,~"l;U

2~

rze1:i
do prar:y jui nie:r.<l-0!nyd1 syMraKów, ;rn ,:patrume .hi;:dą w odpowiednie kwihfryu;:ze. Opróez lfgfl rcd11krye pism, zbiera~
=:-kkd'.~i na eele dr,brV<'z~·nn~. prlWS'Zotte

lbt.'1 \l"e:11hf>,..,,.

7'1'•-

l"ł?l1 ą~ "'~ n1-="":-?,tt't"tt:11 g.:.p,,·P~1. Af?' 1 ,.,-;z;~n~-t„.",~::~ 1 ;.
T1CW"'P""V ~~ro. fp 'J}.r-·;;-~'1t~ r·h~!~low~rt ł~(*tV!1f1~
!1-iia '."~ E1}e"l pog-i!,r·flo'lll·111u1 P~ii,. >;~}o.!hb ;!'!

Ui.'Zf;c:fników.

Pi.1z lPrrrt drds z n1!ct<::1k,nł~1 ntn~:"'•f?~ti~o ~ 1 ;-•··:r„
7r~~:ą f';·~1.~r-zv ~~P_ :+t~e "-Y"'ncnnni~~(H"O rtn-:3 ~""h\Ył'~

, , fo) \':ot\f'I' f_<''..'!'l fo ufx"Wia~ujae11; Cb~tii& ml&,
..:.::1 u~!fw:1 \t7: :f'ntny "h u:;r"Z;i:el'!en merueholnl)
&ri m;ej~ki"h o'l <J.gnm. puł'h~<izl'lel.f z r. 11*4 i~.m
b::n:ho pn:.t"'ł!t1'l~h· \\':fÓ".!:'ł UD!:'Y.nlecrenfowy mł~i

7-\\'"•r.r~ c~.vrir:P

są

7r.

n_

Pi!z

o prz::Jrri••w:rn!e :i:kfadek 1111 nnjuoot.s:eyćh
z lat 1863 i 18'64.
. r1.1erpif'f'.%{'!lie wojenne.

>11.i uh\01'.t..\ll kc-<n:5ye. k•firn uprnjektuje mi!au1
w f Pj u··i: Wl!'. l;ą krnni3yj y1aw-0.leM pp.: Bl!n/;.

B: '.~tJI:~k~r~""J\ nt-:rz~r'.nlka ·v.:ydzi~łti P~ z~en„
~I 1 ia:;pPklnrow liE€"kurrH.:yJrtych: Krę-

:t1{~""'tł~~.r<:~ł1 ~·"rn'? .-łtnT"J··':-;~~

~c 9.
.
~"i;wsrz ]łOwi;ufa. 71> o kraóv:;";-h: n:t> nie wie
i \\"r~r l 1 f'ł~!'":'Pv..a p17r-1 'l~ofr vr; o:.::1t'"r-i.n.
'ł;~'H f• 1r<1:-:::?n·4!'.pVd'1"'7. lef 3~. ~t.\\l:~pr{lza~ ie m!°@„
A·

•

•

1

Kursy dla mifo:hl.ików cgrodniefwa.

-

{;.:;) z~powic~zfone pr;.pz T-wo ogroond't:Ze

szb "iP i<'"" b~:lo z1nr>k-ni;'l<' ri~ kl!ir-z. il: <m ~,...1

E:n\•.skie k::r;y

on Jr; ~ln. 1 {1 dy ż,:'.fpf.1 if>t!"O \\'1"'6r":ya. z m;.,. -:..ta. z.r.~;1ła D""'~···lrn~ mi nrl'"'ll l'twini·'"'O m'l''~1:rni11.

groonie:wa
\\:ieez.
b: e.

nw1>·ta v;;,„,, i's'-~1··łrn„·~h z., w zu:r1?i:·-~·~„~ fł:O\Y~r-, 1 „~rnn i ;: . . . .r]:1 {:1~ \\"f!;nhPr~11\YPj
' 11';~(1:.'.~ '<'Y- ~ dla S."h~~·~:~rz~ fl n1:P~~f4~-v ,,-;,....z;e""~'~
P~nl'll'l'f!P.1'

·

(l .... k~r·;.rtr'"'

d; <.>m
1

n:'.' '11"' _,,.,.~,,., !'-"'"'"l \\',~"Y)f"""~_p~
~
S".'".!d nn:rr1'v1n f:rP (1" v. !1~c-~"'- 1 1 n.rokn~tera z
t~ ró4-~1tą. ie V1'!e"i1nJ"'~-W(.}'\\"~t 1~-1-{.r~ ~~ię, pnvvnrht
<ki wlnv. zo-stria wlinr·:t~ 3 E1;t"liaee wiezienia
ślede.ztgo. .
·
· ·
Pet}H~tUt!ln._ mobi!~~. - Pcil"ZllS zl"eoowfaka na Starvm Rvnlnl poli-

.W pITeĆiiiiin <iitilffif<'li d.ni 1robiono w ólihl;„ach ·
Ziefonejt!) RyriJru s.zt>rin · ri>wizyi s:>nitnnyeh w
mlrcr.artibrh. Vfi młJ\':~rftmia!'h, w k!órv•h nie-stooo-

o..

6

\'. y kłg dem p. Sta ntsrk~ o gle-

w

TemntC'm1 "ykfr;iów b;:d:p g'eba, nawo.:ey. są
w'nz~"''-nlrhni,·nar:r.ędzi1 i up.rawa roli,
czrc'!nietwo odd:mi'; h(Fio'>'la kwiatów grunt&"y,·h, ~orc by rn;J:n ogrodowych, mm.Uniki ro!Un

~r-lr"'~Ą.,..,.t'rn

· Irontrola. sanitarna.

