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(Doniesienie Petersburskiej .Agcncyi Telegraficznej„)

W P~tersburgu wybuchła rewolucya. Wydział wykonawczy, złożony
członków Dumy; jest w posiadaniu władzy-. Wszysc)' ministrowie
więa:ieni.-. Garnizon stolicy, złDżony
30.000 żołnierzy, połączył się
cyanisterni. ,W czwartek (śr-odę?) w trze im dniu rewolucyi, porządek
zn4w , pt-zywrócono. . Deputowany En
hardt
został
wykonawczy komendantem m. Petersburga.

się w

GóUZlN~

P O U S K l.

;::I~!g:~e~~J~t:!:j~\n;:.e!1:~~!~~~as:;;:: '~:::Jcn:::.k~w;:r~::;:6·ut!:!~o ~=I
Uzm w.cf ennr tylko
jednostro nnie. W Nfomeze~ł!. wywfas::o;ezają lmlność 1 wszystkie go,
~e!''.!'. również wo:zystko Z'l\Tacają ludności. U
mrn· również zabiera. się wszystko , nic się jednak nie odflaje ludności, ażeby przeilrowadzić

~ystem niemiecki, ldo inny musiałby sfanąć :na

~r,;ele rządu.
Poi1czas rozwaia.nia inte'Fnefaevi.• w sprn.Ał"

wie a:resztowa~ia grupy pracy i komit{'tU prze..mysln wojenneg o kadet Konowal ow bronił a.!"esztowańyeh przmlstawfoieJi robótniM w pr11e·
ciwlrn !llarżutom rządu! jakoby mieli przygoło:

wywac

rewolucyę. Ręczył

prr!Nlsta wicicli robotnikó w

on za

wierność

'\\rzględem

ojczy-

:zny. Kilku czfonków irrupy praey wydalo nawet orlez"'-·ę do mas robotniczych 'Petersbu rga!
. 'W 1.iórej wzywali do porzucenia strajh i przy-

mitet filantropi jiny jesuza p-rzed rozwiąia:niem
Dum;r. K~mitet !en .posta~owil zaja.• ć się·. ża..

·.
(Urz"'d<t-wo). Wielka Kwa~·
bez•p1eczemem wiellnch mmst wobec br~ku ·
• · .·
• ~ ... ·
•
żywności. Prócz tego komitet zamierza l sUu- tera Głowna. donosi fa marea.

HonufąIHHiB Dumv l Bady uansfma.
·

Na obu brz~gaeh jeziora Pre sp a. i na
pólnc~y od iu 0 n as ty :r n Franznci penrowadz
ili takie i wezorai" m pomoł".A
ma-ez..
r
"'i:
ny"'h sił ataru, któ-re zako:ńe'T.Vly się.
nodo"
u.;
, ł'
bnie iak i dnia poprzed niego, niepowodze-

Kopenha ga, 15 marea (T. wł.). - Wiadootrzyman e przez Haparandę, p-odają
dalsze szezególy, dotyczące rozruchó w w Petersburgu : Petersbu rg ubiegłej soboty ezynil
wrazenie pola walki. Tłumy ludzi :napadały
psów~

W olbrzymi ch plakatach upomina no ludność,
·by nie opus.zczala domów, ponieważ władze
nie są już w stanie ponosić odpo"'iedzialnościc

za; życie mieszkańców. Rząd zdeeydo'\V-al się·
wreszcie na przyznanie Petersbn rgowi zupeł
nego samorządu, o który miasto walczyfo z
:rządem przeszło .od 15 lat. W ten sposób stQ,
lica mogla wreszcie ująć' w swe ręce aproWiiacyę.

Sfnrcin

zu\

pe

uliczne~

Sztokhoim , 15 marea (T. wt). - Sztokholms Tidninge n" otrzymał z Haparan dy następującą depeszę: O zaburzen iach w Petersburgu donoszą w dalszym ciągu, że w czwartek Newski PrO'Spekt zaległ niespoko jny. tłum,
składający się z wielu tysięcy ludzi. Wojsko
usiłowało tłum rozpędzić i w tym celu sprowadziło nawet karabiny maszyno we. Po-niewaz jednak było wiadome m, że kózaey stoją po
stronie. ludu, wojsko nie odwarzyło Się dać ani
jednego strzału do tłumu. Jeden z konnych
ilandarm ów, według innej wersyi kozak, został
ściągnięty z konia i ·zlinc;sowany, przyczem .
trup jego został wrzucony do sklepu. Wszyst.
kie sklepy na Newskim Prospeke ie są zamknięte. Zabójstwo żandarma dało wojsku p0<- ·

poża

tem

został

Petersbu rg, 15 marca (T. wł.). -

tl'rsłmrska A_gc~cya

do

Pe-

Tele!',7afic•zna do no.si:
Dumy Pop-ielajew i Taski:n na
1

rozkaz komitetu vvykonawczego udali

się

dzisiaj' do Kronstadtn, który oddał się do
dyspo•zycyi komitetu. Popielaj ewmiano wa-

ny

został

komendantem Kro:nstadtu.

Frankfurt n. M., 15 mare.a (T. wt). Ztg." donosi ze Sztokholmu: Za-

rz~nuy miejskie l\foskwy, Kazania, Charkow a
i 0<1esy ·oświadczyły telegrafic znie, iż p:rzyłą-

ezaią się do petersbur skiego komitetu fila.ntropiineg o i ukonstytuowały się ja.ko komitety

wewnftrz nego oswobodzenia Rosyi.

Homitet filantronun,.

· Kopenhaga, 15 marca (T. wl.)' • .._ WUid"OTelegrafi .rwej o
:za1machu stanu w Rosyi uczynUa tu bard;z,r,

silne wrażenie, chociaż OO.dawna kursowały
mniej lub więeej dokładne słuchy o zajściach
petersbu rskich i moskiew·Sikich. Wskutek nietnadejścia pi~ rosyjskic h i wskutek braku

:v:tiadomości fełegrafkmych nie otrzymano do-'
Jda·dn~·th sp-rawozdań. W edlug wiadomości

, „Haparandoer Nyether" , które

polegają

pra·

' -wdopodo bnie na ustnych doniesien ia-eh podrói~
\.nych .rvsyj:skich, moina sobie meoo jaśniej

'

is w

:J!rom

woislt general a-p11,lk !Jwnl1m
a-rcylunęcia

Tylkn miejscami
łalność a.rtyleryi
wydarzyło się nfo

strzeż.ona

wydarzeń petersbur skich. Można
nawet przypuszczać, że wielki książe Mikołaj,

Józefa.

trwała ożywiona

nieprzyj acielskie j.
znamiennego.

dziaNie

ruęd.ey, aieby c-&danych sobie polityków rosyjskfoh zahartować d-o walki z gabinetem ro·
syjskim. Car stallą! ~bee alterna.ty wy - al··
oo paktować z rewo.fueyonistami i uznać ich

którego posądzają, iż ezekal on na rewolu~
cy~, by stanąć na ·jej czele, również ma coś
.wsp.ólinego .z ,tym ruchem''.
,,Berl. Tagebl." między Innem.i, tak wy„

rząd, albo wy.slać ·kilka korpusów na Petersburg dla odbicia swej rezydencyi i likaran.ia
buntowni ków„

wodzi: „Z posiada]l.ych dotychczas iuformacyi
nie można jeszcze sądzić, co z tego wszystkieg-0. wyniknie . Pierwszy krok wykonan y
został 'z wielką ziręczn{}ścią i energią. Jak jed·
nakże w dalszym ciągu ukształtuje się po?-oie-

Lo.dendortt.

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

Wlosk i teren walk.

Walka artyleryi o·dzyla
szym froncie na.

p&nflwnłe D

łro·ntn.

północy

wtargnęły dziś

Na nar
od A s i ag o

rano oddziały 27-go pułku
piech.o.ty do lowów nieiprzyjacłeiskfc.h na

zachodzie o·d lU o n t e F o r m o, zbn:rzyły
okopy, za·daly \Vlochom widoezne, krwawe

straty,

W2iięły

zdobyły

2 kara.bi-ny maszyno we i·
22 alpinów do niewoli.

Pomdn iowo· wschod ni teren walin
Nad V o ius ą nie
szozególn ego.
Zastępca

wydarzyło się

nfo

szefa sztabu ~eneralnego
von Ho ef er,

Feld.marśzałek „

pornr.r,nik..

zowie

że

Konstant ynopol, 15 mar-ca........ Glówna kwa·

tera d-onosi 14 marca:
Ńa fronda· kaukaski m bard.ro oiywtoqa
obustron na d:zialajnośe patroli wywiado wczych.
Nieprzyjaciel nie odniósł sukcesu podczas
swych przedsięwzięć. Na•e oddziały wywiadowcze wzię-fy jeńeów, zdubyły a.municyę i inny materyal wojenny. Na in;nycb frontach n.le

pań.sitwa? Przedewszystldem~ zdaje się,

ruch ten nie posiad;:i charakte ru antymonarehiczn ego. To gwarantu je nazwisiko 'Ro-

dzianki. Naród i armia 'Z carem na czele chwilowo będą musiały uled-z wobe.e noweg:>
stanu rzeczy. Jednakie wojska na froncie, P°"
mimo wszystki eh zarządzeń ce•nzury i innych
mac-Mnacyi, będą musiały· dowiediieć się o
wszystkk h wydarzeniach, oo nie wiplyn.le cby.
ba d-odatnio na ich

ofiarność

Hr. Reventlow w

i

chęć. do

„Deuts:ćhe

sz~zególnego.

&ffa, 14 ma.rea. ..,...

ruch w swych

kwestyą,
że dać oop-0wiedź.

na

rękach, Jesit w każ
którą jedynie czas m-o-

„Taeglieh e Rundschnu'' pisze m., i.: T-0,

Główna

„Lokalanzeiger" jest zdania, ie w obecny.eh wydarzen iach w Rooyi daleko mniej
chod?.i o walkę z caratem i prr.em-<\cą carską,

niż <>.walkę

przeciwk o klice wi.elkorządeów,

mianowtI.nycb prz.ezeń na pnedstaw ieieli rzą
du. frzedew- szystkiem jedno uderza, a mia·
nowieie stosunki, jakie szczególn ie w eią!JU
o'Statnkh •miesięcy zawiązały się , pomiędzy
panami Milukowem i Rodz.ianlrą, oraz ieh
współwyzna. wca.mi

polityciu ymi a P'oslem an~
gielskim, Buehana. nem.. Jak wiadomo, pan Buclianan ID.gdy: nie szez~dz.il ttudlli ezasu i •~e..

czór dwa d?.remne ,

gwałtowne

ataki na uio-.

byite p.rzez na.s na lewem skrzydle odcinka
szańce.

Walka na gran,afy

ręc:me toezy~a się ll'O-

eą pomiędzy wzgórzem 185 a Maison

Od<lziaJy nas7.e

de Cham-

kwatera d<Ji-

wtargnęły w

4

ro-z~aifyeh

punktach d-o rowów niemieek ieh pomiędzy
~lozą a lasem Apresmon t uderzyły aż. do drugich rowów i wzięty dalszych jeńców.

no·id 13 ma·rca:
Front macedoński: Na UJ.ch-0dinim brzegu .
Paryż,. 15 marca (T. wl.). jeziora Pre.spa kompani e nieprzyja cielskie: ru·
donoszą 14 marea wieez.:
szyły n:iprżód, zostały jednak odparte i· wielW eią.gu dnia posunęliśmy się da-lei ll4°"':'
kieimi dla nich stratami. Tejże nocy w tej
.samej o.ko.U.cy od·partio krwawo jeswze dwa przód szezególnie w okolicy Maison de C'hall1-:' •.
pagne,, wśród gwłatoW'tlej walki na graµa;ty,.- •'~
ataki niep-rzyj aeielskie. Stanowis kanasze. na
ręczne 1 pomimo gwattown eg-o ognia ań:flęryi~
·zaehód' i n.a jłólnoe od Bitom znajduwały się
poo nader gwaUownym og\niem artyleryiskrm. nieprzyjacielgJde-j. która czyniła uż,'iek z potit,o ;i:
. ?
. .=:·.
W luku Cerny trn.·a gwal.t-Ow.na a.kcya art.yle- sków wyejskają·cych łzy.
Na lewym brzegu Rfoey skierowali~my n:!
ryjska. Na pozostałym fron.eie slaby ogień

l

dziB!lo.Wj·, oraz ogień karabinowy pomiędzy
z dQiruesień o stanie rzeczy oddziaJ:ami czołowymi Na ealym froncie z o.;
w· Petersbu rgu, nie pozwala nam jeszcze wy- bu stron toczy się eń.ergi-ewa walka w .porMumieć, eo z tego wywiąie się jako wynik \ wietrzu. 'W pobliżu· Miletbw a. strąeon-o
satrwały. Jik zach-0wa się względem tego mi·
molo1 angjelski.
litaryzm )'osyjski, .eo o tem powiedzą milioFront rumuński: Na· wschód od Tnlooi
ny na froncie i w kraju, nie wiadomo jeszcze. po obu· str~maieh trwa skąpy
ogień artyleryj ski.
Lee.z jest to dla nas kwestyą palącą. Rosya W pobliżu Seretu wo i.ska nasze. od-pady
silny
jest daleko, a Petersbu rg saim nie m-cże decy· meprzyja-ciel-ski oddział wywiado wczy.
cl-ować o losach olbrzymiego państwa. Pewnem
· Czarqe murze. Dwa okręty rosyjskie oj-est jedno, te Rosya stoi w płomienia.eh . slrzeli wały bez.skutecw..i.e \\7brzete bułgarskie
pfo:mieni
wi~my

Komnnikatv francuskie.

Paryi, 15 marca {T. wł.). - Urzędow-0
donoszą 14 marca p.u polu-dniu :
· W okollcy Butte de ~fonii i liaison de·
Cba.mpag ne p-o<ljęli Niemcy wczoraj ·pod wi.e-

pagne; gdzie zdobyliśmy nowe kawalki ro- ·
, wów. Walkę tę kontynuo ,vano zaciekle.

Knmnnikat bnłoarskt

nak w chwili obecnej, pisze Beventlo w, miai należałoby niemal wyciągnąć wnio·
sek, ze przewrót w Petersbru rgu dokonywał
się i vna}duje się pod znakiem Anglii. Czy
przywódcy rosyjscy i kierownk y angielscy u-

dym razie

·
Zast. glówn. Enver Pa.sza.

walki.

Tagesz;tg."

rodajną

trzymają

Front kaukaski: 8 marca woj-sika nasi~:
w okoli-cy Hamadanu wyparty Turków ze stan.owi·sk ic-h w pobliżu Bh~su,tupui i zajęly ten.
pumkt. Turcy, ścigani przez riasze wojska ro
fnęli się w kierunku Ladje Nad.
,
Lotnictwo: W oko'.liey Uygi lotnik nasz;
pod-0ficer l\Iachlepu , strącił sam.QloU wziął tt(l
niewol{ ra.ninego lotnika.

Komunikat turecki.

nie, trudno jest dziś przewidzieć. Petersbu rg-to jeszcze nie Rosya, a jakie stanowis ko zaja
mie' ea:r, armia na froncie, oraz wybitni mę.

