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1Buln~J« I lłfldnflfnSJB
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Pf 1trkow 1ka 11.

ł.4i1kopłs6w nieu.urtnetQJ.lyeh Redąkeya me ~ta,
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mmlde
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Nf'O powiodły się równiez silne
nfeprzyjaefelskie na. pólnocnym .mcho{Jlzie i
na północy od III o :n a s t 1 r u. Na obu

l\'seb odni teren walk:

t;!eyę

do celów defenzywy. Jeszcze większe
przygotowania są potneb ne do . ofenzy!Wf~·· Te przygotow8.I)Ja musieli Anglicy nad

pnnktac~1
łl·

'.Anore poczynić.
'
Przygotowali sklady matecyałów w OO·
powl&dniej odległości, wybu®wali k.o.lelki
d:0wozowe i zbadali teren pnyn?ych wa k.

~badali go kosztem m!Uonów poei•k6 w armatnłeh. kosztem tysięcy rannych· i pole.

1łyah, lctófiY padli w óza81e ataków "fiY'Wia„
dowceyeh.
. Nakład tej pracy tmioo~dw11 ffinden„
~rg. Hin6anburg eofnąl twe wojska. i u„
illemotliwll natyohmlastowę ofeneywę. Te.tu zoowu potrzeba eałyeb tygodni pracy,
by pnygotowa6 to wnyatwo, oo jut na da.
wneJ .pozyeył gotowem było.
·
Wtęc znowu mlliony pocisków polecą
. .1

~ ędt).

PtJls"dam~

lallutin tt (po ~e>: kop. liO u vlera: petitowy (m. 4
Otkrlia; L ko„ U ~ wiem peUtowv Cm. 4 ap.}.
Il ft.ł!tl łłlł'UH~ kop. 50 u wietm: peHtow. (Itr. ł szp. '1

BERLIN. (Urz.ęt];rnro). WłeJka. Kwa.tera. Glówna donOBi 14 maroo.:

14-go MB.fCe,.
Dzl§ nie tylko trzeba przygotowali po.

stwle.rd~i6 od:Jagłołol,

~

a

Ko mu nik at nie mie cki .

-

.