-wmi.

trzymk:>'ę~;me· dla mil'~ni~w.
się· we v. forek,
o godx.

tfo\Ynićti'lo

\Ji;"'ph:hprrr' ff'!'"? rłrń:,.-..Y'!r) fl."?""7,{7fl~i"P ~;,co

7P już--ch'·a ~~i·- P"7-,.rl i~;;.i!:,,~; ·'umÓ~~:n~ · ";" z~

15 h ...m. kk<>l Zwi?7ln1 71"'-'~"l: n,..,,p..
ni<>S;t'.my rfo dtmu Nr.·51 nrzv ul. Z:-.•~<ln;e1. Kanrecl~rya ! bi.a1"a ~ś~rlr.~dw~ p-racy otwarte są od
godz. 8 d-0 1t Wl«"zorem. ·

A. Stamiro:wski, Ks. W.

F.,,;_,..M.,,""-,.,..~;: '1"'4. ~ir- ~"'t· l;"n~ "·

ll"l"i P:it. nn;a

w go-

r:fl''l ::~·- a \vttt~ 7~1:-!ziej?Hl h~·}1 p-~,,·rJoro·JnhniP kr-

Ze Z1·. :· zku zaw. fryzvcr6w. ·

. We wtorek 21 b. m. o godz. 4-ej po pd.
,fi -domu Siemensa, ul. Pi-Otrk{lwska 96, III-e
l>}~tio, ·. odbędzie się zebranie organizacvine
komitetu ku uczczeniu pamięci Henryka Sienkiewicza. Komitet tymczasnwy stanowi~ p-Ó.:

7-P-

"'!~.:'tk~l in "·" rg~y i d~l J'.ei I 1 '1 t~zv:t1on1 1 1 nr,„..,.1~p
P:"r"":-rl. r~1-t.\<:.·~~ł"- ;_~ ~... m j,-J7~~"1 nfi d~N"'>i-1~e. f:}v
Jnf:: f;"t=· "q~ -;:f~ł:l xnm·„~'"'"7{0\VPr:n ia. Pr:P'tyr">.-łn!'f71'P•v

cie .TIIJW!'go ·;h;d. 'd{l111tt sierot -rl!! rh1Dl'}('D\V
na SJni~·m l\He;s":e; \V"'!'-3 '.e!o lokal w domu

Z

\\"ę;nhfr.Q'"

i

Otw~rde Ż):dił!!'i'Sl'il'n;o rlm1n1 sierot.
'V yn:z~·::;:r!vm fxgodniu or1bt":lzie :::il'> ofw11r.
Nr. 13 przy ul. Zgicer!"kiej." '

c

szę będzie

w..

na t1.U·.."Y„ Pr1'\"'f'7Pm C<Sk?f'"ippn ntc~l~1 '" rr-~n ir~i
nrir*'.!~! i ~·nrr-n nrr71:r ~ no rh:rc'""1'?t~ni 1 1. rvp-1-i r~t?~
.,. .... l,'"a ;o'~P~ Ye 'J'l'"':'~~IG\Y:"łv ?:{':' ·w n:vi 1"7!"'"1\1. k~/1~,c"i. n.

z;ikrzritn11l się r;k.1111. w' n:-i1e7ien~ a odpr;v.-iedniej r;,li pr1'lied:zeń dla 22h~:i'i raf!n,·rh miasta:.
.fok się d(lv;·i::ii!nlem•:. nro:ekh;i:nPa i13st nrzebrn'!riwa (YórnPrrÓ ph'trn · hpd:-:rl;i.1 r:ino-i~trne
ldPf!n (Nowy flrnc~~ iA) W edu urznrlzenia
-Obszernej sali po"iedzeń.
'

1

karnr:

23 Enen r. h. wdfowr!a w~-k;;~r~ kr~<J!"!!"i. :>: · '»1<!Tn"'~·~Pm i ;~6 Hńt"S p~~lt'l'~ n"!! n~~e:r~'\l."~!);(). ~""{\
~„i-,~e N~"Zj• (..,rt 5~1 ,! 81f; <ros. k!"<l. t·d;·rL):

; ("\·a bi;do\\l!łna. pn~t:innw!.ln onróez tegD wvbri-

Jan Czeraszkiewicz.

Przez<lziecki~

~!)Ni\"\"'\~

w lil$°"

wiame interesów ndhywtte

i'Hed AiHi.em sfanę..Ji:
~H'/ i·~'!z ~erPHa yg kr!."'~l'?ip~

M"~;.„trst ze.z>t·olil na w,·bm:'lr.v:nnie f'fU·
dn! pr:r.v sŻn>:ie· kon,;!11n.t.-nowskiei. ·De1wła

· Na wczorajszem miesiecznem zebraniu
~lskiego Tow. kra}oznawezego uchwahmo
przesiać drogą telegraficzną i za pośrednic
twem pism do· komitetu w Vevey (Szwajca.rya) następującej treści kondolencyę:
Na trumnie ś. p. Henryka Sienkiewicza,
\tjelkiego pisarza i wierneg-o syna Polski, }ttóry slnwem i czynem budził uświadomienie
w :narod~ie polskim, krzepil jego ducha w
'(h\Y!lach zwątpienia, dawał przyklady synowękiej milości Ojczyzny i pracy w kraju i na
opemfn_ie do nstatniego. tchnienia swego. ży
!Cia; ~ Łódzki -0ddzial p-0lskiego Tow.

1·0:-i·.; 1 a~!'Y\\"!li

WJV U"flawy, ukmB1Jtm.iwał się zarząd

dzinach od 11 do J~ej po p-0l., w poufocb:ialld,
środy i pią!!d.
·
Z ofrnr
jakie wylyn~?y
na n: eez ::ito
:rJl.di are; \'i sumie stu .rubli, Ei.Qfl·
Żi'.:'lisian·,kie~o. U,ro~~
:mrz:;d o~nhy do rbforania ofhu-" nfl

';·oh""~ tV~f'<;,cr)l\1°! PP: Gu~t~"-1\'3 H("nrd~htt i Fdvta~·
Gil Jpo::rn;kjc,,:.;\l.
f>l"f!Kll:'!'hH''" d-rze Lutherze,

i-ł 19~ z i~u;rdu nvi>fl'?1""!.~

młodzi efy.