I

aeh, z poza których przegląda o-kro. .. pny obraz wojny domowej ; bardzo możliwem
· jest jednak "to drugie, że ta Rosya w plomieniaeh przyświeeać będzie jako poehod;nia decydującemu zwrotowi w dziejach czasów.
-

'lr!<0ść Petersbur ski·ej Agencyi

I

wobec tych

co jakoby

~,Frankfurter

dni ·
s:~blde natarcie ~śród !a~nego
a, przy:
mosł nam pewną Irnzbę ienców.
_,
Pierwsn„„r Generał-Kw1!łennt~ .
~.

poszczególnych O·doinkacb

Wscho dni teren walla

białą bronią; . wskazuje na to, ie przewod.nkzą-cym komite.tu wykonawczego jest P>rezes Dumy, .Rodzian·
150 osób odniosło rany. Czy
k-o - człowiek, któcy -Od dluis:iego czaśu praktoś zabity nię jest wiadomo. · cowal
w ścisłym kontakcie z poslem angielskim, Bl,lchananem. Kwestya osób, jest jetl~

Hronsfadt w rękach rowoluc,onfsfó1.
Posłowie

marm:

jest
przez straż, wydziału wykonawczeg-0. Przede- Jlrom wojsk .Hs„ Loopoli la Bawar •
wszystk.iem brak jeszcze szczegółów oo do 'tesk~o
go, czy rewolucya wybuchła i jaka jem j-ej siNa ·pólrn0'6y od Stan isl a wo w a i
ła i' poza molicą, czy organiza. cya jej ma wid0iki trwa!ego powodze nia, ja-cy ludzie sł-0ją :na południu od S o ł o t wi n nasze oddziały
obok prezesa Dumy, Rodziarilń, i Engelhar d- nacierają.ce w zwycięs1kfoh
prze-dsięw~ę
ta, i czy pomiędzy nimi znajduje się taka o.ciach
wzięły. 106 ieńeów, karabiny maszy"'
sobistość, któraby gwara1ntowa.ć mogla sukce·
sy ;rewolucyr~ Nie mniejszą ważną kwestyą :nowe i 1 przy:rząd ·di> rzm.mmia min.jest sta·nowisko eara i dowódcó w wojennyc h

wód do zaatakowania tlmnn
przyczem okołO

WIEDEŃ. Urzędowo donO:SZ~ ·.m:ua 15

1

petersburska

francusk i posterun ek polowy na połndnit ·
od C 11 mi er es zniesiony , został przeł

-

d

chwili .obecnej nie i&tnfoje rosyjski rząd cesarski, że zastępuje g-0 w Petersbu rgu 12-osobowy wydział wykonaw czy, że zdumiewają-oo'
nielicmiy garn.lzon petersburski przylączyl s!ę
do rewolucy ooistów, · zaś urzędowa Agencya

telegraficzna

.m e i na zachodnim brzegu Mozy, gitzte-

K'omunik.at au's·try acki .

omosc1 me pozwa aJą Je&zeze na \miateez.n.ą· ~enę skutków i znaczenia -wypadików
wia

pogody na Uczn.Yll.h.··
°'4foink.ach ogień artyleryi b. Yl niezn. aezn"···
"
.Ataki francusk ie W S Z am pa nH~ n•
północno „ zachodni stok wzgórza 185, na
południu od R i p o n t nie mogły się roz.
winąć w naszym ogniu. niszczącym••
Natarcia wywiad-owe-ze w okulicy S o in.-

~

n:a~ k" tan.UB ~my i oso ą am asa ora an.„_
gie s ~ego
~na;ia.
• d
•
• Sk •
". :doss. , e; · . pisz.e m1 ę. 2 Y'. mnen:n:. "A"" ąpetersburiskich. Wynika z nich jeno,

m€>ści,

na sklepy; ludzi zabijano po ulicach jak

b

waIŁ

Zachodni teren

Wobec dżdżystej

J prowadziły z zupelnem powodze niem swe
d „
przedsięwiięcia. Zdolano ttprowa ZlC przeszlo 100 jeńców, oraz wiele karabinó w maseynowyth i przyrządów do rzucania .i:nin.
:Front 'Jnacedoński.

Kopenha ga, ta marea (T. w!.). - IX>wi~
dziano si~„ ii z; Petersbu rga rząd wypuszcz a!
zagranicę b!ędne wiadomości~ Z te-raźniej;.
szyeh doniesiel i wynika, iż Duma i Rada państwa. nie były odroerone, Jeez rozwiązane.

Prasa

PolB walki w Pefsrsburgn„

niem, przy dnźyeh strataeh. Pomiędzy.Cer.
.n ą a jeziorem Dol ran odparto niale ·&taki pozo.stałych wojsk koalicyt
--

mić r-oz.ruchy. Wspomn iany komitet byl pierwWschodni teren walk:
szem ustępstwem rządu i mial się składać z
[J<rzeds ideli Dumy, ziemstw i Rady miej- :J!rtnit u·r;jsk ge'm?Jr ala-f&dm
a-rs2alk a
~kieJ·
·""1'el1'
rzadu.
P~~·..,..,.
-,M~.1... ..t "r -- 7.:a n·~ · '
'ki.
„„ z przed"'taw1
""
"
~·
~u;,y.,,.,„•
n;a*"2C'i.a
.LAYUfUJWA
Ja D«lwartł . .eg0 •
czano, iż w ten sposób. uda. się zapobied z nie·
. •
•
•
pokoJom uliemym, . plą.dr-owaniu sklepów 1 ·1
P~ W 1tó.n1C~am1, ll•ad.St O.· C11.· O·
starci001.
dem 1 pod Ja w n 1 c ~' na p.olndnm od
Dn i e str a, od-działy nMierające prze-

, stąnienia do pracy w warsztata ch amunietj. nycn. wtaibe zabronily j.ednak rozpowszeehniania tej ~clezwy.
z prfilemówienia Konownl owa dc·,viadujebErHDSkD O fEVJDłUCVi.
my· się· po· raz pierwszy ze źródeł miarodaj nych
»
Il
.
• .ki
k' .l b
•
h
. ner n, 15 marca. (T• wt ) • -... n·z1enm
~ istmenm st:ra1 1m w za tauac
wo1ennyc
.
be
lf.
:r.
l :h „,,.+.,,ku„1 h
.
Dotvciwza$ cen;ura. surowo przestrzegała. by . · r".,...usk 1 ~ W s.t'ooyda
nyc . ....... „J ap·c t ombawm.;.
do ~rasv rosyjskiej nie przedostało się cośkol- . · ~(!d„,..czk~go 1owi 0 wy .fil'~ru~ w .
e eedrs urdgu,
"'iek w ·tyID ~zgłędzie. Po Konowałowie prze~- ~': na ze ws rzym~Ją się Jes~e
~rz
wy a• 1• c 1.. 'd'
Lmaw1a11
•
•
.zme1 ze I• Kerenski"J, zastrz,ega
mem
ostateczn
ego
są<lu,
pomewaz
1ąc
się
d-0tyehezn
so
wi· d
"'. • •
·
ł
d · k,
•
•
1_
t
• k ...
11
. we
a om-0:1e1
1a1ą
na o !ad ną
tmtegory
ezmc
przee1wl\
o emu, Ja
ouy pos10~
. C me, . pmwa
.:i-~
• 1 _,
i
.
•
;
~
•
,.
h
.:i
~
•
ocenę
sy
Luaey1.
zęse UL.Jenm.n.ow · 1ączy ~a'Wl'1e mrnszcza nscy mH'll o1nOWlhi wo3Emnemu.
, h si
D , "
b
-patrvotvzmowi robotników, którzy spn;ooh\. iaU si~ i~h pogladom kosmopo Utveznvm . Interpefa~vę przyjęto w.reszcie olb:r~ymlą wiekszo.
. • ·ł •
··
'"'61ą g osow.

Kom unik at niem ieck i.
.
-

.
··
BERLIN;.

pod Duran.kulakiem.

.Komunikat
1.

Petersbu rg, 13 · marca. - Wiełki sżtab generalny d'On'i1si 12 marea:. ,
_
Front zachodni: Na . poludnio wy zachód
od jeziora Narocz,. w odcinku Zana:roeze Stachowce, oraz w okolicy Wieliczk a, 35 wiorst
na połu.Jniowy wschód od Kowla, nieprzyfa•
eiel ~·konał ataki gazowe. l?rzy pomQ.ey
gma odparliśmy tam nieprzyja ciela, usilująoo'g-o prżej!ó dó ataku.
· · ·
Na, p-oznstalyeh frontach trwa wzajemn y·
:Ogień. i t~ się uiar~iki patroli.
}'ront :rnmuiiski; Wymiana. -ognia po--

°"

między OO<Izialaz.ąt ~w.iadowu~

urządzenie

nieprzyjacielskie ogień niszeząey„.
Zburwno poste-runek niep.rzyjaciel:Ski na ~~
rzu Montra.uoon.
·

Komunikat anuioiskt
Lon.clyn, 15 marca (T. wl.) • .....- Gt
kwatera dono-si 14 marca~
Na półiv.Jcy od dol! ny Anere posunę-$]: ..

nasze linie naprzód na fronfie przestlo 1.l ~;

rn:m na

polu<lin.iowym .zachodzie i zac~ ~';

Bapaume .
·
. . ..
U czyniliśmy również dalsze postępt
fror)'eie · pnes1Jo 2000 yardów na półu-0.m'
Achiet le. Petit I obsadziliśmy 1000 ' ·
terenu nie·p-rzyjaeielskiego na
.zachodzie od Essa:rt

.
W ei.ągu dnia nJeprzyja eiel wy; ....... _
spodziew any·napa d ua północy od·~

nie zdiołai &isięgnąć naszyieh linij.

,Komunikat boluUski.

Le Rawe, 13 · ma.rea. - Gló~
d,ó.n.asi 12 marea: .
·· .·
Na: froncie belgijski m działaln
cyi była dui~, szczególnie pod· 'nrx·
Steeutxaeite. Trwającemu llb :poł' ·,

·

·

P O C 8 _K.;..,.....;;,..._,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

GODZlNA

··:· . :~~nnęmn: Ml'Zeliwanfu
0~na:.

a(ll$j

:wal:!'1:1 na granaty

fiowal'zy$zyla
:ręeznę.

oty~

lomunikat włoski.

~!t4 marea. - ·Glówna &atem tł&
1:8 marea:
lla fl'Otiici:a Tl'entlno ~ cafy diień 12

się :zwykla akeya artyle-ryJska.
ł'Jro'bue 1.f!;arezkl pomiędzy oodzlalami wywta„

dvwe~i odbywały się na pómoony wsieh6d
. ~ Cinego {lu<liearia) na :tJboczath łfante Se~
·l~o (w d-0litllie Posiny) i w -0-k»liey źródeł
· łttden (dolim Sexty i Draby.

Na fron'Cie julijskim a.rtylerya niepreyja-

'·

~&l.$ka prowadziła

c

.~cli
1-

Tolmd.nu.

wew.raj

~ ~

na

.

. ' . Na Karście od<hial 117 pułlru pieichoty
· ·r-roskiej przy• pomocy odwatnego natąrda
w<lad się do linij nieprzyjacielski<ili. na poJn„
d:nlowy zachód od Luc.at, .rozrzucił nieprzyjaclelSkie fortyfikaeye obronn.a, podpam zie.Jllli$nki i u-prowadzU U jeńeów oraz 1 karabin
m~-&wy. W kilka god·rln p6miej przeciw~
:nik pl'óbowat koll'tratałru, Irlóry pow&łrzymanoł
. a ·niepnyjaclela rozproszono przy pomocy
· ttaszego ognia.

. IHIFZ

-

Wlłlłlłm I Kvaflnł Dłd1111.

Berlin, ·15 marea (T. wt.). - Cesarz Wil·
he'bn przyjął dd~daf w wielkiej kwaiterze gll)..
wnej raport generała feldmaTSzałka v. H.io.denb!wga w sprawie sytuacyi W'Ojeooej.

Dr. fteilfertch m B1łgU.
Berlin} 15 marea (T. wt.). - Zastęp-ea
kanclerza Ruszy, sek:retan stanu spraw v."t}wnętrmy-rh, dr. Helfferirh udał się w eela:ch
łP.formacyjnyeh do Belgll, na .razie do Brukt&lli.

.z p1r:1111tn

J

er.

?
..···Jl!~.• ~a
.

Ust~ut~nłe francHklega 1l1lstr1 WO!IY: .

A . Paryzt 15 marca
wł.). - D>0meineme
gency} Havasa: Z po.!oou Wj
..·da~eń w ~a~lam&nm~ Lyautey uatąpil ':.l>~ ttanowla.ka mtru„
ma wo;ny.

. Pa:r.tlll1 15 maroo (T. wt) •. -:- ,Dom~1e~1e
W parlamenele · franeu-sk1m
:po omówteniu &praw rolnictwa prezydtMl.i od~
~? upropon!owany p~ek dzienny~ w
którym pnyjęto do wiadomoiei \:!r-yjabieni11
n.ędu ł wyrarooo ufność, te pnpieraM będą
wstelkie formy wojny poVi1etr:znej1
ster
wojny oo:.najmH, li m·da. ts lepiej
nie
przystępować do dys.k&J'i. Słowa te p.owila~
:no z żyw,tim w:nanl~m. Kilku d.e;putowanyrll

ł Biura ~oma:

_

Geneiwa, US marea. (T. wL) ....... Z o:~1
Millister :wt>i·
nyi Liatrtey, w odpowiedd na. ianuty PlW"
ll$ląpienia Liaut~y·a donoszą:

eiwko lotnimwu powioozial na posied.unim
Nie uważam u mkazane1 wkracz.ać w ~e
dzłnę teeh,niki1 pnntewd wydaje' mi tit za.„

leoonq bezwarunkowa taf emniea. Na· positr
dieniu tajn:em pomimo nacl&ku nie udt;i~l~
równiet taooycll inf<>n:nacyJ w tym w1Eględzle.
NastQpnie na posiedi.eniu ta)nem Uautey
poparł. twe o.'wiadeun1ie. oo wywola:fo wtei.

zarząda!o pn'l-wółtu:t!ll

deplllł.01W1uti

I 4JbrateniJl eięikh.'1; a 5

Rotterifa.m, 14 marea (T.
z Londynu, h:.!Ule j~

d<infosień
ustąpienie

ui.mknię-M

w

racbułłf;;

Hcmshma cmimbedaina, s~ta
:r:t.a stanu dla Indyj, który ponosi od1'H".!'1."iri~

d-0 ponąd1m dz.iem1e-

dzialność wobec rządu
rz.e~enie podwyisz.enia

indyj::;k~egr; ui pr.ty-

da od
$1e-j na wypadek, gdyby
inmtiwny uledz O'p<'l'tytyi w

wie owych tcl.
lego

rządu

indy}
brl

Zai>ohif'gfoby

t:i

i niebezpieczeństwu "''"'.™'":,,.., pn•

nownyth.

jeduoglofaie ~wy,Jdy ponądek dzień.ny, pooiem

pos.iedtoole

na mnrzu, rannycll

pn.eto torpe<l-0we.em do Vlis&ingan..

dzen.ie pnerwaoo <> godz. 101 roipocięto zn.er
wu o gndz.. 10 m. 45. fabtt uchwama następnie

wszystkich stron·

u;,'!]!'ll.'t;l.

w.;jenny :znajduwat

go, inni dopatrywali się w tyeh słowach obra~
'I:! parlamentu. Prmmy nie ustawa.ly ~minw
prośby pr~a b'by. Uebwalo:i:m 'Wniosek w
łłp.ra wie odby ei a J>*iedz.enia tatnego. P-0osie--

kie oburzenie. Na długo przed końcem posie-

dienin tajneg'°

fr11c11lł111. . . . ł k~~1;1;;1 ~n~:1::~~~P~:;~n!."tb

o g-Odz. 11 m. 20.

Ko ikat ni

nfotw, oraz iwotaini telefonicznie senatorow1e
&lę przesilenia w~
wnętnnego. Utriymal si~ pogląd, ii jedyną
OS<Jbą, która ltt>łndilaby uspo.koió parlament,
byłby Rib-01:•

omawiali zaostrJ&nie

iockt

Bimo pra~we Brlanda po:ro&fawiki· t>r
gany mhtł~te:::·alne bez wytycznych eo d'O te.
~' z jakfoh koostytueyJnych ~rodków, przy„
$lugującyoh im, nalety u~ynić 'utytek, ateby
4

iłam

6 opór ,,Aetlon nationale"•

Wia~omości

IO{H ł, p.
Raga, 15 marca (T. wt). - We<Jtug win·
dom<OŚCi dzi~nników angiel'!!kieb,i. · niemiecka
lódz podwodna ostrzeliwala bez upnetlniego
ostrzetenia parowiee amerykański „Alganqu·
in" (2&'i.~ ton) ~«nący z,e środkami i.ywn-0ścfo
wymi z New Yorku d<> Londynu i zat-0pHa go

wrespeie z.a po.mocą bomb. Zat'(}gę uratowano.
. Reuter don<00ł z Waszyngt-0nu: Ze gtrony
oficyalnej donos~. ~ wtopienie parowea „Al·
ga:nquin11, w jakieb by O'nO. warunka'Ch się ni«~
stal-o, ni~ wpłynie na mianę obecnych s.t<r

'!un&:Q.w pmniędzy\Niemcami a Stanami Zjed~

:noewnem1. Ostateezneg:o k.onfiildu oeiekiwa6
Bem, l5 ma.rea (T. wl.). - „Gi'°rnale
rl'Italia" w jednem z dO'tliesień PLondynu <r
mawia zręcme oofnięcle linij nłemieeldeh nad

.A.nere, eo przymaje obeente równłet Anglia.
Skutkiem tego Anglicy zmuszeni ~li d-o
przygotowania. -0fenzywy na tereni& ~upelrue
. f)Qbie nłezn'llinym, d<O"btte natomiam znanrm
Niemoom. W i,m ~lu Afgliey btdą musieli
poświęcić

obecn'ie euis, pieniądze i ludu.
Skmki9lll tego ofen~ywa angielska odwlecze
si@, a wszelkie przygotowania, jakle dotych„
~· ~.A
. ngłiey, ~ narwe bezowoo-

nemi.