OI ZE 11 A w lr6l1st11la

~fmk kop. IO

mowu

ponlćsJ

pr.zecll\'llik maczM

Zachodni teren walk.

~~~~~

Ck}.

tysiące żoł.,.

J>y ~d. pn~ppl~ cala

pfa
.fó:WawCJa pned ofMąWt ąWo
al by· na. nowo. Pod;Jęta. .
··
' Ale rile·tyiltQ
ofen~ .. p:rqg~to..
wante p~ę. RĄwn!eł defeniywa wy..
maga robót ~tow~yeh a p.-nedewszystkiem wymap. \onyiln ej pozy~ył.
·
Czy nle naleły prqpuaz~~ te qztłlej..
1

ao

1

sza pozyoya, · wyl:irarut przez. Htndenburga,

1

może by~ koreysm!ejną

nli

oya, w któ-

rej stanęły wojslra niemi
w r. 1914
Dawna pozyeya nie byla wybranąt lecz ma,„
nęli w tern mtefaou. do którego wojska nie-

mieckie dojść zdotały.

W międzyczasie dwa i pól lat walki

BERUN. (Urzędowo). - Nfemi&61de
Intawee morskie zaata.kGwaJy dnia 10 marca
2 kontrtorpedowce rosyjskie klasy „By~
stryj", kt6re nsilowaly odpłynąć ku C-0n·

rozwinęły taktykę defenzywną. Kierownf„
otwo armii nauczyło się zastępowa~ tolnie..
karabinem maszynowym, nan~lo słę
®ronić oddziały przed ogniem huragano-

:na

Wym nieprzy jaciela.

dwuletnich atudyów
burg, budując nowę

Cały

rezultat

p~C>

wykorzystał Hindenpozyeyę. Rzecz natu„
latwiejsiem bylo dzieło stwonyć

r:alna~

fe
w ste>sownem mlejscu na tyłach, nłź w.miejseu dowolnie wybranem pod ogniem artyle-

lj1i angielskiej.
Przedpo1e ooweJ, pozy.........4
.,." wymierzone
Jta centymetry. będzie zawsze niebezpieez„
lłYPl

terenem. Ogień zaporowy, potrafi
przykuć do miejsea szeregi idące do ataku.

Pozycye artylery i n!eprzyjacielakiej, nialatwo dadzą się ukcyc przed okiem pilotów
powietrznych, gdy! fotografia zdradzi na}

. n:miejszą zmhrne w terenle i ukate miejsce
gtltie baterye stoją.
' . Armia niemiecka jeszcze nie zupelnfe
słę cofnęła. Silne straże tylne ścierają się
z wojskami a.ngielskiemi i utrudniają łm
p:~$tęip do nowej pozyeyi. W ten sposób
:wytwarza się caly szereg potyczek mających
<iliarakter walki :ruchowej, tej wlaśnie; któręj :AngUcy unikać powinni. Chociaż żoł„
nierz angiel~kł jest odważnym l dzielnie
Mzie napnód to kierownfoh~ro armii jest
mało wyszkol~ne w tym względzie i traci te
korzyści, które dwuletnie doihviadcze.nie w
walce pozyeyJnej mu dać może.
Odwrót Hind.enburga daje nieprzy.fa·
clołom parę kilo-metrów kraju nieim!,emie

zrytego po~iskami, siropanego rowami. Państwom centralnym dafe natomiast tak zwię'."'
kszn.ne szanse wytrzymania przyszłego. na·

tarcia. , że po.wiedziećby można ii z nadziają powodzenfa przechodzimy do pewnoŚei
Tem eofnięciem Hindenłr-„ bi&:rze w SW~
.
• •
. :. .
. .

~
l'~ce m1cyatywę, bo oznaeza termm, w kta..
:cy:m koalleyr wolno będzie ofenzvw" rozpo-

· • · I'

eząc; Jeze

nie l z

1

o

•

·
""
zechcą. r~poe"tać ją ~równocz
eś·

ną.dzleją

powadz enia.

I Dm

ronłskłB.

Peteraburg, U,,,1mu·ctt.-... Wi~lkl smb p
neral.ny d łt' ei 10 marea~
Fro•t 11.ehodnh Wymiana ornla pomię..
&;q oodt.iałami wywiad-owczymi i patrolami.
Front rumuński: Na p6łnot'nym iacb'Oo>
<Wę { d 0kny wojska nasze podjęly kontrtrta„
ki dooy Uiz}"&kać ulra:one ~ dniu 8 marea
wzgón.a. Na poinstaJtJ ezęśc1 tego 1ro11tu wy„
m1~iia «Qnia ł potyeUi patroli.
11'oał buka.sk i: Na południowym Uł.th>1r
dzte M Ellen na wyhneiu morza Curnegi
o
odpar.Uśmy słaba ataki nie-przyjacielskie.
Na zachodzie od Gueme1zkhane nasze od~
ddały \\JfWiad'Oweie zaatakow~ly Turków znisz~ ft;ańće nlepn;yja:cłels.k1e, zd.ohyły ka·
mhhty m.any:n.owe i materya1 lelefnn1einy, ~
ozem wroclly do $WYM Unij z 4 oficerami i 49
12eregowl'a:mf, rnę.f~ml do ~iewoli.
W kierwnku Błd1aru wo1ska nagze .opanowaly sfa.;nowi·'<ka tw-ookia pod Senneh 1 okol-u
miasta Senneb.
.
)fone C,15a1•1uin Jedna i naszycl:i lodzt pod.wodnych in1nezyła na 1n0nu Ciiu·n~m w <>-. kolicy Bosforu u pomoeą strzałów armatn!ch
parowi&l\ który

WIBDR.~. Urzędowo domtszą dnia 14

niezna.ezna.

Przeibięwzięefa odilzialów

eyeh w okolicy B r z e i a n, o 'l1órych donoszono wczoraj zakończyły się ZllTJf'łnym
k
p0 '
ł
b
, i ·.
1 su eesem.
hpe nem z urzen n meprzył jacielskich urządzeń bojowych nprowadzo·
nó 2 ołieerów, 256 sz~regowców i wiefo kal rabinów maszynowych, o.ro.i przyrzą
dów do
rznca.nia min.

„

Po1mlnlowo-wscboduł
.„
• •

. Na obszarze J<'Zmr 'WSf'.łWŁinio

j skrnh walka toczy się w
Iłrn~cm:i ponownie a.1t1u.:1rnv:t11
j nt'w1sk11 nasze ponnędey ,,„,,,„_,„,..;

•
•
.
Lotnrny na.st, oopiet'a~ąe ataki fat:tWCÓW
:nfeprzyfMiełsldeh, ohrzuem bomhar1i f]W()1

j s,

Pre~ptt.

Zutępea

i·

· rzec kolejowy w Radziwillowfo.

I
~

I

•dla„ ,

r zn rz•

gani p.rzin nasze w-0-j>1frn Tu-rcy po

I .

od

.!!°

r

była

W olrnliey Go r y e y i fohlif'y na!t:i rm·
em nomby na obóz
pod
1 u 1·n i 0
' e
e •

:naeierają-

~1mflrałnogn

„

vnn n o et r.

Feldmarszałek ~ porntz~ik.

„._

zatiętym
nera.Jmy i:i<mosi U marcu
.
opone N>fnęll się na Rfakuhm. W Sakneh o-Front nchodnł: W okolicy Smorgod, na I panowammy sklad materya
lów wojenny.eh.
I p-oludniowym W&Ł'boo~ie od Tukkum , 114
&t i ~
w
,_.
'-·
,/ll_J _a
111 t
· wschod.iłe
rlrogi. d-o MUJlwf wrk.on.aliśmy
J.JV n t\-i.~~:l
/i!,~~ru;w
u
~w;roian
~wntak gazowy. Na ~tałym fronda armij er j 1ee. oasze
ię wr~H.H'Z ·ę 11!, w~rrem l. 0. .J. 1 •• " ~
'
i·
ei-0wvm
D4rfUh
ę
nog
na
pu,ilOOtl
\
m
ZtH'ą()a
i bustroon y ogieu 1 ~;" lll'U~ pairo 1·.
. ·
je:l!io.ra Naroel!l: jak równiet nad GoI
Front nimuński: Walki . o poshi!'lnni~ dtie
·uc j ,.A-•i d~•
;, ·
·ó
1
ó'
·
.
i.. . . ..i •
~..ł
O'·
nu
t
SZAWU
g il.le rzut1tr b.om b'I•
wz~ rz na P 1noc:i~ m zacU'U"l.łlle vu
"",
trwa,ią w dalszym eiągu.
.
ł
---

oo

Dziafainośl: bojowa w ogólnośei

Wschodni teren waUu

.1

ac
Włoski te.ren

marca:

w

Petersburg, 12 marl!a.. - Wi€clki sliłab go--

zmusiły je do t>il'il'rDttl.
wowano, li dwie
ugoo1Uy okręt
tylu i 1 przodn.
SzeI Sztabu Admtralicii "Mar,rnarli.

Ko mu nik at a ust

Front kaukask i: Usi·łowania t:treekie_pa=
C<Usle pościgu 1 sunięcia się naprzód mdlllii drogi d-0 S1vas
wp~df na bneg. Ta sama łódź podwod na za~ ' ~tały udareanąione.
to-pila dwa bofownfkł i 8 śagloweów.
W oko11ey Ramadanu dnta 7. mal'Ca od·
działy nasze ohsadzn ; f>O walce SllkMh. ści~

! Wlęks-.ey

stanzy, ł

r

1-1

li'

ir •M u r

Komunikaty

.

1&:::AJ

n111!!ii!I'

anuiełskio.

z. MEZOPOTAMII.

Londyn, 11 marca. -

Sztab armii an„

gielskiej donosi 10 ma:na:
Gdy we wtorek pn:ekroczyliśmy
~wieil,e księżyra UfaJę przeraziliśmy tem
p_rzyjaeiela. Na prawym, brzegu ustawiliśmy

silny posterun ek na moście nad Tygrysem,
ponitej ujścia mali. Silny oddzial pomast.&rował po prawym brzegu w górę neki, &pt>tkal nieprzyjaciela w o<lle:idości 6 mil na p(l-i
ludni-Owym wschodzie od Bagdadu i odpęd2il
go o 2 mile wsteez. Osiągm;~Hśmy przejście
or-•ez Dialt '" piątek i posunęliśm1 się o 4'

1

GODZlN.A
mile napr~d w kiernnlru Bagdaifo. Nasze
sily zbrojne na prawym brzegu wyparly nieprzyjaciela z drugich stan-0w1sk i na. zdoby·
tym te.renie rozfożyly się obozem. Panówaly.·
burze piaskowe i gwaUowny wialT. W sob0>tę wyparliśmy Turków o 3 mile na p~lud~i~

Londyn, 13 marea

I
1

i

I

w.-

Nie przyszedłem, by s-zukae Si}drów•• Oiywia
mnie oboonie jedna ty~o m.yśl:· J:JI d-0P'rowadzimy Wtljnę d'O zwyeięsk1eg-0 konca? I to
póvdnno być dla nas jedyną . myslą•. Wo~ee
niej ustęp~i.ą wszelkie zagadnienia d:nia, Jak
prawo o dyetaeh .i inne. Leyz wn~nę ty wy~
gramy jedynie z natężeniem wszelk1cb srł męskich,. a że do .sn tych należy _również prawda.
Sądziłem, .ii powinienem mówić tak. jak m~
wiłem, w żadnej iinnej . myśli, jak tył.ko .w te1,

marca:
. dawców, które od tak dawna . utrudnia
Z dniem 23 lutego Turcy niszczyli i wy- •nam fyde. Z :rozwiąza:,iiem tyd1 zadań

U'OllOSi 12

wozili z Bagdadu wszystk-o, oo posiadalQ ja·
Nieprzyjaciel pozostawil
'500 rannyeh. My ~iczyliśmy 200 zabitych i
W"zięliśmy na lewym brzegu Tygrysu 300 jeń-.
eów. Mieszkańcy Bagdadu przyjęli nas prz.y·
jarole.

kąkohviek wartość.

zwrócę

naromnie wojna
dyplomacie,
który po olbrzymich ofiaraeh tej w<;juy nie
sprowa.dzi stanu trwalego I>Okoju! Zapytuję:
Czy istnieje Nieimfoe, który nie· od-dalby ootatniej kropli krwi ut Jliemiee!rl, silny, pewny
pokój?
·
. ·

I

ua<f etatem izby pan-Ow sprowadzilo, zapowie.
dziane przez pras~ poroz;umienie z izbą panów. R<nprawy zagail dep. dr. Poni;eh (centr.)
w dluższem p.rzemówieniu, w którem zazna„
czyi, te izba panów, odrzucająe prawo o dye.
._

P.o dalsiy~h prremówieniaeh dep. Dred„
berg~ (l:ib. nar.}, który liWracal się szczegóJ...
.nie pJ-zeeiwko wywodom hr. Yorka w !:r;~ie
panó~,

wszystlneh

synów

I

by .służyć mem~ narod'Owi;_. k.rtóry °:b~. ~óg Ut•
chmval. (Burzliwe oklaski w ealeJ 1zb1e).

•
n1aw

fach, spoglą<lała na kwestyę eelowośei pxze.z

.

d-o

· Mówię jednali: również: Binda dyplom~
eie, który nie pojmuj-0 wa.mion czasu, .kitóry

14 marca. (T. wt). ~ Dzisiejsze
l'JOO!edzenie w sejmie pruskim podczas obrad

P?~ityezne.

się

I. du z uinośctlą, jaką nafoh-'Ilęla
I obecna. Povv1edziano! Biada

J:łerlin,

szkta

. •'-

1·.·m·fo.·d
l Spod.ziewam
sze. z.a.-danrn P?
pzyw.1em:
N.. 1~I.· sz.
częsc.·l-.e
!.e.J porzucam
WOJ.. n·;y.·.P
... o. w
.. nadziei,
s.ta·n·.·1.• e.•s-.1l.n
:V n.aTI<'1. ększ~Śtl~_.
w.y~ow.tu,
l.ed~ia.
s.we·.niemi--eie,
za., u.~-:.·.•~..··.~
a.•.~.· ·.·•.· •.•.·•·.•· · ;~~~l
s1ę,w_oJnH~~
ze WO.JMI .·tam..
ta p.oloiy
wreszeie
ród.
I .rue
ie.~.. w
pracy
dla _ rzadłn-W..
Oczekn1ą
ze łyposel
kres szaleństwu nie-przejed.nanyeh kontrastów teg-o celu zejdziemy się wszyscy. Być. moi;e, w „Pekinie otrzyma natye:hmiast sw-e ,~·\
(T. wl.). ~ Szitab a:tiirli: p-omię-dzy in1era:;ami robotników i -praoo- f.e stawami. memi dotknąłem anfag-0mzm6w. ·1
.
·
··•'• ::,

wy z.ach.ód
••oo Bagdadu
· :rarr-o
zajęhsmy
Bagdad. :ivsteez,. a w

niedzielę

&• J·. i

Biedny i bogaty. wielki i mały: nikt nfo 1 sądzi, ie mfodem winem mo1m.a wyphlnić ~a-1
liBlłllJ
powinien mleć pretensy~ ie uczyni więcej i
re przewody .-taĘ by oo.o ieh nie r-ozsadz1lo. ··
·
"
lepiej, ni:i inny •. Lec:z gdy nawet jeden tyllrn Urzeezy-Wist-nię idee~ jakie wynikną : wewnę-: ·
Amsterdam, 14 marca. (T. wł.}.
czfonek za. wiedz.ie, e.zy. wńwc.·z.as możemy. ·. wv··
..
trznyc.h·.. prze. ź~ te.j wo.in.y, i .wsze. . ·.lkwh . mych l
s"'. d.onosi pod datą l'->. b. m .·· 1
g:rnć wojnę? A· gdy jeden C!l:fonek iawiedzi_e, si! dcloię nie do inne.go celu, jak tylko, b~l ~a~ me „ .•
: .
ł
"" • •
czyi będ~e::ny tnoąli. rozwiązać wó:vczas i:a- ród n;ój uc:yni~ silnym, a :e z::iiszc:renia 1_ me- O?ya.w1e • izby par ;~me?tarne.r · .

·I wej.

-

11
V f li
giclski w Petersburgu, Buchanan,.. ·1 .powoiłu
ROZnICnY
\Il l Eenuurp.
„ I :rozruchów na .wy-padek.koniecznóśm opusiezeBerlin, 14 marca ('r. wt.)„ ._ „Lt>'fmla:nze1~ ! ma Petersburga. wyna.jąl w Helsingforsie lica:„

ze Sziokholmu, ze,, według o.pisów · ne_mieszkania.
osób, powracających 1 R.osyi. Petersburg p~

.oraz wywodom dep. Kardodfa (w-oln.

chodfil ·wyraźną rewolueyę, przyczyną której
nie jest. bynajmniej sam.a drożyzna, lecz ra- .
Berlin; 14 marca. (T. wt). - Korespon;.
cz~j warunki polity~ne.. Lmlnnść domaga się l dent ·''V~siseh.e Zt.g." pn_ebyw~iący ~· 8.zto,~·
nkoliezenfa wojny. Polfoya, posiU.t1jąe się i holmie, P?f"'-'1erd~a w ~s~dz1e dom~s1enrn

von Befhmann H<>llweg, w następują.rem prze-.

szporty;

I

.

:r• .

'

. . ..

r c:

~ so~~tę Niemcy doręezyły OOp-6:\\'leifk.

na notę chmską.
•• Exange Telegraph" ti\ierdzi, , łj

krótkim czasie Chiny przyłączą się do .llm~,J,,{;;:;~;~:

lfoyi.

Nowy Jork, 14 maNa (T. wtl. ..._ „oA.efw.~x
York Herald„ dol'ł'ia1luje się~ iż w P'eru
buehła rewolu:eya. Sooezono gwałto\tne
ki.

·Jnmncł UnH

ger~' donośi

kans.) i Pasehnieke (post. stron. lud.), gloo
za.bra1 prezes ministrów, kanclerz Rz~zy, dr.

I

1 CosfJ~&l

Nowy Jork. 14 marca (T. wt). i W'"'~
kowo • amerykańskiej republice ca~riea·d~