·K"i, H •.

C".eiMłr;ko - olemi{'{'ld !!11..1
·pod pn.eo
\V~·~n~cb.\·r-m ;;~Jz?t:~~o rkrf!-70\'\'P-rrn .J-~~ RrH'"~t1eta~

Na z~hrantu 2t1·i~:!.l-."t1 zitwodowezo pracownikń.\\'

łaazka.

...

Z sądów.

·

:ach;. ."'!ło~z.lmlen:~ ~;;. Cu~twerłyńskieg~ ja.~a glo~ri,ęgo op1e1mm11, Augusta Kręekit11p,
Jako prezl~.Z:a, J6u:h1 żtiislav. skieg.1, jako .za;.:.
stę;pey tegtrt, Edmunda \Vrooekiego, jiiro
skarbf!ika i_ Włnd:;.;;lawa Zapal•1wskietr'l, jako
5ekretami. Siedriba zarządu mie§'ri się w d(}oo
mu nr•. 68 prey ul. Marszal:>v\.-.;;kiej. Zalat.;

<

----

18M-181ł.

~-0) fo_ 0:9?]1Dn,t ~n. 81 Z. m. ogólnem ~
bramu czln::ikow Stow'* ~;'l~owuie do :pn•--

.

PubHrzn-01ki byto mnieJ n!i kiedyk.ohvlek.

Pod opiekli utwou;m~gu przez kolo· pi.o

odzież.

bitny historyk, ksiądz Walery:m
Kalinka. .

Xronika

-

Mia! byt' iakoehany, a _~ynJl wratęnie raczej

komitetu dtli 11piek:r nad dzktmi rezt>rwis1uw
żydów, obeC"nie- zna;duie słe <J..\:elo 200 dzie.ci. Prótz· nauki d:ded otn):mują pożywi~nie

1648. 'Elekcya króla Jana Kazimierza.
-1826. ·urodził się w Bolesławicach wy-

ARSZ1~\VA.

wywarła nalefytego wrtitenia. · G!Mvne. role
męskie grali J>p.: Orliński, Ołtdt'ki fSt~siew
skt Pierw.si dwaj grali puprlilyrnił, natnmiast
p. Staszewskiemu rola Armrnlta nie 'ul.łata słę.

crrrc-·!c:;1T~ll

··

· ·"' 'i,,:ki;,i~ć bę:dę w pcniedzidld. śr.ody

i

pięthl

cd gtld;:; S d·:i 8 wih"Z. pp.: St. B!edny-0Id, W. Bey.k.iHY.·· L. f,nn;dev. icz \V G!'-rjae:1:lmw11.ki. M. Jan.o
ko\'.·!'ki. St. Scho<>nfc1d, St Slu!..-1•;".umJó. W. Stani
;,-i.k1e i ar. 'fn.ehitL.~i.
Km:-sy będą tiwfily M 20 h. m. d-o pol<>w-y m.

J:

'ł~;o.·

evt\nl Ru~,., 1 f K„J:ą· z 0 ~r„~zbwn1 i~1-:;,,;,..ś awĄn-

tl1rni!t.a. It~~~~i?k;i ~jĄ~pf ~P-111·h~,:;1~1-r1 r;~,~ai:;i. _r;P~;tn.
.Tymieniecki, ;f. Lechil1a:ąnwjc;;, L._ .~rohman,
'""ni.e ;ra nie.E'.;:il'!'wfodliwl'! i Z'!'.urr'lllnowal 'Kl!-lism\·i
. .. .
anie. ehf.łcrób zakmyeh._
-w~: l?ię.~§Q,„~ę-~ółlL ~.~ll$Q 11rql-0.ltół)?.
E. Wagn1:n', T. S~~. S. ~iii,slq; ....
.f(j' l'Htąi ·Yit :uwó1n>1'ńii? l'll'eS:;>cfaiitg. Gdv: nd1i.('v:rnt ' „
hee"~·prĆwadlenła. ńowego a.po-; "","-:'"''{"0'
1
nice cht"i:>l. sit> ill\ th z~<ic Rvrh'w~1ski' si m.t>~~·~l
celu zwakzania w mieMfasto nasze stciipni-Owo przybiera żał00na !Wll.- ·
nm. P.l'<f"'tP'""'m ·r<>~e i i11rrt>si:t.o'\\:l!nemu nrll"~ się sobtt -1 przep'i~ów
:Ztł~i.et · śni~ioo..
tę. Wezoraj od rana na gmachu' Siem.ensa. Pfotr_śde _chan:>g zakaźnyt'h, wiadre okupacyjne za.
1.U!l~e, Włt::"d''-połi~;."Sn't :t-brlc'J z:.e ooba Pr:t.Y'."'"rlllnro
Prze~ e:niv d°!l~ń \f.Cror~f;;zy ni>r1 'trulyj11 i okolica. o.:sw0<00dz;~;ela. Afo oo dro,-i?e d>0 na:"1Slku ;;blii.vla komi:rnikowafy instrukttye, kióremi wladz&
lroY<"'!'ka 96, w którym mi*i -się Rada Opiekuńcza
e·nta ..jelulś unma męż~zyzn i. wyS-W'1't'll'}'wtesz.ono szta.ntlar o barwa.eh na!'(ldo.w-ycb uol·. sułala ~:'mieć śn!eż1111. Pocit>U'i knl<'ikl dDjn<lri1.vf'i ;;ję ffo
rnieiskie winny kierować się w z.arządzenie.tb
-przv1•mdzlły 'T/'f zrml'71!"4'"ffi tiuf?'nie'!l;em. lł1~·h trambos.f:i;'.fa fł'hT:l"l~ki~\l. M;lfry!.'nfowi j<id"'.:k wHo
-skkh z.żalobnemi szarf.ani~ w jednem zaś :i;,cokfon
zdrowotnych.
PnejH:-0wadzenie odpo\~rie~
~;~ łth~e 1 ć ,iedner;-o z nirh ni.e'~kiec?:tl .Tózd~ Ci·
. teisoż. demu wystllwiono flO<rłret ś. p. lfenryka wajow-y w m.i~ie.~l:!l[l ;bardzo utrudniony.
rhf'Q:r>. W d?l~~rj ·arnrhe pnyi:orfr'le tl'"OŻ u:silowa- „ ni:-h zarządzeń, n1il:ąryrh na eeiu oehr-0nę ł
Sienldewieza. na tl<> zieleni, barw narodoW)"eh, oli i jPrro U\Hlln'i". ale im ~ie to !":" ucl~lo.
:raiz: 7.alobnych emcłematów i Ś'l\i~tla.
.zwakz.anie rtwrćb zakaźnyrh poleca się glQ..
Ta.Uf~ pralnia Imfo"-a.
.Ióz.t>f Pyehw:il.;:ki i J6zd Cir.hy stl!nęłi przed
Noadt-0 Żllfohne wylśtaWY Utt.lldriły ll'~&ępująee
vmie mllic~i .. Lekarze sanitarni winni· nieś6:
fumy: Gt'bethnf>r i WiJ'lff, Kolaczk-owS!d, biuro
z powod'u or;.lhi° fundUsY...ów. isin'eJ~rir w Tilł• sątkm właśnie w pęw;.'iej rn;~nł'j $!lrnwle•.
pc:!Ifoe koIT:is-a-ryatam. ··Przy każdym lromisaRyrhw:>bki przyzm:je się rlo pomc<t'y przy oszem mle§eie tania pr~hlfa lndo-wa przv komi!rcje
. xigloszi:il „Promień" i inne.
ewahrdz:<11iu l'resztsd.n: t1-om•1>Zv s»:o]e no"l"lH>•
·· niesieni11 póm-O<ly bf&foym żydom. cz~;zÓwo przestaryai:i.e powinien .b:·ć utworzony specya.lny
warie nietl'.1.dwym smne.m. P~e!1ię,11y jednPk rmła przyjmcwać hirlirnę · do r>r"nia. Dol~r·hti~.• bdiiąl dla zwa1:.>zania chortb zakaźnych. Sa.' ·Wczorajsze zebranie polityczne,
nia pr?Jnia i\:Yii1ffrla tyrrdniowo old-0 13 OOO liev;wk,\i n:e proj}{)4n~wal. Ckhy ·io winy się nie . nitaryusze prn:Hega~ą wyłą~znej władzy kom!
.
_·, · ~.·;urządzone starań.iem „Gódziny Polski„ sztuk wy;pra:nej. fli\'i~zny, bicrąe po 3 kop.' m sztu-' pn;.i'.!Jrje. -.
. ·- ~· . .
'
: .
'
Po.Jieyent Klllis. wezwany w thllr!\kterz~ §.1wiad· S:afz-a. · Komisaryaiy posiada.~ą szerokie pra. odbyłó się przy doszczętnie wypelnionei sali kę.
. Im. zeztH!Je. że Ciehego. ~~aresitqw~l tyn~-0 dli!lt'1o. wa. w zakresie zarządzeń co d-o zwalczania
kóneertowej.
aby s!ę rlowledzieć n:>zwMio Rychwalskie<;:oł czy
chorób zakaźnych.
· · . ""Zagai!· zebranie p. Bieliński, wezwawszy
Zebranie sk11utów zj·ilów..
brs:J f''ll u.l:i::ł w 011;wrh~tTn>..ri.:u tf'r;-0 ootatniego, ta.·
g-0
1u~:::trwno
powif'tizirć
o!e
mc~e.
:.
·
·
iebranych do uczczeniapowstanie naP.od ]}new~h:t~1N)l dr. Go.lpbhta odbylo się
t.oterya R. G. O.
Prckudgr wylti>imił1. że RYchwd,:ki byl w sta.mięci '!Ienryka Sien.kiewie~. Przewodniczy!
zełmrnie cz.trn.tiów
.
.. żydo.w1'-kld 1H-ganlż<>r)·l ,sic?Uto- pie nfa!rn:źn;~-m, co j0:st ckollcmo-śelą legodtll"a:
(o)
Biuro
Loteryi R. G. O. końezy o~&
wej p. n~ „K1tiiim.a-· i kh roizków. Zebranie to
·~zeb.rańiu dr. Mierz.yńs'h'i. Ases.orami byli pp.:
wt>~O."l dla nieQ'O -O 5 m~esil'i'V w1Pii<enia. Oo do
~.Y.P~l:ttywygranych,
które padly na pierwez&l
2;vrnlzno·:
ce1el!f"'ółYI·il'ńia
k:oiuj.fetu
rP<lriri.el"h·
pe~[l.or-ucziniik wojsk p.oh:kich (Legio'lly) p. Opór i
CkhKo. to "irzeka ··sie oS'l'arzeri1a. '
dagO}!iezney.o Powołano k-0mifet -n:>d 7 orezy.
lt"Otetyi-~ł"a~t1we,; .. Mtę::!.zy-innemi ootatnio wy•
są,j prtyci;i~;·: "'· - .-:o \' nir,,-'rn prokuratQ:ra.
Ą •. Bielińsilrl; pióro trzymał .p. Bartoszewski.
.Dolromite.\1Hego obr200 pp.: I.. Ugiera. Perełplteono rl-rłJgi, »ie.liki loa w sumie 00,000.ma·Iforha.tlia.ny ślad •
.... . Na.stępnie przemówienia wygłosili pp.: . mana, dr. L. K?ltnia, L!p-sk5e'g(I. Kl„k:kie:;o. '.'vfrr·.
re;k.
Gdy pierw3;zy przy'Padl w udziale w Warku.<>a,
oraz
i;ntnie':·
d-rówą
Br:mtle.
L:bóv.'nP,
l'.hitrr. red. Gaeki, Le-0 eBlmonl:, dr. Hamezyk i sę
Dnia 2.5 lipca. r. b. tiH·l.i;d:riejący skfor-em iyd.
siawiB" ludziom iamotnym, drugi fortuna pr:zemanowa, N"'n{J'c\lrihis.rgerową, l\fo."1H:·~ka. KrhĄn'°wą,
.chia SŻymański, wszyscy z Warszawy.
Tow ••.Sntno;;omoc"; m:el!?.fl'l:}ę)"ID się prty ul. ZaKl'$1l.Skl!+ Szenfeld-ową i p. Wolf.~on - Szspiro.
znacz; Ja prvwincyi dla ludzi niezamofoyeh vr~d~.;.;>ej. zm1Y·2~·yl rrno, źe drzwi efo Składu stoObszerniej·sze sprawozdanie zamieśc~my
pra-wdziwyeh
ofiar wo;,ny. Los Nr. 57133 sprze.
jłl
otwórcm.
W
sklep!r
na
potlłc-Oze
leiafo
rozsy.
-W n::rz~ następnym.
i;l&llll herbda i faryna. Po srirawdz.e,niu. okrZ1llo.
dany i°'stal w. pow. Kuczyn, gm. Klukowo w
,„
~fr1~ 'Polohłe.go.
si>' ie !l('nr'.1i„no hrrhlef n!'7''f'l".em łtmem zlo- p-0-w. Wyscku • Maz:owieekim 4 mie.iseQlW5!m
· Z ·odd,zialn :sSfmiehy robotnicze)" na Ba- !
. u.„ """'
w>Jl.i1
dziei smly się towacy lwlJ:mMne·; sto kilka-Oziesiat
im 'iiw mvclfa. "'k·i j niż póJ w-0rka fa.rym kil- mie.!r.qk-ańl'om~ klórzy_ wszyscy ucierpieli wsku-łutach. .
·n
, p•
•
k1.1dzle;;ia_t' fontów ·h!'l'hety, ki'lkB'"'~~·.·e. ,..;,~r.l."k tek p-nżogi- wofenneJ,-"I'{:ż.ąeej się w tej części
.•.ranny'
tutra ur
n ohfa.
.
""-' toaletowe
"""' ...w ·kra:u. Dwie µMe-losu wygrał drobny p-osłlt~
Odd:zia1 ,,Strzechy robotniczej", który -0two,.Globinu", f:.:rbka du hie1izn}'.
mydto
. /Z{lno przed kilku dniami przy ul. Zgierskiej
Odegrana onegdai i wczorai sztuka Piotra k8;w1llkteb i t. d_ r:mm1 nP- sumę przE""zlo 7.':0 ru- dacz rolny, p~ ,fan Zaleski, z pod Ciechanowna Baltitach rozwiia się stopniowo. Czvnne Wolffa ,,Pa·riny" ina za temat wieczystą wu!ke hl! ::iln::dz;on~ berbeta był:'! nie w paczkaeh, a w 11,a,- ·pozostałe trzy tzęśri p,arn!ianie Kuczyna:
Złfiqjzfeje wi:ioom:(> ź!e ja 'llE-p"kow;:Ii. gdvż
· sa: · herbaciarnia robotnicza, czytelnia. koope-- n~tury lmhkiej ź- kiełznającynl<i ,Tej pęd do en!-· ,·~vfku.
w ~i~tti. h1a podw6n;u hyt w':.r:-~·iy ślad. herbiicfa- .Olio,w:ski, Józefa U:szyns:ka i Skolimowska..
r~tywa · ź;rwnośeiowa, nadto uruchomi-Ona
. ko witej woJ1.ióś~i kfa.azuia:mi spolecziFch Ul'Z~- ny.r Za,nadz? jący. udd się za tym śladem i d<iszedł
15
stanie kuchnia robotnicza.
dz.eń: i Pl'R\V. cW' szezególilośei po:ę-cie o h11·
d-o. ar::iiulni,,-go demu. gdz2e śk.d kcń~zyl się p.rzed
nfłl'ze czę-stokrot'.:' pópada w koiizve z .,v."·pau,:~'.::·-.· i1itm \'.'&ifa feterz: h~. W m:.eszl{~niu tym
,
•
tai1tał pQ;,z..l:.o<lnwł!'ny,, P0cz '\vego ·starus?lrn 73-JetLndncść powiatu łódzkiego.
dami" temµera'mentu rrifodzieńr.zego, buntu~ ni<'go. ldc\ry si_ę m-0,,łm,. fak w tym wiPku preyPodług obliczeń l'ficyalnycb ludnc§ć. pojąrego się z.neh\\'1r1e przeriwko w;;zelk:m zar<łato. Zr<:,~ i~no z pomc- :t -~lit-yi rewizyę w lokalu
Opufrit prt.sę pcżdzierniko\\'y zeszyt „Myśli
.owfatu ·Jóć!zkieg-0 obecnie liezy okQło 4001000 kłmm1 moralnej i k-a~t'tWej natury. ,,Panny·' i zna;czin.no wieltsżą ta;.~'' skr;:d!fonvch ar!vku~ Pcfakrej·' i. zawiera następujące artykuly: Witold