·'

"'

„

n
14 marea. (T. w1.
. „) • - Domeeaeru&
· · •
'"r;ym,
:nalefy wówczas~ gdy niemiecką tódź podw.00.- Agencyi Stefaniego: Pooezae dalszych obrad
ilą spotka amerykański parowiec uzbrojony. nad interpelaeyą, d-0tyeząe.ą spraw t;;k0<no..
Twierdzą, it WH~on wypadku t. „Alganquiu" m.foLnych, minigter rolnictwa oświadezyl, it
r.a.kupuje olbrzymi~ obr;.zacy w det1i<lr!June.n·
nie z.alfezy d.o warunków wypGw:iedzianyeh w naj1erps:ia '°brona przeciwko łodziom podwod~ !
j rfo P!i!Fd~Ca!ai~.
Iem
oświadczeniu w sprawie ~zbrojnej neutralnil- nym polega na ogranfoze!llu spożycJn.
ki, clJ:ociai szereg podobny'ch wypadków .mru„
Minister wojny powiedział, it o ilf' mo· I rwnil", fo CaJai:>; n.ie wróci jui !Io Fr"'!1ryI.
Pon;'dfo slyth.<J.f, to
~
sf p:ra:wd-0ppd-O'bn!e kongres do wyp-0,wiedz.e. · ma pr.z.ewldzieć nleprzyjaciel zamierza prze· I
kc-rih·prntn:. a mfarmnia. '\V'Ojny Niemoom.
prowadzić nowy atak. Byłoby wadą ofi,vo- 11Ulte t.akie \":.inny.cli . .

.
. •
• Haga, 15 :marca (T. wt). :"'. JJonies1eme
Bmra Wolffa: Otnymia•no tu wiadomość o za~
topieniu na morzu .Półn.oenem parowca „La~

eampine", który

1

~

lać

oopłj·nął

z Rotterdamu.

'
I!

·~rid(I

z.abra6 e?,ęśf wybneta
w11!';dami BiankenhergP,

te>ln.ierz,y z frontu do pracy w polu.

Wybuch H

o~rę&·B

WOfBDBYm. .

ih'). l

rrancu5kł

i

jut nr. to

mif!1

mlej'tf';r

i ldHm
c;r.

I

•

!

Hag~ 15 marea ·(T, w1.). - Bmro k{)rS·
spondencyjne donosi ~ Vlissingen, że na po- 1

.

woj-en:ne.g-0 I

okrę.tu

kladiie holooderskieg-0

~

·~~~~illllli!ll~~~~~~~~\.<J•>'"·•.·.~.·~~p~

•> Wałl{ił;1Legionów
w iwietle austro „ węg. I niemlecklcll roikazów
poeh walnyeh.
Dr~

Bertold Merwtn.

tradyeyj

wluierzą

.

Oddńal

ten przeniknięty ~akamiłym du·

ebem rycerskim, oddział, którego kddy toł
lrl:erz odznacza się niew;trauoneru m~twem l
mrobi~tą odwagą, wykonywał powien®e oobfo zadania. ku najizupelnięjszemu memu u_„
d{łwoleniu, w trudnych warunkacll terenu, wy~
magaja.-eyeh nadzwyczajnej sprawn.ośei i wy„
trwalo§cl.
...
·
Oddzial ten by! przy każdej okaeyi 'fnO..
rem wybitnej walee~nolci 1 naj~rupulatąfe}'
ł'!ego wykonywania obowiązków, dobrowolnie
. na siebie na!oż.onych. Są to wety iolnierskle,
· które i przyjemn"śeią, munę poduielć u pa„
· t;1,ów oficerów i cborąty.cll.
,., Wyra.źam więe z t&go powodu oodiialo-witemu moJe najgor~tsze podziękowanie, Cłi"
;fa zd moja grupa· żegna naj1erd~niej.
łfttrtin

:pOOpuJkownfk.

Uznaaife Naczelnego Romendanm ArmH.
tz rm:karo Kom1mdy Legionów 4 marea 1916 r.).
W ezasie · walk pozyeyjnyeh
;rutd S; zwiedtB J,eglony arcyks.
Jry:ieryk. pnyczem wy_razll u~
uinnie LegioMm. Docno-m, o tem
rozkaz Komendy.

/

·. Jego Ceisnska Wyisokość Naezelny Eo-1nell'dant Armii .Arcyksiątę Fryderyk ra01.yl
po: dzisie-js~j .paradiię wyrazić mi sw-0je nają
~~ zad0w-0len1e uzna•nie dla J,~gionó~
, ii<:i~h · wa!eeznolić i d'?.:ie"ln-oM w czas1e cale]
b:Q1p«Aii, a o!(}bliwie w wa.lk.ach na obe~nym
~zr.le, dodaląo pnytem, ie oodzJaly. legi°"
~v,te1 .które dziś widzial,' również znalauy
l~ i11peine uznanie.
.
. i radoocią podajt ł1a Najwyższą poehwa-

n

polskiego.
Puchalski, gen. maior.

v. Dittenbaeh.

Z wytsieg.o ror;ka:ru

Zimą

1916 r. na-.tąpHo nad 5.

pnegrupowanie

~lit.

Wojska nie-

mieckie rn$tj'ff llll ZIH'hOOni
tr<ml. id odcinek ob
Legio.»Y t in.n• wojska.
taiymł
ro.zkazami potegnaH się z

'il"".;

Z d:rspaeyey! na-e~ln* Kiel'Ownictwa
Armii odwołany istąd na nowe !rlan()!Wi!Jko, 'PO"'
otUwam się d<0 <lboWiązku poflegn1M1la dowód"
oow i oddziałów podfoglycl1 mi dotąd wcj&k
„Szczęść

Wyrat.am Lm

moją

Pny pożegna.au ra-z j~cze odewwam
potrzebę wyrdenia Legfonom mego uznania
ia stale okazywaną '«·alet"Z!tośl! i ehętnę ofiar..
nooć

najgo--

ręm.ą pod·tiękę i najW)'ższe mnanie
leetnoł6, wierną obowią~kowi pom(le

za wai pe:lną
odwagi w:rt:riymalośi, stale okaiywan~ w
eięłkich dniach gorą-cych walk, toezonycb
wśród naj.trudnh~J1Szy.ch

warunków.
Czasok!1$, w którym mialem zasrezyt
ezęśei s:?awnyich wojsk austro • węgierskich i
walOO'Znym J„egionom Pol~klm przewodzić w
walkach pc~eiw niepriy)at'.;;1°'wi1 iath-0wam
w pamf~i, jak-o naipięlmiejs1.y i najwarl<P
łdow-ny

roidzial tej W-0>jny.
Pragnt jmcw tpeeyalnf e podt.ięknwać
za mrusu1.j41M serdeczne, in wsze koleżeńskie,
zarówno w &łutb~e iak i J)'O'Za służbą, mnie i
mojemu szla·bowi ·nieustannie okn~"'Wane

1'17.tn PIUIÓ'W ofl-e~rów ulał.wfonia; v.~ystko
tu jest mi he:tęilf wym dowode'ill śeisle-g-0 1
nie-ro~rwal.ne.go bra.temwa broni spnymie-nony4'h armij~

v. G~f<lek.
w ®wili oojat>d'll ł"łl'Z jeszicze serd~tn!e
wspominam waleeuie Legiony Polski·e, ich
wspaniały k"lrpu:s ofl.e·erskl, speeya:lnie icli
znak.ry:iniic'go k .1endanta..

Wwi: •.1'5łe eh.wile w'Bpólnej

'l.

nimi pracy i

pięknie przeżyte godziny wif~rnego koleień:
stwa będą priei eałe iyci& s1tale jednem i
naj<lumniejszy;eh ws.pomnień i:ej .woj1ny. Mo-o
je naj.głębsze · iy~ienla towrn'1yną Legi-0n-0m
na przy·sdość i nie .omieszkam i najwięk

ne:m

zlilllteretow~nlem

.We; fled?J4' Walłi

~- 'ł"

'

stoimn.ku.

&tel"

j&dnoezMn.ilił

oddzinly

god7.'inaeh pełnych wagi, utwierdrone krwią
wielu wal~nycll, ~ kdd;,"ln bojem r.bwalebnym zacieśnialy mf OO:fab bardziej pomiędzy
:nami i niewątpliwie takte ddsiei~Y rowział
w nfoz.em nie wpłynie na rcrzlutni~nie i:ego

Hmi kOmM.d~ei grupy
korpUIW!

&erdeeznem

geiągnięto

podległy.eh mi w-0jsk z dotychczasowych 5ta:nowisk, Pl'Z<egmpowanie to poeiąga za sobą
takie rozdział z ~ionami Polskiemi, które
<Jd dnia 10 paidiiemika i. r. powstawaJy w
z.wiązku z nami.
W,,,..1..., brate~lW$ btOJli, Z!dzfCr"'·~ill>lfę W

Uznanie komend niemieekieh.

(ltoUuJ potegn~ k1.m1endłUlta ;ropy umil i
korpu.111).

(Ciąg

dalny).
tJo Komendy szwadronu podjazdowego 1"ł0 pulbł
ułanów ~g. Pol.
Przy spoeobn<lłcl odejłcia ~adrOlłlu po-.
rooznilm Z. z pow-yż!zej grupy czujQ sit zo..
bowiąitanym chwalebną dziaJalnołć tego 00.drftfu podnieść i u.inaezye.
~

dalszy 2:1wydęs.ki pochód. Wszystkim Ofie.e~
rom i ż-0lni·erstwn serdeczne „Szczęść Boże!" .
Oby Wam wszystkim j~zC'Ze duto zaslułionę;j
&lawy i szczęścia przypadlto,
·

sze.g-0 u.trzymania chwalebnych i zas'WZyiny.ch

Zebra!
PorumitJt Wojsk Polsk!fih.

I

lę Na'Crełneg-0 Wodza d-0 ogóan~ wiad'Omośei
i jestem pewnyt te będzie ona bodfoeiul do
dalszego wytrwania na stamowlsikath i dal~

j

d·la dt>browolnle

r>odlęły<:h zadań,

l::;mfl}:, Wiede1i, 21
Jego Cesarsko i Królewska

~fość raczył Naimifościwej przyjąć

ny prrez.. Oficerów Leginnów zfoty rm•Aial znakomite dzieło szfu.ki --· .-...ci•„..•„ •.„„,;,.,„„~

tret .Jej Cesarsko Arc;rksiętnej Iia~lli i n.aifftrnrerei
Jaśnie Wiehmiirwmu P~nm i nnriiW'lJfld:n,\:Tfl
-0fi.cerom UJ. zlnioniv

przez ten dar h1Jld, rad '!;''""''""'11.,
aby
uzmrniP

~:'\ł,

d7.iałalnośd

wo1oone.1

i prtuych
\Vsz;rstkim

w

S~"Oje ~~rs.kie P::i1drowienie
detzn'l'.:mi Ż}'!'Z"nfarni

Z

generał

Pod K.

CWY'Cfu z ®fN'WY -z dniłl 19

młJa

„

1918 r. '.lr~~

kawalery! Hs:uera),

Kapitan 13. i 1 pp. I,. P.

tomi erzy t-eg.1i
maja

Z'

00.d-iiaJ.em

pułlru wtargną~ w n<>ey na 12
w niepriyjaclelską linlt:i placówek, gdd4!:

rftzpróstyl
jenoCów.

ni-ep.nyjadelski oddtlal i pojma.I

Wyratam

te'MU 'p!'i~siębi<>reiemu

rowi i jego dzfołnemu

oddziak>wł

6fi·

uznanie

K-0mendy Kor.pusu.

Hauer gen. kaw.·

UJiia.nie CesM"Za. austr.
in maja l9Hł r. ofiaroft?a
-Oeputacy!l -0f!et-row 1_.srluno-wyeh arc. luibelli, orę.ifownlcz..
, ee Lł"gio-nów. iloty m~al i taki
Mm medal zl-0iyla 'i!l1 kancslJ:trri

»<> in'r·ico' ''" ,,., nnl'"""·"; ''

<~f'nl:'>ral

- pułkownik hr. P;i;:tr.
Walki pod

ważne dątenie kddego p01wiególnego L~
gionisty do :zupełnego wydoik-onal~:nia s:ię ja~
k'° tolnierza, Ut pelną zrozumienia ws.półpra.ą
cę d,owódc-Ow.

Coufa
porooznfk.

ser*
'Pr•w\'\·

i

wmizNdl:t.

za po-

Jestem jednej myfli. :i:t wszrstkimi ofie~
rami podleglyirh mf oddziałów, gdy daje wy„
:rai ży•czeiniu~ by wiele jesza.e dnJ ehwa1y 1
sbrwy było udziałem I.egfonów Pol!lkkh na
ich drodze do uprngnfonefl'.l celu, ostatooznego W1''u1;mieru1 ojeiy&tfliO kraju od brutal„
n~go wroga.

\\'nu:

,,.

(Iłotkaz

kome:nd;y 11 dY11·fayi
d6w).

bon vet>"

2 pulk piechoity Legionów

\\

Z\v:ląiku z moją dywlzyą ka waforyi Tl' 7..rl;.Uo~
WYM iwydęskich walkach w poblitu G„
łączonych dlt< wroga z nad.zwyc:tajnemi
tami, odparl wiele niepriyjaeielskich aŁakńw
Wnya.ey podwładni mi komendanci
ni są pocb wal dla zaehuwanła !it 2 pp. L- F.
i cięik<1 ml być zmus~-0nym pożegnać tv·h

dzielnych oojowników.
Brygadyerowi pułk. KUttuerowi, komeu·
k

<fantowi pułku pulk. Janmmtjtisowi, jako foi
wsz.y<Stkim oficerom i to.Jnierrom wyratająt
si.aere podziękQwanie w imieniu Najwyższe?
słuiby, tyczę im we własnem jak też w imi~
niu moieh oddziałów, aby cel swój piękny i
idealny w dalszym pochodzie iwyclę!i:kim.
i sz~·bko osiągnąć mogli.

szez~liwie

C1ito g:r"l. major.
,(Dok. rut11tąpi).

4.

GODZINA

t ÓD Ź.

Z komitetu rozdziafn chleba i

kach ewentualnych nieporozumień z personelem w
sklepach lub ucząstkacb Komitetu. zwraca.la się
do Zarządu (Andrzeja 4), który sprawy t& dokład
nie bada i rozpatruje.
· ·
·

Dz.i ś: Cyryla.
Jut.ro: Gertrudy.

Wschód

słońca

mąki.

Komiiet rorozialu chleba i mąki prosi za naszem pośredi:iietwem ku-pującyeh, aby w wypad-

Kałendar·zvk.

powiru:łamianie

Natychmiastowe

Zana.du lfo·

mUetu o tego rodzaju wypadkacll jest konieczne .'v
interesie ~aleiytego obsługiwania ogólu mi.eszkali.eów miasta.

o g<Wt. S m. 16.

Zaehód o g-0<lz. 6 m. 03.
Podwłecrore.k

Roeuliee.

Japończykom,

ustąpil,

···;,.''ronika

gen. Kuropalkin,
po nim Liniewie.z.

łóazka~

szklił miejskich początk{}wych.
W€<llug danyeh statystycznych. f.rekwencya w

.Ze

·

.o:zkofach początkowych miejskich w lutym pnedstawia się w sposób następują-cy:· d-0 polskich szkól
z 250 oddziałami uczęszczalo 13,004 dzieci (6.468
.ehfopeów i 6,536 dziewcząt), dQ szkól niemieckich
z l~:l oddziałami - 5,768 dzi~ci (3.059 ehlopeów i
2,'709 dziewcząt), d-0 szkól żydowskich z 18.1 oddziałami - 7,998 dzieci (3,061 chłopców i 4,931 dż.ieww
eząt). do r-0ąyjskich z 3 oddziałami 166 dzieci
(79 chłopców i 87 dziewcząt), ogólem zatem szkoły
miejskie posiadały 573 oddzial:ów, da. któcycll uezęszczalo 26,930 dzieci.

Ze Stow. handlowców „Wzajemna Po.moc".
Przy Stow. handlowców „Wzajemna porn<lc" n„
twnrzone zostalo biuro pośrednictwa pracy, które
przystą!])il-0 już do regestrowacia czlonków bez za..
jęcia.

Staraniem grupy ezlonków ·przy Stow. tworzy
cMr. W celu udoskonalenia organizacyi

artystyczny.

(w niedzielę)

ezlonków pod
tworzą

względem

się

d2ii dyr. Bron. Szule.
Bilety są da nahyda u Friedberga i Kooa, uL
Pio-trkowska OO.