konano zamachu stann. hł'-tydenc r&puhJitł::
110sta.ł obalony i sehrofill się ~ p&1$el1Stwt1 ~~)

.·

nów ZjednOOJonych.

Carnnza m9hrnny pmmwnte.

Amster(lam, 14 marca. (T. wt). ..... Nei
wo-yorski „Herald" dvn<J'Si, iż. Carranzę '
„Lokala:nzeigera"
l dolla3e, z~ w Ros)'l. rówMowa. kanclerza. Rzeszy.
'WYPI'Óbowaną metodą:, usiłowała. ~krnrowac Ua nież na pł"owincyi panuje głód, czego dowo- brauo ponownie na prezyden·ła rzi::~cz~vJ)f1-spoli<'
Rr·zprawy nad etatem wby panów przy~ "tl'a.gę wzłm.rzonych tłumów na sklepy z chle- d~m doniesienia z .. Charkowa, Ekatecynos!a- tej meksykańskiej bez żadnych
ornly charakter wysooe po-lityczny. Daią. nii bem i mięsem i sama prowokGwala ra.bn:nek. wia, Kurska, . Nowogrocln i Tweru. . .
czajnyc.b.
one · powód··. do pewnyeh zwięzlych '\\-ylusi"." W ciągu ubiegłego tygodnia strajkowa.la. więk„
• Rodzł~nk_o podobno. w nader. !strJ.m. to.
cz~ń. Prawo ó dyetaeh daje tylko bezpośredni
szość fabryk. Robotnicy szli. do fabryk, nie me zw:óeil się do can, by .rozpused m1ms~e.
impuls do dzisiejszej dyskusyi. Sweg-0 ezasu
ryum l powołał no·wy gabinet, który posta··
Haga, 14 mal"Ca (T. wt)., ...... Weilług il~
chm.ell Jednak praoować.
ciągu tygodma w dałby zaufanie narodu . i pozyskałby. sobie
wnieśliśmy projekt w sprawie dyet nietylko
niesienia Biura. Rt>ntera 1 Londynu, 8 marea..
wskutek p!aszczenia się (przyp. red. : Wyra· różnych punktach miasta odbywały się wiooe Durned która.
w
prleciw~yńl
razie
zrzuca
z
sie.
.
..
zenie to z.ostało rzuoone w izbie panów). Prze. robotnicze. W calem mieście rabowa.no skle- bfo wszelką. odpo~iedzialność. Tej . właśnie , wi~orem angielskie wlaiłze wojskowe wstny;: ·
ciwl--0 temu wyrażeniu pragnę stanowez;o za- py, czemu obofotnie przyglądała się polieya, okołicsmośei przypisywać llależ.y rozpuszeze- mały lrnmunikacyf tl\!1.>fonieiną i teh„.grafils; :•
ną z Ir!amlyą.
N.n pnejazd do lrlnn1lyi ~ ,
fo.żyć protest, tembardziej. żę przez podobne
intri:nVeniując tylko w d.z.ielnicy dworca .kolei ~e ~::Y·tem brak mpelnie środków łefltd. nsądzoft-o w tym samym dniu woj~kowy przy„ ..
ro~iązanie Qhcieliśmy pofożyć tamę niewyczerpanym różnirom i spodziewaliśmy s.ię„po ca.rsko - sielskiej, pny czem poturbowano P°'" ezych, które po części ~astąp.iono surogatami, mus -~pMtow7.
sunąć ńaprzód prace. parlamentarne. Poeie.. Ii~yantów. W eswartek strajkujący robotniey bezwartnścfowymi, a jak stwier(lza!ą raporty
.szającem było t-o~ że rząd ooo-lał pofozumieć
pol't-ychodzili 1 fabryk i ruszyli do centrum urzędowe ezfstokr~ nader szktHllhvemi. PaWłochy
oiufH~.
się z w~ękswścią sejmu. Izba- panów odrzurrJa.sta, wzn«>sząe okrzyki: ; Precz z carem!- Hje ~elki brak naczyń szklanych. Ap~eki
Amsterriam,
14
marra~
(T. wt) . ..,...-'~}
ena uehwaly sejmu. Jest t-o samo priei się Ch~emv pokoju! _ Poifoya powitała ich stna- sprzedaią ~ekarstwa. w b~telkacb o_d . prwa.
1
Wioch i Salonik rrnplywa.ią wołania o pom~·
prawem izby panów. żaluję Jednak formy, w
. · '• · .
. .
.
• • i Tenn~met:ruw. do m1erzerua · gorł1ez!n me mojakiej. skorzystano z tego prawa. .Prawo to .łanu; w1ele osob poległo. Rząd usdował zw1eśc l ina. się zupełnie dokupić. Istnieje copraw,lac <fo Par) in i Loi11lynu .. Saloniki oiiczuwłlią z~
równo wielki brak artykułów żywno4rioll--ycb~;
pC;jaw~~ się może dopiero wów~s, gdy ro-zpo--_ naród przy pomocy Oumy. Prezes Dumy na fabryka~ lecz raporty urzędowe głoszą; ii ter·
cinie się nowa sesya sejmu. Rzeez ta straeiia tyczenie pre:z~sa ministrów, ks. Golicyna, od~ mometry · spo..rząr1zane w niej nie nadają· się jak i amunieyi. Wslrnh'k braku węgła~ orat'.
niNfostatceint-j ifości mi~·sn armia wystawi9nill.;:?
jm akltualność.
·
ezytal orędzie, w którem odwołuje .się do pa- zupełnie do .uiyHm: p~~iewaz wskazują temjest na. wielkie eit-rpiNtin. Ho portów wł<i•''~~;:*i•
P-0.ruszenie u.my-slów nastąpilo nietylei° tryotyzmu. Próba była daremną. Następnie peratu:ę bartl~o meśeisle... L;eka~ naczelny
'i?:';1~
: ws1mtek odmowy~
wskutek przemówień,
.
. · . .. .
14 szp&tala wolskowego us1mrza się w rapor- skfoh od szer-11.'gu tygodni uie zawinął !ni
jRkie · wygloswn-o w izbie pa.nów. Samo przez w nocy 1 p1ątlrn na sobotę .eksploda·waly wiei„ eie nrzędowYtn, ze na 1,000 paeyentów, po· jeden okręt 1 węgl<"m •. Za wiodła r6wniei ~- ,
pruwhmeya drogą lądowi) pn:t>z Francyę. ~,
kie magazyny fa.bryki na.bot Ranił wybuehly siada zaledwie 4 termometry.
się jest ooeywistem, że ja re swej strony z
tt>go pow&du w Paryżu toeą 1Jię obecnie Os>\
1móweami izby panów polefuimwać mogę tyl;. rouuchy w ealem mieście. Petersburg, spra..- i
brady pomirdzy dowódcami wluskimi i int.no · ·
,k-o w izbie panów. Tutaj wyłuszczyć mogę je- wia. wrażenie pob-Ojowiska. Tfum napada na
Rrm~I
~ló1.
eu~kimi. ·Ma by~ wy~tm~uwana w~pólna nom·'·
dynie .in·e staI1-0wisko względem ogólnych za.
sklepy i gmachy publiezne. Polfo)'a stneia. !
Sztokholm, •14marca. (T. wł.) • ...;.. Rosyj- t.a do Londynu, gdzie ~abinet wojenny rozw~ '
gadnień politye.znych. Być może, ·iż wyniknie
Na ulieaeb pryncypalnych poustawiano kara. ski minh;ter rohtfot'\\a, oświiuiczył w. Dunlie, iać bęfłzie również gytu1te~·ę, 'spowodowani
:stąd pewien kontrast w stosunku do p-oglą··
·
: d6w izby panów. W izbie panów poddano biny maszynowe. lVszystkie za.Ida.dy i biura ~ następuje: P~łnomoeniey rządowi 1lo zaku-. przez mi.uy i łodzie pod"' odne.
bardz-o ostrej i gorzkiej kirytyre parlament zawiesiły pracę. Mieszkańcy obawiają się pu zboża qia armii z1lołaH po wielkich trudno'.
ścincb dostarczyć t:~oza w grudniu i stJezniu.
Rzeszy. Tutaj, w sejmie, mprotestować muszę
wyjść na uUe~ Dzienniki wychodzą·· nieregu.
Niema wszełalrn żadn~i pewności, . ezy uda·
również przeciwko tej krytyce.
Za zadanie
łamie. Wielkie plakaty ostrzegają;, by nie
Lugano, 14 mareą. (T. wł.). - „Idea Nlf.: -~!fi
wać się bę9zie również i na1lał. GiM zagrakażdego parlamentu w Rzeszy niemiookiej u•·
ii'onale" <lunosi: Wujsko rumuńskie ueorga.*i: ·
Wy-chod;ić 1 domów.
b iui tedy nietylko ludności, lecz nawet arważam uprawianie polityki Rzeszy. Idea p-ań·
ni~n\arw uł.Jecuie i \\ lącioau du armii rosyj„
mil polowej.
stwowa powinna być tem wyżej ceni-oną, ie
5kiej. Król f'erdynand z.najduje się przy swem
fyjemy w ezasaeh wojny, w której walczymy
wojsku w Jassłwh. Rumuni są przekonani i
o iycie. Parlament Rzeszy w ciągu tych trzeeb
bliskiem
swem i:wycięshvie, p<rniewai armi~
Sitokholm,
14
marca
(T.
wt).
„Svenska
lat· wojny oddal _jednak takie usługi narodo-e
rumuńska wstała doskuuale U?.broiona ni&
Sztokholm, 14 marca (T. wt). - Peterswt niemieckiemu, jak iade.n inny parlament Dagabladet•• donosi 1 Haparandy: Podróżni
tylko do obrony, lel'lZ ·i do ofenzywy. Brusi•
z Rosyi donoszą, iż od 5 dni, w P-etersburgu ; burska agencya tc1egrafiezna opublikowała
§wfatai
tow.
którego stan zdŃ>'wia polepszył się juł ·
sz~r.zą się nburzenia. Na \\'ielu uliicach u:da.- !. komun.ikat póJunędowy. a którego wynika, ii
1
·, W parlamencie Rzeszy wielokrotnie wy- '\\iono karabiny maszynowe. żołnierze pono· w całym mińskim okręgu wójskowym panuje zupełnie; objąl duwód:lJtwo nai::ielne.
wnie wztlrap.li si~ stneła~ do ludnośoi
wielki głOd, ·oraz ie generał-gubernator .był „ d
lbfyłem me. stan-Qwisko wz,ględem zagadnień
11$
4
smuszonr iVystąpit energicznie· pneci wko mapolityki wewnętrznej. Wyraziłem przytem
IOfiJ3 ueną.e'ym .rewoltę. .
niewzruszone przekonanie, re przeżycia tej
W{}-j11y,.d&pfowadzić muszą i doprowadzić po. Sztokholm, 14 mania (T. wł.). - Wedlug
·
111·· •błnb. m
wiri·ny ·do przekształcenia naszego .wewnętra
wiadomości otnyminej pnt."1 l'IDegen1 Nieb·
llUJ. n 11 fi w 'n ilJ!o
:n:ego życia politycznego pod ważnymi· wzglę-.
Sztokhohn, 14 ma:rea (T. wl). ....,.z· dtdem
'darni, na przekór ewentualnym pr-otesfom. ter" w dniu 13 marca rewolucyoniśe,f rosyjscy "
wysadzili
w
powietrze
mo-st
kolejowy
na
Ne:.
10
zaprowadzono w Peter1abu..p. kany
Nie nie byłoby mi mils-zem niż, gdyby mmie,rzenia-1 których przeprowadzenie uważam za wie, łąeząey sieł rosyjskich dr,óg ielunych I ·M. eh.leb. ftaeyi codziennej W kanach nJe
;potrzebne, wµrowadzone wstaly możliwie naj- futła.ną_zkiemt
. ·
. „
wskasano· · Będzie ona ustalaną eo t1dzi~ń,
{WisuHrny~.
spieszniej w czyn dla dobra państwa. Lecz
stosownie dl) ifości ·posiadanej mąki.
. .
- Berlin. U:nędctwo donoszą ruiia l4:1i~'f
oułelsMem~
pozwólcie mi mówić otwarcie. Chodzi tu w
.
.
pierwszej linii o reformę pruskiego prawa
·: Sztokholm, 14 mare.a (T. wt). - R@fl'U~ f . .
. Na zaehodz~e przy didżysłel pogo~lf:·':
wyborczego. Z miejsca te;::o mówiono już wie- cby- petersburskie skierowały się ró\vniez o- woj~ko.wym. n~ał· ohwięgzczenie na mo~y,
·lokrotnje, że zaprop-onujemy ją. Lecz reforma stto przeciwko Anglii. ··Przed poselstwem a.np któregę ograniezonę do minimum zużycie e- dzień był spukojnie1sey.
ta może wywołać cięiikie walki wewnętrzne, gielskiem miały miejsce głośne zajścia. Wy- lektryt.snośet ~
Na wschodzie ożywiona. dzialalnoś6 ~·
.a walki te mogą być zbyteczne, dopóki napa- bito wielką ifo~ć szyb. Tłum, Ueząe1 1000
tyle:ryi około Bnedaw.
. · ...· ...
.stU:ją nas wrogowie. Zarzut, te posiadam tyl- głów, 1gromadzil się przed t. 1w. ~pichłenami
Nowe
ataki
aliantów.po
obyffwóeh
Sfto;;:\~,
lw slowa, jesł. zgoła nies-luszny. A ot jądro lady Buchanan, w których gromadzono po.
nach
jeziora.
Prespa
nie
pówioifly
~ę.
·
sprawy: Po wojnie ujrzymy się wobec olbriy· darki angielskie ll~.- celą wysłania ich na front.
~z}okbolm, 14 ma;rca {T. wt). - ,;Rusk•
.mieb ża-dań1 wobec jakich stanął każdy naród, Spichlerze zrabowano. Wielką. ilość matecya.~ 1· °"'ied." donoszą i Jass, ze w ~foldawil ustano-·
.skutkiem czego kaidy przyłożyć się musi je.
łów opatrunkowych ·wyrzucono na ulicę i spa- I wio.n:o obecnie rosyjską dyktaturę wojskową,
żeli mamy je rmwiązać. Odczujemy rów~eż fono.
.
,
· · 1 l)poczyw'ł.jącą. w rękach dow6dzców rosyjskich
,pol:~ebę silnej polityki zagranicznej, ale nie I'
Równiei .z pozo-sfolych. elrr~gó~~ cesarstwa i ·rosy.isk.ich odd_;iałów . po~ieyjny~h. Królowi
będziemy prowad.zili jej wielkiemi słowami. naddwiłzą nrnpokojąt$e 111·1adonrnsc1. W .gu~ rnmqnslnemu oaebra11:o kier.owmctwo spraw
gfoś~ero . p-Owolywańiem się na siebie~ IeeŻ bernincb naiiwłl'fa:ńskich cłen10nty rewol.uerl- pań~twowyeh, k.tóre s.pr.am9e jeszcze tylko p(>lbęd.Zle ona wyrazem wewnętraiej sily nasze- ! ne podpaliły liczne młyny, zwJ~~zeza te, które zorn~a.. 0.dd~me mu doworbtwa nad woj.
go narodu.
P. osfarlaly zapasy węgl.a.. W okręgu buiuuk~ skami .. rosyjsko "' rumnńskiemi
jest ty.lit.o
silną politykę zewnęrrz.ttą na podsta- k. · I l
ki
l
~ h
z ypi ..pozorem
Istonym
t
d
t
wie Tę
naszej. siły. wewnętr_znej uprawiać może- .· s un sp onę 1 wszr.gt e m yn:y. <:Jtfił ." ~. i~ cez
·. ·.. . •'
. owo cą na.cze.
I eza:uc są na_ !OO milionów rubli.
.
_. · nym jęst generał. Hurk.o. Król pnewod1liezy
my tylko wtedy, gdy świadomość panstwową, jr
·
. ·.
.
.
copraw~~ w rądz1e WOJskowej, nłgdy: jednak{która tak
podczas tej
•ncb.
:l'!l.:lilft
..
ni.".·
d.
udz.i. alu w ob.ra-.·.'w-0jny, pnenikn.ie silnie wS"Zyirtkie warstwy
.., .. U il~U . &iimm,.a&iu y„łfJILi:
dach, vikte tocz-., s!Ię pomt~dzy' generałanu
~aszego naro<lu, ~dy wszystkie wars~wy wez·
15. zt~Idrnlm, ·.14 marca (T. wł.). -W Hel· Hurka; Sacha.rowem, Berthełoteni i Avarescu.:
· lllą. sluszri~ f cll.~tny udział w pracy: pa dst we;.
amgforsxe krai.Y.ł:r słuchy-:; .ii a...rn~sa.dor an·.
·
.~
·
mówieniu:
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Przed posnlstwem.
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ma.rca

lamnnikat nlomiockt,

Gló~1u1~o~odzący. moskie~tkim okręg:fom ł m;µ-~:

I

I

świetnie przejawiła się

I .· .
I·. .