w,~łffa stan.-0w.i_a
.. , \\.·J.a€nie W" raz o;;;łre<!0 pro- ićw. Wtedy .sts.m;zeir oj}{l·wie<lzfal.-ie neczy dał Głt'iżyn:i.ki: Samonąd Warszawski: I. Surcgaty ~
.miemkańeów, w urzędach ~administracyjin;::ch i
_
. _..
,
~
nw rlu "!''T'h''.nJ.n;a n'qr){1 .!3erg~r•. mówi~-r że Jesił:
:k.L'Jńunalnych zą.iętych jest okol'O 1500 urzędni~estu pneeI\\ ko tego u1'<>dza}u hamulenm. AU"'
l') fn\1\::ir. Pnf'lll\"' 'l]Y z pmrryg"'';ef nku•,rryi. Remar.ządu. II2 Aknya wyborcza. III. Deklaracya Rad!
.te. r przez: U!:ta
-bofuiierek wnla gfośDi> . wfayą w tym demu \\ykryłir rów•niez cz~·ść skra- Miejsk:ej. IV. Od· Samorz::_du do Samodzielnaści.
ków.
i d0bitnie ~
dla serc i uczuć·.„
dzir ·0 • h.'. r2rc1y " ~.·.·-·-J:;-i?:u ~~l~my Rusinka.
llenryk; Tennoohaum: Z. zagadn!e:ń polskiej peli•
Sztuka
·e.
~t
~bltQoW.ana
łnrlnie.
z·
mae:trva,
Przed s~drnt stanęli wlz&n:e: J.VcJf Petersalz.
.~n,święcenie Ogniska dla ełfopców.
1 fot 73. jegJ ??na Marie. lat 53, Szl!'ma H11sinek. lat 1· fyki 'gcs.pcdnrrzej. Z dziejów, czynów i my-,,m eIJ{J
.W-ezqraj o godz. 1 po pol. ks. oficy:aJ . sreniczną, eecnu~ęcą aUhrów franruskkh. 28. 11-W-r'.rni o pr~.rstv.o, i Chi.I Berger lat 22, j 'k1 piJT'c:tbforowej. J. Wojewódzki: Ti:deusz ReehPrte?Jdzieickj pvświecil p-olskie ognisko dla Niemniej !est· trudną_ Q(l grania. Wt·k~Hrn w:.:y oslrn.rż~.ny o.. y.»·':cn~·r.i.e ""''oll'\nianpj kradzieży. 1 Thiewski ·1 jego: pckołPnie {1862-1916). Ztigadniewl<1i:~c e,aI~ unób. kunsztu a'.dorC.•k~rPni rin winy się nle pn:yz.n!'ja. Berger móni'a polityki bieżącej. LeM Chrzanowcki: Kronika
.,chlopców. Ognisko to.mieści si~ w jedne~~ jej· muszą
b
· · · ,, i
,:n
d
"i. że "cgó'e Pełer'sehów nie zna i w lcrad:i:ie:iy
l
. ofi.cy.n. domu Nr. 17 przy ul. P.10trk?\V--skrn1. 5 n ego,. Y .OŻT'łi{JC. .u.:n:t.og~ u,, ugie i nie kie Y n1z;·Ju nie brr~. RtM;nr'.r zeuiz,ie że mydłu,. które ' polityczna: Wiece i dek!laratye. Bronisław żarski:
ntii~ce. Wi.ę~'sz.o~i:-i }ln~:.s.tów utfalo .sf.ę t.i: w
u niego .zn·Jc•i.r:r:>, .dr;;lrł orl jednej wlaśdeielld I l\"'rtin1ka ·n;u~icy?a'.na. ·Pierwsze kroki warsuwskie!
· Celem· . ogniska jest opiekowanie s1ę_ nad
; t· Rady„ MieJslnej..Listy z Zachodu, Jan Edward El•. chlopea.mi w 'wieku od 1~-16 lat. " Chl1?J.J:"Y i;upełnnśd•. Pańie' Klonslła i · Dunikowska, sk!i:nu. Mrirej pc+le!Qwsł buty.
odlwaria.:iµ,e
.role
-hiuł11\\:e, ·~lw:.,)rifły pw;t:~de ·
·
·
Prnkur:du t • chPrzcP;ert1 7az,r.r~!a. ie c>Ske(f'god1: Sprawa polska we Francyi. Dział llteracko. ~bierają się. o_ ·godzinie 3-ej po po1~dmu;
.
·
ieni u1J0r:7"'\\ iP k1~ru:l'ł. rhri' wlns irh jes.t wi·iocz~
. gdzie odbywają się pogadanki,· -0 g·:idz: 6:~! ciekawe i lw1Fr:1u.~ęntnfe 'e przeprowadzily. na. ż:ida dla Bcr~era 7 miesięcy, dfa. Rufil.nka 8 . rttyst!•czny. Ztlzt;:law Klesz~zyiiski: Z Cyklu »PieZw!~FZ''Za \'delkle trudar.śzi przez\\'.rd<iż· la tn!et'!t;'t:'.';' i ula;1alionk1iw Peter,;;alz J?O. 7 miemęcy śni Lfr~·e:'.ńe„. I. Czy5te ten ie. II. Oda Seficka. III
0ot.rzymują ciep!ą strawę•. Przy „0~'1!3ku.
w titerafu- I w1~nema
. . '
. .
' . .MilGM; IV. Spcjrzenia ws~ec.z. Ignacy :\fatuszewski •
. mieści _się czy.telnia, kuchnia, on:z mtrol1- v~nj Kfoń2~a. Tego roozaju
w7.:tl_oniai:z:.e;. że nie· lrni:<la st.mi
Sąq. Pń. ~rrrdzle. 'd;rz:~·"". ;\}ar.yę Prl_er~:?.lz. i
Nówa -po.wii>.śq· .Zero.ruskiego. Andrzej Strug: Chigatornia. Nadtp, urzą,O:Zone'."będą i inne war- b]icznoścj,
.· . . ... . . k .
Stkmę Bu3;n··a na l nk ] a n,_,„,,"'.e Wi'Z:f'urn,
rze dramaty.r_z.ne~ .są. z~zwy1:zaJ On{ęc·mie o- 1 \.Vclfa l'efrr::·lza nu 1 rek wiezieni<: i C'hila Ber- mera: PowieJć;, Wactaw Hu,arski: Kronika arty.
J'ztatv, jak stolarnja·.t~ t d. . •. ·
.
· · na• 9. m;e.oi~cy
. · " \\1_ę:m·fJla.· ·· · · ·
, . •. . . Eefu:. .$1?"
. vHrlz 1;1--f f trietia nie· gera
;;,i;)·euiK. liz tuka ·europejska w okresie wojny.
~; Na razie prz:-~ę.to 30. cblfrpców. „Ogm- świeflmie
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511„