Kooicerly solistów.
Zapowi-edzfany koncert Willy Burmesi:ra, z poWodu chwoby jego, nie odbędzie się~ Nat<'lmiast
Z!lakmnity skrzypek-wirtuoz Bronisla w Huberman
daje dnia 12 kwietnia r. b. w Lodzi, w sali klłncer
towej (Dzielna .nr. 18) konc~rt. BU ety ·są do naby„
cia w czytelni ,,NoW<>ści" Alfreda Straucha, Dziel·
na nr. 16.

różnych

'bmnż.

Z Il łó.d~Idego T-wa po~. - ~zczędnośc.
W roku 1916, jak wynika ze sprawwiania,
niedobór bilansowy Tow. wyniósł 47,410 rb., oo wyjaśnia się nader powolnym wpływem za.Ieglyeh prooontów od pożyczek. Ogółem na raclmnek zaleglych
:procentów wpłynęło 5.183. rb.; rozchody na utrzY""
manie biura dosięgiy 29,958 rb., na 0oprooont-0-wanie
·wkładów 3t900. Kasa zwrócila wkładów na sumę
265,779 rb„ a pozostaje do zwrotu 1.219,97~ rb. (z
chwilą wybuchu WQjny 2,270.000 :rb.). Tytulem
zwl"Otu poż.y;czek do kasy \li-płynęlo 6,195 :rb.; saldo
pożyczek ·wynosi Jeszcze 1,130,493 rb. Na udzialach
. ez.lonkow.skich figuruje suma 400,869 rb.

.Z mchu

3 rh. -

aktach St. Wyspiańskiego p. t. „Wesele"; wiem;o. rem o godz. 7 % sztuk.a a:ngielsko--chińska ·H. M.
Vernona i Herolda Orena p. t. ,.Mandaryn Wu'' W
niedzielę, 18 marea o godz. 3 po pot, rapsod rycer-

ski z dziejów P. P. S. Ostoi-Slllnickiego p. t. „Dzie-z Pawiaka", wi~rem o godz. 7~ -- ,,Man·

sięaiu

daryn Wu".

zwłoki.
pollldniem na $Chodach prey
wejściu do gminy żydowskiej. przy Nowym Ryinku
ur. 6, znalezfono podnu-coną dziew-czynkę lat około
2-cll. Po zestawieniu pro1okuiu zwlirki . przieslano
do prwekto.ryu.m.

P.&drzuoone

Wczo-raj przed

2.750 rb., zysku

osiągnęła

do

2.612 rb„ na po-

m-0e dla biednych wydano 3.235 rb •• straty

wynoszą

623 rb. Sprawozdanie zebrani zaakceptowali, ·oraz

1Za:twierdziU budżet na rok bieząey w ·sumie od 10
. do 12.000 rb„ w czem w wydatkach na bied:nycli
. 'l,000 rb.

O

:robotn~ków

do 1n1do:wy kolei.

We wszystkich tanich 1..-uch·nfach wywieszono,
nad'eslane przez ma~istrat obwieszczenie general·
gub~rnatora o. potrzebie więksrej ilości r-0botników
do bud-0wy kolei że1az.nyeh w Kr6lestwie Polskiem.
Obwieszczenie to za.powiada róvrnież d-0bre wart1:JJ.ki
.Płacy.

Otwarcie nowego lokalu.
Onegdaj wieczorem przy ul. Piotrkowskiej 64
o)dbylo

się

uroczyste ohvarcie nowego lokalu Slow.
przemysłu wfóknistego. W nowym la.kalu urz~dzono czytelnię i herbaciarnię. kooperatywa przy Staw. zosW:a znac7inie powiękswna.

p-0sredników

na różne sposoby,
placMia. W jaki sposób spekula„
cy.a ta się odhywafa, dowopzi sprawa, którą wczoraj
rozstnygnę.l są<l tikręgowY. Oskarloną była Maryan„
54. wlaśeidelka kino p; f~ „Theatrę.
na Hendlisz.
Opticiue Parisien" przy ut Pfotrkowskiej nr. 15.
Urzędnik1 .mag1Etratu, p. Eugen. Rfohter. spostrzegl, odbi~rając Jl(ldafek od widowi;;k. że wspom·
niany teatr pJa.ei malo podll.tków, chociaż teatr jest
ce.nie podatku.

aby tylko

Wzięli się więe

uliikqąć

d-0tkniętą; zapale.niem .nerek. Słupczyńską. w stanie
ciężkim odwiozlo Pogotowie do szpitala im. ma.U.
Poznańskich.

silow.al wywieić z :Łodzi 450 funtów przędzy. Przy•
tern przerobił on jeszcze starą datę .na wacz.nie
świeższą. Co się tyczy wyrobnika. to usifowlll o.n
agentowi faj'llej policyi, który go na szo.sie zatrzymał, ·dać 15 rubli. jako łapówkę. Grunman twierdzi, ie nię przerabia\ on na przepustce ani slowa.
.na skutek p:rośhy. podanej przez Grunma.na.
Wyrobnik przyznaje. że chciał dać agent<lwi
fajnemu 15 rubli, ale fyłko. dlatego, że go do tego
nama.vial niejaki Markowiez. · wspólnik Grunma•na.
Prokurator uważa. ze Grunman p-0-pelnil dwa
pl'zestępstwa: sfalszowal przepustkę i używał ją.
Wn-0si dla nieg1' o 2 la~ więzie.nia. po r-0ku za
każde przestępstwo; dla Wyrobnika wnosi o 6 mie'Sięcy. wi~zienia~ Sąd. wysłuchawszy ·obrońeów, skaza.I Grunma,na na 10 miesięcy, a Wyrobnika na 2

Zien1ie polsliie.

Przy ul. Widzewskiej n:r. 53 2i!n.arl nagle, pozo.
stająe.y bez zajęcia, 71-letni Abram Ekstem. Cialo
odeslano do prose~oryum miejskiego przy ul. Rokfoi:ńskiej

nr. BO.

Do Heleny La.talowej. zamieszka!ej przy ;ul. Si„
ka.wski.aj nr. 18. wezwano Pogotowie. L-ekan stwierdzil .otrucie lUgiem. L~.talową w stanie ciężkim odesłano do szpitala „U.n1ł;as".
.
Kradzieże.

z· wiescltania

Dawida Ił.<J.Z~ngartena przy ul.
Sinlcii nr. 41, skrad:z;fono 50 kłódek i· więk„
szą ilość kranów wodo-ciągowych, .wartości rb.. 500.
z• mieszkania Szmula Fiszera. przy ul. Dlugiej
Sia, skradziono futro, wartości rb. 350.
Z mieszkania Balbiny Zilbe:rmanowej przy ul.
Spacerowei nr. 39, skradziono rb. 115 gotówką.
Passaź

Z Batlut.
Przedsięwzięte

.w swoim cza!de przez grupę .obywateli bałuckich starania w celu utworzenia Kola
P-0lskiej Macierzy Szkolnej, zostaly jui. urzeczywi·
stnio.ne. Organizatorowie Koła balucldego - ks. St.
Kowalewski. ks. T. Wojdas. oraz pp. A. Kupke, A.
Tucholski, S. Kwarto i S. K. Grobińskl zwołali onegdaj wieczorem w sali pierwszej oehrnny chrześć.
przy ul. Smugowej nr. 6 21ebwnie organizacyjne Kola, na które przybyło około .100 osób.

. Z Czeladzt.
Wyb!At'.Y do Jiady miejskiej w Cze1a.dzł ~ uglosowania· jest następujący: W
ku:ryi l l;:iyly z!oione dwie li&ty: }'.IO'wszechnego Ko-l'Uitetu wyoorezego. która uzyskała 4 mandatj na ogólną. ilość S. druga fydowskieg<l Komitetu wybor:.
czego, uzyskała r6wniei 4 ma·ndaty. W kmyi !I od~
bylo się bez glosowa.niti. W kuryi iej przeszła lista
pov."Sz.eehnego Komitetu wyborczego. W kuryi Ill
lista narodoweg<'.> Związku :robotniczego uzyskala 4
mandaty, Us-ta Zliś. lewicy soeyalistycz.nel również 4.

kończono.· Retultat

W ogófoo~ci pod względem PQlitycznym sklad
Rady przedstawiać się będzje: 2 narodowych-<lem<r
• krn:tów. 4 tydów, 5 n.iepodlegl-Ościowców, wtem 4 z
NZR~ 4 socyalistów lewićowyeh, wreszcie. 9 bezpa.r-

t:Yinycll.

·

Z. Płońskiego.
W Luboel:nie okradzi~o 'kośeiót świętokradca
zr.aoowal puszkę do komunikantów. Zarządzono
poszuki wanią .zlotzyiiey.

Opatow~kte.go.
obrano ks. St. Kowalewskiego. który na asesorów zaprosit pp.: Sabinę Brudzińską i A. KU:p.
Z komitetu amerykański-ego.
kego. a na. sekretarza p. I. K. Groblińskiego.
W Opatowie odhy:lo si~ zebranie przed.,.
W lokalu żyd. Tow. dobr-0ezynnosci onegdaj
Przewo-dnfozący zebra·nia wyjaśni! cel P.olskiej
stawieieU
gniin. Po omówieniu najzywotni€jw1eczorem odbyło się posiedzenie amerykańskiego
Macierzy wogóle. a w szezegó1nośei potrzebę stwoKomitetu niesienia pomocy w Lodzi, na którem po- rzenil:l Kola balucl\iego. które zostalo już zalegali"'. . szy-ch ·spraw uchwalono rezolqeyę. tej treści:
między różnymi stowarzyszeniami i związkami po- zowane i może rozpocząć swą działalność. Od da.„Żebratti delegaci gmin ·powiatu opafow·
dzielono nadesłane 20.000 mk„ w następujący spo. bryeh chęci mieszkańców Bałut zależy obecnie roz- skiego wita1ą :w Tymczasowej Radzie Stanu
sób: Komitetowi niesienia poinocy podupadłym ro.- · wój Kola. Do pierwszych i najpilniejszych jego,za·
tlz!ncm 6.000 mk .. 10 związkom zawodowym 2.500 dań należy k-0-ni.eezność utworzenia kursów wieeror· pierws1:·Y' lmi.wowity Rząd Polski i wyrażaią
Zebranie

zagaił

p. A., Tucholski. Na

przewodni~

Z

e7ącego

mk .• 5 stow. po 1.000 mk., 7 po 500 mk., 6 po SO-O, nych dla d<lroslych i kursów dla :maliabetów.
2 po 2.50, 5 po 200 i 2 stowarzyszeniom po 100 mk. ·
Sekretarz zebra•nia,. p. Gro•bliński, zaz.najo-mil
. ooocnych z ustawą. która jednogl-Ośnie rostala zaak·

Z literatury wojennej.

WG}enny nrzą<l prasowy wydal -Obecnie w ·
d~eyku niemieckim br·oszurę :p. t. Niemiecka.
po~y::z.ku wojenna (Deutsche Kriegsanleihe).
Dziełko zawie-ra nader obfity materyal statystyezny, dotyczący kosztów prowadzenia wojny,
ponoszonych zarówno przez pań~iwa centralne, ;ak i koali~yę, oraz spos>Qbów k.b pokrywama; traktuJe ono następnie pożyczkę
""Ojen•ną jako d•ogodną lokatę kapHalów, mówi
o odszkodcwania·ch wojennych i dlugac:h pań~
siwowych, maz o celach wojennych, gospodarezy·ch i p.olityeznych koalicyi. W koń.eu książ~
ld wajdujerrny starannie opracowane porów. inawcze tablice statystyczne.

.

oept<Jwa·ną.

· Następnie odbyły' się wybory członków zarządu,
do którego weszli: ks. Kowalewski, Antoni TuchoJ„
ski, A.· Kupke, I. K•. Grobliński. 5. Karwaeki. S.

·

Brudzińska, B. Mierzwiński. F. Zbcrrowski, M. Kapuściński, S. Putt-o, ks: Wojdas. Holzgraeber, A.

Ricbterówna, ks. Jaskófowski, S. Kwarto, S. śmia~
lek, A. Wa.lęg i &t<tianta Dymkowska.

Z Jladc.goszeza.
W. fyeh dnia.eh ~tal przedfoźony wtadey ntłej-.
seowej do zatwierdzenia statut , Towarzystwa arty-

styC?Jno-oświat-Oweg<> imienia lgnacegD Paderew- ·
sldego na przedmieściu Radogoszcz. Towarzystwo
fo zamierza prowadzić chóry mie.szan.e. żeń~kie i
m~s~ie. zorganizQwać o-rk'estrę, urządzać prżedsta·
;w1ema teatralne, koncerty, za.ba~ i t d.

...........

tu

przedstawieni~

Z

Wieluńskiego.

Odbyto się iu solenne naboieiimw-0
Oj>t~zyznę. Naplyw kmfoei byl olbrzymi.·
żyna śpiewaciza wykona la szereg·· pieśni
ścielnycb,

oraz hymn „Boże ooś Polskę".

Z Aleksandrowa Huj.
Staraujem obywateli ziemskieh Zl~m1 ~">.
pnowskiej wkrótce z.ostanie. tu otwarta czte~.·1'

klasowa szk-01a realna. Na eeJ. ten z!O.Wttci~
.,
. · '1i:
Zmar! tu dr. Michał Silberiliarl~ który wy..i;'.·
trwal na staniowisku leka,rza pow.iatO<wego. St[
lat.
:.
już 25.000 rb.

Z Krakowa~
(Korespondencya wlasna „Godz. Pol.")~ '".

Z Rady miejskiej. - Ciekawa wystawa;. ~~
Głównym tematem ostatniego pośiedz~1~'"i'
·nia Rady miejskiej krak~}wskiej była kwesty&;;

··"

węglowa ł aprowizacyjna. W sprawie pienv.:.~,
S'zej - uchwalono zwrócić się do JrO'itneiad:s\. >
twierdzy
ud.zielenie miastu pewnyieh
tograru pnyszedl ze swoim pnyj~cielem. Da!JlO im · sów węgla. Nadto uch walon-0 postarać się
dwa pólbilety. a wtięfo od nich 30 ko.piejek; podw
zakup zna·czmych za.pasów drzewa:. Co <{.o
czas, gdy dwie. polówki smnowią jeden bilet. wa.r-prowizacyi,
to według wyjaśnień Wiee1)re.ze@1a1j~~f
tości 10 k<ipiejek.
Prokurato.r uważa wobec tego winę Hendlisz-0- Fedorowicza, przerwany swego czasu
wej r.a dowiedzioną, i wnosi dla niej o 2 tygodnie
ziemniaków -0,o miasta - zostanie WZJl>O:Wlo~VJ!.
więzienj.a i 1500 rubli lal:ry, motywując surową karę
Mleka
gmina otrzymuje 2000 litrów aziem:tte.
tem, że wykrycie oszustów podatkowych jest nadRejonowa spnedai. cl:ileba ulegnie m-01'd.:v:ruo:i.zwyczaj trudne.
·
$ąd skazał Hendlisrową na 600 rubli kary. lub
cyL
120 dni areSi.fu. motywując uwo1nienie ·jej o<l bry
W dalszym foku obra,d sekrffial"Z. Rady dit.··
więziennej .wiekiem oskarfonej. jej slabem zdroKannenberg, odCz;}"rfal depeszę mars.zalka
wiel'µ i nieposzlakow8Jllą pn:eszlościii.
Tymczasowej Rady Stanu, która brzmi:
·.
Z „iedynki'' „czwórka".
.,,Tymczasowa Radp Stanu Królestwa Pm~
Przed są-dem sta'neli: Mótel Grunmann i fnrmau
slPego przesyła prześwietnej Radzie drogt~
l\fos.r.ek Wyrobnik. Akt oskarżenia zarzue.a pierw-seroom naszym Krakowa wyrazy µajgfębsief
szenm z nieb.,· że. na przepµstce zwalniają-cej fowar
a wydanej z Wy:dzialu surowoow n~ 150 funtów
wdzięc.imości za jej gorące powitanie i .iy~
przędzy "'igo.nii. przerobił jedynkę ·na m:wórkę i u~~
.

Na 'Ol. -'Zlrlro-skiej przy domu nr. 50 zna.leifono

Oiimnaście

c

o'<l który.eh ten podatek pobi~rano, znalazty się również wszystkie kinematografy, Ale właścicielom
tych instytucyj. znudziło się -po pew11ym czasie pla-

58-letnią N. Slupez:yńską. poro stającą . bez zajęcia,

kooiperatyw źydowsk.foh.

ko-0peratyw, dzialająeych pod egidą
żyd. Tow. dobroczynności. odbyly narad~. na której
:między innymi. omawiano projekt połączenia wszystkfoh tye.h kooperatyw w jedną centralną. Proj~kl:
ten postanowiono swzególowo opracować.

Kinematograficzna spelrnfaeya.

Odbyto słę

skie. urządzone pnez lderowniezkę ochroo;v."Wf•
d<rwisk9 to, ~oznalo nader miłego przyjęclp. . ~
brae s1erm1ę:r.ną.