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uml~n:;i nr.hł'·'·~~...

·a ·

że

·~~.erz~. eey~ując.ego~

Ostatnio tolo~ramy.

(Rozb.z kome:udy 4 armii

z d. lS ~ła 1915 :r.).

Wyra!am Legionom polskim Uloje sicze..
,gólne uznanie za icb nadzwycza.tne, pelne tni~

~ędne

BrygtHly z

Po prrenit:!!ieniu

Ljatywy, urchowanie sh~ podczas oezysz{;ztmia
z nieprzyjadela bagniiJk na pólnoe i wschód
od K. Podnieść muszę dziarskie i pierwsz°"

n.

do

(Rozkaz komendy H korpmn1 t Ut'X 1f115 r.).

w

kierownictwo Legiooów, które stale
w dól at dn na!d;rołr

. iwyei~kie, przenlknęfo
tt1eł$ZYch

oddrialów. Je$lem

pr1e1wnany, te

Legi<iny, ehoć poo:delone, nadal równie dosko-11ale spełniać będą s.iezytna zadanie zapewnienia wielkim kQrpusom kawaleryi armii silnego
~reia i fa współzawndniczyć z nimi będą w
{)Dop6ln-em dzialaniu. Donioslem o tern zupeł·
nie niezwy~łem sprawowaniu si~ Legionów
równi-ei i do Najwyi~zego Miejsca.
. Areyksiqię Ferdynand.

-,
J

:Roik "walk n llry~ify.
{RoZklaz butendJ . Brygady i 80 ~'1'ześnfa i915 :rJ.
· ·,

W pierwsi~ fOeznłcę wymar-

w pole 11 Brygady wydal
pulk. K. tu1sh:pujący :rot.kar,:
. L~trni~t Dziś roozruea dnia, w którym
aiaili&nieisza · ttęM §wieżo pows1alycb Le&ionów polskitb rnszyfa pod tiOwództwem Jego
Ebcelenm marszałka polnego por. D. z Kra·
k'Owa, by zetneć się z odwiecmym wrogiem.
mi

nie-sfona

P-o krótkim, ez.terotygodniowym wyJX>eeynku w K„ ruszyllkie na obecny teren ope-raeyj.ny. Gwące ttr""' staczaliście boje. Wa.leząc
wespól ze slaw-ną 7 armią, odpieraliście stara-jącego 9ję przed-OStać przez granicę wroga. P<>-

ty-ezki pod D. i T., nad P., kolo S. Jr. i B„ bi·
l'WY pod M.• S., W., z., R. 1 R., b„hatenki atak
konnicy pod R. - są świadkami Waszego mę-
słwa i cnót !nlnierskich. Okuło. 2t000 ludzi za„
bralleeie wtedy odwiecznemu wrogowi.

Wtedy to konumtlant
w którego skU1dtlC

przez

wiosnę

r.

ezyla, V.1"dal nri.iO!tt;>!:mj<i;:·y rozlrn:r.•

Z ubolewaniem widzę opu:.z.c;z,aj;t,·~ eh m:~
mlodzieneiych b-Ojow.ni:ków II Brygady
Legionów pol~kfoh.
Dzielni Legioniści zawsze po bohaterski:
słę bili, silnym i pnewatającym atakom ni&
przyjacie1~ldm ~Uny stawtan opór i na krwa·
wych polac.h wschodniej Galieyi i Bukowiny
iy!lrnli oobie nieśmiertelny wnwr:r.yn.
Wytrawnemu k-0mendantowi, dzielnym oficerom i Legioniet·Jm ma podzi~ka i me m:na„
grupę

nie w imieniu Najwyższej sl'użby; szezę§cfo
tolnierskiegJ życzę na dalszej drodze!

Korda,

generał

kawale.cyi.

'

I

szych.

~.

~

Wym dni $f>nedaiy,

drle do

wia<lom-0ści

bęc

finn pódru:ry

do niej

lepiejł

nagromadzilyby

z.ima i m. at. eryaló.w. w.-OJ.·e.nnyclt.„...
·
Co się tyczy pnyszłeg-0 ustroju Europy,

!

--

się

Z tMtrn Pulskfogo.
Przy ~elnie, do osbttniego nti~
.
pełnionej '111.idowni odegrano o-negdaj i
to już oom akt 5 ~topada wskazuje na Jo. że
raj bombę &e&nic.zną p. t. .,..Mandat'Y'Q
państwa sp:rz.ymienone ·nie pragną egoistycz.. ł Sz.tUika ta obudr.Ua W\Łodxł wielkie· ·•

, gofowalJby

najbliż.- ! zapasy.

puhlkmei w dniach

I

j

I
! nie zaeh-owae jedynie dla.. siebią środka Eu-· . oowanie ze "''Zględu na sukces, jaki '
, , We wto~
mę agólne zebranie mlon- I ropy że racz.ei praaną wcielić 'du swej kon· w War~wie.
l kow Stow..ma1strć~ ~~aczy zaro1!:>ko~wych.• Wedl~ I eepc;i politycznej ti•nne narody i państwa.
W tytufowej roli wy&tąpił p; Lud'\'dk
.ze Staw fkaczv mrolifrowyeh
,

ł
I

D z i ś: Klemensa.
J u il'o; Cyryla.

• b
od yto

:

.

:

sprnworo.arus. z 3-m:es,ęcznego oKre!:lu dzi~atnosc1
St.ow., pn.y~od wymósl !·~ 8 rb., wy?a.t~ov.;.ano zaś
800 r„b.; bu~zet na rok l:n:ząc! _przewr<l~Je 9•100 rb.
I w :ro„cl:l~dzie. Przy Stow. ishneJe kuehrua dla czlonk·.ów···· i koope...i-atywa. Do zarządu wybrano 18 osób.
-·· . .
-

Wschód sfoń~ o godz.. S m. 18.
'Zacl:!.ód o godz. ·6 m. 01.

Nie ułega kwesłyi,. jak dowodził d.r •. łia.umann,
że po zakońeteniu wojny nie~ edrazu utl~ słę
załagodzić wszyst·kieh brakóW i nioonstatków,
że dopr-o~enie fytia ·do·.normałnego stazm
wymagae ·będzie, nietylko czasu, ale i pracy

ł

Roeimi~

ski, który, powiedzmy S'lJCzerze, zgoła. nie.
nil wi<lzów, z.arównn tyeh, którzy Wid
mandaryna Wu w wykonaniw Kaminski
jako ~ci tych, d·la któryieh sztu.ka „chinsk
gielsika'' stanuwila premierę w pelnem
czeniu tego wyrazu. Oczywhfoie p. Solski
wytrawnym jest artystą, by w tym lub (}

wytęipnej.

. Nowe ~e-ny n.a węgiel ·
Ilu.i.a 15 r. 1848. Wybuchły w Krakowie rozrneby 1· "
rewolueyjne i zawiązal się Komi9. · . Wskutek obwieszc..z.enfa, opublikow.anego w nu.•

-

Sprzedaż C'hlOil"ku wa;pni~

·. ~erze 9 dziennika urzędowego. ustafono nowe ·oo1863. w Zeńboku (pow. eioohanowski) j ny. maks:~rmalne na węgiel kamieooy w sprwlafy
mat ·tylna Padlewskiego, 'l'<ri- detalicznej. a. mianowicie: węgiel gruby 2 marki 40
4'>~ I
nąwszy śmiereią bohaterską, ooa- ! fen., węgiel drobny 2 mk. 10 fen. za cetnar, :taś przy
lila od Mo.skali pod Gorle!owem :Jp:rzooafy w iloś-~i 10 eetnarow i wyżej - wę_.giel
resztę oddziału.
·
·
gmey 2 mk. 25 fen., a drobny 1 mk. 95 fmi
,_,. . U l:!lleJSM
, •
K!la,
i .r. C.zerka5S1uJ,
-.
1

Wydział

momencie (jak up. w soonie końoowej

alrlu)' nie w!:>tysnąć potęgą swego k' ·
1ódzkiego una<lza w 24 miejscacb sprze<laż ehlorku le jOOnak ujęeie typu nie byl<() na tyfo
wapnia, aby {.,,ten sposób- umożliwit ~k,lalśek.ielobm
ne. by pom_ noiyć magl-o galeryę ltrea~. •
nierur.homości uop?trywanie sfę w arfy ·u . n1ez ę, ~.u
dny dla o;:zyswz;anfa urzą~~ę4. bfol?g:i<:z...n~ch. \hlo- 1 Solskiego, na:dająicycli się do występów ·
rek waipma ff[lrzedawatTiy Jest· wlast1c1efom meru- n)'1Ch.
·
chomeści po cenaeh umfarkowa'nyt!h.'Adresy miejsc
Wykename sztuki b~fo na-ogół ni,· .
sprzedaży· p()dano VJ nrze 9 dzfonnik!l· ,µr-c.ędowego.
ne·.. ~J·
.1~."- np. R;
. . .h·teró....,,,.,„
(·ll!ang-·Pt'
·
l. v1~v I:'
!'-'
n·uu
l'l

tet Narodowy,

I
młan°" I Ze Stow. praw·wni'ków rzeźni miejskiej.

ulfowotności ·pubUet.riej'. ntagf~tu

z przytułku. pofot.ni:eisgo~

Aleksandra Ostrowskiego,
wany został dyrektorem gtów" ·
..
• •. . 1 1 •
k is..:
. ~-1
Zanad Stow.• p:raoo.wmków rzezm _m1eJslde1
pon~
owm · J• ~raw wewnęw.q stanowił "unormować pla...a praoowników nemi
ny._ w
3l'S7.a'Wle.
' miejskiej, wwrując się na y"'Warszawi.·e. W tym eeiu

.

I{fońska
riia

Preytul'ek. pol<iiniczy · przy ul.· .Mikołajewskiej,
który z powodu iestaura<:yi byl zamk1Jię.zy .w pne•
• •
• l ... ......,.
·
p yji to
roągu m1esu')ea. 7,os~a OtWa~ •.r pPnowme. . rz .. ę ..
już 20 chorych. Rudicl roe-tny pfzyłtllkn wynosi ozostał wydelegowany do Wa::tSXAwy QJ.onek :rMZądu. · k<llo 2!'1.000 rb, w roku zestlym w prz.ytulku looi~lo

ronika

(Mrs

oolująoo.

Gregory) .wywiązały sif.t

PQrosta1i artyści byli ·mrilef

• k"
· ·
·
Więt-eJ rnpsey.
Dekoracya HI-go aktu, ipomysłu r „~ ~~:.
dwański~. wykonana etytowo i M'iY-:;-·~~~ ...!~~
.zyslutla ogólny a.plam..
.
·
•

się 820 kobiet.

łóo'zka. ·

Ze Stow. praeO:wników ha1ndffi.wyM.

.·• " .d

Skon legfonisty~łoozianin&.

Biuro pośrednfohva praey przy Stow. praco'Wtli•
....,.
·
" w
.....s
ków handlowy-eh (Spacerowa 21) rozesłalo do członvv &:tiu. 12 marea· zma.rJ nag~ w . aif'S"Dłwie,
· d •
1..: ~ -"___;
I' ków swyclr kw~onaryusze.• maJ'!lee d6starezvć ma„ pneży"'szy 1at20, Jultrun Mirski, łegionista. lcdzia. „.
.
.Detalu~zna sprze az mą.11.1 i. ~lllITu...
. te:rya1 tlo pnystl~gri unormowania 'w1irunkówJ pracy ~~!?.· byfy. wycho.wam.·•ee t.utejszej .szlto~r, pl'Zemysto.-1
W ciąg-Il okresu 45 za ezas od. !'2 do 25 1\lłeg<> • i do o<lpowied.niego zorganizowania pośrednictwa.
""'*·
;...,;;.:.....;
llilllillll!lll!'l!ll_.i'lli!llll:u5111~~-+._.""'""~Pild•lllii_~.,..>,J"~~11111~""""""'1\.itPllll~llllillllllllll„~ltaili'lllllllFłilllllllilt1111u11111~~
.w 9 sklepa.eh detalie:mej sprze<laży Komitetu ·ro~ Kasa na wypadek śmierei ·przy Srow. praeow.ników
. .·. . ·.···
.
. ..
,
dzia1u chleba i maki
mąki tytniej 3_2<l.".866
handlowv-"'!. Spa'""rowa 21 w ...iagu 5-l......... l ego ist
f..;l:
TO'W•... ·~
·
·u
- snrzedano
"" tylk<i dla
' . wyplaoeila
„„~ · .'-""
. • "'•rodzinom
. · o;;ui.
. •
Z 1~.:1
ttn2'i.. tu,~ll"ń
.... ern. D.·Cl_Ale-.
l11
sądów.
funtów mąki· pszennej.
osób' ehorych, za
nie,nia
w 9 wypadkach
zmarłych
15"
"'"'i'
"'"'
pośrednictwem lekarzy, SOSY, funta, f&ryny 136 funcztonków i'O 1.000 rb. W każdym z trowyisz;ch wy..
W· piątek, d. _16 b. m., o g(l-(fz. ,!3 wierz., w lo- 1·
tów i 21 lutów, oraz cukru kostkowego 154,007 funt
padków ci'lonkowie wnosili" po 37 rb: 27 'kop„ eo
ka.lu przy ul. Długiej 90, odbędzie się ogólne roezne
Znaezna kradzieł.
·
stanowifo roe!Jni-e na ezionlro. 7 rb. 44 k<>p. W p.rze-- rebranie ezł.ooi.ów łódzkiego T<JW•. eśperancltiego. ,
ciagu roku 191$ przybyło 47 ezl-o.nków, a wykreśla_· -.-·-· · .
·
· .
I . W lł()cy z dn~a 31 l'!!-źdzłeroika na 1 listo~ ,_;[:
65. Na rok 1917 poz.ostak1·Z76 ezfonków. W dniu
Zrzeszoo.ie wet.·. era
.. · n~w. 6_·3 ro.·ku.
I r. u~. ~· s~ladu flrnly Hu-sza łv1ark~ mi~ce.· · ·,:;~~
z; powodu z.a walenia sądu okręgowego proce- 1 &'y-Mm.ia
1917 r. j)Orostalo w kasie 8.456 rb .. 27 k.
go się PnY nl. Krótkiej nr. 8. niezna;ni złoezyii
~;_?'
Staraniem grupy ezlonkó.w. przy Sf.ow. twi)rzy
W d. 10 .b. m.,, w &a.li Resti.tsy nefiłleślników ·wykradli dwie bele {()\'varów we1nianye.h.. wa '
..
Eami cywilnymi, sąd postanowi! otWorzy6 111 oo~
.· dzi.al dla procesów cywilnych. Sędzią w n<>wy:Ql od- slę ~ekeya niesienia. pomocy chorym. p„moe nowo- clm;eśefan, ks. W. Gieba.rtoV..;ski "\vygłiosn odez~ na >przeszło 2.000 rb. ślady wsknzvwaly. ie J.łoJif(,~
utworzonej sekcyi polegać będzie n.a udzie!aniu clio- I temat „Rak 1863 na tlEqn·zes'i:ioscl i cbl\iH obecnej".
dostali się pl'Ze'Z daeh i tamtędy wy.nieśli rownief·
dzfale będzie dr. Rouianet, który dotychcza$ pia- rym wsparć pienięfuyoh i porad lekal'Skicll.
I Czysty zysk z o<leeytu fego wyniósl rb-..,7'.2 k()'P•. 58. ; łup. Ponieważ w sąsiedzhvie mie;.""Zkal niejaki Szu~,,
stował urząd sędziego w II wydziale kar.nym; na
Suma t:a rostala, zgo<l·nie '& r.apcwiedzią. prrezna· i man.. który musiał stysz.~ kroki ztodzłel. a jedna~
czo.ru1 .na eele ~nia weterooów 63 roku.
miejsce d~ra Rouianeta wstał mimlowany , sędzia
o ~forem w polk-yi nie :z.ameldowa.l, więc podejn&I
sali ooezyflowej. .
-'
'
nie padło na niego. Urządzona w je-go miemka.ni~
5 okręgu. dr. Wolf.
rewizya )'-'}'kryła 1"7.eei:ywiśeie część skradzlonyr;b bi
We
'Wtorek
wieczorem
w
sali
gtmnazyum
Roibió-rka
domów
dre~iooyeh.
Na mocy roZiponądzenia c.-u.. sitdu ~
warów. Czę~ towarów małeziono w m_leszkM. i~. ·
Wyd:zial budO'Wlan~ ·na W4'.'mraJ:!Zem pOE!iedTbo nfejakieg<)
otwarto przy sądzie okręgo\\'-ym oodziat ha.ndlowo- niemieckiego przy ulicy R~adowskiej, po.
Smtulowie:ta, \\'resute 4 szhild posiadał
mu ~keeptował rozb1~~ następująeyeh domów majster krawiecki. Lenga., zamies-Lkaty prey uL
l'egestracyjny. Prrewodufoząeym nowego o<ldzialu scl d-0 parlamentu niemieckiego, dr. Frydemianowano adwok..ata przysięgłego dr.a Mauryoog1o :ryk 'Nauman.n, wygł-osil oo-czyt 0 historyi , drewmanycln .na ~Yl p. Habberta. Ale~d·row--. Piotrkowskiej nr. 16. Wobee tego pociągnięto lch dti
odpowiedzialności sądowej.
·Kohna, byłego sędziego 1 okręgu PQlskiego sądu po-- . przedW13jenn€j. Prelegent rOOJpooząl swe na- ska ~; Gelbęria, rajfra 18; M. Saloenstem~ ·Ła1
··
Wewnf pf'Z0d sądem okręgowym stan~ltt
der ciek8!we wywody wspomnieniem zadań giewru.eka 15; Garlinkha i Strauclla., Dol;)nl. 2..
lmju. Na· miejsce- dra Kohna mia.nowarno ~wok.at.a
)fordka Szulman, lał 83 ł pakara Rafał Szmulewt~
przysięgłego Toodora Tu!akowskiego.
kongresu wiedeńskiego" które d<0 dziś dnia
lat 82, oskarienl o kradziei wspomnialłyeb
nie wstały jes?JCZe rozstrzygnięte. Z jednej
rów. Prócz tego znaleźli się pod sądem: matka ... •_, ·