frnńcmska

„
„
„

-

16/XI

15/Xl

•

sun

6l1!)

87.70

87.70

renta frsnru;;ka

poz.

Czeki

, •

Newy Ynrk.
na Rerlin Ul v.)

„

Parvt la v.)
•
Londyn <OO dn.).

„

~

hryclil:.

..

3° „ poż. ros r. r 1AA!l
"l11n „
„ 7. r. 1906 • •
R'.).75
8-~.'20
3anrme de Paris
1070.- 1005.!Jl'dlt Lwmnais •
1·•31).- 1"40.Union Parisienna ~ • • • 1')70.- ł'IM.Baku ••
• • • lM'l.- 1~8~.Briańskie • • • •
470.Lmnozow • • • •
M5.- 3.~'>.Malrew • • • • •
71:>.- 7:)0.Naffa. . • • • • •
~75.X7!'i.'fniska fabr. nabojdw •
13.~.- 13f1'.Lena Gr.td..
4747.Goldfields • • • • „
48.46.-

-.-

-.-

C!eki o P.er'lln

•

„

Wiedeń

"

Amsterdam

•

., "

I

. ~.··.

4„~t.5

17!U
87..._

l6JU

210 75

B;mknoty rublowe •

•

7.945
280.-
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LONDYN~

lf.iXI
56.1/c

14/Xl

.. -.- -.-

211,"' Konsole • • . • •

5°10 poi. ros. z r. 1906 •

4 1 1~ tioź. ros. ,.; r. 19'l!>
Pierwsza ang. poź. woj. •

f6.-

ft~.'f,

Kursy dewiz.

Pefemurg
10 f. !'~erl.
100 franków fr.

l.'-/"

9/ll

. . .. .• .

.
. . .. . .. .. .. ..
. . .. .• .

1fl0 franków i;::r.wajc. •

100 kor. szwedz. • •
100 -Yor. dnńsk.
10!1 Til'Pw •
ł\

tOO fllld. ho?end. •
1 dolar • • • •

~

Amsterdam.
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„
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„

„ · Kopenhagę
„

Sztokholm
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„
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Nowv York
•

„
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„
„
„
„
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8/11

52.-

57.5')
8'1.50
~--

5257.51)
AA.no

„

Włoehv
Szwajcacyę

'l.945

•

„

M:idrvt.
•
Amsterdam •
Danię •
Norwegię
Szwecvę

•

Bm i mtat

S!ł•....,..

WydJiał

~.<>o

27.79

27.79

ROZPORZĄI.>ZENIE

. Odmieniając swoje

x dnia 5 Hprn 1915 r„

174.5!ł

87.50

m.:><1

26.025
47.50
65.00
69.075

U4. 11.6!>5

42.25

t

llt.~O

599.50

!197.-

•

211l.-

•
.
•

157.5!}
InlJ6;>,50

2M.157.50

rozporzą<Jzenfo

wszystkieh niemieckich sil zbrojnych na Wschodzie.
pana General-Gnb~tora z di!. 8 wna-.
1915 r. i w porozumieniu z panem gubernatorem wojennym, dla miasta Łodzi i powiatów
łódzkiego, łaskiego i brzezińskiego,
następuj~ce
rządzenia

l»l16- Jl()

rozporządzenie

69.tl.::i

2ł3.7".

11.635
41.90

Które handle mia.nowi.de u::t1lH'l~ b~i:
hurtowe w znaczeniu § 4 ja okrefo~.

Ił!

§ 5.

§ 6.
Istnieją~e dotąd po;atcm pr.t!;i);11y, dotyeąl"t
handlu lek:irslwź<mi l truciznami pn-z.a alJ•"""'ru"
po;;oi;tają w swej mocy.

W mieście Li;d;i;i i powiecie lódlkim dnZ'tl"l'*

na

Iona ji~t spn:eifai towrarliw
i::a~drl(" dotyrhrzasowych przepisów jfittZe do 1 stycznia HH7 r.
Zakup jednakie innyrh towarów, aniit>li w wy:.:ł
zie pana si.da zaną1u ~tnae.ionych, j<:"t wi!m„

Pnekrcri:enit> niniejszyeh pmpisów
Ei

s!afo

popełn:one.

MM, 10 listopada 1915 r.

Cesarsko - 'Siemieeki Prezydent Polit'!i1
Ltlełmll.

List

Handel moono

dzi.alającemi

lekarstwami i tru-

§ 2.
Lekarstwa, pnepiaane przez lekarzy lub ni~

J

Utnymującym sklad materyalów aptecznych
1foZ'1iofono handlować tylko temi materyaiami aptecznymi, które ngloszone zostały w wykazie pana
st'fa zarządu przy Warszawskim General-Gnhernatorstwie. Pozatem mogą oni. jedynie do potrzeb
tecłmiw:iych. spnedawae tracimy, oznaczone w do-

Za-w-iadomienie.