Wiadomo wstystkim, że magistrat nasz zaprowadził w sw(lim czasie podatek docho-cfo:wy od
wsz,elkfob widowisk. Między przedsiębiorstwami,

miesUiee wi~ienia.

Wypa.dkt.

kapitałem udziałowym wynnszącym

Łączenie się

teatr Polski jest nieczy:q.ny z powcdiu prób
z dramatu Rostworowskiego p.. t ,,Judasz z Karyotu". Jutro, 17 marca o godz. 4 po pol., dramat w 3
Dziś

współdzielczego.

Pr:;;y ul Wólczańskiej nr. 6 onegdaj wieezo:rant
6dbylo się roczne zebranie kooperatywy Stow. nie-siania pornoey przy uL Cegielnianej n,e. 15. Spra.wowanie kasowe· za ostatnie 5 miesięcy wykazuje:
obrotu kooperatywa miała 19. 760 rb„ ezlooków li·

r:.zy !354, z

Teatr Polski.

fachowym obecnie przy

· poszezególne sek.eye

się chętnie.

sądów.

na-

się też

Stow.

Z

lttt
o godz. 4 po pot,
w fokalu polskich Kursów pedagogicznych {Dzielna 44), na rzecz nejb:iedniejszycb uwniów polskiej
4-ro klasowej szkoły miejskiej od.będzie się po<lwi&
czo·rek artystyczny o programie nader bogatym. przepelnfo:t!y. T!I mu się V;ydal-0 podejrzanem. Za·
Łaskawy wspóludzia! pnyobieeali: artystka teatru
czął więe sprawę. śledzić i wykrył. oo następu.ie: bi- .
Polskiego, p. Ewa K-0rczakowa i pxot Brandt a lety
tego. kinematografu składają się z 3 ezęści: jednadto sily amatorskie. Gro.no pań zajmie się mza· na częśc
zostaje w księdze biletowej i sluiy do obdzeniem bufetu. Organi:zat-orowie ożywieni są
rathunku z magistratem, a dwie ·inne otrzymuje
dzieją, ;Że publicz.ność łódzka, która na każ<lym krogość. Z tych je<lną odrywa k@troler przy wejściu.
ku daje tyle dowodów ofiarności, gdy chodzi o o-·a druga o<lbier~ ną początku każd~go przedstawieświatę, i tym razem poprze usiłowania, by rzeszom
nia. Otóż kasa w tym . teairż.e sprzeda wała każdą
~iiezamożnej młodzieży u1n-0żliwić w tych tak cięż.
częśą os.ob.n-O. fak. ż-e z dwóch bi1e.fów płacono tylko
kich ezasaeh korzystanie z .nauki
jeden raz pooatek. Niektórych zaś gośei wpusz.tzano
do teatru. wea1~ nie wydając im biletów. Wobec t&.
g<l wlaścfoiefoe wytoezo-no proces o osmistwo•.
· Łódzka 0irkiestra symfoniczna:·
Oska:ri-Oma Uomaezy się. ze przez pół ro'h.11 hyla
Prcszeni. !esteśmy o za:ko-munikowan.ie. że pro- nbnra i wogóle przedsiębiorstwo prowadził syn. ale
gram XX koncertu symfo.nir;znego ulegl zmianie,
o O'Szusme mowy być nie może. P. Richter zeznaje.
mianowicie, zamiast H-moll symfonii Borodina, cde- że l"Obil rewizyę w teatrze i zasta! wielu ludzi o~
graną zostanie symfonia szkoclm Mendelsohna. P°"
biłet6v ale w dalszym toku roz!>raw wyjaś.nia się.
zatem program pozo.sta.je bez zmiany. śpiewaczka z że technika K'()ritroli wymaga tegQ.
Berlina, Lola Artot de Padilla odśpiewa aryę z
P •. Bi:beI, ;vezwany w cha.ra·kte:rze świadka. z.e., „Wesela Figara" i ,.Traviaty". Orkiestrę poprowar z:n.aje•. że pev.'n~go dnia do wspomnianego kinema.·
Dnia 18 b. m.

Dnia 16 r. 1809. Wojsko ausfryackie prz.ekr~lo
granicę Ks. Warszawskiego.
1829. Ogtos.zenie wyroku sqdu sejmowego.
1005. Wódz naczelny rosyjski przeciw

PO'CSKł.

Mu swe zaufanie i g{)foWość oddania i powszystkich sil swyeh. celem jaknajszybszego i najzupelniejsizego odbudowania
Pań·stwa· Polskiego. Zebrani delegaci domagają się powolania na tron polski Króla z rodziny panująrej i katolickiej; uważają silną armię. za jedyną rękojmię niepodleglośei i domagaią .się od Rady Stanu wezwania do two""".
rzema wojska polskiego. wyraiaią też tyczenia, aby konieczna dó obrony_ '.?:"'.:lnie Armia
święcenia

Narod·owa powstala w drodiz.e p-0wszechnego
.i regularnego poboru.

Ze

Flężan.

{Pow. Radzymiński)~ ·
$1tfa~y. 'pcetynają si~ budzie .~ uśpienia. Staranjem m'e1s.eowego kapla.na i pn.y pomocy Jlady
opiękwiczej uruchomiono o.chro.nk"'° Dziatwa uczy

'°

Z szeregu spraw drobniejszy.eh nadmienid
wypada uchwalę Rady, której me-cą postano- ·
wion'O zakupić dla Muzeum narodowego obraz
Rodakowskieg-0 p. t „Kardynał" ' za oon~
J8,000 kor. T.u zaznaczyć wypada, że wice.pr~,
zydent Federowicz przeznaezyl na cel tein ca~
loroczną swą dotacyę w sumie 10,000 kor.
• Niezwykłą uroczystość w dziejach Krakowa obchodziliśmy ~mi dniami, a mianowicie
ó,twarcie ·wystawy prac. inwalidów. Wystawą
mieści się w gmachu: Miizeum iechniez~o--ptz~
myslowego. Na uroczystości · otwareta · obeciii
byli ks. biskup Sapieha, aooyks. Karol St~
komenqa.nt miasta i w. ful. '·
··
· Cele warsztatów, z których wyszfy prace,
stanowiące calość wystawy, są troiakie. · Na,t
pierw chodzi o zabicie nudy szpitalnej, która
się często prze~ctza

w

ciężką psycllozę.

Dru-

gim celem jest leczenie organizmu inwalidy,_
a więc mięśni, śeięgien, kości, nerwów przeż
rany wojenne uszkodzo.nych. Lec.zenie pracą;
to jedna z najwspanialszych· zdobyezy n1>w<>czesnej terapii wojennej. Trzecim celem jest
dostap~zenie inwalld:zie c.hoć w Jirótkim czasif!;
jaki pawstaje w szkole in~lidów choćby ~
czątków podstawowych taki.eh zajęć przemy;.
e1u domowego. które mogą mu w preyszłośei ·r~
dać ehoćby najskromniejsze uzupełnienie jegi,
·:.:
zarobku w pracy na r-0li.
· , „ >~'.
Na wystawie uderza na pierwszy rzut oka · ·,;.'.
poglądowe i;estawienie rozmaitych zajęć i Wy-~
·.;~
rabów według celu, jakim one słuią, a więe
X
widzimy najlijtwiejsze zajęcia, roboty ręczne o)~
dla eh<lryeh, leżących w łóźkg, dla dopiero oo :2.c.~
operowanych, rekonwaseentów, których na„ ·~~
tyehmiast ·po usfaniu gorączki musi się ezemś ·,~;
zatrudni-O dla . odpędzenia przykrych myśli i j~\~;
trosk.
Dla inwalidów, którzy mogą opus~a6 ~;fi
lóiko, dostarczono tutaj .~al ego szeregu int.ęre.<. -.;;:c;-:'
+;,~':'.7;
sujących i P·raktycinych zajęć. Wars.zitaty •St<>:'
~t':~

~~:~~j ~~zs:;~k;e~~~fó~~ a~~;~:::u~·o!~!\~ '~I
ni.kom daćd w rębkę z~~lności, które ich pod~i~, ~I
są w. ran ze ro r)tn~ ti:ÓW rolnych z pewn-0sC1~ :i:'~l
o parę szeizebli wyiej. boe ni.ema u nas chlO'~ ,f~l

r:i~~~kfi: n~~t~~~~~~a~i~:f, =~ę t~~:: ~;:~li
jętn-0ść ?05iada.

.
·
· . · . ~·. ;.,~Zł!
Dla inwnHdów amputowanych, mającytth -.;~~~~
zdrowe ręce, a nie mogących wiele chodzi~·: ·
wprowadztmo wyrób rękawie_ i p~:rńC'i;ooh zimf ~
wyeh z wełny, na przyrządach · najprymity~·'t
niejs.zych, jakie sobie można pomyśleć, naezte-<;~ 11
recb drutach;
·
· · .;'.

Dla inwalidów

jMnoręcznych wp.rowad~'~~{;,

p.ońezo!'l.Znictw-0 maszyno.we na t. zw. vta.„~·
skich, ręeinych maszynach. Są jeszez'0 na vn.~.:
stawie róine drobne galęzie zajęć: wyrób,~'.'
dób
eho·inkę, wydnanki z kolorowego !{a."'.'.;

no

na

pieru, szopki, wyroby kartonafowe i t. P· ,'>·'~
Calość robi nader dodatnie wrażeru0\ b~
dzą~ nadzieję, ie dziesi'~tki ludzi„ l\Dies-zezę

wfonyeh przez

wofnę, prą;y pewnym nakła

pracy, nie będzie ciężarem spoleczeństw
roimo kaledwa, a tem sameni zd-0będzte s
nie'Ziileźny kęs chleba.

V.; się

odetwa Rłldy $rm:n1 1 p>:1\·młuJłtC.a oebnt·
broń, wz;p">'ajnea do W!!tąpienia. dtJ
~~ii narod„ porznie <.h!ałać on w ralej ~t

tne, pob)'i kfflnrtygndnfowy na \\'Si, l11h
mia:>tem na jwfetem powfotriu, w'l.m1w-111i•„riie
sH i uodivrrnlenie ich do dalueJ walki z
talnemi ;_..nrunkami
wielk•~mie!s'ldegt1
w-ogó:e, a war9ta ws.k:leg<.> w ueze-gólrwBeł.
Knh•nil 1<'.;m!th tshieje ji:.~
lat 3:::. Zafofone w r. 188'! za inkyatywą ś. p.

ników

ni Obet'nie ws.zyiitkie pbu:ówki werh1mkowe

'

.: ~.· , Depmameni ~karbu.
.:p;~iJ'Ść departamentu skarbu
.. Się w dwóch kierunkaeh: tałatwłanbt

i
zaj~te s~ rz:rn.M~cfomł pnygnło-
wa wi·zemi i orga'iir.aryjnemi; wlakiwa akcya
wujs.k{1Wo ~ z1H·iag•rwa rozpneznie się wrn i

w prerw~zym
s\vego i(';tnfon?a wy5lalo na wie! 52 di.ie-et Jeśli ~~ważymy, te w kilka lat pófoiej 1Lk-

ogluszer1iem
Rady Str.mu.
· Akcyę werbunkowa d<> wojska politkiego

1.tr S!anisl.uwn 'Markiewicza,

0

ro~u

P.i~!~y~ i przygotowania materyatu prowadzić hPdzie .• Kra]o\\'-y ittsJ>i::•ldorat u1:dą..
, z ~forh:lbą w War*
. eJ dz1a1alności ministeryum s-kru·bu. gn d.q
st•)i pułk Sikor$!d
~z····'·" .•.·7., .• Na. pooiedreniu Rady depArtamentu o.ma~ szawle, na
b)Ył? liczne projellty i podania. Mię , (z.astępeą jegt lmp. Dr. Wyro"łt"k). W 17 miaenu rozpatrywan-0 sprawę poł-sldej kra· stach obu okupaeyi dol:yrhcza~owe inspektokasy p.ożyczk<0wej, projektowane! przez ra.ty werbun\rnwe JH"Zl"'mieni•·ine będą na .~U·
do woi;;ka pol~kii'c!l·:>".
e niemieckie i rotdągnięcie tej działal rzędy g1ówm::
T~·m
,,urzędom
·
pod1l"1?ttć br;'dą ,:Pona olmpacyę austryaeką. W związku z
<ln Wi}Jska p.olsikiego"
departament skarbu dożył wniosek mnt.{)'We
(di1't>~chr·u1.~owt> kmnii"aryaty werbunkowe) ·w
ziałowi wyk-0-n-awczemu Rady Stanu, aby
liczbie
73. ..Póv;fofowe urzł'dv'"' -0beiimowf1~
.• .
· &poleczeństwa polskiego w zarządzie
po1.. ".~ poiyezk·owej byt zapewni<my, -0raz inte- wreszcie hęrfo ..m~rra zgl-Oi;z.e,ń ·do
s.kiegn".
w
lirzhie
•aP.O.
;•• ~,~~Y &po!eczeńmwa byty dostatecznie za bez~
„Urz~dy
z.ad2gu" utworzone bę;.:.~·J)i'8C.tt00a ·Z innydi spraw na ltaózie departadą w WaN'J.Ułw;e. f,nk.i'\Wlf', ~~edfoarll, ł..rtm
·!J.'~U rqzpatywano zmianę ustawy Tow. kra-. . wego m. Warszawy~ &.raz nttradazawo sie zy, Mfa wie. Pfot·im~ "'rtndrr~virn, Grodzisku.
'Jia<{ sprawę pomocy fina·nsowej dla Warsza~ Łodzi, Kali!'zu i Cn"~foęh.owie na fomorvum
"f:!· Dd·ezynności bież'łcych deprnfamentu na- okupa„yi niemic-rkie,i, a w Pi1}trk-0wie, R~do.
. . ł~ .równi.ei nkładani.e.i.budtetów miesięczillych miu, Kie-IrRclJ. Oikrt?7U, Lu1':1inie i Zamn~'.'iq
w rrkupae~·i tms:fry;H•1:;ej. D•1tyrhr-za;ii.owe in~
; pp$Xl'Yi"g6lnyeh wyd'Ziatów Rady Stanu.
spektrrrnl:y
znrią:gu w Rad!'!'miu i Lublinie !JO"
W zakresie pmc przygofowawezyieh dearnent sika:rhu p~pil do opraoowanfa dzh:·fone z.o~a?;· kaidy na dwa osobne 11n;1~dy
zaci!imt.
•. . ,Je~ origanizacyi przyszłej skarbowości główne
Do ohii:adze.nhl wsv;::-1~::i·ch. -W\"ŻS1Ych i nit:lJ:ł0'1Sk1ej, oo W,Yma.ga zaJXlmania się dokładne
, go_ t wydatkami i do.chodami Królestwa przed gzyeh posterunków zadagu zuż>,~tyrh beclzie
2.943 l'ertfoni~Mw: w tern oficerów 1H4, pada..
.. ~-0in°', ?raz z ~rzą<lzeniami skarbowemi, po.. fkerów
262 i 2.100 io!nieny. Odprawa wyt~litkam1 i bu>dzeta:ID obu państw okupacy}szych ofieeró'\\· :rn"'i'.?gtI z l.'.Jiłej Pn1::1::i, ooby~
Na podstame z.gromadzonego maferva-1
wać
ma w WarS'Zirwie w dniu l5 marea.
...
będzie m<r2ina stworzyć projekt bud~tu

• a dz:eci

~p:.dltstwa

polskiego.

stało n11 wieli

. ~kieg'O', Ka:rytowslldego, prezydenta Lu1
. p~ Ant.01.'!iego Górskiego i inn}"Ch z prośbą
~w$p&ludzial i P<>moo w pracaeh deparfa1men-

..
Departament gga't'bu pnystępuje rowniei
®. pn:.ygotowania ogólneg'° oszacowania szkód
wojenny?h w kraju, Maz zają1 sł ę jut 6trrn wą
P~fowa:nia wzalemnyc.h tinansowyich l"O'ir~ciłun.k6w,JaĘię państwo polskie będzie mu-

walo przeprow;adiió przy zawarciu pokoju z
ną<Iem rosyjS:kim i z rządami okupacyjnymi.
· ·Z iooyeh pran d~pa.rłamemtu &karbu wy~hmić należy przyg;,.towanfe materya.111 d-0
ip.rzyszfyeh traktatów handl-owy-eh i elowych
I )~n wl~ia inter&.OOw pttństw~ -0raz
ipraee ·onad orgauna-cyą kred\·tu prywa·tne,g10 i
!Ptrblicznego,.. a w szpte;gólnośei kredytu hypo-

leezne.go .lila. drob.ncej wtasnooci,, kredy>tcu in-

We$~;iegQl'.. ~J,»1w:t'yjneg-0. i k'Omunalnego.