mana. Rachela, lał &2 i ·majster krnwiecld Da " :,. ; ·
P~tdewat 1tt?Jba. <lz?onków kooperatywy pirzy· 1'$.·
Dfa. niez;a.możnych u~i.
1 strony stoją mocarstwa W'Seho<lu i zachodu a 1
dogoskieptitsie pofycz.-os~ęd,n. (Zgief:(lka 15), li· 1 Lenga, ~t Ba, oska.tleni o kupo,wanie, wiglęQ'tufl
- t z drugiej -.- pośrodku mocarstwa Europy
Ęuratoryu:m żyd. szkól ludowych. posf.a.i:te;wilf"> Sr.:ldkowej: Polityka l:w-0rwna była be.z udzfa. eząooj ju74 Gkoł9 2,()00 czionMw. stal~ się powiększa,; ! ukrywame. towarów. ·poehodząeyeh z kradzieży. · , .f
zan:ąd Kaey pastanowil o-fw-0nyi uwa Mwe IJ(f dzia- ·
Szulman Uomaczy się, te przyS'Lli do niego,'
· ·'
,?ieniądze, otrzyma.ne z kwesty łó<h,kięi, P,~~ I fu .środka Em'QPY· Wojna _krymska WYkatuje ?y lro-Opera:tywy .w .e:koU<W·~ut,.;'Otw,areie ·pierw- cyś ludzie i kazali mu towar pnem'yeić do Pabia
: (;.
•'ff..yć na odzież dla niezam(l~ycll uczni 38 szkól111- ! jes:Zcre ciążenia Aumro "'.Węgier ku zachodo"LY·
szej fili~.
ul Brzezińskiep, nastąpi w .a,ajbliż.. O ·Jiradzieży. nic nf.e wiedział. Również Szmul ·
szych .<lmach.. · · • · · · ' · · · · ·
.·
nie µąyznaje się dn winy. Lenga twierdzi, te
d-0wych. Dzieci otrzymają bfolimę, wierzehnlą <>'" I wi i ku w-sehod-owi Prus. Tr-~eba na to byfo
~''n.
. Tow. niesre-nil:\ P.O'+n0e-y· bi~dnym cllP.ryllJ b-4~ S'J:edl do niego elegancko ubrany crlowiek. z ·b'
·izież. i trepy; w-ya.sygnowa;no też 200 rb.'na utwo~ I genialnego umysłu Bismarcka, aby zjednoczyć
i dal mu 4 sztuki towaru, aby z nich zrobił~
:,:ft;
!Ul Bałutach. niecz.ynne <\O wybuchu. w<ijny, posta„
:r:iie fundu.Szu.. przez.nacronego na pranie bielizny dla j państwa Europy · środkmvej, ażeby z eb.a:osu nowi!() obe,cPfe <lri~aln~ :swą v.~n<>~ć. Dla; pFt~ Nazwiska teg<> jegomościa powiedzieć nie mo~•. N'•
tyeh dziec.i. Odnośna komisya pny kuratocyum we.- j powstala •sp&jnia, w którą mocarst\Va wschodu
prowadzenia ~robót pnyg-0towawezycli o~ , $pe- .-śledzrnie t_vderdzil. .ie to Snulma.n przyiniÓSł, liUi łl)!: 2'.~;
wa-:r, ale. teraz kategOO'.ycZ1nie zeznanie zmienia, :. '.'.'/;•/(
eya1ip,~ k<lmi.sy~
· ·
'SZla. w tym eelu w kontakt z t.anią·p:ralnią. Za wyprą.- 1 i :w.chodu jeszcze na krótko przed wybuchem
...
~· '· K.om~arz. polky~ .. który .robil rewfayę. zeznaH.\?
rrą sztukę bieliwy dzieci będą p!acily po 1 kop. Zo- j wojny tiwi~rzye nie . e.heialy. Ludność pań„
łedynie, ze k1t'l<ly zbhzył się do nafy, n.a której ~ "',(
Kradzie!e~
staną otwarte specyalne vbI"'rnie bieli?Any. /
!' stwa niemieckiego, lfoząee-go podczas koogresu
zał· towar, matka Sz.ułmana zagrodzila mu· d.J:oon,f' ':'S;
'u.silowata odeiąg.nąe go od naty.
·
·
".;'J>.
)C
, Wiedeńskiego 24 miliony, wzro~la · do 66
Ki:iło pomocy dla Iegii0nistów.
Sąd ękaiał Szulmaua i Szmulowit:.&a na 2 bł. >, "
I milionów. Niemcy ze wzgl~u na'. wielkość
"l. a. mi~ię.cy 1'-ię~ienia Ul c~ęi.ką ~dzi~ ier;i~- \)\··~~
z; Kola pomocy dla Iegfon.istow polskicll i ich swą i znaozenie musialy prowadzić: politykę
za kupno kra<.lrloaeg-o fQwaru. na. 1 rok więtiehi,.,.~ .f·
·.
rodzin komunikują nam. ie w tygo.dniaeh. przed· i śv..iafową.
a. sta,rą Szulmanową, za usiłowanie ukrycia łupu.
:''F
1 miesiąe więzienia. ·
· · · ....
Czy jed~akie znaczy to, te Ni~fuey ehda·
swiątecz,nych odbędiie się w wielu eklepaeh · i cu- !
. W ~otywa~h. wyroku przew-Odnieząey zazna~ ·~\
kierniach sprzedaż rabatowa na rzecz Koła; pie- Iy wojny? Nauman.n twierdz.i~ te nie, a twierie
eb.oeiaź nie. udało się dowieść bezpo8redniego ~ .:s'
fu:enie swe popiera zupełnie prostym argu·
niądze użyte będą na · przygotowanie U.pómin.ków
d~~łu S~lmana } Szmul<?wieza, t? jednak udżi~ iecli •:
0
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w:le!kanoonych · dla
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ż-oln.ićrzy

polskfob.

·

I mentem.

G<!yby

bowiem· wo!AY

chciały,

prey·

! 11e1owmctwo me ulega1ą wątphwości. Kłamstwem
tQP*'sf".,_#Wu'*~~-~~tl"W~~ w~~Y"~~~.,._WP*•~--,;ar1'<4~~~~,,,.~~--~ v>~111J ~ : :fr
( {Ro~ komendy korptls11 niemieckiego?:: iO listo-- r .
. •.
· .. · Walka 1) .O.
·· ·
mu ·wOdzowi Bryga<lyerowi P. pełną pOOhwa;, ·
Walki 6 S.
· ·
pada 1915 r.); • ·
, I (Roikaz ko.mwdy 26 dyw.· piedi. óbr~ny kraj~~ 1:.go łę i u-znanie. w. imieniu najwyższej słutby•.. · w('
Paidzierni:kowe- i lisfopadowe
walki
trzech Brygad
w
na-d s. stanowią
jęidną zL . . . ·boniejszych kart w·dziejach· Legionów. Wzlcząc wówczas w zwiąi;·
1."U z niemieckiemi wo!ęka.}lli, .lb

"'"ny otrzyma!v n;.-&""""""00 do-·"·V .uznania:
· .
• · ·<U»'Q;'~J':'
·
·
:wody
·
•
. •
(Rozkaż 'komendanta grupy armii mem. po bitwie
pod J. i K. z 24 paźozfornika 1915 :r.). ·

Wszystkie wojska
~iejsz-ej

o1mzal'y w bitwie dzi·
Pod kierowni'Ctwęm

e<iyny świetne.
pelnem rozwagi i przewidującem idą na~e
Awietne pulki wszędzie w ślad .Ut · nieprnyja·
delem. Stare braterstwo broni , Au:str-0-Wę:a
zi·er z Niemcami, z którem zląezyli się syno- .
wie Polski, dO'kmrnlo nowyeb czynów, które
ina za wsze zapiszą się, jako chl.nbne karty sła
wy w historyi narodów.
Cara grupa armil wnosi na cześć Polaków,
dzielnych z.du~l\"ców K. trzykrotne: hura!
Gcroek
(Rozkaz kom0u<lanru korpusu .i 24JX 1915 r.}.

·
Wyrn:fam Waszej Eksceleneyi i męiuym
woj;s'k-om moje ~czególne .uznanie re dzielne
i dtlarskie zachowanie się pierwszej po-lskiej
Brygady Legionów przy zdobyciu J., póląez.o.ne z świetnem zwydęstwem. Sll'kees osiągnię
ty będzie nową pobudką ku dałs-zernu przeprowadzeniu .·zagłady Wf{';g'd. Za wiadomUem

tesarza o d?lielnem

zach~nvaniu się

Legjioo.ów

Polskich.

Con.fa

-

komendru.it korpusu.

W:tgorze po{! W.
Wyra_
z.
am
tn•.rmie
m&rszfilka
-noln.
e>.l'l'l"I 'l'WI'!'·
_
e· ~i:r
"e~ r~~
D., jak<> tei arfylery:i z pow<.du osiągniętego

dziś s. ukcesu moje. uiznan.ie 1 <.)creku:fę, ze·. ta. kie.
ostatni nunJrt ·oparcia niepn.yjaciela. znajdzie
r
się- wkrót.c_e w naszyeh
l'""kad,1.
·
,
~·
·
Conta

p

gi'tidnia ·t915)~ ·• ·

w· czasie
·

pieeh,; 'L_ęgionów był del~sz.owa„

i'

·

i

ko.!lleudant korpusu.
.
(Rozkaz kome:ądy armii niem. z 11 listo.pada 1915}.
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·

W~jslro1?, które

Ją przecz~ 'Ysz~Hnm mepi~yJacielski~ a:m·
kom. W mnemu Jego M-ośc1 Cesarza Nienuoo

;ny i· w -łącz.nośei. z ~6'dywizyą
.c:ohr. krafowi:rj b.rał udział w bit„
waeh pod i,. :s: i. ·c. .Po uk-0fi„
-eżeniti""t"'eh
walk """dala
ko. m"n·
J
•• „
"'
da dywizyh1astępująey rozkaz
do

pulk~

J.:

•. Drugi IJlllk .Legi-0nów

polskich ustąpi!

d:ziS ze sk1adu.26 dywizyi. plech. obr: kraj.

wezo:sj . w ;wy~ięskim

sztur;me WZięł~ K.,. wrrazam "ffi'OJe pełne Uw
~na.me ~ oezekiw~nrn, z? P'OZ~cy~ te ~itrzyn:a-

Czuję się wbowią.za-nym temu dzjelnemu

l

i

·

'

Liszka.
mąrszałek polny por.
··

·

r:ma.nje a:a I~ei Brygady.

..

}{.. wydali ko-meodanci korpusu

. i dywfayi _kawalery-i _następująee
krew. Zwycięiyło męstw-0, gra~
rozkazy:
nicz.ace
i ~arda, śnu.·a.rei iniezacbwiana wy~
· ··
'
·
·
'
·
_
yv::.
. Do l B.cygady Legfonow Polski_'ch.
.
trwafo.ś e. To, ~
. · eg{) do-kazały n. iem.1'ec:ka,. au
B
d
.P.0<1ska .. ryg.a a wychod'Z.i.: obecnie ze
. stry'aclro ·„ węgierska, polska, piech·ota; kawa~
, ..i - k
z
·
· ·
· · od
... .1 · ·
··
· 1 zw';ą.~i.i ·• o~usu. · ·.dumą . może .ona spoglą1
1erya 1. pvomerzy
p . w?:.g vuem ·uporczywego !, t!ac ..na Ciętkie_ walki o.statn.i. _ch. tv. &od_ ni. .We
ws.
strzvm.·vwa. TI"'.:a. dale•RO silnie1,:~ze<go nie•przyja- <:i
„
li
ey.·~s_.i.k.ic.h_·.·. e. ię·ż·1.n_·_c·h· .• ok·o·Ik.zno.s.·.e.1
..a.. eh..... W'~'ka·za?a
·
. l mela w._ lasach i na lll._rJegaeh_ 5. ezęSt.'O w nad0>nał ie zaufame 1e1 rycersk 1 e~ kgmen::lanta
ludz._.1..im1 na,pr~oo..iu i wysiłku· ostatnfo.:h ni A~
~
,
" l w.· stal.ow.-e sęr_ca· mlod_yC:h -~_olnierzy ie.st •u.raz su - to mr;i·że smialo mierzyć się z każdym pehie .u.pra:wnrnne.
.a
"'·
· ·
L'Zjinem tej VV"Ojl'ly.
,, 1 . .
z
•
'
.. ' .
.. '
Wyrażam d111wód·com i 'b.)lnforrom wo~e
~aJ. ~psz.e . yczema .na dńl$-Zą preyszlo.Ut

swoją

0
_

m;.

I

kivmendant

d

az do

ku.tJłllS1L

Utarczki nad S.

~hman

.

.

marsz. pol. por.

Do .I Brygady tegfonów. Polskfch~

:Przed odejściem wyra:iam z ealego .setca
waleei.nej · pi-Jrwszej Brygc..Jzie i jej wYbitnea

-

Podczas walk pzyzyeyJnyełr:

s. zimą r. rnrn kawalery~l'le
n-owa

I

niepokojenie wroga. ,• Jed . '
oddziałów 1 pulku ttłan
@
nal z początkiem mar ....

śmiałej wye.l_eezki ł zyskał
niisze uznanie komen+h1nt!l."
py armii. Tak samo d
dron podjazdowy w eh .
'eia z t>oCzątkiem oferizy\vy'
syjsk:iej z swego ?.in:iowegó'
~
k
•l
k.61erun u. OLL„yma · ,rQZ ..... ,

l
I

t
I
I

1
ł

tworzyła t zw. kom·

podjeidicie. ' których •. iadlł
byfo' utnymywanle koumk.tu''i~

.

Zimą r. 1915.16~ po u'kończe- I
;niu walk 'nad s .• gdy l Brygada. I
n<lawała się na leże zimowe do J

eprzyJae e po l'.J .
ną się ~ · I
łfasi polegli i ranni towa~ysze ni.e nadarmo 1

·

mars~ paLpO.r~

dywirt,yą, wyraz.ie me najpełniejsze uzn~nie.

(Roz1~az k~mimdy armi'I niemieckiej z 14/XI 1915).
N.1
· 1· ł
b'fu 00f l ·
·
S

p<idzię~owanie i zupełne uznanie.
A więc na przeb6j w sile ~ lą.cznooei
• ostateemego zwycięstwa.
Conta

Ostermuth·

pulkowi, kt6ry w ciężkich,pe~nyeb sukcesów
walkach pod C. walczyl :chlubnie w zwiazku

obdarzam ma:r~. pot por. D. orderem żela-znego myia. 2 klasy.
l
T. Linsingen
komendant armii.

przelali

B<;ha.terskie za-chowanie się dzielne~ ,, '•
w-ojska i J·eao
Wodza. kr.wa. we.mi
e znakomitio>a-0
"?:>
zgl-0skami po wieczne czasy zapi~ane będzie
w dziejach lej \\"'J<jny.
Mu~ę wyrazić żal, ie ten znakomity ~
dzial. wojska ni~ J:"n.n.wsta3·e nadal. Y"""'
n..nA m.oimi
rozkazami.
·.
·
.
D
.
k
·
yw1zya awaleryi wroosi oknyk: S'erd.e"
cmego szczęścia w dalszych dniaeh oowruy. • ·

·

tt~ nad s• 2 ·pw.....
·•'ł'Ywau;:

.. . .

. ellwalny.
. .

'

.·.

.

(R(}zka-i Tr:-omendy grupy armii niem~).
• d . 1~ . .•
. , . os
1 -o 'U.l.1111
oweiy ~orpusu ·
·
H.
~...i wywrn
·1
• k · · ~..:id · ł.
wa:1ery1 auer vurzuc11 w1ę
s'iy U\ł zrn p ·

p l k •. d..:i-x ' ·

k · k • ·. d. • ·
· · lk' " ty Ofi ·
o.za 0w, za a1ąe mu Wle ·ie Stra • . C'e
Legion
· ów D., k-ł.tory
• wycrnt>z
· k"ę prowa.d2.1'1,
·1
władnemu nu oficerowi Le;;.ionów Sk
· ·
o
to-lnjerz-0m Legionów Polskieh, lłtó.
przedsięwz:ęMu teru udział wzięli, wyc
nmiejszem pełne uznanie. ·

·--

(D.

\V1\RSZA,\'1\.

w tej miej!K'D\'t\}jci ~pitala w był)·m. jut nJ&ezynnym dnrnu iro1aeyjnym. W 1nt>ływaeb OO..
mowy powiedzian.o, te tw&nenle w olwliraeh

Od

podmiej~l<if'h matyeb s'1pibtl! nie
e('lowe,
ora:x.. ~ !ltłtn kasy ffll~i"lkiej nie pi1%w111n na

(o) Ciekawe młilsto la. naua Wa~wa. w_,..
łt'ko tu sfę dzieje UtWYtul llliQVllk.. A motże; ro
~t tylk<1 oryginalooU. dą!ęea · do nadani• n.iuv::~J
$ł.Olfoy gp~nmyr.b wcll. odrótniająeyeh ją od .···itr

Ziemie polsliic.
: . 7•

nikt sil? nie kwapil. ab}' 1>gromn~ sterty łnf~:: 1r·
pnąftre do BpetY!'llnycb studzienek kamrł{)wyi'h.'
Pooo się !atygowae?~ I tak wł0tm11 D<!Z/i1a ·in~

sz.one W'Obec silnycl1 a dlugotrv.:~łyCb mNJzów.

Ot np. w czasie trmłyelt. drlesfęrł~pn1o-
~b . m.rm:ów. na gwl'lłł uprątano śnią s un~
ttllł".)SkłC'h. Zato gdy nadrhodz;fła l!<pod~~wan111 Mwtlt t wreszcie. gdJ jut. błoto pcttworayto J~n.

Dnia U b. m. odbył słę w Zgierz.u w sali
.„. ra~ · urządzony p~ mfo~wy od„
ał Ugi Kobiet P. W. Na raut ten, który

-

-

z· Kutna.

celu

twyeh

nęduiyeb t~

Ju.i o

fo)

tn-.1

Czajld pod mfo<:tf.im.
fo) Z okolie Wa~wy dM;;s:r.ą.. ii!.'

Stroi~

HMo~ lf&dt;tba rodu CzartO'J'YSlcl~

hl~nvy, wiele utderpiały pod~ wojny. Zna.~a ~ miota zootała sbunona i 1pałona

{o) -

. ~nycll pnedsfowicleli magistratu, czfon„
ków ,B~dy miefikiej, przedstawkieli WQystkk'b ~ueyj spnłeeznreh ·i' kulłura1nyeh i
pn&d&t{Lwi.enie w i4"ltri.e.

· e wsle, od

Warty