Przygody

Prokurator
Cesat'1:)ko - Niemiedtiego Sądu Okręginngt)

Hagen.

sławnego

w 4 wielkich

TEATR POLHI
ł.ódż, Ceglelnłana

poważaniem

Biuro

IS

I ANNYi.4.„.

datektJwam Stuart WEBBSEM P· t.:

Dziś

cz~Sciacb.
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słynnym
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Bilety do nabycia W cukierni

K.tuemaiopałlczne

„Argus",

Warsuwa-Marszałk owska ~.

o godz. 8 wiecz. We wtorek o g. R wiecz.. W awartek o g. s WfeQ. Sobofi4 25111 o ~. s
ce.nach. popularnych.. . .p.
(lirem.tera)
po raz ostatni .

• ór . . po
L Wieez

detektywi St. Webb.a

Wieke mteresuji\cy krymm<Uny dramat

torlrafowi

treści,

Roszkowskiego~ ::::::::::::

;;;..
. z okazyi z powodu llkwi~
<!acyi interesu

11ałł14

~l~:j ~~~= :s;!~t<"i~

i damskie ubrania J okrycia„
jak rówiet róine barchany,
chustki zimowe, wełniańe
wataliny i podszewki. tódt,.
Widzewska 40, m. IO front
II 'etro na nrawo

eo- osfatyna.
wyrobu apteki
;

L. KLIMPLA i

Doskonały

S·kł

µokarm lekkostrawny

dla każdego wieku.

==::..I! REO·f OSF ATYll Ę
_ •...,. '""'''":""''

stosuje si~

dla niemowląt, odżywianych naturarni~, s.ttuczniet dla osób karmiącvch; dla dz ed
zwfaszrz1 w okres e rozwijania i ząbkowania, dla
osłabionych i rekonwalescentów.
!'629-4
- - ..,,rJeć ty•ko & •ową. .--.

Do nabycia w aptekach i składach aptecznych.

\\arszawa~

Zielna M 32.

Posiada sta~e na składzie wszelkie materyały imtalacr,ł
ne. dla odsprzedawców, instalatorów l eleli;t~i:nvld.
C.E?t.'NI({I NA ŻADANUt

do wygrania • jednem cią!lnieniu
od

17-so do

!!J

2310gr~dnia1916 .-.

• O

gońezy•

PG-st:HHJV.'fono are..'1%fować robotnika Józefa B&ne:'lza ,.; Pabianie, powiatu Łaskiego. :ta kradzież butów popclnfoną w Okdewie, p<miatu Wieluńi>k:e
go w dniu 81 października. Upraua ~fę o uJt;till
go. pn~7row11dzenie do n11jblitsie-go więiienia i e
zawiadom!enl'e do aktów miej300wych J. S82l16.
Banasz ma lat 18, jest przyi;adzisty, za ślad•
m: pnebrtei ospy.
Wieluń, dnia 9 listopada 1916 r.
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ciznami dozwolony jest fylko aptekom.
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§ 1.

Bieliński.

Niniejszym zwraca się uwagę na robporządzenie General „ Gubematorstwa ·~ · dnia 28 ezerwea
1916 r. i na zmiany w tymże :rozporządzeniu z dnia
1s. wrze$llia 1916 r.., któ~ były rozlep.ione na mieśc1e i ogłoszone w Gueeie Unędl'.>we1 Nr. 59 i OO,
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lekarzy, mogą być· sporzą:dzone fylko w aptekach.
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POLICYJNE

mi i h:uciznami poza' aptekami, wydaje się na zasadzie § 1 rozporządzenia pana naczelnego \\'O'iza
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Harufoi hurtov.-y od pn;epiiÓ'W\'

Przedmioty ie naleiy dostarczyć do składu ul.
Jasna 20, w goozim1ch od 8-ej rano do 4-ej po po-
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Czeki na Londvn
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<termin dosfa:wy pnedmfotGw, ob.jęfycb tem mzpcnąd. zeniem za .~.agro·d.ze.nięijl; u-pływa w dniu 31 grudnia 1916 r. Pn npływie tt-g(J
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Oprorz tego osoby, która opusw;ą tennis. pod1egn.e będą !um:im.
Wska:umem w1ęe jest, aby J!łbtorey domów,
dis uchronienia się od niewygód. jakie powstaną
wskutek wywłamzenia przy braku przedmiotów
~sfępezyeh. zawczasu. sJdorim właścicieli domów
do wypełnienia przepisów pow~z.ego rozpttnądz~

24 &'l
fi".®
17.-

Wisdd.

mu w Dzieimilm: ~I'Zł.Ć.el'l lir,

t>.S!!'JO
Li't.:?5

.usus

•

„ Londvn .
„ P„rvt. .

Banknoty markowe .
Czeki na Amsterdam
„ „ Szwaicarye •
~ · „ państwa. Skandyw.

..

.:m.iJ„

~IL-

.

„ Nowv .York

„

l~U

!'iM"itl.
.u·125

~ldieJt.

„

ltlllt

Sii.

~"~ Tow. Poma Ubmr Matkom 1„111111111111111-------·
Cena oołego losu R,Cena 1/ł części lusu
ę Mk. 60 f
Il
1 Mk. 65 f.
f&Dl1 w llUI ntllywał mttn \I łlS1'.Plkąń Jitmatlf;

lB!dim

watnel Kui:mję . s.tar t
1BlltU h%tu:~ne zęby.całe i l)O-

1

I

łamane. Ul. Nowo· Ceiz ałniana

10. m. is. przyjmuje odlO-ópo
~C:n.!;1~~1!.ał Kohn. Urs~owo

..