. . · Prą~pn ~-eł de.partam~nt skarbu d'O
~gQto~. ~~ pol$1dego banku emiSJJ4legcr.

-..9 - mdlł'-

Pod·

Jnne?y, · pietw'"s;e zapqwiedz!, by8 m-0?.e niepręd,.
:kiejJesuze wfoąny. ezy.nią poW<lll ble>ro. poooosr.ą
łtiepomie:rnłe ceny ubmti na 1U1dclxidząey ser.on. a
przedewszystłd&tn w umyslaeh naiewrtych rodzą ca1&·.grzędy._ łijolkowo- zielonych pomys:lów.
Czego oo nie opąwiadają obeerue, jakie fantasfye?me bajeczki krążą z ust do ust...
·· Niedawno spotkałem dawru:t niewidziainego zna.-jomego, który llP(lwiądał mi z najwiarogo<lnfo}
~ miną. że przed kilku dniami krąiy? nad War-szawą, aeroplan rosyjski i rmeał oomhy. napełnia·
me... ezeko1edluuni. Inny mo·wu pn~ięgal mi. :ie
eeytal' . niedawno w jakiemś piśmM! :r.agranicznem.
:ii .wynalez:lono spt:;Cyalny środek. niezwyklej Ul.·
niośei. który ma zastępować wszelkiego rodzaju
pożywienie.

.·-~ Ot. głodny jeMed. połykasz maleńką pastylkę
· . l u chwilę czujesz: slę kompletnie syty.

Ale najwi~ej zajęto mnie o.powiadanie pana
·Kalasantego. stałeg~ ·gościa .„Udziałowej".
. Pan Kalasanty twierdził z całą powagą. powoitijąe ·się oo chwila na szereg argumentów. w j&
g<>. mniemaniu przekonywujących. te wkróke. bo
~jtii· w bieżącym miesiącu. sekcya źywnośdowa bę
~~e sprawniej i ~nergitzniej działat!: svekula.nei
: _fbi.poo.z.ną iniikę ce.n na wszystkie artykuły; stró. te domów zajmą się porządkami w ;powiemmyrh
~ doma-ch, a żebracy wpelnfo ~ik.ną z ulfo mia~

alłll bardziej

~'5 p~e będę. bo bcję się. oby t'Zyte!nicy moi nie

--

k-0m1:eh.
potrzeł)

Z v;ydrlalu

sprawł wew:n.etrz~

"'

.Między godz.. 1 ,i póla ].kią po pel'!. będzie
ob.fa-cl~ po~,zem program zapowia"

6) We:rbull~k ()Cn,.,,tn:ieey ! rekrutai:wa ie
stanowiska polskf ego i ze stań~wisli::a ~iędey~
narodowego -- ref. pulk. Wladystaw Sik-0rs-ki.
7) Organi::rn.eya samorządu - ref. I,udomir
Grend;.·!lz.yń liki, cz.lenek fywc-z. Rady Stanu.
8) Organlntcya alutby zdmwia - ref. dr.

H
i zawiera
du

bowiem na trudności. dobr bieżącej. liczy już prze.szlo 500 ctlonków tmJ.edyncrvrh. nadt-0 zaś 50 straży ~ni>0wych. przyezem dalsze przystęr;owa.nie do
Związku reszty straiy ogniowych jest z.ape\'l•nione.
. Naczelnikiem biura Zwiazku mianowano p•
int. St. Arczyńskiego, wyehowańea polite-chniki w
Pradze, ostatnio naez.eloika straży ogniowej Huty
Ifa.nlke w Rakowie pod Czesforhowa. Jednvm z
pierwszych zatlań Związku. p0 za sprawami tih?fa· ·
eiemi. byio <>pracowanie nowego statutu normalne..
go dla straży ochotniezyi:h w Królestwie Polsldf'm,
poprzedni bowiem statui rosyjs.ki. jako przestana~
ty i zbyt .mało uwzględniający odrębnosć kraju.
stracił swą m-0.e obowiązującą i znaczenie. Nowy

cerne, zwane

wojenne, które
P{lmy&l je;,;i :iah:ru:n!e
nala:z:cą je:;t inżynier

manu.
Pomy::.l jego
zu boj-0wego z c:rn~ów ..:'llt:ii:'.'m1ai·a

z r,kr"tem "'"""'''""''"'"'' „i„;„,,._,""'"'
f,,
~
ba
farb,

Gemhuz~v.sk:t<go.
_
W ct!1u uwodowego wyksztL!cenia ki<>rowni·
kdw dru7.yn strata-ekieb Zarząd Związku powzi~ł
inicyaty\\oę urządz~nia jeszcze w roku
bii>iąrym

Chootko.

'lnirsów po:l.arniehra przy szkoli'! terhnkl'Int>j \\"3.
\\ t'lherga: jednyt'h - kwartalnych· dla w;.;f'imwuń~
eów os!atniPgo semPstru !'«:tkoły. drugkh :rĄ'lś mi~ltt:rnyeh (w lipcu) dla urzestnikćw z prowin·
!'yi. rl.elegaMw od ;.traiy o~niowych. kóh•k rolnf·
cz~rh. gmin i t. p. lnkyatywa kuri;ów dn:walu iycr.ihH•go poparcia ze strony zarządu szkoły. w O"
!lrih!e jf'j ldc>rownl~:a. p. inż. J. Hadzlszewsldi':?O.
spotlziev•ać .;ię przeto należy, te kmsy prn1„ktn-

r-ef. dr. Feliks

wane posuną tnaeznie !Jprawę rozwoju pożarni·
tt\\a
l':oa:mm tyrh kursów będzie podony wlmilr11

przez U1Czest·

Po przerwie obiadn1;vej o i;rrxiz. 3 po pot

do szer;::wi win<l•1mo~i. Czm\anie nad zadaniami
Zwin!ku Floryafiskiego w obrl,'biP Gen.· Uuneru11·
torstwri Luheli>kiego :r.l~-0ne io;..tnro p. int W. Zati

12) Przemówie11ia i wnioski uczestnikói'i'

1eskiPrnU.

ników i 1 ~:rnu zn.p1~tania.

Zarząilzająee>mu

Heprnzentaey:1 la,;t:·tu-

l'Yi Ftiezpiern:ti Wzajemnych. (Luhliu. Kralrnwski1'
Przedm Nr. ;)S).

zjazdu.
13) Zamknięde zjazdu'fmez dyr. M. Łem

Od styczniu r. b., przy najllliiszem po1mrciu
Zarz.1du Z\viązku. oraz Z1m:<')dn Ulw;i;pieclt>Ii \Vzajl"mn. wydrndzi pod kierunkiem redll k;·~ juym p.
L O~fanewskiego ez.aso.pL<imo zawod-0w<i .,Prze·
gląct Pożarniczy''.
·

pklrieg-o.
' Komisy~ orgaaizaryiną. zi:ndu sfanowilł
pp.~ hr. A. Ronikier, I.. Kf1hderkL St. D<rwnaBiuro infnrmtti'~·ine

mie~"i. ~ii" przy ul. !\for:.;znlknwskiei nr. 154:
Uddar w iie:Zd1ie mntrrr wzi:ić Hr!m te
ooby, które oirzymaii! lmienne ui.proszenia.

Pollllki

°'"

zwh~zek

gu
nn rn.:'.ie nit'

pracy.

(o) Walne :r.ehranie rzł<łnków Poisk:f'gó Zwfoz.
ku Prn:·y. z d. 4 mart'a r. h. powolnlo rlo Ziu·znda

l.'iw

Wir'"'Z!\Ws"k:fo kdonie letnie.
W driiu dzMei:;i~·m fldh::;":'·· się og61rte .ze-hranie ez:lnnk6w TO'l\'ttrzvstwa kol,,..
nłj letnirh, ;~dl"r:: z na 1harrhie1 ulubiorp·rh w

Warszawie instytucyi. Za:;lugi ·Jej są nie3>p-0-

źyte. Ty;;iąc.e. di.ieci zawdzięr1;aja lej rahrneJ,,

a przynaimniej pomne poważną. Kto zna Warszawę, ten "''ie, w jaldrh warunlrnrh upl:nva
życie dzi~c~i ludno~d

niezam„tnej. W sutere·

war:>W\V~kifh, gdzie gniei-dzi się pri-e·
\'i;aina · rz'?{lf: n:iesz~rnńców niezarnoiny<•h, zna·
leit mnfaa wsz~";;tkie ęrnmnki. sp.rr•·inJąre
ruzwojowi na1rn1mtlibz~·rb rhorób. ale nie
zna.idzie się> tnm nie. coby sprzyjało zdrowiu.
Knlrmie letnie zapewnia!ą p.ewnei l"zęśri tych
dzieci budaj przez; jakiś CU'IS świeże powi&-

Z.l'ezygno>rnli. ntt.~!t·pująr<"' Moby pp,: Rnttm:~ ii~
slÓ.'!!O Woirit'rha. Rro::-z.kowskę Zołi~. Grtw;- Jana
Suzeblewsktego. Fr. Mieczyslll wa i Chmielew~!d.,..
go Bro•1i:ilawi. W rn~·śl powyisreizo Zanrd Pol~
akiecro Zwfoz.ku Prar~ " ilO\\ym ,,-,woirn '!kładzi~
ukor~;;tvlao\V:"lł SlĘ' na posie-i7.E"lliU w d. rn b. m
w spn~l\i-i nai:iępuj„ry: Prezl"s - Lu;.;tańs-ki ~Hchul
, 1 wirepre;. i - Ratnsz.y1hki Wojeierh. 1.nlkil"\\irz

tl

Ol~1Prd. 11lrnrbnlk -

f'hmiPlt>\\&ld Rrmds!Bw. se~

Bro~z.knwska Zofia. Sekre!aryul Zwiąiku riynny i~st rniiz.:~nnie (Smolna SO m. 7). od
g<Hlz. 5 do 8 wfoezor~m.

kret:m, -

naeh

Zndłki ~~l"!łżom oę:nil:nvym.

?.:tm:~d Związku F'!or~·11ńskiego wy!!fa.{lfl

(o)

z ml':'m!Wyl'łem motywowanym •Jo w!a•h se;miko\~:ych o
budżetu

~,ta Sera" diJrl•itli 'l
fo n.1mirii~:t:-1;c
cya \\'at:. 1rni1~li:t l:'.tiwlntkmi?:i W">?:.~tkie n"ohią
11t„ś:i, 1.rrn11p~·d·:t(:J»t'
więk:;ze z:lJ.rnp;; rn';ru,

Łoo

cel w r. u!J. przez.naezyl mk. 10,000. na rok

mi·\'.
te

I1 kntnerw i t. d. i ze t .·:,nry
·renie nLL::~eL ;rn~:l:rll

i

1 sry.

I

priyz.nanie w racznych preliwimm.:arh
sfa!yrh zasiłków na mielllNiWe straże o-!;nfowe. wzMem sejmiku Garwolinskiegn. ·kt6r~· ł.
na

fantiu:yi

śr!}dka obrt1ny,

na m!ej:;rc !) członków. którz~ '/. nwmiatów !l'Woid1

{o)

ul. \t

poświęconych

Br.

. .. Drugiegio dnia obraą wejdą na porządcl)'.
dzienny spnrn··y nn"~;;rmjąc.e!
O go-dz. 10 nmo: ·
9) O kvmi~arzaeb miej~eowyeh łrmez. Raą
dy St.anu - ref Michał, tempic;1d, dyr. depar•
tameniu ~ljraw wewnętrznyeh.
10) Udział 'HHrlN·zeństwa w orrrrinfaowa~

rowir1„ inż. Czaik.n'\"J:.:!'lki.

re~u

at.atut zatwierdzony jut zosW przez Zarząd Zv:ią1„
ku w redakcyi ostatecznej i przedstawiony :irosla·
nie niebawem Radzie Stanu. Zarz.ad Zwiitzku 1,ajęty jH.t oprócz tego opracowaniem je<lnoiitf';t;o u~
niformu dla wgiysikit'h straży ogniowych odiotni~
cz;ych w kraiu przy najbliższym wzpóludziale za·
p:·oswn„go artyi;ty i znawcy ubioró'I.>" pob;kieh p.

•

złofo,ne

porucznilrn Lerm)n;nv

1

·wye~. rozwija si~ oo raz pomyślniej, bt".z względu

prrerwa na

pań„fwow-0ści pol~kiej ~

wojennej.

z~iązek Fli>ryańgJd.

tymczasowej Rady Stanu. ,
4) Pr.ogram prac w dzic(l-zinie -0rganizaeyi.
&karhowości pob!dej ·- ret Stanisław Dzierzi-

ciu

w '"''-""'"'"'
cysts·.

_(o) Pi~rwszy ogólno-.krajowy Zjazd di':iegatów
maz.y Og'mOWj"eh, który Się -O<'ibyl we ;vrz$11iu roku ifbieglego z inicyaly\\)1 Zarządu Ubezpieez!'ń
WzaJemnyrh, wy\vo.lat znamne ożywienie wśród
zrzeszeń straiackkh na prowineyi.
Instytucya korporaeyjna. jaką jest Zwiazek
Ffor?Ańsk} w Wa:i:sz.awie, mający na relu z.ognisko..
warne dz1alakrnśc1 po-sze-tególnych straży ognio-

członek

Mlynnrs-ki.
11) Odpowie-Or.i na

t~ln1i1d

~

(o) W niedzielę, dnia 18 b. m., punktnainfo o
god:rk 4-ej po pot odbędzie
w
Stow,
Tedmików, Cuiddego !/5 odc,z,yt porucznika Legfonów Polskich, inż, J. &rnera, p. t „Umocnienia polowe w walce poxyąjnej", urozmaioony liciz..
nymi przezroczami W.stęp dla cz.lenków Sl:owany~
sze<nia i wprowadronycll gości.

2) Ogólna sytuacya polityczna - ref. Wo.jeieeh hr. Rostworowski, dyr. departamentu
s-pra w polity{'7,nyd1.
&) O armii narodowej - ref. Józef Pilsud"

Witałd

Ohe.enfo Towar;i:rstwn ma
więkne zadania. ho ogrom
wraz. :t po~a~rnniem ~ię wa~

z poreor~ inst~·turyi, której celem
ne zadania sp.ofoe,zne.

Program obrad obejmuje w pierw'SZJ''m
dniu następująee punkty:
1} Zagajenie przez dyreh.i:ora departa._
mentu spraw wewnętrzny.eh, członka Rady

da:

Tentr ?fo'\\l'!l'tf''my.
nlt:mnie·i na dziala1n{)<. \ raz p:!'r\\i'ZY „011l!'~·.1j

wzrasta,
runków bytu. Zamnfniej:>ze
stwa zrnz11mieją to niew~tp.lhde i

kiego nr. 3-5), wyznaezooio na godz. 10 ran'O.

ski,

P-' K•ii,r•flt '('.l<„,H
Tratr
Tratr I,ctni. Pl.;s i duł

pnerl soba jesze,ze

dwudniowy zjazd krajo\\J\ urządzony p.rzez depa-rtament sp.raw wewnętrznych tymczasowej
Rady Stanu. P-oc-tątek jutrzejszego posiedzenia w wielkiej sali Stow. tochników (uL Czat>-

Łernpfokiego.

z.

O!t'~lo'l.ll". ;i:

wyt1<zono: '\\'",:!Zltino oowłrm' 3,315
na kl).
Jonie i na pólkolonie, urzą<l1nne na polu wy-

Ogólnoll'ajowy zjazd polfity~zny.
(o) Dziś ro2p-oczyna się w Warszawie

Stanu M.

ju1ro knmedy!l

z

śd Towarzystwa. W r. 1!11!5 "1""'lt!no tyllrn 950
'fl'~tr I'rll~Id. D:-·~
dz.ieri na wfr~: Ale jui w r. 1916--s·m powró.. .,. na. jutro rn·l'm7rrn
.con" do n.nrm\· dav::niei11zei, f't trn'\\'f'ł
prz•.:>·· ~,; „\Vo;na z fonami'".

komisarzami Rady Stanu, ja,ko

. '·~Zliwycb pogłoskach i wiadomościach wojcmnych.
•rłl- .tl'ł śmieehu.

Woj.na odhila

Józef Bmeik.

!rwa?e. a tak .surqwe .·pa.nowa.W&. Cieplaj~

·-=·

ku (1!114).

Rozmaitu~ti.

Wilhel~

Mirha16wki (1002), powstanie knlonH 1erwi~
czej ,Turn;ia z fnn<lM~·i p. Zdii H11r,h dln
dzi<"d Ui??rdrinyrh $!;-uflka (Hl13), wre?.ide
wybudowanie kolonii leeznil'iej w Ciec~hocin

nyeh.