"1tia się wioo.ny.

Obecnie Puławy 12nadume '!fi przez &.·
z nominaeji, która na burmistrza
:'fówołała p. Fr. Cyfrackiego, a na jego za.u
.~ p. świder$kiego.

(KO?espondenej4 "{lasu „Oodz. Pol.'').

Społeeunstwo tu:te.js1e ~ kddym dniem

do

praęy.
Zorganb;owan() ··Ligę

Kobiet Pogotowia

· .· .·. ·. ·.Wojennego,. do .zarząd.u której pow.Jl.aoo. pp.:
' Bunerawsk'ł ..... (pnew•.xlniciąca), Janinę Her·

·!

~S;t.kicb ks* Jan O$łNwsk1. W p1ę 1 rnych l
w.aJ.ąereh sfowar:h opisa1 obowiązki k0<-

"' pf;.ilki 'względem' ojczyzny, kończąe prze;,łftA\Vienie ig.pwa.mi: ,,Jak iołnierz walczy z ka:
~l>;łn.em W f;@ku, tak i kobieta· pulka swoimi
~~ę,~tpi p~wiµna pt1m6dz żołnierzowi pouk.ie-"

szsii ją uderzeniami w gfowe a nnstępnie u·

dusili. Sidorowowa posiadała podobno kilka·
naście tysi~ey ruł>li gotówki, którą przerhowy~

Zjazd11 (Hotel 0 Po.Jonia") lub
(róg MarswTI\1m·skiej i

wala w spó<lniey, ukryte! w szafie.

td w paiaru Blocha

dro.it sroi!'.o\\'ydi

Siei.biby wyiłzialów.
.(o) Priląeione wydziłry dobron:ynny

i P<Jmoey

i

Tow. ]1ygie.11l.rznego. będą. pn.enle.siune do gmi:i·
rłm Banku T,.,wanys}w wspóldzie1czych na rogu
Lidze zoslaly Il ut Jasnej i Zga<.ia. . _

1fl1!!}rl~'JH"Z.~stawi~n{e amaforskie,

a Liga

MPPię ·fiwMwą. Przy
olwa.t'te l(ursa sanitarne pod kierunkiem dr.

}$obieP: .

Oł11nwa.

Knifilltqw$ki~go.
.

„

,„„ . .

„.:J
!'J

Bolo.

I
I od. brzegu. Nagłe
Pradze trzask i w tej

e!rnlli

notki mus;;;l zaniedrnc
dumo zupełnie~ \\

·.Jlł'łt ·W:fiallłeo:~ln~e 1 niepodlegluść Ojczyz. :ad~:~:~K=i~~1!i:~· t~jm~~r~~g~r~,~~~ 1~:
:i0ro!ti:0 rz;;;lfr:~:;~~ ~~f!!:~~~~wa~ię o;a 1g;;:i~

. ,,i~·"c,
. ' ., •· : ' '
i/·/:· Dme 10 fui'~gcr ópuśdl miasro nasze ks.
· ~~i.9~tn1.1w.ski, ktqregfł.rlJi•zeniesiuno do Kola. .
!;···" ~llł„~n.1q .19 marę.a, sekeja dramatyezna

u

czą.ee się teg-0 Zjazdu· {w inrzegr.ilnośC'i v.; spr~wie mieszkań) . ołr:&~·mywać m°'~ę w Biurze

niektóre po,;;ady mcgly·
by być obs~zone prn'z lu<!zi i (Flpowil'>dnit>lt! Hi<lolnfoniem t.eFhnirmt>m. Idzie miar.owfoie o stano\\;isko techników drogowyrh i nadt-0rr.ów nad
robomHu:unf.,, Przy wytszych k1ir:;aeh oaukoll<·yeh
~i;tnieJZ& ipecyalne !rnr;,a dla techników drogcwycll

,,,.;, Dnia 4 lutego odbyto się uroczyste otwar4~ berba.chlrni dla . legjonistów za?ofonej
;ftf~z. LiJę. Priemawial wiel~iony f~laj pne~

z

hliiu Ha!m:stadu,
którn uratuwalv

ianądrle

Wy<i1.:at 'tnpita!nidwa odm~wił prośbie wie~z.k.uiców Urocbuwa oo dv 11n4.dzenia
(o)

zagran:cznych aUnma

W k<>lar:h pariamenlarnycb n!"1:nr•mur;:;1;:wh
budzi niezaduw;ileuie fakt, że m;mstN sprn\\
zagranicznych nie uwał zn· f)!if:ahrne "''"'r"""'
prze<l Dumą z wyjaśnieniem S\H~g\; prngramu
i ~w;; rh planów na
prz:dzl",,:e. Dumti
t\'nbee tego odnosi się du mini5tra z nieufni„
~dq, i nie jest nawet
te
mu otwarcie. voium. n.icuirH,śei.

.

Nowy mord.
{o) Wezoraj zarn-ordowano na

Poni,e-

wat spódnica ta byla wyriueona z siufy i po·

Królewskiej)•
·.·.:.~.·
.·.· .· ,· .· . ·. :ów
.. nę - (&ekre.ta..dm), Stan. <Lesiwieiów„ ·I
... ·.. . . - ·
· .~ ·.;,,..;. (skar:bninką)~ 1 •
•
.
Dla t.eeirnfków drogowych.
~t'i , Koło. L,tgi otoez~·lo maCJ.enyńsk:ą opiek.ą
fo) Władze okuparyjne uwładomiły zan:ą<i
·ę.byW.aJąeyt:ll tutaJ na werbunku legjow· wyłm.yeb. ku.!'SQw Dauk~\\'Yr.h. ie pny tutejsz~ m
•

x~raw

pl"Z.y ul. Sprzet•znej nr. 3, Ewę Siduruw, wd-0<U-e:SJimiey Z!a~du, zwalanego pn:ez De-- \\'ę po urzędniku rosyjskim. Niewykryci d<rr>arlament lPJ)raw w.ewnętrtnyt•h T'"mcwsowej . tyd?euis zbrodniane w<larli !!iię do mieszka·
Rady SU.rm. ktńry odbędził" się w ,Wamawie.
ma~ skręp:.nrnli Sldoro\\ ową powrozami1 ogJu„

Inform~cyjinem

bi.1,1>1,na:c.;;.J, c

I

rai pierwszy

w d·niu 16 i 17 b. :m •• wszelkie informacve tv-

więcej rozumie ·Wdn'<iść chwili i energicmte

ol1l~ll\1;HJ<i"

w shi.me

I

Zjad.

Słupcy.

RoxyJxkl min!der

Strarzna

I

sklej..

Ze

czywistołiei. Pi3mo j~t

I

przybyłych do st-0licy z powodu }ubileumu metri)poUł. Pel.nili je szeregow'cy milfoyi miej-

Jl@.!lnieJską

„Nowoj1'i
rozchodzi sie o fodnl'.'
nk111ków ru~yj:;kiej
kie p11gf11Skj łt>gO i't!OUljU !lie

1e osób, chcąc być przezornemi. usluchllło tyl'b na~
w.olywań i nabyło ~urtem na ealą .timę: buraki. I
mim:hew, cebulę i t. d. tle j~nak na t.em wyezH. I ~~
.
Nie mnjąe bowietn doawiadezenia ogrodników. spe..
~
cyaUstów, przechowywali warzywa w piwnicy bei
.
naletyte; O>Strożności. wskutek czego znllcz.na ctęść
tj
zapasów pogniła. Okazało się prz»tem. że warzywa
~
te, nietylko w przeciągu zimy nie podrotaly. It:t~
nawet bywały nieraz trorhę tańsze. ni:! mi poeząnm zimy. Za funł cebuli plaeon-0 naprz. na po~afas.trn:a
tuytrzeży
eząfłru zimy 18 kGp„ a potem prze:i: 'l'ałą zimę była
O S kop. tańsza, czyli 15 k<ip. Zt1 funt. Jako f'!rzy~
„Politiken." d{jtp;;}
ezynę wymteniano to. ie z powodu braku mięsa . szli wej lrntastr'.. f!i.:,
do którego najwięcej się uiyv..·a cebuli, mało Jej ,. oeenić nie m·,,;fna, a
też uiywano.
.
mie rozmiary.
D&piero w ostatnfoh dniach. kiedy· \W;:r:~lkie
;n:em wvbrze!u
prawie zapasy prywatn!1' pog.nily cena eebuU od· niem pa~s bdu u ""' 1 "·~r~ ...
razu podskol':r:yła na 2..~ kop. za funt~ Podroienit> d-t• Hn!krnhergu i
objaśniają zbliieniem idę S dnł ty<lowskirh świąt si~ pędzą1• ku m··rin.
wieHmnoenyrh. kiedy tydzł używają bardzo dut.o ' się znaezna lkzl1a
, \\'
cebuli.
dało
wielu ludzi nn lód
nn:h ot>lrzeien oddalili

w Warnawie umawfouo mrate honorowe
P:rted c.hwHowemi mieS"ikaniami bis.kup6w.

lt'rawaeji moralnej.

·bi~rze się

po

wia~

I

Niefortunne zapasy.
{()) Na początku zimy warzywnicy ()glaszali i
uchęcali ludzi do robienia zapasów warzyw. Wie-

1Hl'll01'0'We.

Cor W oriatnicb dnia.eh

· Mw

wolnją rolnicy

I

się bowiept zna~ego &pa<łku oon. a to i powodu
nagromtufzenfa si~ zapasów po wsiach i wobec zbli·

ł~~nJe miuta ·! i:~iu-eyj miejskich, ~1-e-

preyjęei.e w Rewrsi'6 kupieckiej;
. w tneelm dnhr p-rojektowany jest podwieez<0rel w Włrłklej sali r.atmnowej z udziale.ro ta·

Brak mleka daie
tL!:.;.twie ....'].
ezuwnć szpitak;m i pr;c ~uilrnm dln d:1:le"L \Vc„
bee tego narafone są
didrr: I
r• eb
nn niębe:z.p;eczeń:lfwu
staw.t idrti'

CP,-ny jaj.

.er.ore;m, t:ał

.·~Spmii Wlostowiee, Wólkę Proteckfł, ez~
Jł:n~ i t. d. Najwłęeej jednak spodziewa~ ·mf
'~lety po zamierzonem otwaroiu lngtytułu
~lai~, który stanie słę rozsadnikłetn kwę
·•?"··polskiej w okolicy, jak, n~ertP>ty~ .za em„
rosyj&kfo~ byt gniazdem ru$Yfikaeji i de-

Witidnrrm<:.U'
;;:u:r.:g kri>ków
du urcguh·\rnnia dn\\•r.i:u mkk:l do
ohu stn!ir krnju.
!'lię uurn
i:' prn·
wie zupełny hrnk
ddi f*!'"du 1,tu.

(o) Tftmdlarze \\'af'm.li\\'1u•y ,;apnesłnli W omt·
nłeh doiaeb hurtowego zakupu jaj, spo•łziewaja

od łyoh afiłt&\ oraz ed. Rił· , ~ ldl>r.&m \\'}'glosiliby pru:•mówienia p~y~
a, z którym BtO!un'~· tmii zńa~ł& ltę "•eut,;int~, b. Lu.bomi!1'ki, i preres R~dy
;;·~··..•• W r. oo. .ięlowoo ttt,~udę re4litą,•'°'" tnlej5ld~, mec. SU.ligowski; w drugim dniu-

pny?ąezeno do miasta przy.
dawna zwf ąi:ane ~ niem łnte

Pófurz~dowe „M
ie p·11.\·;i:'ęt11

pndm:;~zą,
rzają1·yd1

stanowe.w.

,·;a~w-0 odleglośei

ni; wres11cle

re!erxhrg i Mcskwa

~n·ne i oo za tem fdz.ie. p.nPdlufy przednÓwe.k i
zOiór wei.esuych jarzyn i okopowizn,

Dr. Rtdnwi1d W Wainzawle.

kilka n<>wYr.h szk61 '.~tkilwyoh; ~

lESCI

pn.:ed kil-

mi na grubość i~ lokefa. W marcu ;:'.'.zwyezaj roi"
poezynała idę orka w palu. w roku Mt>żaevm u1~
!)('wne do koiica miesiąea nie hędz'.e m~t~a wyprawadt.ić pługów w pule. Opó!ni to robotv wio-

;'1i& Putaw nad Wistr pf'W &JI ltolei-0wej ·mJę.. · pierwnym d.nitt pobytu dr. Rutowskiego oo&refo specya1nego posiedzenia Rady miejskie.j,
ii!~ Wam.swą a Lubltn~ w niedalekie! sto-

~

Za.dlugo Łr~1l rlma -

„ •

łl

i biadają na śniegi i na umannl\'d~ iinwfoki zie- I

(ó) W oezek1'wantu na przybycie d-0
'~s dwukrotnej olenzywy i walk TI>istrq„·
'saJącyek o pneprawę .przez Włsłę.
Wę,tą%awy prei:rdenta Lwowa magistrat w' P'O"
· · Obeonie jednałz · miasto pomaln saezyna rozu.mięnlu z Radą tniej~ką opraeowuje program pnyjęda g&śda. Projektowane JMŁ w
··mę dtwiga6. Sprzrł~~u~we· t>Oło!e

tlt.fętó roooty niwelacyjne ł mi~rnł~ w mł&. :~ posiadająoom d()fy~t bardzo nle\V1'.
e nliee o ,wytnym pozf<tm4e M.odnlltOw ·'1<f

lll'illlll!llllili!BlllllllBBlSRa~iEBf:!

wij'ki. których jednak Wif'l& p~<lio ofiarą. rlmna.
gdyi waHowano na polaeh znu1n?e ptM~yny.

Xrontka warszawska.

1

1

lmhnir~·s 1 de·~o

du slynnei Brygady 11a1rp;ru.•:;::e'

ku duizmt pamimo mr<>ru. pojawiły :dę na polach

&)>6iniooa wi'{lsna.

Legionom.

i zawtt>rn nr1eJ;ycm

Wzrrll'<lem
nlegająt>;rrh żastnsowane b('dą przez[;, nrn~i·
straf środki ostr:zej!łze w pn.shiri znmd.:ania
woo(}tląg:n. środek t{I 1.llPPłnif' ~lu'<:rnv. Ale
e-0 mają robił w ł~"r'h W\"'fHJ<łkarh Jr1k~t·1rowie.
!Hllffilimnf e ! N>-gufornie opłacający komorne.
Bo w War3Ul.wie są i ta~y•

na$. by} lu. Nie bę'fiie nu. będzlś"•.• tak amo.
Dopóki publ~ość sama nie nauczy się p~
p~ prawa. tadn~ rOiiporądzenie, 1u::d nawet kary
ni& pomogą. Toć te w.fadz~ m!&jskie. t:Z"J miUeyfne. ~ jtrót. r:t'J pl"tetbodzień. to dzlecl Wa:raza..
WJ. W7.1'0'M& w trleła<kif' t.. w W&MWlki & w~
kieh n.akuów ,.policlejskk;h".
T. Jt..

Puław„

.

kon)"Sła:die z kMrnlów ł za Wl'Mł~.

tak to Wtmło w ~j. te Obe<lllie U'll'.'1lła się ta
nec:& ealkowfele uonna:lnę, gdy .pnysudlscy do
d<>1mt prioo 1Mą. iastaje ślę bramę mmkniętt.
Teg0 rodtajit pn:yldadńw. mógłbym preyt;o..
ceyt tbi~iątld. ale. f)ooo '\\'ldefwie? ... „Nie było

Z
-

.

ut\\ oró\\.' nolskwh, ·ak i

UBryuatla
w

~amykanrn wodo~iągów.
ł
Niektól"Z.y wlaśrieieie nieruchomn!!d; ł

J>Omrm-0 stnsunkowo zadawafofarl:'~o i»hrnu fi.
na11oo•••ego zalegnja \\' plareniti na!('fod•·i zn

.~r® tnymaU się pomiętej :aSttdy t.. powQll

Lubfina.

re~u

potiwięcomch

diJeh&-

god.ł.

Nie pomogly ut13Idwanfa. lokatorów.

W Lubli nł6 odbędą ałę w .dnłaeh 19, 20
I 21·.rm Jiluea wykłady ro~ dla ko:biet.

·.

powi~kS%~nła

dów. ~owili nmyut bramy
a ~mł t pmid tą ,godziną.

-

·z

.

tłtU knmu łpttya.Jqłc6 oogad2:11fą.
Pnytoezę ehofby tyHro je<łoo pny'kład. W ~
łrn ~ł'l. uka$łlfo się roz.pol"qi!ie-nl!! mflfeyi .miej.
sklej, te· weeyltkie bramy maję bń umyka ne o
.~&.. 10~ 1d~rem. Str6ie <fontów jed!ll~k.. w

Łowicza.

lł•ra
porucznika Legion6w l ·oi~<'<H·n

jeekiem są je~zeze z,nnrzne wnasv. nlenaru--

. ~oma?-zil z· górą MO 066b,. obok pnblie:łniJśei Mf)ewno - init-g sam ~pi l'lię ł 1płynfe ~lui
. ;~el't'.ktej, pnybyla sporo goki z Łodzi i wsi nile. ryosńokamr. dQ tychh k'B!lafów.
1ok-0lieznyeh. ':Część koooortową wfeewru wyA· W1nelkie rozpot%łfll~nia Rnitarno·J'<)Heyj~.niła piękna gra u ~.cb podporu~ . ne~.- Zdawałoby !.lt. · t.e. roiponądzenia wydaje
fi~a Kłeezyń~iego, oraz ml>nofogi p•. Kun„ ,Bfł na to. aby. we '1."latn.rm fnteresie. mł~Juu\ey
.~ .Duł.f! amktyt rautu byta fot.erya t&nto.. pnestnegaH l~ '.~nmf1'ulia.
~iwa. . Sala „Lufni" by?a bardzo wdzięcutle
Aie to il! tyik:o t$k ldaj6. u DB! romaey
'nptrojo.na kwiatami i źielenią.
·
~łada ndejakith wyl«mywan~ 5ą; tylko wtedy•. je-

Z

c,rst.r~

Zhm:rn ktJd.
(-0) Zapewne z pnwoou u~tania nu•ozów,
lub muże ... przyezyny unnlełsz.enła się poimpu
po eenad1 szhu.•1nie wyg6rm\·ar1rrh, reny z.iem„
n:aków w sklep.arb sp.ni) wa~·ch spadły z t!l
na 10 k,1p, za funt. Za~1wiadaia dalszą iltlitkę, ~dyi w okolkarh War""taw~< 'nawet "' gro.

ąeh. miast Europy?_

Ze Zgierza.

W ru1~hFh„v~h ifoi1!f'h N'llr'f't~r'li'Vn111n-11
w odcinku. druk .ut\\oru tmmego

tego m<łiaju wydatki. Too drugi argument
najbard2iej jest wymowny„

darta, istnieJe zatem prz:rptmezenie, fe mor.
derslwo dokonane Y1Etaln W celu rabnnlrn i
ie pieniąrlzr ;tą,ły si~ łupem zbrodn;~rzy. Za·
N.ądrono ooergh•im• ~iedzłwo w celu wykryo