(o) 'Zima, Jak si~ Jt:łaie. 1(111.ezy w~ ~

· "~ Ó innych. r'dwniet' ,,pewnych'',

utworzenfo dwór:h wlaS1!1Vt'h kolonii.

Tłlatt

mówki i Znfińwki (1001): utworz.enie knfonii

bkki. dY'f. departamentu skarbu.
5) O bu<fowie państwa - re1. prof. dr.

URI

··

departamentu.

Wit.Ud.
kO'l\'Sld<::f;tO. jutro „Aida'".

utworzenie przez Hipo1ita Wnwelherga pierkołonii leeznfor.l"j w Ciec.horinku f1R~2),

dla propagandy i km1taktu,
za:równo ze sp1"„t:'(·zeństwem; jak i organami
d~;egatami

68.615 d:deei.

n••~ł'i Tnwarzy·3-twa t1unatza nai:itę-'."'ui~r.e
wn~.nie,l"!ze wydarzenia w riatro is.fnienfat

wspó1dziafać będą

z

• ~0 1rnJlepi,~i

świeżo w-ydanei sprawozdanie z dzia!al-

Organiu1-cya L<1ti?gu ma TI'ieć ściśle wo}
gJrnwv rhl'l·rekter~ natomiast .organa zatiagu
ru1.dowymi.

. c~zlo

jut

t-0 uwid:cznirr::-

<Jzybki rozwój tej insiytutyi. Ogółem w
swegr· 35-letnieg:o istnienia Towa..""Zystwo

wojska

· : · · Aby za·pewnić St>bie d-0stateezną pomoc
:flrclwwlb dY'fektor departamentu skarbu zwró~~'8-ię do wybitnych znawców polskich spraw
fm.an!fOwych, a mian<>Wicłe do b. mini.słta Bi~

wysłanych

3:f(1{~'łr11('znie,

Oprłwz k'!O

p... r7yni,iB·;

prai'C

dn w~·l·p·'J„wuni:1 :<pt•r\a1n«i
v.n!· irnf1";dej. kVna 7.
·wr;i: ::.:i"'
p< 1 bliźu ,)!fi''.'d•h\ w1;1t;d:a{1 <h:i·\1.
zai•rnf e w~ piekać pic.:zy\\ u
.; .• ,, ....,„; 10,1 ;:,",o',\'",=

'Wfl\Vne

·
eza.sle.

ftwoln~BDiB cywilnych jeńców--Polaków.

idei z Rosyi.

się ze źródła UFZ.ędowe
~o niebawem ma nastąpi6 - o il.ę w po..
jedyń~zycll wypadkach szczególne ok~liezno-
śe.i nie będą się t(mlu sprzeciwiały - U'W'Ol·
menie reszty jeńoow eywilnyeh polskiej narodowości, :znajdują~h się w Niemezeeh. Za
interweneyą Generał „ Gubemaborstwa WaTsza.wskiego wszezęto jw w 'styicwiu w ty.ro ee.-

Berlłn,

wypłaty

za

.

Jak dowia.dujemy

Wychodząca

wiślańskiej.

pozostalycll jeńieów.

lecz

planów ministe•ryum oo do budowy n·owyeh

rządzenia

te

będą

często na:stępowaly

u:.

lei \'>hecnie nie mote

być

ml)wy.

ZaTZądy

łei wiedeń'Skiej

śei.

za„

Rozruchy

1

.Anz.eiger", d{)lnosi z Malmoe: W Petersburgu,

sób za'be~pieczy6 przed rniespodziankamd ze
strrmy robotników. Do Pe.tershurga wy>słano
bryga<lę

Dła M-0skwy, gdzie polo-ies?JCZe gorsze, :tworzą się n'Ow-e fu.J."oo
ma>eye kmaków. W Odesie wysfan-0 na ttliee
Silne oddziafy wojska -z ·karabinami m.aszyn'°"'
wymi. Wśród robotniltów panuje ~wie:lkie

ikmaików.

żeriie jest

·

wrourzem~

ehoozić za jeńców eY'Wiln.ycll, ~ie mglęw
de.m tych, kt-Orzy j'Ui przed wojną zamieszki·
wali w Ni.emctecb i również naleźli lroriystne

zajęcie

Dwie na Jroneu "WY«Jlietrlon-e grupy, które
· po ez.ęścii pobierają ba·rdw wysoką pl-aeę, bę-.
dą m.usialy, - o iłe zajdzie tego potrzeba .tak sam-0 jak jeńcy wojenni, wysyłać Zaipom'°'"
gi pieniężne &wej. rodii:nie, urmieszkalej w &o
brębie .General „ Gubernatorstwa. Powrót fob
do kraju po pol'Z'lleeniu •JJTaey w gospodarce
wojennej w czasie, gdy w·siystkie sily wytęża
się dla WY$Ławienia bitnej armil, . mą'U:Uly ..
bylby ze sikodą ieb własnej ojczyzny, do wy„
'llWolenia której przyiciyniająic się, lł':raroją'O
·również i w niemiookiej g.os.podaree woł.eW11ejĄ
Rodzina zostałaby poz:bawi-oną za·p.omogi ·Pi~
męznerj, sami zaś n:msieliby d>0pie:r-0 szuka.o
. zajęcia w Polsee~ którego ~imo istnienia

wilnyeh;

wnełień

1915
tkw1eeie:6 1916

a'6 ma-rea

1916

Pouzta. fHJ}Zkl I
Główny ~d

ez.erwiec
llpioo

809

249

lierpień

275

wrzesień

157

p.atdziemik

276
281
208
11.)B

lido·pad
grudzień
:i::.tyczeń 1911
imy (lie1!by je~ mf:Wla~no)'

Ra.rem 8381
Miej·m:v nad'm~jei!i ię ~ mait'IJej nteba„

nas.tą.pić ponl(}'ń"llej
s:pxowadzenia jeń·eów dio

podróty lromiiyi dla
kraju, wr.t : się ro-

dzjnom c-ałkowicię ~oi;talycb jeńców cywil-

nych, którzy za$:luguj~ nn uwioliniooie.
.
'
Z łatwością moglyby w?adie niem.iel""'i-e
m.vlekać d-o tej chwilf 2 uwo-hl.~łem wyp~
ewny;ch. cfofyieht:U1.s 8500 jeń~6111 ey '.<lny~h l
przedstawić je, iak>0 nowy dar polityczny. Niecll.a.j naród p0>is.iti i rozwijanej prrez. m·ocarstwa eentralne jw .od miesięry, ą pne.mn~a
tnej e.kcyi "Piekuń·rz.ei zacierpie fi'OWy i zn~cz
mej:szy d"Jwód ioh ~mania i ftezeryeh zamia~
1

-·

79.11,

'IP

20.4:5
125,1/,

64.30

64.20

00.55

(Dalszy eiąg}.

1

126.J/,

9837. Mis z te 1 a Józef, szeregowiec Lejb
Gw. Keksh. p., 6 komp., Redo.i-ee, gub,
piotrkowska.

13!3
61,95
88.10
-.-

#

„

• • • • [. -

12/S
61.25

8~.05

"f9.ł/1
Sil. 3/,

„ „ •

• •

em. • • • • •

liska.
9840. N o w a ezy ń ski Feliks, szeregowiec 6

artyl. bry.g., 1 park., Krasnosielsk, gub.
łomżyńska.

9841. N o w a k o wski Aleksander, szeregowiec LejlrGw. Keksh. p., 6 komp„ Wa:riszawa, ul. żelazna.
9842. N o w a k Klemen-s, szeregowiec 24 p,
piech„ 1 komij.., .Uszut (?),.pow. Błonie,
gub. warszawska.
9843. N o w a k <>wski W1adysla.w, -sz~ręgo.
wiec 8 artyl. bryg., 1 park, Kozieniny,
powiat ploński, gub. warsz.
·
9844. N a w o ck i Stanisław, szeregowiec 3;fj
. p. piech., 12 komp~ Kirapki, gmina ,
Kiermosia, gub. warsz.
9845. N o w a k Józef, gef.reiter 31 p. piech.,.
7 komp., Chojnaty, gmina Kowessy (?),
gu.b. warsz.
9846. N i e w i a r o w s k i Józe:f, sz.eregowiee
31 p. piech., 12 komp., Lowiez, Stary
Rynek.
9847. N e u d e r Jan, · szeregowiee 10 Modlin,

79,5 /a
S9 1 19

10:17....... 1"60.903,- 904.928.- !'.l10-

"

. , „ Władykanknskiel 25'l0.- 2500.b•ku Azowsko-Dońskie~o • 900.-' 922.„ „ Ros. dla ha ndln iewn.. 825.- - . .,.
Sybery.iskie~o • • •
9
--.- 92b.„ "' Pet. Międzynar.. • • 870.-'-·" „ Peł. Dyskontowego • 1135.- 1125."' TwałBaku . • • • • „ 1135.- tJM." „ B-ci .Nobel • • • • 1925.- Hł'li'i..,, Zakł. Briańskich • • e· • 3"19.- 272."
,
Hartmanna
... " • 448. 432.Maleewa • • • • 374.- 370._, „ Nikopol-Marlnpol
358.- -.„ Ptitnowskłch . •
180.- -:-.• „ Ros.-Raltvekłeh • •
.„ Tulskiej fabr. naboi • •
\!I
Leń sk. p.rzem. zł..
• •
.•

,

Sz.pit.,

.

ang. pot. woJ••

,,,. " "
ds • • „ • •

•

·•

pom i tel~dw w Pe.o

-

Petersburg
10 .f•. ł?Jttafl- • • • •
100 franków fr, • • "
100 franków szwaje. • „
100 kor. szwed:!!. • a

Dział

ekono ny.
Giełda warszawska.

•

„ ·„

„
„

.„
„
,
„

Wiede?\

Szwaicary~

„

Sztokholm

Kopenhag~

Nowv York
Lo!l<iYn •

„
„

Pą.eyt;

•

Usty

°111 •

•

•

.$

„

88.80

z~st. ~ieirisJc.

ł O/o
•
1,.isty z~

...........

.....,...,... ~-

• • •

m. War„

suwy 5 fJ/e • • 79,50 '79.30
Listy zast. m. War„
suwy 4.V1 °10 • 1\l'JO -.Renta. • • • • •
99,40 .....,....
11
f; J4 m. to~ • • _
._,.....

I

Muld rcbf.ono po 42.79
Kor-on.1 24.90.

~1!!'!!P

ł pół,

--......,......,

- .......
42.75.

39.~25

21>.95 ·
49 8~5
•

„

'10.łO

18.55
249.26
lt.~:! 1/e
• 42.55

•

@

1413
so.26

• '

!'i 1.-

u.oo

•

" „
•
!&

„
_·"

„

it

„
,
„
„
„

Danię

~

Norw~~
!':iweey9

. 100.75.50

US.-

• 51$.50
• 235.50

• !6~.~
• l'l!l .._
~ !?~......

Wle:łeń.

Hj3
San.knoty markowe.
• :tfil\.75
Czeki na Am11terdam • • 876.50
1ł
„ $zwa.icary"' • • 181.""0
„ „ ~stwa Skandyw. • 261,50
" .
sona
•
„
• 12S.75
„ " Nowy Yol'k
s.6&
Banknoty Nblowe •
soa..-

JerHD, 15 ~ ...... Wiadt>l!l10'U o ZWJ<fi.tt~
rewolucyo.nistów w PeteHburgu nęhwaUla w da.J..
szym ciągu mooną tendencyę na giełdzie. Trainzat,.
eye mi<aly jednak pn;~bieg &pokoj.ny. Walory tu- .
1.onlłY!f.
SIS
;ręelde poprawily $ffl, potyciki :rosyjskie sła
bbj. Stan kurtsów potyczek niemieeldcb nie ul~gl Czek! u Amsterdain, S mia 11.99
~1anię pny obrotach SJ10k-0ln'1dt. Pięniądz lia
krótl(le l l.Sl
fi!
„ ~t, 3 tniM.
. 28.11 ·
'kaide ~ainte '1' %. D>'.akcn,to ~rr.watne 4,1/a'X>. i
„ „ krót!d19 . • 27.82
8
~~.·

„ •

„ „

9859. N os ile wski Wojciech, szeregowiec
6 artyl bryg. 1 park, No-wo-silew, gub.
·&iedlecka.
„
9860. N o w o ei eł W-ojeiech,. szereg-0w:ięe 8
artyl •. bryg„ Warka, gub. warszawska.
9861. ·N a j gr<> di k .i · Aleksander, $1.e.l'eg<r
· wioo 23 _P•" pieeb.. 15 komp„ Kalin:ów,
pow. ostrówiecki, gub. łomiyńska.
9862. N o w a k Wladyslaw, szeregowiee 28 p.

JtJS
99.975
25.825

4,9.30

·-„-'1$,60

24'i.~5

11.8811,
4~.575

l3fa

pieeh. 18 komp„ Złotniki, g. kaliska.
986S. N o w a k J.1;1.n, szereg-owiec '15 p. pieclt.
4 komp„ tyrard6w, gub. warszawska~
,9864. N a d 1 e w s k i MicbaI, szereg-owiec 23
·
.p. piech. 13 komp., Bri:yui-0. g. kaliska.;

go.eo
5.04.

9865. N alb er ts ki Stanislaw, ne:regowiee 64

. p. pieeh„ 5 komp. Warszawa, Wola 305.

65.-

5 komp„ Łód~ ul. Ogrodowa 29.
.
9867. N ur ci y k Konstanty, szeregowiec ~
p. piech. 8 komp„ ?i,owo-Dylów, g. tomi.
9868. N o wiek i Jan, s~egowiee 8 artyl
bryg. 1 park, Za-krzewie, gub. ploeka.
9869~ N o w a k Jóteł. ii!zeregowiee 6 p. pi„
· 5 k~mp„ Pudlów, gub. kaliska.

l"..8850

•

1211.-3.2.

.IS.85

.

27,"1'9

Włoch. v
Snll.iea.?y~ •
Madryt~
•
Ai:nst~;rdftnt •

'kall$ka.
9858. N l ew i ad o m s k i Pi-otr, szeregowiett
Leib-Gw• .Keksh. pulk, Wanzawa.

45;,-

ag,.,,....

Londln (60 dn.) • 4.71
„ telegraffoz. 4,7645

~ Pottrsburg

1111

90.--8!\„-

5,85

s

• Nowv York

&2.-.
61 •....;

. 6S81

Paryż (a v,) .

lllł 1P'2.dYU,

1~t

9866. N o w a k Józei, szeregowiec 6 p. pieeh.

9/3
~~

ul. Klinga Nr.

.... 1213

lala

„

„

Łódź,

9856. N i t k-0 w-ski Franciszek, szeregowiec
31 p. p. 2 k<>mp., Głuchów, pod SkieJ.'lo
nie wioo.n;ii,
·
98.57. N h~ d ź w i e dz ki Stanisław, szereg°"
wioo 6 p. piee.h. 5 komp., Blaszki, gub.

2/3

86.40

gub.

· 9800. N as al ski Jan, szeregowiec 31 p. p.
2 komp„ Jaskowfoze~ gub. warszawska.
985'6. N a g ó r ka Wojeiseh, szeregowiec Si p.
- pieeh. ·7 komp., Dolezek, gub~ warsz.
9855. N o w a e ki Jakób, -szeregowiec 6 p. p.

UA.-....

24.01
86.85

Mościska,

'pieeh., 9 komp., Mysłaków, gmi-n&-"®,Nieborów, powiat Łowicki.
· ·
9851. N ie w i ad om s k 1 Jan, szerEgowięe 15
;p. plech. 11 komp„ Starostw.o: gm. Łusz..
ę .
tzyu., gub. pio-trkowska.
.
.
9852. N fe r <> b i s z Franciszek, szeregowiet
31 p. piećh. 12 komp., Zelbów, gm. IJ„
®owiee, g'.,tł;i. warszawska.
..

10 komp„

5l.I5
002.75

127.

.

1.87

2os.5.04
24.02

Nowy York.
na Herlht (it v. ).

'17.25 - ......

45._.
12\\.3.2

1313

n Wiedeti.
" Amsterdam •
„ Nowy Yofk •
„ Londyn.
„ P....ryt .•
Medyola.n

„.

•

......-

oo.......
a.......

•

•

Zurych.
na Berlin

~~wy I r. 1916
l.i1ty iMt. Ziemsk.

4:115

86>1•
t.37

tH .......

•

•

„

„

~~eent. f

6% ObUg. m. War.
szawv i r. 19 IO
fl'/0 Obli~. tft. War~

81. 115

• 5~.-

9

„ „ • " •

•

Cze}d !la Berlin

-

Papiery .

8t.•1,

SIS
„ • • 14?!.......