da spra wrów zbrndn.i.
0

I.

~

,,

Teatr i muzyka„

I
l

Pilś „żydówka" Uall'.'V,Yt>go, juOnegin" Cwjkoftskiego.
Teatr RoimnWt~ri. Dziś „Zmartwienie p;ma
Hamelbei na" K rt}\\Oil7.l!'\\'Sk. i.ego. jutro „Noc lii~ffJ-'

Teatr Wirl'ld.

tro

l

l

„Euge.1óu~z

pa<lowa·• Wysr1bńskiego,

.

Teatr Polski. O:z:ls I jutro .. Dom .otwarty" Ba·
w sobotę „Dz.ieriłwea z Oleaiowa" Z.

łurJdego.

Pn.ybylskic•go.

'l'eatr

~faJy. DzSś

t jutro ..Noe

poś1uhna".

'teatr Letni gra do końca bieiąrego b;odnia
p. t. „ Wesola spóllrn".
Teatr Nowoei.-sny. Hzi:l t jutro „Rnsym·in", w

pvpę.dzil

gnany wiatrem
szybk:-,§dą. Z latr.:rn! m

który wyjt~d!ni r:a

śri

bez rahm!rn na krndi

naprzcl'iw świen1.

rn,„1fl

t2 łi'\nYi1::m w n; 1ry
bthwa z ni&nwrtJ!.

wiatr wzmógl siĘ'.
suzi;~l1wymi rybn!rnmi na

mezwy!~f!

mn!dz'.crz.

W czasie o&rmrur'.!
N. po>\ in lu H•J1,v1•t~ir;;;ut··;:;·
śniak pewien \\
:z:ioł) ł ntH·:t.y n ia
~·re

\\ trn
do
Mem WÓJtO\\i kotiolck i ~wieanik mut:'t.!1..1~1!'tY
"ld<lafom i me<lnl
mamy rn \\';.prn•,\f,' hi!„

.w· rt'Jrnu
dz'erz. a!e tego nie dmut"
wie<lz!ane te skwa
dni (nwiła si~ w

Ulffi~

Nii•h.ri;'&:łiro

wypo„

prr.e:z:rnkn1n :::ktzr!nir
ale bez c:lwHrn. -7,rhiwiony

farsę

pek iap;h;:c korr;i"nn.y. c1egu
d:r.ien, ktf11·! ·3 u!u~l. -<+ta\

sobotę po

z111ąe

t\:fedź„ ~JJto
•

raz pierwszy „Upiekui się 4\,melią".
1
Teatr Prn'\ki. Ode i jut.ro „Wes\lła spółka", w I wehn{lzqcą
próbach .,. \V1.1JU11 ~ b::msmP•.
wefcio". .

1

mó!

~ ,
na ::.\'\
ą

A,.,

•

\.

rnqźd::it:rl, rt:~:i~·t.c„ ~~s;i'.;tł:t

'·•".
1,ro.i,
.•1 1,
:.zhy. Jak <e·••c·""''"'•

1:ia11\\

1.

"'

i·•""11,..,
•„.; „

e.

G O D Z l N

nroui koumnikacyino włmorycB~

Dział

l

II.

w roku

P O C S K t

~·

'W'ZIDD'Ż-Onym sfopniu

l

kobiecy.
,

Kanfana-1 d1mnllfiono "gn!ttk!I
my
u.
~e~ ~:a;:em ~.:'.~~wyk!~my o~o!

eząt.

·.S'OW~Y. byl d.o ttiiew- 1 g.dzie ł.·ak. jaskraW.'O,. jak.
· t· macll państwo wycli.

W nowycifl

sk;.·

sa:m w_y.bf~ali męz~w dl~ swycll
ie~rek, me Pytalff_c ~ę o .1eh z<lan1e. Nie
Roo~re

.
Wiadotn-o, że poeiątek pieirwszym · kOIO.:.
moro .w pólnoonej częk.i dzisiejszydt Sbi.:tt~
ZjOOnOe?iOnych dali pucytanie angielscy~ 4;ct.
rzy schronili się za ocean przed karzą~? ę .
K. $.rDla I, nw.
z sob.
ziem.·.i 0.
.. t·.•".·.:.·:.··•.•.

1

rzad-

I

1830 otwarto w St.ana-eh Ziednia..
kie.by~ wypa~ ze@ewa~ta.wydawall.{) za
Ameryki ~ólnoonej pierwsze parowe
p li
llhil
mąz }UZ . ~ ~zry.astym r?~ ey-em. . . . .
1
_zelazne: '.i. poJ tuzina k:rótkieb Unij pod· 1 .
.
.
, . _•
•
.
RQZ.,t···uzm:ente o.byeza•·1ow.
.
da·to·:V
.. Sl. pt>µirnJskirh, -0
.
kUometrów.
I
na
nak?nca XVU ?V1ekn, lecz i fo ty1ko w. za t-0,
nie
66
ich
Dziesięć lat później łączna długość wisiystkic11 zywae l(}tki~e·: P'O'.JJSKi;:e. .vu n::ee.zywtsc1e - . stol1·cy· 1. . Wl~~szyeh miastaeh, gd:;: tymC'.:zasem wyznaniowej,
p1ynę1i
za.
morze.
Nie
pi:d-Znią~.··
ko-lei żelaznych wynosiła .56 klm. Pa tych , n~sz~ ma : '. z~n~ I _s ·o~tr.Y nawet w. czasach po dworach 1 ~;vork~eh· szlachecklch pano;vatwo czekalo w Ameryce protoplastów jank~·.
5 8
skromnych począitkaeh nasiąpil
ok.res szybki~ 1P~ze:;ichrz:;c1ans-~lch uqmowaI? wyłntne_ sta- fo pełne pr~~ązarue do d~wnj:~ patcyair- sów~ Zastali wprawdzie
w. ,,ljowym-świooi~~ •
.go rozwoju: w 1851 r. bylo jui 50.3.36 klm. ?ow;:sko k.re:oiwn1~e. w rodzime .polskiej,. dachalnyc.h, rodzun~ ..trady:e}1. . . .
olbrzymi~ obszary, ale te obszary, zarosle la;
kolei ialemyeh. Dalszy rozkwit na razie jed„ lf!!e l:!lpoleezem;~wu dz1e!1;yteh lwd-::i~ •speln1~ją.
. Z·re~ iępsooie _nie obej~-OWafo wszy.st~ ·sem ·dziewiczym, pełne drapieżnych zwierząt., '"'
nak
walki
wsze1me zadama l
kJch domow.
polskiej.
trzeba
i uprawfa,6,
które wreszcie w 1861 r. doprowad~ły d>0 wy- :ki obywa1.els:kie.
o tero nauiki, Sip'l'Sa!l.e l wręczcme przez króla siowem, nagiąć do woli ~w1.eka.
· ;c~{i
woj.ny domowej
pól1noenymi a
Ka:Cllk!O'W·ski
matrony , Stanislawa
córce Ma·ry-4 w
·i
m()tyiki
Stanami. Dopiero gdy w r. 1865 p-01sldej: "ck.be l
a pnecie; wspa· dniu jej zaólubin z Lu'dwiklo;n XV, , kit&lem
Mw, s!Qs!ry
braro,
pracowali mzy;,.

CZ@~"~

k~l~Je

-łącznej dlugośm

'zatamowały ~ęilde

łmchu
,po!~ow)"llti

wewnęfrz:ne, ~~eh zaszcz~n;e

utlędzy

kreśli ~ką sy1weię

ać ę

~a-~

że

I

-OOOW!l.ą2:- I

ary~okra?yi

Swiadezą

Lesreeyńskiego

...,..,,,,,,.„

„ożąe
ą żal ąo
chciała uszan<łwać

j~.·.· 9·ę
swo~

byłiJ ~arcwwać,. oozy~ście

Więe żony jęfy się ~!i
~bok
Wlęe

~il

obÓi: mę.. ;";~'

':~:q!~:l3clS~ ;:;:~::1E~j::~~ii~~~~. !ran~::~=$l~~l~~~~:~=:i:~'. ~~;;1~:~ ;:%~f:t~1~~=cl
wielką skalę.
zamkacli~
źy·
zasl"ugiwać miłość.
pięknej
a tym razem jut na bardro
Nie.
tylko, jak dawniej,
~ęści-0·w~
uzwJIBlnienie sieci splawn~b rzek0 i kana~ów

~oozilio juź

tylko o stw<menie samoozielnej sieci kolejo-i1

a· czynne i praoorwite przez eaJe
· jak
n'a
Dla
dumy
'Cie - oto !eh oh1'm/'.
nfo paehłebnjej1SZegio, a dla osób twojego st,a„
·
lfobieta polska w. dziejach niepodleg1ego nu nic tatwiejszego. Okazuj dla otaezająeych

.eeanu Wielkieg-0. Zadanie nie byłio łatwe
ehoeiażby ze względu roo;miary k-ontynenru:
który te n.owe linie wszerz opasać miały.
Wszak szettJ•kitlM Amezyki północnej od lllOlU
de morza wynosi w
Nowego Jor.;
ku olroło0 4200 km„ podczas gdy szerolmś~ Eu-:
ropy w równoleżniku Krakowa, od zacl1odni'()o
. angielSikieb wysp Seilly
J>O
Ura(hiko
S30Jqn. wynosi. P.rzytem w racli-Odniej polaei:
,..ón+.""'entu bvk .:i.,. Tl<fll, __,.:, ·•
-'-·;i~·# •

na

równoleżniku
aż

~

•J.L>

..

rzekę

~"' U'u- r~'h'V.uamą

sz.ezególneg<l rodzaju.

się

Aż

dzi~doWie

śred·niego

~oku:mentO'Wali

i.:.tU'ULl'OS'Cl

do
biegu
neki Misoouri już istniało p&ąerenie kolejow~
ale po tamtym brzegu Missouri za.1ezynajy się
pdludne stepy, gdzie
w roku budowy
kolei
la<la
mingl'O

~or

ftado

żelazn~j

będąey
~.hwila roz<leptać

wlaściw-ej

tysięcy żubrów, gdzie na konie ·ciągną.ee

pozwalając opanować się slaooś-

cię
więcej ~ęstokiroo

275',400 ,,,
2'75,400

„

3$1,700 ·~
415,300 ~

1910
1913

,~

mi

mieszkańeów

nfoę ilościową;

się

·śeigał.O w~

"t~now·
·1s. ko
}) u

·

r~:.W'Y·

f'l'tóelę!·
rótr

Parlament a rzł~ wJauonit .
·

· .

kou·1·.BU .:'. ·. '· :.>'4·:mBPVPO
. . ..
· • •

w.

.. i

J uu.

.·
Priehy;wający pnez 'dłuższy ćzaŚ w stanaeh. Zjedn()(~'.'U}nyeh póln®nej Am:eryJrl baron
c

Smbner, opowiada w swQ!eh ,,Pneehadikaeh
nao.kolo śwfata" wypadek ńastępującr.
- Siedziałem \y'"framwaju,. przypatrując

męakie,

ścieżek leśnych.

0

biety.. Nfo zaws·ze byl mąż lub brat w diińm.
Pleć ł:trzydka, .zajęta w odwiecznym borze lub
,J

i>:<:I"'

-

.

nad brzegłem jezior, me mogla dnstnedz kaZdego ltidyanfa.a,
pod miesi.
.•P:zeto

skradającego się
h_ialogłowy nauczyl{sfę

k~rii:S: ~ia1ych

uzywa111a hrom

l

p_rzywykły

do wid-oku

lud>·~.

„„ . -

" ,

ńk B ,
·
nm~.a,
.....~ .·. J.i:;uJł~Y~·
to albo albo·.·
szlaehuf
P:z~-wł·lcla . d<> y~a
ro;kos.?.y,
tez; z.a..
itj
~wór._ RoJali~.· tmY?;:wszr do Wirgi:uii;";ró-

z

A

-..::i

~adnie;ze zna:cznym.i srodkami materyaln~
ohyd z rzemmslem wojennem, poradzili só-o

il

hie prędk-o z odwieetńymi wlaśeieielami lasów
~ewfozyeh. Wziąwszy do pomocy legioo ni.9"
woln.iatów, pooakladali rozległe plantacye, J>IJ"·
bud-owali oosterne, \yygodne pałaee i żyli we.-

l~•, mie~, pięknej ,\.~~4"'· Ząjęla

uśmiechem'\
ame~'ka;\skil>j,, JiUOlęj pl~iń>j

1

się :żna·kómicie, zyskują;e

.świ~~ie''

N-0wa kampania wyooreza w Ja.ponii ma,

d·owiadują się pisma petersburskie, prze:bieg _dość o.żywfony. Kores·ponden1 ,;Now.
1Wreo11en.i'" utrzyimuie, że 'livynikiem. wyborów
:fy~b musi :być zwycięstwo partyi liberalnej,

~ó:ra zm,:is1la dawniejszy rząd do dymisyi tdo,Prowadz11a do rozwiązania parlamentu. W Jro,.
. ł'aeh rządowych Uczą się zatem z konieczn.o'śeią podania się te.rnź.niejszM'o · 'gabinetu do
,d:rmisyi. v~obec takich . na~jów w Japonii
.mema maVl.y o wspólne1 praey ęiarlamentu z
rządem. P<J<I tym względem stosunki n<> sk-oń
czeniu nowych wyborów nie ulegną~ rprawie
·t.adnej .zasadniczej zmianie.
·

t~k zna~em po<lWyżs.z;nin, że

bud~ z.a_zd~ść WS:ey$tłrlcl:i

emaneypantek europeJ.skich. Przed Ame·ry;an:{{ą, gdy· idzie uli,-eą,·.··wcllodzi.do.tramwaju, do. te.atru.,.usuw~ się
n~ ~tronę każdy Amerykanin, be?: względu na

w:rek i

.pałorenle

na koleJach

:18 okrętach

towareyski.e. Jel oddaje· się

źelazny_ch

najwyg!)dniejszy wagon,
n_ailep.sz:i kabinę, w restauraeyach

l hotelach naJpełmeJ·~y półmisek. Nie r.aozepi
jej µikt, a jei'eli się znajdzie taki śmiałek, któremu laury. Don-żuanów ~nu"opejskieh plosią
sen z powiek,
d,owiaduje
ry;,.
chla, że honoru panny_ amerykańskiej bronią

go&J)Od~

wów~za~

nietylko
spoliiej.

rodżiny należ.eli

.•

lępiej

się przez ·~by ok.na jednet z pierws~onęd~ · sel-ej,. niż w sUirej· Anglii Stuartów. Choeiatlffii.
n?'dl ulie Nowego Ja~ kie.Qy lekkie ud.erze-· bieta Stanów pohldn.i-owyeb me miała potrze,.
n1e warolarzem w nmJ:ię Tibn<lziro mnh~ z zaq by wafozyć " bronią w ręku· o bezpieczeństw~
~eyi za:c-hoori;iej~
·· · ·
.
:my.ślenia. Przedemną stala mlpdą -k-ohleta, . ogniska 9omowego, mimo t-o. nie byla 1 . ~
·.Ważną wlę odgr.ywafy kóbiety ia er.asów mierząc 1!1?ie.dumne~ rozkatulącem, ob.nr~ bemeynną. J{lj woli podlegał.a llezna ~a,
· Pf.i.1$ki podbijającej, w okresie tak zwanym ne!':1 spoJr~ement, które Jlló\viJo: Oty nie wi· ona rządzi.la w plantaeyach, zajm-0wała $ię
ear.
Bol-esfa:wowskim. · ·
·
· d~1~~ ma·z:i,Y proch~. ie. kró.1.owa. czeka, już. od łe:m gospodarstwem, bo mt;p i hr.at albo ~ 'łii
Stale· prowadzone wojny, . PQehtariialy ~lku .e~Wl„? ~odnios?em ·się szybko, ustępu- .jowal, hloo pokiwal.
.. -~ ~:~
, mzystlde ,&i!y
lipies.ii<ie dla odparcia
,
je, , , Opriio. tyelf dwóeh 'typów !UdDol!ei ..,.
'W'l'<>gń. . .
.
nle po<lzię~!lwawszy mi nawet·kQll,Wencyonal-. rykaiskfoj "przybył wk1'6too tneGi, najli ZT.d* :~'
:mm wóweziti Vf domu. pooositawal?
nym
.. .
.S?.y.
w Eriropte oo«
•W
. . . Starcy, wyrostki i kobiety. I oto na bar. · Wypadek ten ina ilustrowd· stan-0wiisko kogo" okradi· -OSZukal, ·ktokolwiek uwatal • · ·";,
'k'"'h iyeh oolatnn<h spoozywalo cale goopodar. , kobiety
'i
wlaóeiw.1 usunt6si9„ pad na<h<>tu opri.w!edJ;>.
stwo~ opieka nad diziećmi i sbi:rcantl. .·.
~zr:~!
P
ul~~ki~wa.ną
~b~zy9,ką.:·P·~~~
na
poJ-owa r-rr . wod· ~i, ·too za~~eralk-.łmanatkf· i wnyhl za oeea~ ..~
z ob-Owiąików swy~b 1tob1:ety wywiaeywa. ,cd
WL. lego .s~oi rzeczywtt:sc~e w' Nowym.
g ZJ:e go·pl'Zt:.'U vueksaml europejskimi zas.~ ....
'ly
· ma!mian • ooraz
na
nialy nieprzebyte lasy. I ten. kogo.

kole3ą ~prowadza się Iud·ność.

·Jak

podwoić

'Gn].·

, Dla p-0rówruinl4 dOOamy, >e.
df"u/iO&!
linii kolejowyirll w
1910
JJJi'.Sil'a 32i1,700 km„ ezyli <1 .52,000 Jmra. mniej
w Stanach Zjedn>0w:inyeh. Prz~iitem w Eu„
••pie na stu
pnypa<la
:niehtylko w kmc. kolei, w Stanach Zjed-ooezo11;rc. zaś 379. . yfry te wyrażają niecy.lko
przebija
w nfoh zarazem
i glęho'ka róinka jaikośclowa _Iitię(,izy E-uropą L więcej wpływów i znarienia w rodzinie, jak
·! ~m:n:rtą .półnoeną, tym jedynym krajem na i w sp;oleezeństwie.. z owych to czasów posw:i_eern) ~tó17 noSi jedooe'teśnie clia„rakter.ko- eh~i.przestarzałe ju·! d'lAsiaj ()!kreślenie „polomalny l w'elaro „ przemY$lowy. W Europle, .fo~ta •, które to nadawane było pn.ez 'n,lęia
gdy do0~fateezpi-e gęsta ludność, oraz roz\\'illię- · tome jailro. WJTB!Ł naj>wdększego uznania za~jej
ta prod:ukcya rolni-eza 1YEY pr'bemyslowa wydaje zas1ugi i .J>:raeę.
się. da~a-0 gw~rancye~ że k-0lej ~ię opłaci, b?„ · . · Bo~ rreczyw:iśeie: rona była poł>0wi:Cą ~
d~Je s1:. ~leh w Ameryce na1pierw· kladz1e 'fS'.ey·stkie.m i do wseyistki~ pi~e I\airL·
s1ę s~kt ~1J,?ro~et:r~ s~y? w pop~ek bezl.ud· kowski. _ Na głowie m.ęia ~yw~ zarząd