100 kor. dw\sk. • • „ .• •
100 lirów • . ~ • • • • ,.
lOQ gułd. hołend. • • • 11 "

1 dolar • • iffj •

Tymi d'niamt ulWe fllit w Pefenibmra
pierwszy numer tygodnia litewskiego "Ti~a·~
("Prawda").

1~1~

52.81,

RoJ?cińs.ka,

9850. N o w a k Antoni, szeregowioo 31 p. ·

Kursy dewiz.

Ameterdam.
µ

ists
52.~/3

Szosa

· 8 artyl .·bryg., 5 bat.,
warsz.

-.- -.-.-

~
LONDYN,
2•1,'l' KoQSole ~ • • • ~ •
50/o · pot. ros~ z r/ 1006 • •
'ht'' pot. ros. i r. 1-909 •

Łódź,

9848. N o w akowski Stamslaw, sz-eregowiec 29 p-. pieeh„ 6 k-0mp., Warszawa,
ul. Bielańska 3.
9849. N i e dz i ew s k i Adam, szeregowi.oo

„

--

,

9838. Mak us Antoni, szeręgowiee 101 p. piechoty, Sytkonezyn, gub. wileńska.
, 98$9. N at ko wski W1ady'Slaw, szeregowiec
23 p. piech., 6 komp., Rychwał, gub. ka-

-

J)aństw„

na

16. Obóz jeńGów w Bautzen in Sa.

eo.•1,

- ·paryxka.
!li

się

źródło-- wzbroniony).

Z giełdy petersburzkiej.

Pi$fWQ8

jedą.

tW$burgu iawiadatnia, ie wyima·gany d-Otyioh·
ms illa depeszaeh <:1d 1 dQ jeń-eów W'C>jMnyeh
dłJpi&ek: „Pr!S'®ie:r .guerre" 'moię by6 nap!„
sainy i po niemiecku: ,,Krie~efangen~' (w
podpisie), lub „Krlegs·gefangęnem" w adt"'
sie, ewentualnie w ~k:róceniu „p. g" i ,,ik. g/'.
Telegramy, meza(lpatrrone w powyłlzy dopi„
sok, nie będ~ przesyłaine.

1611

449'$ł

row„

. 1:--

sso

maj

Nem

„Eeho PolskieH donosi: Feljet'oo.fa „RU!•Ia Wola'' Amfiteaitrow: 2mitał zesltnJ. do ·
lrkucka..
·
·

·

1'.

„

rosyjskiej.

(Przedruk nawet z powołaniem

119,l/g

61dda londydlha

w gospodaree wojennej.

p-ośrednietwa p·raey nie inaleiliby ~u na
iak ko:rzyetiny.c.b wa:nmkaeh..
Tirk więe jut w patdi.iemiku i.916 :r. !ro.
misva General - (hrbernators.twa, wystana d\O
oboi6w je~ów cywilnyeh w Niem~eeh, uwol„
nila 382 jeńców CY"Wilnreh i wy~łała do do...
mów pra.ey w General „ Gubernatorstwie 32.
·Jedyni.e 9 leńcom mul!iala odmówić powrotu.
Dotychczas ...... u, interwencyą samego tyl„
·iro General „ GID:mrna·torstwa Wa:nUt·"'l'&kiego
...... uwołinio.no n.tępują-ee il.ości jeńców cy_„

16~1.1!,

Il em. • • • • •
Akcye dr. :!el. Kif6w·Woronfot

Moskw.ie i Odesie zapowiedzianio dymtuTę
wojsk-ową w zaog.trz.onej formie. Jest to dzi~
łem: P.ratopop·owa, który ehcla·t się w ten spo.. ·

enie nie mogą znaleźć zajęcia w Połsoo, mogą
być uwolnione, gdyż pierwsi mogą byó umieszezeni w domat.h pracy, za-ś ostatmm
wska~ :p:ra.icę wladze admdnistracyj:ne. Natomi.asit :naogól me zastosuje się wysyłania dl()
kraju względem :tych <liSób, ki6~e same nie ŻY"'
cza sobie uwolnienia i obozu, następnie mglę.
dein tych,· którzy przyjęli korzystne zajęcie w
gospodarce wojennej a zatem nie m-0gą już u-

"

Tulska fabr. nabojów. . • . 1365.- 1415.Lena Gold. • • • • • • • 40.-.Goldfields · • . „ • „ • • -. -.-

11

,,N. F)._ Płlesoo" d>0-nost z Berlina: ,,Lokal

cie na·leży z pewnooeią spodziewać się po nim
w pnysz.fośei n-0wyeh wykroczeń, odma'W'ia6
się będzie mvolniema. Rówrueź i te Q'Soby,
rktóre mają wstręt do pracy,Jub też same obe-

174.1/,

16$.•t,
118//g

„ „ 400.- 4:03.;;...
Malcew • • • „ „ • • _ . 620.- ·.6~0.Nafta. • • • • • „ • • -.- 475.-

Pot• premJ. l

Ro:yl.

173.'/,

arłtJii

1s1v1,

• • • „. „

Lianozow

fl110 potvc'lka

szywych dehooejaeyi OSO'bistyieh
lub niewygiodnyeh k-0>nkurentów. Jedynie w
tym wypadku, gdy i ~óme zbadanie neezy
imtali winę wysłanego, lub też o ile po powro-

185.-

54.15
n°/ń'~ „
" z r. 1906
82.89.Banqne de Paris
• • • • - . - · -.-Credit Lyonnais •
„ • 1180.- 1171.Union Parisienne • „ e •
-.-.Baku , • • • e • • • • 176:a....... 1755.Brlańskie • • „ • „ • • 450.4!'11.~

4°!0 renta

fał
nieprzyja:eiół

...
...

5% po~. francuska . • •
3°10 poż. ros. z r. 1895

ko-

W'S\kutek

240.1,,,

PA R Y "'

i nadwiślańskiej o :prop0010- .
wa;nej prz-ez mini steryuim lromunikaicyi likwi·
daeyi, d'Otycheza.$ Jliie mają żadnej wiadamo-

bynajrnmiej

„

'i'!'/0 renta francuska

prae w ze-

mj ilrolejowych. Wobec tego istnieją przy-·
rpUti~enia, że o likwidacyi 7.arządów ityeh k<>-

me

jak u-cz.y doświadczenie,

uikońezendu

ir,:54
240. 514

Biełdil

stawieniu spraw-0rorul i poprzedniej diialalnośei zarządy tycli ko~.ei ct:reymały oo mini·
steryum kom'!lnikacyi nowe prace z zakt'e$'U

do kraju a
wyszukiwae powodów -do
oom·6wienia uwolnienia. Nawet wy.słani, jako
polityew.ie mepewni, lub oo więcej, jakio po--

dejrutni o szpiegostwo, nie

dzialałnośei.

>ei•e w Moskwie. Po

·również w interesie Niemiec, te więe nałefy
bezwarunkowo dążye do sprowad'Zellia jefi":'

wyłąezeni, gdyż,

swej

Po ewalrua·cyi personelu wspommooy-eh

eywilnycll.
Zasad.nim-o wyiehoozono z motania, ~
UiWOlnienie j-eńeów leży nietyiTuo w interesie

oow

Turcia
Hiszpania

Unij k-0-lejowycli ·&o Mo&kW)', część pers!Qnelu,
z:wlaszeza wyd.maro ruchu, przeniesioną zosta·
?a na inne kóleje. Buehalterya i bme wydzia·
ły p.raeowafy w zwiększonym nawet kompl-e-

j~ń-0ów

rodzeńmwa,

Bułitarya

P.oil:rzeba likwi:daeyi umotywowa„

wmowtą

nie

sad i w ja.kim ?'07.miane · wla.d7Je niemieckie
już przemo od roku - a więc nawet pned
prokllamaeyą z dnia 5 listopada 1916 r. ~suzyły się o sprowadzenie d<> krain pol-

i:th kraju ojczystego d

Austro· Wcgry

na jest tem, że zarządy ws.pomnianyich kolei
zesilawify już sprawozdania i raehun·ki z popnedniej swej dzia!ałności, uk-Ońiizyly }>net-O .
sw~ praeę, a w ·przy.szlej sa>moozielnei Po>lsce

NiezawOO!niie wzbud7.i ogólne zainterr®
w~i-0, - gdy?: dotyiehczas, niesłety,. ni~ byto
·100 d"O.Staieeznie 7inanem; ·- według Jakicll za~

P{lłslti,

Szweeya
Norwegia
Szwaicarya

kwidacyi u.nądów kolei wiedeńS'kiej i n.a:d-

°"

skfoh

Hołandya

wMoskie „Gazeta Polska"' z

żitd.

5.92

Dania

dn. 25 lwtego donosi z Peteraburga, że w mi,;.
iDJsteryum komoo.ika:cyd_ p-OruS1;0:PO 'Sprawę Ji-

in w oboza·cll dla jeńOOw cywllnyieh w Nt~m
meeh prace przygotowawcze~ tak ze wkrótce
kamisya, .kióra poniownie objeżdżać będzie
hozy, zad-ecyduje o uwołnieniu mekitólJ"Ch tam
j~eze

lMII . pfac.

Nowy-York

rogłoski O likwidaGyi ~olei Wiedeńskiej
i nadwiślańskiej.

LXVH. LRta iBńtól Polaków

15 Marea. Notowania km.'sów dewiz

telegraficzl'le:

.•

Potmb~ lwótkie 11~-

Ul

~1645
. 7/3
~T.79

5.9850

ne...:.

9870. Os iński Stanisław, tzeregow!eo Lłib
· Gw. Keksh. pułk ·15 komp., Winiary.
9871. O tt t a si e w ski Zygmunt, podo:ficer je-

238.lS6.l70.-

dno:roem.y 24 p. piech. 1 k-omp., We.r-azawa, Nowy świat 66.
.
9872. O Is~ ew s·k i Walenty, s:ie.r.egowiec 21 ·

lrił.-

7'-50

620.-

172.50

.

p. piec.JL, ~<>l .saperów, Zaroby, ~
Karniew, gub. !omż.
987$, Os tr o w s ki Piotr, szeregowi.ee 29 P·
..>

1813
ll!a.75
876.50

· -pieeh., 8 komp., Mrowisko, gub. warsz.
9874. O r i e eh. o w s k i Franciszek, szerego-

187.&0

wiec 142 p. plech., 3 komp„ Kaplan, g.

961.126.15

8.14

aos.~1a

ll.96

,tqmiyńska.

i

(D„ a. n.).

ł

I P'll

4

łi'.81

171.50

n ,

Redaktor odpow.: Aleksander Bieli:6skł.

-

U.SO

29.17 ·

tl

llrDk I młat iJllmlntwn nnl1lla 1. HlPIWJJll
ł

G. ZHlhllWSKL.

~a Y
,. ,. ~.

t

.W eelu sprostania wydatkom_, powstałym wskutek. wojny, wystawia si~ niniejszym do publicznego podpisywania

: .dalsze. 5°/o ohligacye Rzeszy i 4 •10· przekazy Skarbu Fanstwa.

.

. O.b:lgaey~ mo~. państwo wym6wl6 najwcześniej na 1-~ ~zierni-ka l 924: r., a zatem stopyproccntowej
we~eśn1eJ ob~1ży? _· n.ie może. . Gdyb~ .pafIBtW? po up-ływle. te~Q; ·eza.su_ . zamierzało obniiJyó stop~ procentową, to
;'rebbgacye wypow1edz1eć, · a posiadaczom zaofiarować wypłatę ea~~j nominalnej wartości,. To samo odnosi
<pożyczek dawniejszyo~l Pos adacze ohli·~acyj i przekazów skarbowych; mogą nL:mi ·rozporząd14aĆ w każdyiu vua.;;;).n;.;;„
mnymi papier.ami wartósciowymi (sprzedając, zastawiająe i t. d.j. ·
·
·
Przepi~y o ohligacyach odnoszą; się 16wnież, w odpowiedni, sposób, do.· żądania wpisania do ksiągi

:"

AR

I.

• ·przyZ'llane podpis.ujątym papiery wseyltkich P'otr4i~lt w~}enny·cb, będą na tądante subskrybentów 'mpelin.ie bez k~:d6'w p.rzeeoow~uie i utriqdzane priei biuro papierów wart•1śel0<
wyeh Gl6w·n:e.go ·Banku Rzeszy w Beirl1nie, dó 1-fa' płtdtffjfrtrk~ i919 r. na ob-owiąz.ują..cych. warunka<'h ztotę-nia. Zk&1mie papierów nie w-ymaga niewymówienia odbioru; P•)dpiilują·
ey miot~ odebrać s-wói depozyt w każdym ezasie - Ą1Rw(ł!fr przed tlptywem tego terminu. Depozyty przy~towane priet Bluro Papierów Warto~lowyeh, będą p-n:yimowane w Uli.Ila.W
puez- kasy ~tyez.kowe, jak papiery wartośefo we. .
.
lh r

nĄ, w mateu 1911 r,

Dyrekcya Bank Rz

KIH Ł. D. ~.

URANU KINO.

ogodz. 3, 5, 7 i 9 4 ·

o uodl. z1I'Jt 4Ih
61/, i 9 mucz. uunktnalnl&.

PoczątBll

Mnzvkn śtlSle zn1toso11nn,
nod dvr. R. Kantora.

Do obr11n Pl1YlfY\H lódzkn
Ork. Symf. 1 pełnym skłndzł1.

~U&ZijlBk

j

wiecz.

ldor,

Tragedya z zycia w 8 częściach. w głównej roli
11
•
srlysta wszechświato-wej sławy. many SzaJL Publiczności z obrazu „Jego ostatnia maska11t:„
'li
(Powyższy obrąz cieszył się w Warszawie, Wiedniu I Barllnil przez szereg tygodni
·
·
kolos!!dnrm powod:ieanleml
·
4570-1

Passepartout I bllet1
ulgowe nie ważne.

Sobota. cm. 1T marca r. b. o g. 4p,p.

TUTR r~LHI
Łłulż.

l'!ajnił.

po eenaeh

Gościnne WJSf,py L. ~OLSK

od 10 do 50 k.

sztuka

dramat w 3 akt. St. Wyspiaflskiego.

5941-80

U

P. P. S.

S akt.

I

1

dziejów

Ostoi-Sulnidciego..

!Waino dla

bvt

mo~na

resztki

handloiącyGbł

bardzu faniia ró:bne

Szewiotu, Bostonu

Alóagi, odcinki na męskie i dam„
skie ubrania i okrycia. także

takowe zechcą
4525-2

różne

caigi, towar na bluzki, bar„

chany letnie i zimowe iak rów·
niet chustki. 1111:1:&, Dl. Wi!iU!ll!kll
40, m. 10, front. II piętro na
orawo. Gany stała.
4~73-10

marmurowe,

białe

J

RaHmiszu źrMłsł Kormtai~h 1 ckalft
z powodu likwidac{i interesu na~

do małej kol~jki,

Posiadający

rycerski w 4 akt.

Rapsod

Magistrat m. Konina poszukuje kupna
ja.kie u.Zywają w cegielniach.
nadesłać oferty do Konina.

r. b. o g. 3 pp. . -

·10-ciu z pawiaka
1

ar szyn

~

Niedziela 18

o ~~~

D ~ngiełsko-chjńska •

pnn'1nałnin.

Passepartout I bH1t1 ·
ulgowe nie ważne„

Sobota, 17 i niedziela 18 marca r. b., o godz.; 71/ 1 wieez.

Ceglelnlana 88.

6

1
/

nawozowe~~
cem.ent,gips,t~ktu•

Akuszerka

rę sm.oło'W'eo'W'ą

wagonowo i ze składu

Plpłkowa,

;..........._ IL

Pł'QJ~tia'".

K. Ka w e c k i i 8-ka

-

.z· dyplomem C-es. Ak. w Peters.
burgu, praktykuj"ca 25 lat, przyj..
·

muje od 12-5.

Łódt,

WJSZłJ

Piotrkowska 182,
• tJOdw„ I wejście na lewo, U w.

z druku:

na orawo. 1!00~-10

ksi ~ga am1111 Gana
" 1·m Król
a
Ols
lt .n „,,_..
n"
2l „ SG
Hoicbs-JdrossboGh" 1017 ~:. ~&.~
rolskłego

ICT

31 Księga Adresowa Szwecji D.~do nabycia w fumie

i

Biuro~

Osse
~

RndoH
w u,

Marszałkowska

ogłoszeń

124.
do pism kra•

ogłoszenia

jowych i· 3:agraniczn1ch po cenach no„
·······-„······•-•v•••·••••-*-·-~·om••···~

mlnalnych.

Zawiadamiamy, ze ,GodzlnQ

~ki· prenmnerować można wnystld:

I

d1.łHfnna19a

z IJiijttiuwym wiol

pocz-

na

1·

Kwit do zamówienia
~,Godziny Polski''.
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