~e~ ~tepu .ai~ m001rueJ ?ezludneJ pusz.ezy, a majątku, s!użba publiczna i reprezentacya N)-.
pohim
.
·
'dziny za doiznern, na growie mny
rm
llll
siw.o (i'(}'1!lowe, wychowanie dzieci, piecza oko.
a
z
LA .fo 'wsz.ystlrieh, którzy wjakimbadi stopniu .de

łalej Europię w:

wać, <>toczyć

•..

31~,800 ·~

1901J

ko, przeraził się postępem kofonizacyi.• Z. pl"eyjadela stal się wrogiem, z życzliwego są.gfoda ·
napastnikiem, który czyhal na zgubę intruzów.··
Bezpieezne .dotąd fermy trzeba byl-0 obwar~
walem i murem,
czaj'"'
no8ć, gdyż Indyanin .napada! na domy Eu.rf;
·pejc.zyk6w noea~ przebieglejszy od nfoh i Ś'Wiłi· ••
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pr~ejmy <lla biały.eh gości, gdy zmiarkowa~ te
rO'Zpoście-rają się oni na jego ziemi zbyt szere..

kiei krwi. Jak niegdyś nasze niewia-sty ~
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z za\Vistny.m losem, pośród.· 'najrozmaitszych: Stanów południowych. Nie purytanie, ~rześ.fa'"
bun i hlll"aganów,. ws,ii~sają~h di> glębi M- : dawani pr~z .s~rtów, poplyn~li do Wirgittil,<
seyin krajem,. ztu1Jdz1e d'Ość 'siły i energil do
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•ięine i strome~ a· na wyżynach pe·· ta·mtej : była powszechnie szanowaną kapłanką, stn.e~ronie gór na przestrzeni <>koki tysią~ kilo= ~ święt~ ognia.
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dawn1eJ, Po rz,ekaich i .kanałach, tyliko pa k&Wobólie ·.u polan i.$tńial ~j wieloleja~h te1az·?ych~ Mno·żyły się też po1ąezenia ·'ieńma, ·był 00 jednak ra'O'Zej t*retyemym,
k(}leJ·owe między Atlantykiem ·a Oceanem a w nadkicll cylkó wypadkacll stOOowany w
Wielkim; je$!; kh obeenie szeeć. Ogólny zaś pralrtyoe.
rozwój kolei ielaznyoh w namę;pnyieh lat dzieMimo zaletnlQ§ei ~wej od męta, ·kobi-eta
siątkaeh •przedstawia tabliea- n.ll:S!tępująea:;: '
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bytu naszego niejednokrotnie oo.egrala chlub- cl.ę osób szac:unek nlezmyśJ.ońy i -prawdziwą
ną r-0lę r-0zumnej, pelnej poświęoeń, gorąeej grze·ezn"Oś6. Pyeha mniej się pnehac:ia ksiąpatryotki i taką porostala a~ do l()Sta.tndeh ~-. żęciu, ni~ oooib-i·e prywatnej, której zdaje się,
Sów.
iż jej p-Otrzebu:je, aby mierl1-0ść swoją pod.ni<>Wspoonnijmy zy]ko wiek nie'W'(Jli naszej sla.
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Kilka mewinnycll .w·Ewopfo, llikogo nie się ną wytworzenie · dzisi~jszet Ameryka
·byfa tego mzystkieg-0 panią.
gorsząfrch listów milosnycll, wywołuje w Sta- grirsząeej Europejezyka samodiielnQścif pó-'
.
U Grzegona z Sanoka znajdujemy, że .w nao~ ZJednoozonych oburzenie i k<>mują eia- stępownnia i sW'Obodą w()hejścltl. Córki ba~ _.
. eursaeh dawniejszyc.b; mężowie, zajęci głów- sami bard.ze. dr-0go. Panna lub wdowa., ska,riądowników, awanturników i śmiałków meJir~- .
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a~/
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g~~a zaWSZSt ehoćby się • domniemany IlWO- WiztnU Odn-oszą się niętylko do ploi bNyd
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• · d si .
··
·
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10 komp., Warsu.rwa.
I
wiee BO p. piech., 13
Mi e bal owski Józef, Sl:eregowiec 141
Lesz.no 115. ·
p. piech„ 3 komp., Wola, gub. warsz.
9821. Mi a n owski Antoni.
Makowski Andrzej, szeregowiec 24
p. pierh„ 9 bmp., neezko~.
p. piech., 4 komp„ Zaehorz. gub. pintr.
Dmotby =Glin kl, gub. ł'1mt.
Mach aj Stanislaw, szeregowiec 31 p. 982~. Ma i ko wski Adam, Jn:lireiter
pieeb., B komp.~ Maków~ gub. warsz.
szp~t., Sypnie'\vo, puw. Mnkrnrsl;:L

! ··

s.

I

8 komp., Witów, gmina

lomz.

k~l.

Łutyn,

g. pi-otrk.

0781. M i ń s ki Stanislaw, szeregowiec. 31 p.
•

082:3. Milewski

pieeh„ 5 komp„ ZaPl>r6w, gmina Ła'l.'j-

szere11!uw1er: 2
piech., 17 komp., PkH:k.
9,l".\·2..n. ~.ii 1 w i cz .Tan···'
picrh. NH~i eł, g;uh. wur:;21.•
f\"20. M.u r a <: h.
,
.,..
.· ·~.'u·".;,.,.

I

ft

3198·. :?

w:zy1 !'\Zpit., BartnhH, puw. ,...„~.,..„;,„:.::n
„ gub. ~locka. .
1.

p. piecb., 14 komp.,

Piotrkowice,

po„

wiat kolski. .

f!lffl. Much a Mikołaj, szeregowiec 6 artyl.
bryg. 4 bat Czeczelnik - Pod cle
9788. My ś'l i ń s k„i Leonard, gefreiter 6 artyl.
bng t bat. Przasnysz g. phrka.
· „ · •
~
9789. M.ichalik Tomasz, szeregowiec 22 P·
· p 10 k · p No'wowi@.c «ub lomż.
om .,
' o • ·. •
.
.,
9700. Mi cha Je k Klemens, szeregow1ee 6
artyl. bryg., oddzia~ admi.nistr'"t Tarsz.y~
ce, powiat ~ierndzk1. .
,
. 9791.. Maj Franr1sze~, szeregow1e~ 6 P: p„
5 komp., Briez1?y pod t.ldzi.ą, g~ piotr.
9792. Molenda Feliks, sze~eg\.1 w 1 ee .;:) p. p.,
17 komp., Slawczyn, gmma żamow; gub.

.

1

I

I

l

I

!

bryg., 1 park, Wola „ Sanezestyi:e, gm.

rhoty 16

9'.ciao. ).1 al i n c. ws

i
wiee 13 p. piE:·cb. 2
1 1117 vir'Mi<:i .
''H .Jedwahn.n, ~ub.
08<.n.
n ~us I n:· „,
hclt!'b. ~·· 11 k. .. mp„
8;"'> ~;a ~n ..... k , . .~. __ , . . ,„„..

! <::""'

I

;j

h!

I 9...- -,~, •

a • :i w s ,. 1

~;·t:l. ~=~ g.n.„ł „ '"'""·

5 z" LI
plech 10 komu Zm11.11:·,u,,.i1~ze.
i -t
·-•··
'
· ,. .~;:
I ;:,.cnn::inl, gu 0· wi 1en-i>u .
' 0834. M ~ si. k i n i s Jan.
j
piecli. 7 k 0mn.,
·~vień;;cka.
•
i 083.5. Ma 1i n o w s k i

fit.>"· ''1 a

1

!.
I
i

15 p. p:eeh. 5 k~mp",

n&'l6. Mul a ro
Ow. Relrnh.

„.„„..,,„„,„~·""'

sieci.le.eka.

rad0mska.
9793. Ma k ó w ka Feliks, szeregowiec 6 art.
bryg., 1 ł>at., Slodów. gub. wa;u.
9794. M i r k o w s„k i Jan, szeregnw1ee 5 art. 1

bielsk.

Ma ~ I n o ~· ~ kI ttri:im·sIJ.W
p. p1eeb. U k"mp., ...... „ '"''"'·'

flS28. Mor a wski
'"·''""'~'"'!"
pieeh. 1 komp„ O"Jtltfo . . ~
982!). M a r c z n k .Mzd, sn'n•g, "W(' a i1.

9784. Majewski Stanislaw, szereg,n1:iec
Lejb.~Gw. Keksh. p.1 16 komp" Da.brówka., gub. war,_z,

9786. Mi eh a h ki Walenty, szeregowie.e 23

\'du:u•.

0824. Ma re z a k

komp„ Jasin, gmina Kobiele, gub piotr.

wa:s:i.

Antoni,

piech„ 10

sko, gub. piotrk.
9782. K r ó z Kazimierz, szeregowiec 36 dyw.
st.pit . Brzeziny gmina Krypno, gub. ,
grodz.."'L
'
•
1
9783. M a e te. I! x c z y k Józef, 24 p. p1E.1eb„

.

niński 1 gub. lrnłis.ka.
M ac 1 ei e w s k i . Kazimieri,
wie~ 5 kol. roboeUl.,

pfotrk.
9817. Małe e ki

9180. M a g i er a Józef, szeregu wiec 5 p. p.,

10il

Ml

.too

„

~

. Sklernłewh·kL

9785. M a 1 ezy k Stanisław, szeregowiet, J.,.Gw.' Kebh. p., 16 komp., Wilanów, guh.

Kursy dewiz.

. C~ld na Berlin

1=.?>.75

ez.er 6 dyw. szpit., Ploeele (?), gub.

-.-

-QOJ,-

„ "'·

•

vi··.71>

Sr. Hl

0005. M o d z e I e w

9779. Mor a w 1 k! Stanislaw, podoficer, fel·

9'..'b.-

!125.-

. Hl() kor. dututk.

wp

8 komp„ An11-0po~ gub. piotrk.

218

111 •

. LO N·D Y N;

1ąt

9773. Majerski Leon, Podoficer 6 p. pieeh.,

9775.

Pet. Oyi!.kontowego • tl:łó.11 'l"wa Ba.kil . • •
ł 1'15."
,
H•ei Nobel „ •
1"•5.„ ZB.kł. ttriai\skitm •
sm.HartrnlłtU'1ił
443. •
"
Matt-ewa • • .
aH.Nik< · iOHiarfupol
358 "'
"' Pntiłowgkfch
„ • H11.•
•
łłoa.~Ka.łt'Veldoh •
li . 1n sklej .Mbr .naboi
una.-

Jlł

!7i.-

ski, gub. piotrk~
Q771. Mae haj Wincenty, szeregovdoo 31 P·
piecb„ 16 komp., Maków, gub. warsz.
9772. M i ks a Piotr, szeregowiec 81 p. piech.,

79.11 11

„

„ • • • •

li 1:m.

łM.

Hfl.172,50

11'~-
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j oorn.

7fV1~
~P i.t
J0.'>7 ·- 1 fłll. 91ia. - QQ4 _
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Nr. 27.
.
I
9770. M a j ew! ki Aleksander, _gefre1ter .•6
dyw. szptt. Brendków, powmt brzezm~

!:!2. RS.,_ .- H:16. ;..
• l 171.- l t 70.• -..-.• 1755.- 1716.• . 4 t.- 4"4.„ 4t.S.- 422..1:HO.tti;; •.-

Hvberyh;kie(lo • •
Pet. Międ14vmt.r„ •

„

11

"

?Rl.-

Paó~ka

9803. M u r z y n o w !J k !
w1et 21 p. piPdt., 10
uL &lwia Nr. 6.
9804. Mark oń!! k Jan,
p!eeh„ Ari1rn1ów,

9169. Mu 1 ar ezy k Alsksander, gefreiter 32 9Sl5. Mn ł ł e r Adolf,
p. pieeh„ 3 komp„ Warszawa, Ogrodowa ,
piech„ 7 komp.., Małosiena,
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fomt.
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• wiec- 24 p.
US02. M a k o w i e e k i
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goto--
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9700. Mi I cz a re k ::;u1.m~:ta~"'·
p. pieeh„ 2
Nr. 18.
9800. Mróz Winttmły, l7erei;rnw1ee

0014. M a Je h o r Józef. gef reiter 82 p.

Lp;nrmJs • • . „

B:rianskłe
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f>ł11 "
"
i r. 1906
fm.nq(le de Paris
• • • •

kałrowie J>o kai.<iym je~. bardto ~rahnłe ~zezą 7.ęby. Przy·

'bie~ie. iaeięlo tradć tttaCZBnie dla
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n

19•1,
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DOOa6 nal"iy,·u

··.~1\~ą, kdedy ~amias.t ufywan~ pr'u;d·

„

-

m1iłńcztk6w na SO nozęk ma.Jd<nvsJ '{Jo.
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„

nv1.

Ug,,'11

Austro~ WUfY

·
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,,.
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na
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•

H.(:'tf"~1W!el:' 5 p,

- Cl11jny, ut „„,.,.,,„„.„,
9798, M t h a ł ,, 'I\ ! k S!efan.
23 p. pieeh-. 11 komp, z:..1;;~~1..yea,
ł.ó<lź

r•t3
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&weew.

llnion

4.1'>! s

UiUIYL
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bUłe ~ ł}i " · n~ prywatntt ••, •• ł
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9795. Ma 1 i n~ wski Aleksander, szeregu.wiec 6 dyw. szpit„ Chu11ilrów, g. l::lmi. , DrJk 1 naAła;t łlydaw?JlGlWJ 11ls,ifi
9796. Mi nie w i ez. Wladyslaw, 1z.eregowioo ł
i G. ~lJltliłł:ill.
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Koronacya.

J

J. O„ i K.
Z:ajmuJąey

o

•

dram.at tycrnwy w 5-Efo ei,i1t.

w wyiumanto :stynnycb

arty~tdw.

Mości

-w Budapeszcie.

,

Arcydzieło techniki kineiy.atografiQn&i .w· 2 ej{
częściach (1000 metrow długośeł).
· ,, :·"ti
~ ;::r~~

6otcrńny WySftn L. SOL&KIEOU Pi~~~~=
·W

Łódż,

tzwart~k.

dnia

15-~o

O I

Ogólne roczne zebranie członków Łódzkiego t.v•
d,o'l'sklege Towarzvs1wa 11'.płekl nad Słerntaml od„
bedz:e się dn. 15 Marca r. b. o g. B~ej wiecz. w lokalu

Towarzystwa Dobroczynności (ni.

Zachodnitt .Nr. 20).

.

przyb~cia wymaganej przęz ustawę odpowiedniej I ezby członków, ogólne zebr.?nie odbędzie się

W .razie nie

te:rmini~

w drugim

rem w

tymże

•••

il Dżtelna
•

·

· Ni~łeia 18 marca r„ Ił. o g. ł · i.P•

· , \'

10-cba
z
pawia
)bnbryn n
J

sztuki an~idsko-chit\$h

dramat w ! akt St. Wy11piatiskiego.

W

I akt

1

dzie1ów

Ostoi-Sulnick i~o.

P. ?. S.

•••

•••

BALA. KONCERTOWA:· Dzielna ta„ •
00
·w··iioi.1E'iiziił.ii; 0 łi:··19·~mariia--·1·i11··r;iitii~··a·~9iii:···if"&Iiifii.·n« · 11
ta„

XX-ty Koncert

(Abonamentowy)

·

(Abonamentowy)

. Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej

dnia 29 Ma.rea o. ·godz. &-ej wieczo.

lokalllv

~ b..

Rapsod rycerski w 4 akt.

Jromedya w 3 akta.eh Aleksandra hr. Fredey.

Łódzkiego Żydowskiego

Sobota, li i niedziela 18 mare.a
o godz. 71/„ wieez.

marca o !!odz. 1i12 wiecz.

Cegielniana 68ti

89.U-80

Sobota. dn. 17 mareą r. h. o g. 4 pp
po cenach najnit. od 10 do óQ, le.

Dyrygent:

4516-S

ZaPząd
ł.ódzldega

Z1dowsld1go Towarzystwa·
Opieki nad Sierotami„

,Solistka:

BPonisław"

ot rrt

Szulc

Ul

SALA KONCERTOWA,. ul. Dzielna 18.

\JlfLKlE KOHCERTY IOU&TÓU
CmHlłłl.

didl t I lmilłtlla Ili gad1.
.Je.dyny .koneei-t

.„..

WlBBZ.

llilSi!CNŚWłATOWEJ SUM' i>łUlZYPKA·WłRTUO?A

Zarząd

BRONISŁAW A

Gminy Starozakonnych
m.

Łodzi

- ·

.

Licyta
W Q.lwartek. et. li nmo r. ~

podaje do wiadmnośC.i, ·że celem otr~ymania

u współudmłsm

l11Jołd~

macy na

Splelmana z Barlłnn.

PROGRAM• Sp~hl'-Konc:ert W~c::Mlll7 Nr. 'I e,.~oU B•c:h
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